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1 

INLEIDING 

I I Doel van het onderzoek 

De titel van dit onderzoek Enkele bloenmamen m de Neda landse dialekten sluit direkt aan 
bij de titel van de uit 1933 daterende studie Enkele bloenmamen m de Zuidnedei landre he 
dialecten vanì L Pauwcis (met de medewerking van L Grootaers), die verscheen als vijfde 
deel van de N001 d- en Zuidnedei landre he Dialec tbibliotheek Ik heb de¿e titel met opzet 
zo gekozen omdat mijn onderzoek een voortzetting en uitbreiding is van de studie van 
Pauwels Hoewel hij in deze uitgave niet "enkele" maar vele honderden bloemnamen be
handelt, heeft Pauwels zich over de precieze betekenis van het beperkende "enkele" in de 
titel nooit nader uitgelaten Het kan echter niet anders dan dat deze beperking slaat op het 
feit dat hij de namen van slechts een zevental bloemen bestudeerd heeft en dat zijn titel 
eigenlijk had moeten luiden Namen ι an enkele bloemen in de Zuidnedei landie dialekten 

Hoewel ik Pauwels' materiaal nog eens met honderden benamingen heb kunnen uitbrei
den en mijn onderzoek toch meerpretendeert te zijn dan een verzameling losse woordstudies, 
wil ik desondanks de parafrase op Pauwels in de titel van mijn onderzoek handhaven Het 
idee voor mijn onderzoek, de behandelde planten en in zekere zin ook de aanpak kan ik met 
los zien van Pauwels' baanbrekende plantnamenstudie Dat daarbij een /eker gevoel voor 
bibliografische traditie een rol speelt kan ik overigens ook niet ontkennen Een nadere ar
gumentatie betreffende het door Pauwels bewerkte materiaal wordt uitgewerkt bij de be
schrijving van het materiaal (par 1 3) 

Het onderzoek van Pauwels maakt deel uit van de klassieke reeks "Woordgeografische 
studiën van de Zuidnederlandse Dialectcentrale", die opgezet werd door L Grootaers 
(Goossens 1977, 136-137) en gekenmerkt wordt door een uiterst precieze behandeling en 
verantwoording van het materiaal en een minutieuze kartering door middel van stempel
kaarten, die later in Nederland nagevolgd zou worden in de Taalatlas \ an Noot d en Zuid-
Nedei land Indertijd baarde deze aanpak opzien en leidde in Onze Taaltuin en Lem en чс he 
Bijdiaçen tot een veni|nige polemiek tussen Van Ginneken, Grootaers en Pauwels Deze 
diskussie werd gevoerd onder de titel ' Botanie en Taalwetenschap', een titel die veel te weids 
is, omdat ze beperkt blijft tot stellingen over kartering en tot het betrekken van sociologische 
f aktoren bij de verzameling en interpretatie van Pauwels' gegevens In feite mag men stellen 
dat Van Ginneken geschrokken was van Pauwels' dichtgevulde en minutieus gedokumen-
teerde stempelkaarten, die zo schril afstaken bij zijn eigen, met de losse hand getekende 
isoglossenkaartjes' Juist wat betreft het taalgeograf ische aspekt karakteriseert Van Ginneken 
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de kaarten van Pauwels als "tenslotte onontcijferbare kaarten", waar Schrijnen in /ijn re
censie (1935, 152) spreekt van "technisch voortreffelijk verzorgde kaarten" en volgens 
Leenen( 1935,27) de kaarten "mooi dicht en ook gelijkmatig bestippeld"zijn In vergelijking 
met de andere delen van de Nooid- en Zuulnecleilandsche Dialectbihliotheek noemt Van 
Ginneken Pauwels' studie "dan ook geheel en al waardeloos", waarbij men wát dan nog aan 
wetenswaardigs resteert moet opdiepen "uit de peutenge putjes van een mets-beteekenend 
geredeneer over taalgeographie" (Van Ginneken 1934-35) Op de achtergrond van deze 
diskussie speelt ongetwijfeld mee dat het materiaal van Pauwels onthulde dat er in de Ne
derlandse dialekten een grote hoeveelheid verschillende benamingen bestaat voor een en 
dezelfde plant en dat een aantal van die benamingen kennelijk ook binnen het dialekt van 
één plaats kan voorkomen Overigens weet Goossens aannemelijk te maken dat de kritiek 
van Van Ginneken op Pauwels' materiaal er uiteindelijk toch toe leidde dat deze zijn animo 
om op woordgeografisch terrein akticf te zijn verloor (1989, 21). 

Ook al sprak Van Ginneken desondanks als overtuiging uit "Ik geloof, dat de schrijver 
de Zuidnederlandsche namen der zeven genoemde bloemen zóó uitvoerig heeft behandeld, 
dat niemand er nog ooit op durft terugkomen", uitbreiding van Pauwels' onderzoek blijkt 
toch noodzakelijk op de volgende onderdelen: 

(1) Historisch taalkundig. 
Hoewel Pauwels' studie in de loop der tijd vooral als belangrijke etymologische bron 

heeft gefungeerd voor leenwoorden uit de Romania (De Vries 1971, WNT; Weijnen 1975b, 
maar ook Marzell), zijn Pauwels' historische data /eer beperkt, wat niet geheel verwonder
lijk is. omdat hij zelfs geen gebruik gemaakt heeft van de weinige medische en botanische 
middelnederlandse vakliteratuur, die in dejaren '30 vrijwel beperkt was tot het onvoltooid 
gebleven pionierswerk van De Vreese ( 1894) en de tekstuitgaven van Van Leersum (1912) 
en Van den Berg (1917) Deze Artesliteratuur heeft inmiddels echter ook de aandacht ge
trokken van andere vakgebieden, waardoor in betrekkelijk korte tijd de bestudering en uitgave 
van gelokaliseerd historisch bronnenmateriaal op gang is gekomen In het algemeen is dit 
het geval door onder andere de uitgave van het Coi pus Gvsseling (Gysselmg 1977, 1980 
enz.), het Glossanum Bemense (De Man / Van Sterkenburg 1977) en het Glossaiiitm 
Hai lemense (Van Sterkenburg 1973, 1975), maar in het bijzonder geldt dit ook met betrek
king tot plantnamen (te beginnen meto a. Vandewiele 1965,Daems 1967,Braekman 1970, 
1975 enz.). Hierdoor is Pauwels' studie aan uitbreiding en herziening toe. 

(2) Taalgeografisch 
Ondanks de door hem gekonstateerde polygenese en de vaak kleinschalig en incidenteel 

te verklaren verspreiding van plantnamen zondereen krachtig "hinterland", wees Pauwels 
wat betreft de taalgeografische analyse en de ruimtelijke beperking tot "Zuid-Nederland" 
zelf aan het slot van zijn 'Algemeene inleiding' ( 1933,15-16) al op de beperkingen van zijn 
onderzoek, namelijk "Als het voornaamste gedeelte van ons werk aanzien we niet de inter
pretatie, doch het geboden woordgeographisch materiaal zelf (..). Wij wenschen dat het 
andere taalvorschers moge dienstig zijn, om synthetische betoogen op te bouwen over 
cultuurhaarden en uitstralmgscentra in Nederland" en "Daarenboven is ons Zuidnederl. 
taalgebied te eng om ons aan grootsch opgevatte theorieën en een formuleering van algemeene 
wetten betreffende de verspreiding van de bloemnamen in Ζ -Nederl te wagen " In feite 
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onderschrijft Pauwels hier het belang van de afbakening van dialektologische probleem
gebieden, dat later door Goossens (1971, 129-144, en samenvattend 1977,47 e ν ) aan de 
orde werd gesteld De ten tijde van Pauwels nog gebruikelijke geografische begrenzing van 
het onderzoeksterrein door een met-linguïstische probleemstelling, in du geval door de 
landsgrens in het noorden en oosten en de taalgrens in het zuiden (en oosten), resulteert dan 
ook in een theoretische beperking die bij de uitbreiding van het onderzoeksterrein tot het 
gehele Nederlandse taalgebied alsnog ongedaan gemaakt kan worden Die kunstmatige 
beperking betekent ook dat Pauwcis' studie over de paardebloem ( 1933,127 159) eerst met 
de monografie Paaidebloem a la с aile 0\ei de Neclei landse benaminqen \ooi Ta?a\acum 
oJficinaleWeb (Stroop 1969) afgerond kon worden Pauwels'onbekendheid met de situatie 
in Nederland blijkt m deze monografie rechtstreeks van invloed op zijn konklusies Het 
nauwgezette pionierswerk van Pauwels dat slechts enkele buitenlandse voorgangers kent 
(bijv Schroef! 1915, Schurter 1921), verdient daarom minstens een uitbreiding over het 
gehele Nederlandse taalgebied 

(3) Taals>stematisch 
Anders dan bij de pas sinds L innaeus, eind 18de eeuw, en met name sinds De Candolle's 

Lois de la іютеікIaline boianic/iie uit 1867 vastgelegde wetenschappelijke nomenclatuur 
(Magdefrau 1973, 50 e ν Louis 1977, 375 e ν ), worden voorde volksnamen van planten 
geen vastgelegde regels gehanteerd Evenmin worden volksnamen officieel vastgesteld, 
gewijzigd of afgeschah Ze volgen de natuurlijke ontwikkeling van de taal m zoverre die 
afhankeli|k is van interne en externe lakloren De etnobotamsche, dat wil zeggen de met-
wetenschappclijke nomenclatuur is dan ook heel wat grilliger dan het wetenschappelijk 
klassifikaties)steem, maar daarom nog met minder logisch 

Een veel ν oorkomend verschijnsel in de etnobotamsche naamgev ing is bijvoorbeeld het 
samenvallen van verschillende planten onder dezelfde naam, bijv koienbloem (zowel in 
gebruik voor de korenbloem als voor de klaproos), en het toekennen van specihkaties om 
verwarring uit te sluiten Voorbeelden van specifikatie zijn benamingen van het type ; ode 
koi enhloem (voor de klaproos) en blauw e koi enbloem (voor de korenbloem) Net zoals bij 
de wetenschappelijke nomenclatuur fungeert in dit soort gevallen koi enbloem kennelijk als 
genusaanduiding en ι ode, respektievelijk blauwe, als speciesaanduiding Van een andere 
orde, maar vergeh jkbaar is het voorkomen van koi enbloem kankei bloem en heul bloem naast 
koiemoos kankei ι oos en heulioos (en zelfs kankei en heul) vooi de klaproos Ogen
schijnlijk zijn de elementen bloem en -loos volstrekt synoniem, maar het teil dat voorde 
paardebloem en de dotterbloem uitsluitend kankei bloem en nooit kankei ι oos voorkomt duidt 
erop dat deze elementen wel degelijk specificerend kunnen zijn en als speciesaanduiding 
f unktioneren Voorbeelden die op een andere systematiek duiden 7\]nfebi ew a>it>ekje maai ts 
Mooltje api ilbleumkes meizoentje juniiood enz (Heukels 1907) terwijl ik zelf elders al 
eens de benoemingssystemaliek van de benamingen voor de mannelijke en vrouwelijke 
hennep aan de orde gesteld heb (Brok 1984) 

Ondanks alle aanwijzingen dat de naamgeving van planten gebaseerd is op al dan niet 
samenhangende systemen van benoemen, beperkt met alleen het onderzoek van Pauwels, 
maar bijna elke onderzoek over de regionaal bepaalde volksnamen van planten in het 
Nederlandse taalgebied zich zowel taalgeograf isch als etymologisch tot incidentele verkla 
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ringen, waardoor systematisch de rol van de etnobotanische nomenclatuur, die sinds de studie 
van Berlin in 1972 uitvoerig door Amerikaanse antropologen en etnografen aan de orde 
gesteld is, als zodanig buiten beschouwing blijft. 

De drie genoemde beperkingen openen de mogelijkheid Pauwels' studie uit te breiden tot 
het gehele Nederlandse taalgebied [ad 2] en aan te vullen met het sinds 1933 verzamelde 
Zuidnederlandse matertaai [ad 2| Vervolgens kan dit nieuwe materiaal etymologisch on
derzocht worden en kunnen de uitkomsten van Pauwels' etymologisch onderzoek getoetst 
worden aan nieuwe bevindingen [ad 1 ], waarbij een uitzondering gemaakt moet worden voor 
de paardebloem die in deze zin in 1969 al door Stroop aldoende behandeld werd. Ook biedt 
de studie van Pauwels de mogelijkheid het geïnterpreteerde materiaal te gebruiken als uit
gangspunt voor een taalgeografisch onderzoek, waarin naast de extralinguistische, 
expansiologische verklaring door middel van "cultuurhaarden en uitstralingscentra" 
(Pauwels 1933,16)endeintem-linguistische verklaring op beperkter gebied (Goossens 1977, 
77-93) [ad 2| alle plaats is voor verklaringen die uitgaan van de struktuur van de etnobotani
sche nomenclatuur als zodanig, voor zover die in de data aan de oppervlakte komt Hel 
materiaal geeft in dit opzicht alle aanleiding nader op aspekten als bloeitijd, medicinale 
werking en religie en volksgeloof in te gaan [ad 3] 

1 2 Het begrip plantnaam 

De term plantnaam die ik bij mijn onderzoek gebruik, kan wat betreft het element naam 
aanleiding geven tot misverstanden De term naam dekt namelijk een begrip met twee van 
elkaar te onderscheiden betekenissen. Speciaal ter afbakening van het onderzoeksobjekt van 
de naamkunde onderscheidt bijvoorbeeld Dalberg (1988) daarom principieel 
- naam als eigennaam (nomen proprium), dat wil zeggen individueel aanwijzend, bijv. de 

poes van de buren heet Pluisje, of. mijn vriendin heet Mieke 
- naam als soortnaam (nomen appellativum), dat wil zeggen "klasse"-aanwi|zcnd, bijv.: 

Pluisje is een роеч, of Mieke is mijn v; wndm 
Beide betekenissen kunnen samenvallen bij homonymie, wanneer er fonetische of 
grafematische overeenstemming bestaat tussen appellativum en proprium, bijv de poes 
van de buren heet Poes, of' we noemen mijn zus altijd 7MS 

De nomina propria zijn hel objekt van de onomastiek, waartoe ik mijn onderzoek met 
reken Hoewel sommige naamkundigen de term naam uitsluitend willen toekennen aan de 
nomina propria en andere, zoals Dalberg, erop aandringen om ter voorkoming van verwar
ring uitsluitend de ondubbelzinnige termen eigennaam en sooi tnaam te gebruiken, hanteer 
ik in mijn studie toch de term plantnaam. In aansluiting op het algemeen taalgebruik versta 
ik daaronder steeds de soortnaam, net zoals ik onder de term plant steeds plantesoort versta. 
Ik kan en wil de term ІООІ tnaam overigens ook niet gebruiken, omdat sooit (species) en 
sooi tnaam in de botanische nomenclatuur een specifieke betekenis hebben. Bovendien zijn 
planten met een nomen proprium2 niet alleen uiterst zeldzaam, ze komen in mijn materiaal 
in hel geheel niet voor 
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13 De goo lgde methode 

Het onderzoek valt uiteen in drie delen. Na de Inleiding wordt in het tweede hoofdstuk een 
analyse van de benamingen per plant gegeven. Hierbij komen vooral etymologische, maar 
voor zover daarbij van belang ook taalgeografische en taalsystematische aspekten aan de 
orde. In de eerste paragraaf (2· I · 1,2 2-1,2 1-1, enz ) behandel ik telkens de plant als zoda
nig. In de tweede paragraaf (2· 1 ·2,2·2·2,2-3-2. enz.) volgt het materiaal, dat wil zeggen een 
beschrijving van het belangrijkste dialektenquêtes, waaruit geput werd. In de derde para
graaf (2 1 3,2-2-3,2-3-3, enz ) worden de benamingen opgesomd, die in de vierde paragraaf 
(2· 1-4, 2-2 4, 2-3-4, en/.) geanalyseerd worden. Bij de behandeling van de afzonderlijke 
benamingen komen bij gelede woorden de onderscheiden morfemen steeds afzondei lijk aan 
bod. 

Zoals nog blijken /al, kunnen de benamingen op /eer verschillende omstandigheden en 
eigenschappen van een plant teruggaan. De/e /ijn op hun beurt per plant weer totaal ver
schillend. Toch is om tot vergelijkbaarheid te komen een vaste indeling van omstandighe
den en eigenschappen noodzakelijk. Op basis van het materiaal nu is in de vierde paragraaf 
de volgende algemene indeling tot stand gekomen Tot en met de eerste twee cijlers is de/e 
indeling voor alle behandelde planten gelijk, waarbij natuurlijk niet iedere plant in alle 
rubrieken met benamingen vertegenwoordigd is De fijnere onderverdeling, met meer dan 
twee cijlers dus, wordt m de algemene indeling hieronder niet kompleet gegeven. Hoewel 
de/e in principe per plant verschilt, heb ik de cijfers in de onderverdeling waar mogelijk wel 
gelijk gehouden. 

Λ BENAMINGEN GEBASEERD OP HET UITERLIJK 

А 1 De plant in zijn geheel 

А 1 1 D l ALGFMCNE VCRSCHIJMNCJ 

А 1 1 1 Met betrekking tot het hebben van bloemen 

А 1 I 2 Met betrekking tot het kruidachtige 

Л 1 1 3 Met betrekking tot het struikachtige 

А I I 4 Met betrekking tot het boomachtige 
А 1 2 HET IORMAAT 

А 1 3 Dl ORO! iwuzi 

Л 1 3 1 Winterhardheid 
M De ondei delen \ an de plant 

A 2 1 DE Bi OEM 

A 2 I I De vorm van de bloem 
A 2 1 2 De kleur van de bloem 

A 2 I 3 De bloei wij/e 

A 2 I 4 De vorm van bloem na de bloei 
A 2 2 HET ΖΆΛΟ 

A 2 2 1 Het zaad 

A 2 2 2 De zaaddoos 
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Λ 2 Ì Dl HL\l)rRIS 
\ 2 Я l De \orm van de bladeren 

А 2 4 Dl STI \GI ι 

В BENAMINGEN GEBASEERD OP DE PL AATS VAN VOORKOMEN 

В I Gekiiltneeid 

В I I Algemeen 

В 1 2 Specifiek 

В 2 In het и f/J 

В 2 I Algemeen 

В 2 2 Specifiek 

С BENAMINGEN GEBASEERD OP DE BLOEITIJD VAN DE PI ANT 

С I Dooi niuUlel \aii ι et litsnct>k<;e Іііскіаікіііиііпцеп 

С 2 Dooi wiclclel \αιι nulnekte Іі/ііааікішсііпцеп 

С 2 I Heiligentcesten 

С 2 2 Overige 

D BENAMINGEN GEBASEERD OP TOEPASSINGEN, EIGENSCHAPPEN EN PRODL'KTEN 

D I Algemeen 

D I I Met betrekking tot de reuk 

D 1 2 Met betrekking tot de honing 

D 1 4 Met betrekking tot de schadelijke werking 

D I 4 Met betrekking tot de weersomstandigheden 

D I S Met betrekking tot de smaak 

D I 6 Met betrekking tot parasieten 

D 2 Puiktiu he toepassingen 

D 2 I Met betrekking tot kinderspel 

D 2 2 Met betrekking tot ziekten 

D 2 4 Met betrekking tot dekoratie 

D 2 4 Met betrekking tot produklen 

D 1 Вспапипцеп i>ebaseeidop het ontbieken \an piaktisih nut 

Deze laatste rubriek om\ at uitsluitende pejoratieve benamingen, die duiden op het ont

breken van praktische toepassingen en produkten 

F BENAMING! N GEBASEERD OP DE BOTANISCHE NOMLNCLATl'UR 

E 1 Benamingen ontleend aan de Latijnse nomeni lanini 

De/e worden per type afzonderlijk genummerd 

E 2 Benamingen ontleend aan de Nedei land se noment latían 

De/e worden per type afzonderlijk genummerd 



F BhNAMINOEN ON TLEEND AAN ANDt-RE TALEN 

Deze worden per type afzonderlijk genummerd. 

ü BENAMINGEN GEBASEERD OP OVEREENKOMST MET ANDERE PLANTEN 

G· 1 Gebaseeid op uitei li/ke gelijkenis 
G 1 1 In dezelfde plantentamilie 

G 1 2 In andere families 
G 2 Gehaseei cl op o\ ei eenkamstige benamingen 

H OVERIGE BENAMINGEN 

In deze slotrubnck worden in alfabetische volgorde de resterende types gegeven. Al
lereerst zijn dat de types, waarvan de etymologie zo onzeker is dat ze niet elders kunnen 
worden ondergebracht. Daarnaast omvat deze rubriek vooral ioutieve en onzekere op
gaven. 

In het derde hoofdstuk, de taalgeografische analyse, worden per plant de bevindingen van 
Pauwels (1933) afgezet tegen mijn eigen bevindingen op grond van het huidige materiaal. 
Paragraaf 3-8 van dit hooldstuk tenslotte konlronteert Pauwels' algemene taalgeografische 
bevindingen (1933, 11-16) met de mijne. 

Het vierde hoofdstuk tenslotte, de taalsystematische analyse, handelt over de principes 
van botanische naamgeving. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de wetenschappe
lijke en de etnobotamschc nomenclatuur en de verschillende opvattingen over laatstge
noemde. Mijn bevindingen naar aanleiding van de afzonderlijk behandelde planten komen 
hier samen en worden tegen elkaar afgezet Deze konfrontatie levert overigens ook konklusies 
op die gevolgen hebben voor de analyse van de afzonderlijke benamingen in de vierde 
paragraaf van hooldstuk 2 (2Ί -4,2-2-4,2-3 4, enz.). Omdat ze eerst getrokken konden worden 
ná de onderlinge konfrontatie, heb ik ze zuiverheidshalve niet in het tweede hoofdstuk 
verwerkt. Tenslotte konfronteer ik m dit hoofdstuk mijn bevindingen ook met die van Pauwels 
(1933, 8-11). Aangezien Pauwels' konklusies op dit gebied slechts incidenteel zijnen zeer 
beperkt, wordt in de analyse eerder uitgegaan van de semantisch-etnobotamsche studies van 
Berlin voor zover het materiaal dat toelaat. 

I 4 Het materiaal in algemene zin 

Uit de omvang van het Wooi denboek derNedei landsc he Volksnamen van Planten (Heukels 
19()7)en De Vlaam se he volksnamen dei planten van België, Fi an чс h-Vlaandei en ( ) (Pâque 
1896 en 1912), tot nu toe de meest komplete plantnamenverzamehngen voor het Neder
landse taalgebied (zie Brok 1987, XVII-XXII), blijkt de onmogelijkheid alle in onze streken 
voorkomende planten en hun benamingen in het onderzoek te betrekken. Bovendien blijken 
de gegevens van Heukels en Pâque verveelvoudigd te kunnen worden met de gegevens uit 
schriftelijke enquêtes (bijv uit de dialektvragenlijsten van het Ρ J. Meertens-Instituut) en 
uit andere bronnen, zoals het Coi pus Plantnamen dat sedert 1976 op de afdel mg Dialectologie 
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van het Ρ J Meertens-Instituut is opgebouwd (Brok 1987. XXII). Uit het vrijwel onbeperkte 
aanbod van materiaal moest derhalve een keu/e gemaakt worden, die overigens met van 
invloed mag /ijn op de resultaten van het onderzoek 

Gesteld voor deze noodzaak is gekozen voor de behandeling van een beperkt aantal 
planten, en wel dezelfde als in 1933 gekozen werden door Pauwels m zijn Enkele Bloem
nanien in de Zuidncdeilandulte Dialecten In deze studie behandelt Pauwels voor het 
Nederlandstalige deel van België en Frans-VIaanderen de volgende 7 planten-

- De gras- en tuinanjer. bij Pauwels onder de oude genusbenaming aiijeliei (Dianthus 
plumanus/caryophyllus L.) [Van Ooststroom 1977. 207-2081 

- De haagwinde (Calystegia scpium (L.) R Br ; bij Pauwels onder de oude nomenclatuur 
Convolvulus sepium) [Van Ooststroom 1977.474; Van der Meijden 1990, 328-291 

- De klaproos, dat wil zeggen de grote klaproos (Papaver rhoeas L. ) [ Van Ooststroom 1977, 
256. Van der Meijden 1990. 1591 

- De muurbloem, bij Pauwels onder de oude naam \ loliei (Chciranthus chem L.) (Van 
Ooststroom 1977. 2921. Sinds Van der Meijden (1990. 171) isdeofliciele naam gewij
zigd in Erysimum cheiri (L.) Crantz. In mijn studie heb ik deze jongste naamsverande
ring overigens niet meer konsekwent kunnen doorvoeren. 

- De paardebloem, dat wil zeggen de gewone paardebloem (Taraxacum officinale Web. 
ofTaraxacum officinale Wiggers, s \ )[ Van Ooststroom 1977,656-658, Van der Meijden 
1990.446-4491 

- De pioen (Paeonia officinalis L ) [Van Ooststroom 1977, 234] 
- De sering, dat wil zeggen de gewone sering (Synnga vulgaris L.) [Van Ooststroom 1977, 

569, Van der Meijden 1990. 3181 

De volgende argumenten ondersteunen deze keuze: 
1. Met verwijzing naar punt 2 in de Probleemstelling (par. 1 1 ) kan het onderzoek van 

Pauwels als onvolledig en onvoltooid beschouwd worden. De resultaten van zijn onderzoek 
zijn desondanks alleszins van belang gebleken en rechtvaardigen uitbreiding en daarmee 
afronding tot het gehele Nederlandse taalgebied, zoals Stroop (1969) dat voor de paarde
bloem gedaan heeft. 

2. Door een gelukkig initiatief van de toenmalige Dialectencommissie van de Konink
lijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam zijn de dialektbenamingen 
van de door Pauwels gekozen planten nog in een vroeg stadium ook in Nederland schnf-
telijkalgevraagd in de Amsterdamse lijsten D13(1945)enD 17(1949). Er zijn weinig planten 
meer waarvan momenteel nog zo uitvoerig en betrouwbaar enquêtematenaal verzameld zou 
kunnen worden (Brok 1979, 46-49). 

3. Het Coi pus Plaiitnamen omvat een groot aantal dialektgcgevens uit andere bronnen 
over deze planten, dat ter aanvulling en kontrôle kan dienen. 

4 De door Pauwels behandelde planten komen ook in Nederland minstens nog als tuin
plant in ruime mate voor. 

Na deze praktische argumenten voor een behandeling van dezelfde planten als Pauwels 
m 1933 voor zijn Enkele Bloemnanien m de Zuidnedei landsi he Dialei ten koos, blijft 
natuurl ijk nog de vraag van de representativiteit. Voor hoofdstuk 2 is die ν raag met van belang, 
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omdat ik de 7 planten daar afzonderlijk behandel BIJ mijn taalgeografische konklusies en 
mijn taalsystematische analyse ligt dat anders, omdat ik daar algemenere uitspraken doe 
In /ijn dissertatie over de benamingen van een aantal onderdelen van de molen gebruikte 
Stroop als argument voor /ijn keuze de taalgeografische betekenis die de benamingen voor 
bepaalde onderdelen hadden Om /ijn eigen woorden te citeren: "Ik wil nl. iets bewij/en en 
gebruik daarom bij voorkeur de kaarten die me de sterkste argumenten verschaffen (.. )" 
(1977, I ). Tegenover die bewuste keu/e kan ik niet anders dan stellen dat ik er met op uit 
ben iets te bewijzen Integendeel mijn keu/e is willekeurig, want de planten die ik behandel 
/ijn uitsluitend geko/en opgrond van Pauwels, en de konklusies die ik trek zijn uitsluitend 
gebaseerd op wal ik daarbij aantrof Ten gunste van de representativiteit pleit overigens toch 
dat de behandelde planten redelijk divers /ijn van verschijningsvorm en voorkomen, /onder 
totaal onvergelijkbaar te zijn, voor wat betreft: 
- het voorkomen als sierplant (gras- en tuinanjer, klaproos, muurbloem, pioen en sering), 

als wilde plant (haagwinde, klaproos, muurbloem |/eldz.] en paardebloem) of verwil
derd (sering [zeldz |), 

- de kleur van de bloemen gras- en tuinanjer (zeer verschillend / rose tot wit), haagwinde 
(wit, soms rose), klaproos (scharlakenrood, soms rose, zelden wit; als sierplant ook wit, 
oranje, donker- en lichtrood), muurbloem (goud- tot oranjegeel, als sierplant ook rood
bruin tot bijna purper), paardebloem (geel), pioen (meestal rood zelden wit- ot geelach
tig), sering (paarsachtig, lila of wit), 

- de bloeitijd. Zie uitvoerig schema 10 in hoofdstuk 4. paardebloem (maart-aug ), muur
bloem (april-juni), sering (mei), pioen (mei-juni), klaproos (mei-juli) en gras- en tuin
anjer en haagwinde (jum-sept ), 

- de reuk: gras- en tuinanjer, muurbloem en sering· welriekend, 
- de groeiwij/e. haagwinde (windend), sering (heester). 

14 1 De ilatcive/zcimeling 

Op initiatief van de toenmalige Dialeclencommissie van de Koninklijke Nederlandse Aka
demie van Wetenschappen te Amsterdam zijn in de li/sten D 13 (194.5) en D 17 (1949) de 
door Pauwels behandelde planten in Nederland schriftelijk afgevraagd. De betrekkelijk korte 
tijdspanne tussen de/e enquêtes en die van Pauwels maakt het mogelijk zijn studie uit te 
breiden met dialektmateriaal dat met geheel, maar toch redelijk vergelijkbaar is. Dit mate
riaal is uitgebreid met zowel oudere als jongere gegevens. Het omvat globaal een periode 
van 100jaar, beginnend met Deken de Во' s КішсЫooidenboek uit 1888 via de specifieke 
plantnaamwoordenboeken van Pâque (1896, 1912) en Heukels (1907) en via algemenere 
dialektwoordenboeken, losse al dan niet specifieke studies, handschriften uit het bezit van 
het Ρ J Meertens-Instituut en alle schriftelijke dialektenquêtes tot op heden. Het zal duide
lijk zijn dat de door mij beoogde volledigheid geenszins bereikt kon worden. Daarnaast kon 
door de afsluitingsdatum van de kopij het hoofdstuk 'Planten' van het Wooi denboek van de 
Achtel hoekse en Liemei se Dialecten* met meer benut worden. Daar staat gelukkig tegen
over dat ik het merendeel van het daarin opgenomen monografische materiaal zelf al ver
werkt had. 
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Bij de behandeling van de afzonderlijke planten is aangegeven welke specifieke enquê
tes gebruikt zijn Het was echter praktisch niet doenlijk daar ook de herkomst van alle andere 
gegevens stuk voor stuk te verantwoorden In hoofdstuk 6 zijn daarom alfabetisch alle overige 
bronnen apart opgesomd met vermelding van de planten, waarvoor ze dialektgegevens 
geleverd hebben in par 6 2 1 de monografische bronnen, in par 6 2 2 de enquêtes en in par 
6 2 3 tenslotte de handschriften 

Kaart 11 1] Indeling plaatskodcnummers volgens Kloeke 

1 ^ ' 
[1.1] 

Grondkaart 
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G Kloeke Invulkaart voor Noord en 
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217 
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271 
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333 
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434 
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222 
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284 
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G 
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-
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— 
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— 
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\ 42 De bevteiking \an de data 

De kodenummers waarmee de plaatsen aangeduid zijn, zijn terug te vinden in helS\ stematisc h 
en alfabetis( h ι e gì stei \ an plaatsnamen ( 1962), dat is opgezet volgens het systeem Kloeke 
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In verband met de automatische verwerking van mijn gegevens zijn echter alle nummers 
onder de 100 aangevuld tot driecijfenge getallen, dat wil zeggen Q 1 wordt Q 001, Q 10 
wordt Q 010, enzovoorts Kodenummers, die uit zichzelf al met het cijfer 0 begonnen krij
gen in dit systeem achter hun kode de toevoeging z, dus Q 011 wordt Q 011 / en Q 012a wordt 
Q 012az. In het systeem Kloeke, dat nog maar weinigen blijken te kennen, is het gehele 
Nederlandse taalgebied verdeeld in vakken, van west naar oost en van noord naar zuid 
genummerd met de letters Λ (Terschelling, Vlieland, Texel), В (Friesland), С (Groningen) 
enzovoorts tot Q (Z -Limburg). Binnen die vakken hebben alle steden en dorpen -weer van 
west naar oost en van noord naar zuid gaande- een eigen plaatsnummer, waarbij de num
mering in ieder vak telkens weer met 001 begint. Kaart ( 1 · 1 ] geeft een sterk vereenvoudigde 
versie van het systeem Kloeke. 

Een nadere aanduiding van de streeknamen, die door Heukels (1907) gebruikt worden, is 
te vinden op kaart [ 1 2], die overgenomen is uit Brok 1987, CII De beide provincies Lim
burg in Nederland en België worden aangeduid met respektievelijk NLimburgen BLimburg 

Het Zuidnederlandse materiaal van Pauwels heb ik rechtstreeks overgenomen uit Pauwels 
1933, behalve de gegevens uit hel arrondissement Aarlen· Nothomb ( Y' 1,09), Post ( Y' 1,12), 
Frassem (Bonnert: Z' 1,07), Aarlen (Z'l, 13), Tomich (X'8,04), Oberelter ( Aulelbas: A"2,12) 
en Mondelinge ( A"2,05). De bij Pauwels voorkomende onjuiste kodenummers heb ik daar
bij stilzwijgend verbeterd, dat wil zeggen: 

Η 001a -> Η 009d O 060 -~> O 058 
I 254a -> I 256a O 061a -> O 059 
O 045a -> O 044a Ρ 034a -* Ρ 035a 
O 059 -> O 057 Q 088a -> Q 096c 
O 059d -> O 060 

Bovendien heb ik de plaats Koningslo (voorkomend bij De Schutter 1980) als behorend bij 
Vilvoorde (P 010) de kode Ρ 010a gegeven. 

Een nadere uiteenzetting over de invoer van het materiaal en de automatische kom-
puterbewerking is te vinden bij Hogerheijde 1987. 

14 3 De pi esentatie \ an de data 

Bij de behandeling van de afzonderlijke planten m hoofdstuk 2 worden telkens m subparagraaf 
3 (2· 1-3,223,2 3-3 enz.) de aangetroffen benamingen gepresenteerd Daarbij zijn vanzelf
sprekend de tonetisch overeenstemmende woordvormen bijeengebracht. Zoals m de 
woordgeografie en op de daarbij behorende woordkaarten gebruikelijk is, /ijn echter niet 
al de van elkaar onderscheiden realisaties afzonderlijk als benaming gehonoreerd. Ik heb 
/e behandeld volgens het lexikale principe dat onder hetzelfde symbool alle vormen samen
gebracht worden die, met inachtneming van bepaalde klankontwikkelingen, tot eenzelfde 
etymologische bron te herleiden zijn De symbolen op een taalkaart worden in de legenda 
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nader gespecificeerd met een "grondwoord , waaronder de hcterofone varianten samen
genomen/ijn Wat ik nu versta onder 'aangetroffen benamingen is op te vatten als een lijst 
van /ulke grondwoorden, die in de taalgeografie ook wel aangeduid worden met de bena
ming iefeientie\oim dialexecm (Weijnen 1975, 44) of v.ooidt\pe (WBD Voorlopige 
Inleiding, 41 )4 De/c verdeling van het materiaal naar woordt>pen wil met pretenderen 
volledig waterdicht te zijn Wanneer de vormen naar hun fomsch-morfologische gehalte, 
synchronistisch benaderd, bij elkaar schijnen aan te sluiten, worden /e net /oals m de dia-
lektlexikografie, met inachtneming van de veronderstelde etymologische samenhang bij 
elkaar geplaatst Ik heb dit principe echter niet tot m /ijn uiterste konsek wentie doorgevoerd 
en wel om de volgende redenen 

1 Om niet te ver verwijderd te raken van de taal werkelijkheid Ik heb derhalve benamin
gen als bijv кпацеі kei neet en кішсіпацеі van elkaar onderscheiden omdat de dialekt-
sprekers of andere met-taalkundig geschoolden er /ich met van bewust (kunnen) /ijn dat al 
de/e realisaties etymologisch te herleiden /i|n tot het type knticlnaqel 

2 Om met vooruit te lopen op de etymologische bevindingen, die maar al te vaak eerder 
veronderstellend dan vaststaand van aard /ijn Anderzijds bestaat echter de mogelijkheid, 
dat een of ander woord dat tot een bepaald type is gerekend daar op taalhistorische gronden 
met toe blijkt te behoren 

1 Om de heterofonie die bij de etymologische bewijsvoering een noodzakelijke rol kan 
spelen, met uit te schakelen Omdat de beoordeling daarvan subjektief is, geef ik bij de 
bespreking van de afzonderlijke types waar nodig (en /eker bij de unica) de oorspronkelijke 
vormen 

Als referentievormen of woordtypes zijn in het algemeen de kultuurtaalwoorden genomen 
waarmee vereenzelviging plaats kan vinden In aansluiting daarop heb ik behalve bij de 
meeste unica, steeds voor het enkelvoud geko/en en de verschillende diminutietsuftixen 
genormaliseerd tot (r)je Uitzonderingen daarop /ijn noodgedwongen de benamingen 
waarvan de etymologie onzeker is, zoals doe\ ensi holkes, keiken ol koekeeske In de meeste 
gevallen is die kultuurtaal het Nederlands, bij leenwoorden kan dat echter ook het Frans 
(bijv i>iioflee of aillel) of Duits (bijv qoldlatk of nelke) zijn Ontbreekt een kultuurtaal-
vorm waarmee een koppeling tot stand gebracht zou kunnen worden dan wordt de aan
getroffen dialektvorm zelf als referentievorm genomen (bijv WÏ knoffelcntiilitaantje) Dit 
laatste gebeurt ook als het in leite onmogelijk is om een keuze tussen verschillende kul-
tuurtaalvormen te maken, bijv bij hazen inde (naast hayeuinde) ol hekkewnule (naast 
Лессом inde) voor de haagwinde Sporadisch heb ik ook verwijzingen opgenomen, omdat 
absolute konsekwentie bij de keuze van referentievormen nu eenmaal onmogelijk is 

Om bij deze presentatie van het materiaal niet vooruit te lopen op de etymologische analyse 
heb ik vervolgens gekozen voor een alfabetische opsomming met waar mogel ι |k de vermel
ding van het nummer waaronder ze in Pauwels 1913 behandeld worden 

De benaming wordt gevolgd door het aantal plaatsen waarvoor de benaming werd op
gegeven Intrigerender was wellicht een opsomming naar frek wentie, maar als ingang is hel 
alfabet beter geschikt Na dit aantal volgt tussen haakjes het werkelijke aantal opgaven van 
de betreffende benaming Dit aantal is uiteraard minimaal gelijk aan dal van het aantal 

12 



Kaart [ 1 -2] Distnktenindeling Heukels. 

Scfrg 

A. 
Achth. 

Ί B. 
Bel. 
Br. 
Br.O. 

Br.W. 

Dr.bew 

Ou. 

Fr. 
Go. 
Goe. 
Gr. 
GrZ. 

Hu. 

Ameland 
Achterhoek (be· 
oosten Groenlo) 
Het Bill 
Betuwe 
Breesaap 
Noord-Brabant 
beoosten Tilburg 
Noord-Brabant 
bewerten Tilburg 
Drenthe bewes-
ten Smildevaart 
Duinstreek 
Friesland 
Gooi 
Goeree 
Groningen 
Graarschap 
Zutphen 
Humslerland 

N.O. 
N.Vel. 
O.Dr. 

O.F. 
O.Vel. 
Sal. 
Sch. 
Schg. 

Kennemerland 
Land van 
Nijmegen 
Land van Hulst 
Land van 
Vollen hoven 
Lijmers 
Noord-Beveland 
Noord-Drenihe 
Noord-Limburg 
(benoorden Venlo) 
Noord-Oven jsel 
Noord-Veluwe 
Drenthe beoos
ten Smildevaart 
О етПаккес 
Oost-Vduwe 
Salland 
Schouwen 
Schtermonnikoof 

Si. 
T. 
Tg. 
Thol. 
Tw. 
Utr. 
V.B. 
Velz. 
Vlie. 
W. 
W.Fr. 

Wal. 
Wat. 
Z. 
Z.B. 
Z.H. 
Z.L. 
Z.VI. 

Stellmgwert' 
Te\el 
Terschelling 
Tholen 
Twemhe 
Utrecht 
Voorne-Bcicrland 
Veluwezoom 
Vlieland 
WeMerwolde 
West-Friesland 
(Noord-Holland) 
Walcheren 
Waterland 
Zeven wolde 
Zuid-Beveland 
Zuid-Holland 
Zuid-Limburg 
Zccuwnch Vlaan
deren. 
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plaatsen, maar valt in de praktijk doorgaans (veel) hoger uit, omdat er voor veel plaatsen 
meer zegslieden of andere bronnen waren Achter deze twee aantallen volgen de kodenum-
mers van de plaatsen waar de betreffende benaming voorkomt, gevolgd door de in de bron
nen aangetroffen streekaanduidmgen, die niet karteerbaai /ijn, /oals Achterhoek, Walcheren 
en dergelijke De^e vermeldingen, die voor een aantal bijeenliggende plaatsen een bena
ming bevestigen, zijn als met telbaar bij het plaats-en benamingsaantal buiten beschouwing 
gebleven. Als verschi llende bronnen voor een benaming een zei fde streekaanduidmg geven 
dan wordt de streek maar eenmaal genoemd Zo berust de streekaanduidmg/ -Bc\ eland Ьц 
het type bewmde als benaming voor de haagwinde op de elkaar bevestigende gegevens van 
vier bronnen, te weten· Heukcls( 1907,73), Ghijsen( 1959-64,90), Koert (1978,58) en Van 
den Broecke-De Man (1984, 174). 

Uit dit voorbeeld blijkt dat -uiteraard-ook de gegevens uit Heukels 1907 verwerkt 7\)rf 
Benamingen die uitsluitend bij Heukels voorkomen en daar met van een geografische 
aanduiding voorzien zijn krijgen de aanduiding. "In Heukels zonder plaatsaanduiding". 

Per benaming worden dus de volgende gegevens verstrekt 
- Benamingstype (Pauwels nr.) het aantal plaatsen waarvoor de betreffende benaming is 

opgegeven (het aantal malen dat de benaming opgegeven werd), de kodenummers van 
de betreffende plaatsen, de streekaanduidmgen. 

In kon к reto voor de anjer: 
- nagelbloem (Pauwels nr. 9). 32 (55), С 031, E 192, F 179,184,203,1020,024,033,045, 

154, К 005, 122, 148,214,L089, 150, 165,191,213,245,246,256,257,259,267,295, 
299, 366, M 004a, Ρ 136, Q 102, 196, Graafschap Zutphen, O -Drente, Overflakkee, 
Salland, Schouwen, Twente, W -Fries (N.H ), Walcheren, Ζ -Holland. 

I 4 4 De taalkaai ten 

De dialectal mass, dat wil zeggen de hoeveelheid verschillende benamingen binnen de 
dialekten vaneen taal vooreenen hetzelfde begrip (Sibata 1981, 139), is melk geval bij de 
planten die ik in mijn onderzoek behandel bijzonder groot. Ik kom daar in hoofdstuk 4 
paragraaf 3 nog uitvoerig op terug. Omdat deze verschillende benamingen bovendien met 
uitsluitend geografische varianten zijn, maar ook naast elkaar binnen het dialekt van één 
plaats voorkomen, zouden er zonder een zekere ordening onleesbare taalkaarten ontstaan 
Pauwels ( 1933,7) merkte voor zijn eigen kaarten al op dat ze "misschien met al te duidelijk" 
zijn, terwijl Van Gmneken (1934-35, 28) in zijn bespreking van dit boek met geheel ten 
onrechte spreekt van "onontcijferbare kaarten" De dialectal mass, maar ook het regelmatig 
voorkomen van heteroniemen in één plaats en het feit dat de verschillende namen vaak zeer 
verward door elkaar voorkomen, werken daarbij in ongunstige zin samen. De meest ge
bruikelijke oplossing daarvoor is het weglaten op de kaart van dubbelopgaven, een procédé 
uiteraard verantwoord moet worden Ervan uitgaand dat bi) deze ingreep het totale 
verspreidingsbeeld zorgvuldig behouden moet blijven, wordt de verantwoording ervan in 
hoofdstuk 7 gegeven. 

Omdat deze oplossing nog steeds met voldoende resultaat gaf, heb ik waar nodig in het 
voetspoor van Stroop ( 1969) de benamingen vooreen plant over twee verschillende kaarten 
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verdeeld De keu/es die ik daarbij moest maken zijn vooral ingegeven door het ruimtege
brek op de kaarten Bij de splitsing van de gegevens over meer dan een kaart heb ik hoe dan 
ook naar /oveel mogelijk samenhang gezocht Soms kon daarbij de keu/e minder arbitrair 
/ijn omdat twee benamingen /ich door hun massale en aaneengesloten \ oorkomen duide
lijk onderscheiden van de overige 

Zo heb ik in hoofdstuk 2 2 de benamingen voor de haagwinde (Calystegia sepium (L ) 
R Br ) uitgesplitst in kaart |2 2 I ] met de namen die belrekking hebben op de bloemen en 
kaart [2 2 21 met de namen die betrekking hebben op de groeiwij/e In navolging van Stroop 
/ijn de benamingen voor de paardebloem (Taraxacum olficinalc Web ) in hooldstuk 2 S 
uitgesplitst in de benamingen voorde plant in /ijn geheel op kaart [2 'i 2| en de benamingen 
die meer op het groen ot de bladeren slaan op kaart 12 5 1) 

Voor alle duidelijkheid is bij de presentatie van de benamingen (par 2 1 1, 2 2 4. 2 3 4 
en/ ) steeds aangegeven op welke kaart(cn) ze opgenomen /ijn Een uit/ondering hierop 
vormen de kaarten |2 3 λ] en [2 6 1 ) 

Een deel van de kaarten kwam tot stand met behulp van het experimentele komputer-
programma Lciwi kaai ι, een toepassing van H> perCard (Macintosh) Dit programma vormt 
een vervolg op het procede van automatische kartering zoals beschreven in Hogerheijde 
1987 Dc/e kaarten /ηη in hoofdstuk 7 van een sterretje (*) voor/ien In verband met de 
leesbaarheid van de komputerkaarten moesten heel wal dubbelopgaven weggelaten wor 
den Bovendien bleek het nood/akeli|k een /o groot mogelijk kontrast te scheppen bij de 
keu/e uit de beschikbare symbolen Hel is daardoor helaas amper mogelijk gebleken de sa
menhang tussen verschillende heteroniemen in de tekenkeu/e lot uiting te brengen 
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Noten 

1 Zie: Van Ginneken 1934-35. Pauwels 1934, Groolaers 1934a, 1934b, 1935. samenvallend Brok 
1979, 41 -42, en Goossens 1989, 21. 

2 Een mij door mijn kollega R. Rcnlenaar aangereikt voorbeeld van een plant met een nomen proprium 
is de twecstammigc iep aan heleinde van het Smallepad te Bergen (NH), die in de volksmond Adam 
en Іла genoemd werd. (Mooy 1971, 14). 
1 A.H G. Schaars: WALD De mem en de weerld - В Doetinchem 1989 
4 In /ijn Introduction op de Atlas Linguarum Europae introduceert Weijnen naast Fr. dialexème de 
term/o/ me deréjéi ent e, rcsp. Dis. Refei enzfoi m. Eng. refei ent efoi m. In feue hanteert Moerdijk ( 1979, 
28) in druk als eerste de benaming iefeieniie\(>rm. 
s Uitsluitend de Nederlandse. De Belgische /ijn uit hun oospronkeli]ke bron gehaald. 
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2 

A N A L Y S E V A N D E B E N A M I N G E N 

PER PLANT 

2 1 Gras- en tuinanjer (Dianthus plumarius / caryophvllus I,.) 

2 1 1 Hel beqi ι ρ 

In het Nederlands bestaan /onder betekenisonderscheid naast elkaar de synoniemen anjei 
en anjeliei (WNT II 1, 486 89) Bij de vaststelling van de Nederlandse benaming voor 
Dianthus heeft de Commissie voor Nederlandsche Plantennamen van de Nederlandsche 
Natuurhistorische Vereemging in 1906 de voorkeur gegeven aan anjeliei (NNV 1906),welke 
benaming men dan ook aantreft in oudere pubhkaties en als hoofdstuktitel in Pauwels 1933 
In 1967 vond echtereen her/iening plaats van de Nederlandse namen van inheemse plant-
esoorten, waarbij nu de voorkeur werd gegeven aan ащеі (Heimans 1983) Bij dit onder
zoek hanteer ik daarom in tegenstelling tot Pauwels de benaming anjei 

Afgezien van de in het wild voorkomende en over het algemeen /eer 
/eld/ame Dianthussoorten, /ijn er drie soorten die vrij algemeen m 
tuinen voorkomen en gekweekt worden Het betreft dan de dui-
/endschoon (Dianthus barbatus I. ), de grasanjer (Dianthus pluma-
nus L ) en de tuinanjer (Dianthus caryophyllus L ) De dui/end-
sthoon onderscheidt zich duidelijk van de beide andere door het 
ontbreken van de typisch grijsgroene kleur van stengels en bladeren 
en door de kleine, dicht opeengroeiende veelkleurige bloemen Niet 
voor niets is de dui/endschoon de enige Dianthussoort /onder het 
element anjei m de Nederlandse benaming en het is maar /eer de 
vraag in hoeverre niet-botanici de dui/endschoon als anjersoort on-
deikennen Verwarring met de twee andere tumsoorten is daarom 
vrijwel uitgesloten, ook al /ijn er onder de korrespondenlen wel 

enkelen die benamingen opgeven die toch op verwarring duiden Pauwels (1933,218 220) 
gaat /eer uitvoerig op deze materie in 

In de vraagstelling van de vragenlijsten waarop het materiaal berust, wordt geen speci
fiek verschil gemaakt tussen de grasanjer en de tuinanjer De hier nader te specificeren plant 
wordt daar aangeduid met 
- De genusbenammgen anjeliei (SGV, ZND Brochure A-M, ZND 1, 7, ZND 15, 1 en D 

17, 9), Fr oeillet (ZND Brochure A-M, ZND 1,7, ZND 15, 1) en U t dianthus (ZND 
15, 1). 
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- De genus speciesbenaming Dianthiiscanoplnlluì L (D 17 9) dat wil/eggende tuin
anjer 

- Dedialektbcnamingen nenoffiltfNO 1,7,ZND 15, 1) (>iioffel(Z^O 1 7,ZND15.1), 
пацеІЫоет (SGV, ZND 15, 1 ) en ρΐιιιηψμ' (ZND 15, I ), 
Een afbeelding (D 17, 9) die nog het meest lijkt op die van een tuinanjer 

- De omschrijvingen l· ι aaie tumbloem metíanle smalle <>iasaclin(>e blaim ці oene 
bladeien qmeit m zoden aaneen цеіцк het i>;<vs blijft alti μ! цюеп V ooi al de an ¡el ι ei 
met и itte bloemen is \eeh ei spi eid en и οι dt geplant от pei ken en lanqs de tuinpaden 
Ει bestaanei ook^eklewde diehooqei woiden In sommile dialei ten bestaan \ei schil 
lende namen \ ooi de и itte anjehei en de qeklein de (ZND 15, 1 ) en Defi aaie tuinbloem 
merlante smalle <>iasaíhti¡>e hlaim φ oenebladei en en witte of geklemde bloemen De 
ki oonbladei en zijn ingesneden Ge\ ulde \ ai leteiten и οι den in tuinen en \ ooi de handel 
gekweekt (Ό 17,9) 

Alhoewel de grasanjer ( 15 tot 30 cm ) in hel algemeen kleiner is dan de tuinanjer (40 tot 80 
cm ) en eerder wit tot rose gekleurd is het verschil tussen beide soorten gering Bovendien 
bestaan er vanouds al tallo/e kweekvormen De kroonbladen van de bloemen van de gras
anjer/ijn wal dieper ingesneden (/ie afbeelding), terwijl de bloemen van de tuinanjer groter 
/ijn en meestal gevuld Het is ook de/c laatste soort die veredeld in bloemenwinkels verkocht 
wordt en sinds de tweede wereldoorlog /ijn naam leende aan Anjerdag, het Anjerfonds en 
de Anjerrevolulie De bloeitijd begint m )uni voor de grasanjer, in juli voor de tuinanjer en 
!ooptvoorbeidcdoortoteindaugustus(Heimans 1956,418 19,VanOoststroom 1977,207 
08, Herwig 1982, 165) 

2 I 2 Het matei laai 

De anjer werd in de volgende enquêtes afgevraagd 
- SGV, bl/ 25(1914) ' nagelbloem (anjelier)" Niet ingevuld ol onbekend 52 
- ZND Brochure A-M blz 7(1922) "anjelier(Pr œillet)' 
- ZND 1, 7 (1922) "anjelier (Fr œillet, soms noemt men ze «genoffel» of «giroffel»)" 
- 7ND 15, I (1930) "Anjelier - F r œillet -Lat dianthus Fraaie tuinbloem, met lange, 

smalle grasachtige, blauwgroene bladeren, groeit in zoden aaneen gelijk het gras blijft 
altijd groen Vooral de anjelier met witte bloemen is veel verspreid en wordt geplant om 
perken en langs de tuinpaden Fr bestaan er ook gekleurde, die hooger worden In sommige 
dialecten beslaan verschillende namen voorde witte anjelieren de gekleurde - Enkele 
veel verspreide benamingen genoflel, giroffel, nagelbloem, pluimpje " Het totale aantal 
inzendingen van de 37ND lijsten bedroeg 1112, waarvan er 159 (= 14,3% ) mets opgaven 

- D 17, 9 (1949) "Hoe noemt men de anjelier (Dianthus Caryophyllus L ) ' (De fraaie 
tuinbloem met lange, smalle, grasachtige, blauwgroene bladeren en witte of gekleurde 
bloemen De kroonbladeren /i|n ingesneden Gevulde variëteiten worden in tuinen en 
voorde handel gekweekt) " Deze vraag is voorzien van een afbeelding (/ie Vragenlijsten 
1960, 35) Aantal onbekend opgaven 171 (\oor 154 plaatsen) 

De gegevens uil de drie enquêtes van de Zuid-Nederlandse Dialectcentrale (ZND Brochure, 
I en 15) van de Katholieke Universiteit te Leuven zijn rechtstreeks ontleend aan Pauwels 
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(1933, 218-264) en zijn gekorrigeerd, respcktievelijk aangevuld met de gegevens uit 
Pauwels 1936. 

2· 1-3 De benamingen 

De 2151 per plaats gelokaliseerde gegevens, bevestigd door 2756 korrespondenten of an
dere bronnen, zijn afkomstig uit 1466 verschillende plaatsen. Ze worden bevestigd en / of 
aangevuld door 121 globalere streekopgaven. 

Kaart [2· 1 · 11 Gras- en Tuinanjer (Dianthus plumarius/caryophyllus L.): de types anjelier, 
anjer, genoffelfrje), genwffel, geroffel(tje), k(e)noffel(tje), kernoffei(tje), 
snoffel(tje), œillet, pot(te)bloeni(etje) en v(io)let(je). 

[2.1.1 

aiijei 

anft'i t'n anjcliei 

íinn'ltí'i 

k(e)imlfeHlje) enz. 
UiiiolU'IIIjcl en: 
lienoflelltje) enz 
cet noftel enz 
(•eiiifleldje) enz. 
snofleHtje) 
\fit>)lel(je). fleten:. 
oeillet 
pot(te)hloein(elie) 

. l i f l ' S 

- f f i il· 

1 I 

- - J V , " L- - S , В 
' - -g- - - ι ι Άη β ί(Γ ist я 

- " -'---——-_,·Ατ t. 
" - - I * Α - ί . , , * 

I * - . - i A * A " 1 
• "'- '- \ » - i ^ A * АЛ І * 

I k A . \ * * i A - β •» 

J 1 «"Ν. • . * * Á Л A " * * A 0 "fV. 

•.," ^ " - Λ . . - ! A . ' Ν V г * * > - \ - / ^ 
" j . ' ^ " * 1 » » * \ л Л ip. S" 

, A ή' ' Í * » A * » * *
 А»Ч»* *» * st4v 

Ι ' Ι Δ У ? А * A A t А . A * Li.4> =* 

, - » • . '»AV1 t ^ » * ^ ^ ' » * - A î'f 

ι ' * A * ^ A л *; y и " ι , - О - " * « 
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- anjel 1 L 2 6 9 

- a«/e/ier(Pauwelsnr 1) 320(366) Ziekdart |2 1 1 J.Friesland (alg). Land van Nijmegen, 

N -Limburg. N -Veluwe O -Drente, Salland, Utrecht. W -Fries (Ν H ). Wakheren, 

Waterland Ζ -Holland, Zeeuws Vlaanderen, anjehertje 1,C184* 

- anjer 407 (522) Zie kaart [2 1 11, Friesland. Groningen, It Bilt O -Veluwe Texel. W -

Fries(N Η ), Walcheren, Waterland,Ζ-Holland.Zeeuws-Vlaanderen,лтуеЛ/е 2,B098. 

F 075 

- anjer, enkele Ι, К 097 

- anjer, witte 2, E 043, F 185 

- anjerbloem 3, В 069, (ï 036,1 045 

- aster 2, С 157*. 161 

- boerengenoffel 1. I 079 Zie kaart |2 1 4 | 

- boerenpronker N Bevcland 

- boerensnoffel 1. К 183 Zie kaart [2 1 4) 

- boerenvilet 1,G234 

- boerenvlet l . G 178 

borduur (Pauwels nr 53) 1, Η 036 

- broekomsteel 2,1 073, 074, Schouwen,! holen 

- broekomstoel 1 . I I 1 3 . Ζ Beveland 

- broekopstoel 1 (2), 1113 

- bruidsanjer 2, E 115, 135 

- christusoogje (Pauwels nr 48) 1 L 355 

- doevenscholkes (mv ) 1, G 201, Twente 

- donderhloemetje I, L 151 

droffel 7, L 208a, 237,244.244b, 263,263a, 264, O -Noord-Brabant. droffeltje 7 (8). 

К 197, L 205. 206, 208, 236, 263a, 264 Zie kaart |2 1 4) 

- droffeltje, rins 1, L 244 Zie kaart |2 1 4) 

- duimpje (Pauwels nr 55) 1,0 131 

duizendschoon 4 С 099, 184, F 024. Q 113 

- figeher 1, L 056 Zie kaart |2 1 2) 

- filet 35(45).C026,()26a.029 030,075.115,118,161,164.186.F 112,133,177b, 178a, 

200, G 168, 182,230,248,255.257.278,285, К 040, 1I5 .L002, 111. 160, 161, 187, 

250, 328, 377, M 013,039, Achterhoek. Groningen, Leudal, Twente, filetje 9 ( 10), С 

024*. 122, 126, 129, 133, 157, 163, L 005. 051 Zie kaart |2 1 1] 

- filetje, rood l ,L()05 

- filetje, wit 1,L005 

- fiolet \,LM9Jioletje 1,L()05 Zie kaart |2 1 1] 

- fletiPduwehm 41) 98 (129). F 194, 199, 200, G 233, L0I2,017,021,039,051,052, 

053,054a, 054b, 055,056,064,064a. 067,069,077,088, 100, 112. 115, 119, 159, 160, 

185, 187, 190, 192а, 209a, 212. 214, 215, 216, 244c, 245b, 246a, 246b, 248, 267, 268, 

269 269a, 270,271,290,291.292,293,295,296.298,300,320,322,325,327,330,331, 

374,375,377,378,378*. 381,38la, 381b, 382,386, 387, M 042a,Q021,030,032,113, 

116, 117a, 117b, 119, 121, 196, 211,222,252,253, 257,260, 261,262,263,278,278a, 
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279,282,283, 284, N -Limburg, Over-Midden Betuwe, Ζ Limburg,/7e(/e 12(13), G 
278, L 320, 378,419,428.430, Q 020,027, 029,033, 034, 035 Zie kaart [2 1 1| 

- flet, dubbele (Pauwels nr 42) 1,L371 
- fliek (Pauwels nr 60) 1.0 \82,fliekje 2, О 182, 195 
- flier (Pauwels nr 36) 15,1058, 113, К 276, 360, L 372,421,433,0 286, Ρ 002, 188, 

192, Q 016, 088, 096a, 099,fliertje 1, L 208 7ie kaart [2 12] 
- flierehout (Pauwels nr 43) 1, L 286 Zie kaart [2 1 2] 
- flit 2, L 330, Q 2{)S,flitje 1, L 426 Zie kaart [211] 

flut 4, L 332,429,431, 432 Zie kaart [211] 
- fulet 2, L 088, 214a Zie kaart [2 1 1] 
- ganoffel (Pauwels nr 4f) 9 (10), I 147, 176, 182, 213, К 276, 278, 307, O 065, 149, 

Antwerpen Zie kaart [2 1 1 en 2 1 4| 
- garnoffel (Pauwels nr 15) 1, L 354 Zie kaart [2 1 1 en 2 1 4] 
- garnoffel, dubbele (Pauwels nr 15) 1, L 353 Zie kaart [2 1 1 en 2 1 4] 
- genobeltje (Pauwels nr 5) 1,1 189 Zie kaart [2 1 4] 
- jfenojyWiPauwelsnr 4b/4t/4d/4c/5) 175(279),H003,123,1118,167a, 182,206.215, 

216,218,221,222,260a, 261,264a, 269,272, К 173,174,188a, 191,196,201,204,206, 
207,208,212,212a, 213,225,226,227,230,231,237,238,239,240,241,244,245.246, 
249,251,258,259,262,263,268,276,278,282,283,284,286,291,292,293,294,295, 
296,299, 304,307,308,312.315,317,325.327,329,330.332,333,339,341, 342,347, 
348, 349,351,352. 356.357, LI 57,260, 374,417, N016,063.072,085. 104,110, 112, 
161, 162,0 016,061.068,069, 150, 152, 155, 156, 157, 158. 177,219,220,235.237, 
238,249.251,253,286, Ρ 009,010.014,018,018a. 020,022,025.026,027,031,034a, 
036,037,041,043,047,048,049,050,051,052,065,070,073,076,077,078,079,080, 
082,084,085,088,090,093,094,095,098,099,102,104,112, 129, 131, 136, 137, 145, 
152, 154, 161, 164, 169, 171, 175, 176, 183,212 218, Antwerpen, W-Noord-Brabant, 
N Limburg, genoffeltje 19(35).I 149,268, К 212,221,235,253,254,256, 272,275, 
277,285,295,299, ЗООа, 301,331,0 068, POSI Zie kaart [2 1 1 en 2 1 4] 

- genoffelbloem О - en W -Noord-Brabant 
- gernoffel (Pauwels nr 15) 4, L 286, 317, 321, 353 Zie kaart [2 1 1 en 2 1 4] 
- geroffel (Pauwels nr 2b/2d) 22 (23), 1158,183, К 189a 241,244,313,328, L 355 361, 

N063,0069, 144, 150, 152, Ρ 009, 050, 080, 096a, 104, 176.Q()02, 171, geroffeltje 
(Pauwels nr 2) 1, К 257 Zie kaart [2 1 1 en 2 1 4] 

- geroffiaat (Pauwels nr 12) 1, Q 007 Zie kaart [2 1 2 en 2 1 4] 
- gesnoffe (Pauwels nr 7) 1, К 352 Zie kaart [2 1 4] 
- ginoffel (Pauwels nr 4a) 8 (10), I 116b, К 153, N 019, 067, 131, Ρ 028, 088, 089, 

ginoffeitje (Pauwels nr 4) 5,1078, К 173a, 175, 188a, 316 Zie kaart [2 1 1 en 2 I 4] 
- ginoffertje 1,1 057 Zie kaart [2 1 4| 
- girof (Pauwels nr 2) 1, К 314 Zie kaart [2 1 4| 
- giroffel (Pauwels nr 2a) 37(44), H 036,084,096, 116,1 145, 156, 158, 165, 175,215, 

233, 241, К 244, 277. 317, 346. 358, L 312, 314, 319, 420, 423, 424. О 058. 069, 087, 
158,182,205,229,239, Ρ 008,088, 119, 128, 199, Q 096c, giroffeltje (Pauwels nr 2) 
1,0 140 Zie kaart [2 1 1 en 2 1 4] 
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- giroffelsnagel (Pauwels nr. 8)· 1, Q 278. Zie kaart |2 I 2: пацсі en 2 I 4| 
- girofle (Pauwels nr. 2a): 10; H 061, 116. I23.I 132.200.243. К 153, N034.038.0 084 

Zie kaart [2-1-4]. 
- giroflée (Pauwels nr. 3): 2: H 009. 059. Zie kaart [2 1-4] 
- giroflier (Pauwels nr. 18): I; H 123. Zie kaart [2-1-2 en 2·Ι·4]. 
- gloflier (Pauwels nr. 17): 1,1 153. Zie kaart [2-1-2 en 2-1-4]. 
- gnoffel: 2; L423. O 162. Zie kaart [211 en 2-1-4]. 

Kaart [2· 1-2] Gras-enTuinanjer(DianthuspIumarius/caryophyllusL.):det>pest,';o/7í'//í>/, 
stoffeliei, v(io)liei. ^lojfiaat.jonkeiftie). nelkc en (samenstellingen met) 
nagelftie) 

| [2.1.21 

j Δ пацеІ(і}е) en samensîeUm^en 

Ο ψ offlaal enz 

ι (*/ äff ein ì 

/ slajfefiei -ien enz 

— \(ta)iiei fiiei enz 

Ы ]onkei(t¡e) 

A nelU 

22 



- gnoffelbloem: 1; F 184, Graafschap Zutphcn, Oost-Nederland, Salland, Twente, 
Walcheren. Zie kaart [2· 1 ·4| 

- goroffel(Pauwels nr. 2c): Ι; Η 036. Zie kaart [2· 1-1 en 2-1-4]. 
- graffiaat: 2; Q 036, 203; Z.-NLimburg. Zie kaart [2· 1 -2 en 2· 1 -4]. 
- grasanjer: 7; В 030, E 04()a, 135, F 050b, 132, К 044, L 190. Zie kaart [2·Ι·3]. 
- grasbloem (Pauwels nr. 29): 3; N 053, 151, 162. Zie kaart |2·1·3]. 
- grasfilet: 3; F 067, L 119, 215a; Achterhoek. Zie kaart |2· 1 -3]. 
- graskarsoude (Pauwels nr. 31 ): 1 ; Η 113. 
- graskernoffel: Zeeuws-Vlaanderen. Zie kaart [2· 1 -4]. 
- graspelier (Pauwels nr. 30)· 10 ( 11 ); b 014, Η 074, N 009.013,053,057,063.101,104, 

106. Zie kaart |2· 1-3]. 
- grastuiltje: 2; К 067, 102. Zie kaart [2 1 -3]. 
- grasvelet:9(\2)\ F 100a, 121, 121a, 139, 170e, 171, 185, 186, 190. Zie kaart [2 1-3]. 
- grasvilet: 1 ; G 075. Zie kaart |2· I -3]. 
- grasviolet: 1 ; G 089. Zie kaart [2· 1-3]. 
- grasvlet: 2; F 124, L 430. Zie kaart [2· 1 -3]. 
- gravin (Pauwels nr. 13): 2; Q 077, 081 ; gravinnetje (Pauwels nr. 13): 2; Q 074, 158. 
- greffiaat (Pauwels nr. 11 ): 3; L 317, 429, Q 006. Zie kaart [2-1 -2 en 2· 1 -4]. 
- griffìaat (Pauwels nr. 11): 5; L 360,416, 418, Q 009, l()4a. Zie kaart [2· 1-2 en 2· 1-4]. 
- grioffel (Pauwels nr. 2a): 1 ; O 286. Zie kaart |2· 1 -4]. 
- groffelier (Pauwels nr. 16): 5; H 016, 036, 040.072, 105. Zie kaart |2·1·2 en 2·1·4|. 
- groffelsnagel: I ; Q 208. Zie kaart [2· 1 -2: nagel en 2· 1 4|. 
- groffenagel(Pauwels nr. 8): 1; Η 024. Zie kaart [2· 1-2: nagelen 2· 1-4]. 
- groffesnagel(Pauwels nr. 8): 1; Q 080. Zie kaart [2· 1-2: nagelen 2-1-4]. 
- sro//iaa/(Pauwelsnr. I I):44(68);L415,420,422,Q007,0()9.01(),()12,0I3.015,021, 

031,036, 038,083,088,089,091, 093,095,096,096a, 098,099, 100, 101, 101a, 102, 
103, 105, 110, 111, 111*, 168a, 171, 172, 179, 187, 188, 193, 196, 198, 199,201,203; 
Z.-Limburg. Zie kaart [2· 1-2 en 2· 1-4]. 

- groffiant: 1; Q 099. Zie kaart [2· 1-2 en 2-1-4]. 
- großer (Pauwels nr. 16): 2; Η 028, 116. Zie kaart [2-1-2: groffelier en 2-l-4|. 
- groveller (Pauwels nr. 16): 2; I 155, 158. Zie kaart [2-1-2: gioffehei en 2-1-4]. 
- intertje: 1; К 019. 
- jasmijn (Pauwels nr. 44): I ; O 075. 
- jezusjesoog (Pauwels nr. 47): 1;K273. 
- jonker (Pauwels nr. 26): 6; F 115, Η 022,026,028.051, N 039; jonkertje (Pauwels nr. 

26): 22 (26); Η 024,054,061,066,072,084,088, 106,110,112, 114, 116. L 271, N028, 
Ρ 179, Q 012. 013, 032d, 096c, 101, 102, 110; N.- en Z.-Limburg. Zie kaart [2-1-2]. 

- jonker, dubbele (Pauwels nr. 27)· 1 ; Η 021. Zie kaart [2· 1 -2]. 
- jouster-merkebloemetje: 1;F013. 
- kanoffel: 1; I 134. Zie kaart [2-11 en 2-1-4]. 
- karmoffeltje: 1 ; I 125. Zie kaart [2-1 · 1 en 2-1 -4]. 
- Jfcarfloifc/iPauwels nr. 14): 8 ( 12); 1064,089,107,125, Ρ 118a, 119, Q 001,002; Zeeuws-

Vlaanderen; karnoffeltje (Pauwels nr. 14): 1; Q 009. Zie kaart [21-1 en 2-1-4]. 
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- katelijntje (Pauwels nr 58) I N067 
- keiken (Pauwels nr 33) 3, Ρ 083 094 096 
- kenoffel 2 I 104 I40b kenoffeltje I. К 151 Zie kaart [2 1 1 en 2 1 4] 
- kerneeltje 1, L 289 Zie kaart [2 1 2 пацеі] 
- kernoffel(Pauwelsnr 14) 49(76). 1032 047 055 058,061.063.065.066 067 067a. 

069a 070.07la,072.074.077,081 082.()82а.084a 086 087 091.096.096a,099, 100, 
103, 106. 107. 108 109, 112, 125, 128, 134, 137, 140, L4I4 Ρ 120, 121, 177. 186 Q 
002, 003, (Ю9. 078, 156, Land van Axel N -Beveland Tholen, W Ζ -Bevcland, W -
Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren, Ζ Bcveland, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuwse eilanden, 
kernoffeltje 8 (9) 1067a, 080.084a, 090,099, 104. 113, 123 Zie kaart [2 1 1 en 2 1 4] 

- kijkertje (Pauwels nr 62) 1, N 104 
- knoffel 6,1048,055,067d,089,097,109a Ζ -Beveland, knoffeltje 3,1048,067c.()95a 

Zie kaart [2 1 1 en 2 1 4) 
- knol (Pauwels nr 56) 1,K203 
- kornoffel (Pauwels nr 14) 1, Ρ 196, kornoffeltje 1,1085a Zie kaart [2 1 1 en 2 1 4] 
- krenoffel I. I 128 Zie kaart [2 1 I en 2 1 4] 
- kruidnagel 10 (1 I). E 149 I 043. К 122, 216. L 159, 217, 249, 250. 279, 387, 

kruidnageltje 4,1 043, L 269, 379, 382 Zie kaart [2 I 2 пасеЦ 
- kruidnagelbloem 2, К 060, L 104 Zie kaart [2 1 2 na^el\ 
- kruk 1,L279 
- laurier (Pauwels nr 45) 3,1230,233,0 018 
- laurierboompje (Pauwels nr 45) 1,Q007 
- lievemannetje I, L 100 

lievermannetje 9. К 171,215, 220, L 153, 157, 186, 186·*=, 190, 255 
- mariazweer 1, L 434 
- meibloem 1, Q 021 
- meizoentje (Pauwels nr 63) 1,Q 168 
- mijnliefje 1, С 159 
- muret (Pauwels nr 39) 1,0 265 
- muurbloem 1, L 185 
- nagelbloem(Pauwelsnr 9) 32(55),C031 E 192,F 179,184,203,1020 024,033,045. 

154.K()05, 122, I48,2I4.L()89 150,165 191 213,245,246,256 257,259,267,295, 
299, 366, M 004a, Ρ 136, Q 102, 196 Graafschap Zutphen, O -Drente, Overflakkee, 
Sdlland Schouwen, Twente, W -Fries (N H ), Walcheren, Ζ -Holland, nagelbloemetje 
4 (8), 1019, 025, 034, 042 Zie kaart [2 1 2 nai>el\ 

- nagelroos 2, К 006, ()42b Zie kaart [2 I 2 пацеі] 
- nageltje 2 (4), 1012.020 Zie kaart [2 I 2 пацсі] 
- nageltml 2, К 047, 054 Zie kaart [2 1 2 na\>el en 2 1 3 tuütje] 
- narcis 2,1 117, 117a 
- nelke (Pauwels nr 57) 11, Q 208, 222, 251, 253, 255, 260, 262, 263, 278a. 283, 284 

Zie kaart [2 1 2] 
- neuspnkkertje 1, С 156a 
- noffeltje 2, L 283, 285 Zie kaart [2 1 4] 
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- œillet (Pauwels nr. 49): 26 (28); H 036, 042,068,081,1 135, 242, Ν 051.072, О 004, 
187. Q 162, 199, 200. 209. 210, 247,247а, 248, 249.250, 251. 252, 253, 278. 279, 282. 
Zie kaart [2- 11]. 

- partbloem (Pauwels nr. 61): 1: O 274. 
- pensebloem (Pauwels nr. 51): 3; Ρ (Ю4, 008, 013. 
- peperroosje: 1 ; I 008. 
- pietertje: 1; Ρ 198. 
- pietje: 3; F 140, 142, 142a. 

Kaart [2· 1-31 Grasanjer (Dianthus plumarius L.): de types grasanjer, grasvdoilet, gras-
bloem. graspelier. grastwltje, tuiltje.pluini(pje) en samenstellingen,pluisje 
en viiil(e)neus(je). 

[2.1.3] 

D {¡lílUinfCI 
• í>iíís\{iotk'r 

a φαψιΊια 

Ρ gitisiiiiliie 

j rullile 

<• pliiiintpii'i cu мшичіисіііпцсп 

• pini ус 

Θ \llll{t'i nell'idi'ì 
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- pikfìlel: 1 : G 285. 
- pispotje: 1; L 148. 
- pluim (Pauwcisnr. 19): l:O201:p/«impye(Pauwclsnr. 19): 135(221):! 116c, 139,140a. 

145.146,147,148,155.157.160,164,166.167a. 169, 172, 173.174.175,176,178,182, 
184. 187, 188, 192,193. 195, 197,200,204,206.208,213.215,217.222.241,242.253. 
257.258. 261, 261 a, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 272, 273. К 201. 204.244, 246. 
251,276,281 а, 285,286,307.317,320,323.325,328, L 355.414. Ν 018,021.038.045. 
085.0 012.023,024.041,044.044a. 046,047.051,052,056,057.059,060,061,067. 
068. 113. 114. 117. 127, 129, 140,144,150,152,156,157, 158, 162,177,178,208,209, 
210. 214, 219, 220, 232, 233. 235, 238, 271, 289, Ρ 008, 010, 018. 025. 026,033,048, 
049, 052, 065, 102, 143a, 176. 198, 199, Q 001, 167; Anlwerpen. Land van Hulst, Z.-
Oost-Vlaanderen. Zie kaart [2-1-3]. 

- pluimbloemetje (Pauwel.s nr. 20): 1; К 285. Zie kaart [2·1·3|. 
- pluisje (Pauwels nr. 21 ): 27 (36); Η 021, К 204. 207, 208, 241.253, 255,257,274, 276, 

277, 291, 293. 303, 305, 307, 308, 313, 315, 326, 329, 330, 332, 346, 352, 353, 357; 
Antwerpen. Zie kaart [21-3). 

- potbloem (Pauwels nr. 22): 6 (8); I 208, 241, 246, О 014, 015, 017. Zie kaart [2I1] . 
- pottebloem (Pauwels nr. 22): 20 (24); Η 036,054,066, 072,084, 119, 122, 123,1 133, 

154. 187. 189, 204, 206, 223. 224, 236, N 033,067, O 241 ; pottebloemetje: 2; Η 116.1 
156a. Zie kaart [2-1 -1]. 

- prikneus: 1;C 156a;prikneusje: l ;I 109. 
- ranonkel: 1; I 062. 
- ronkertje (Pauwels nr. 28): 1; N 070. 
- roosje (Pauwels nr 54): 1 (2); К 311. 
- sinksenbloem (Pauwels nr. 52): 1; Η 005. 
- sintiel (Pauwel.s nr. 50): 4 (5); Η 036,038,039, N 029; sintieletje (Pauwcis nr. 50) 3 (5); 

Η 002, 036, 072. 
- sno#i>/(Pauwe]snr.6):70(93);I 162.164,166, К 128a, 129,129a, 140,148,158a, 161, 

161a, 163, 164, 166, 168, 179a, 182, 183, 183b. 184, 184a, 185, 187, 189a, 196, 197, 
197a, 201,212,215,216.219,220,L090,091,096. 110, 114, 144, 145,153,159,178a, 
185. 199, 201, 208, 210, 211, 224, 225, 229. 232, 237, 240, 241, 255a, 258, 262, 263a, 
279,280.281,284, 289,289*. 289a, 289a*, 314,318b, 354, Ρ 022; O.-Noord-Brabant, 
Goeree, Land van Hulst, Meierij, Z.-HoUdn&.snoffeltje: 57 (78); II66, К 141,143,146, 
161, 161a, 164, 164a, 170. 175, 182, 187a. 188. 193, 195, 201, 204, 206, 212a, 219, L 
088,093,099, 102, 103, 104, 144, 144a, 145, 145a, 147, 148, 152, 157, 180a, 183,200, 
201,205,206.207,210,211,224,236,255a, 261,263a, 264,280,281 *, 286,290,312, 
313,318, 318b. 354; Goeree, Land van Hulst. Zie kaart [2· 1 · 1 en 2· I -4]. 

- snoffertje: 1 ; L 180. Zie kaart [2· 1 -4]. 
- snotneus (Pauwels nr. 24): 1; N 116; snotneusje: 1; N 141. 
- snuifneusje (Pauwels nr. 25): 1; N 131. 
- spikkertje (Pauwels nr. 10): 1 (2); Η 002. 
- steekneus: 1; L 162; steekneusje: I; L 158. 
- steenviool: 1; L 328. 
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- stinkflet 6, L 214, 214a, 215, 217. 245b, 246a 
- stinkende-juffer 1, К 183 
- stinkertje (Pauwels nr 46) 2,1 267, N 067 
- stoffelier (Pauwels nr 37) 20(24),! 148, 152, 163, 178, 179, 180. 190,204.208,213, 

215. 243, 245a, 247, N038, O 041,086, 110. 112,265 Zie kaart (2 I 2| 
- stoflier (Pauwels nr 37) 2, H 123. O 001 Zie kaart [2 1 2 stoffeliei | 
- testebloem In Heukels zonder plaatsaanduiding 
- theebioem 1, К 219 
- troff eitje 2, К 133d. L 264 
- tropfelier (Pauwels nr 34) 1,0 098 
- trosbloem 1,1 109 
- tuiltje (Pauwels nr 32) 16 (21 ), I 078, 118, К 031, 034, 035, 036, 056, 065, 067, 073, 

074, 104a, 105, 213, 221, 244 Zie kaart [2 1 3| 
- tuinanjelier 1, В 052a 
- tumanjer 3, В ()99a, E 149, F 185 
- velet 1,F 129 Zie kaart 12 1 1] 
- verge d'or (Pauwels nr 38) 2, N 024,071 
- vilet 9(12), С 079b, F 118, 151,0 112,203,206,278, К 040. L 212, Groningen 

(Westerkwartier), Salland, viletje 8, С 077*, 079b, 122, 129. 153, 160, 187,G013 Zie 
kaart [211] 

- violet (Pauwels nr 40) 18 (22), С 079b, 118, 123*, 128, 144, F 130, 133, 153. 155, G 
201, К040,060,L008, 112. 184.269,Q 118. 284. GraafschapZutphen, N Ovenjsel, 
N -Veluwe, Twente, Walcheren Zie kaart |2 1 1 ) 

- violier (Pauwels nr 35) 8(10), G 234, H 113, 118, 120, L 106, Ν 021,029,0 265. О -
Drente Zie kaart 12 1 2| 

- vlet (Pauwels nr 40) 10, L025, ()62a, 111, 250, 269, 271, 385, M ()42a, Q 278a, 284, 
Over-Midden-Betuwe Zie kaart (2 1 1] 

- vlier 1.1 140 Zie kaart |2 1 2 \when ] 
- vliesje (Pauwels nr 59) 1.O084 
- vrouwenhaar Ζ -Holland 
- vmlneus (Pauwels nr 23) 41 (51). Η 023,026,032,065,066.068,069,084.099, 105, 

113, 115, 118, 119.1 153, N 022,026,029,030,036,041.044,045,046,047,063,066. 
071.074,080,083.085,087,089 131,141, 146.0 076,079,082, 188, vuilneusje 18 
(30), Η 036,061, 112,116.120, N 021,032,033,038.039,068,075,082,084, 130,139, 
141,0 083 Zie kaart [2 1 3] 

- vuile-neus (Pauwels nr 23) 1, Η 112, vuile-neusjes 1, N 072 Zie kaart [2 13] 

2 1 4 Anal\se \an de benamingen 

Dodoens' beschrijving van de anjer (1554, 191-193) bevat een groot aantal elementen dat 
bij de behandeling van de afzonderlijke benamingen een rol speelt IkciteerdaaromDodoens 
voor zover relevant De cijlers tussen haakjes duiden op (1) de tuinanier (Dianthus 
caryophyllus L ), (2) de Kartuizer anier (Dianthus carthusianorum L ) en (3) de grasanjer 
(Dianthus plumanus L ) 
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Van Ginoffelen 

I gheslacht: Onderden naern \ an Ginoffelcn worden ην 1er tijt vecldcrhande bloemen verstaen 
/die in dnje oil vier geslachten verdevll sijn Dat lerste gheslacht wordt ghehcetcn Ginof leien 
/endecsvancoluerevcelderley(l) TweedeheetmenKevkens(2) TderdePlu>mkens(^) Daer 
bv oock wel ghestelt ende gherckent / als vierde gheslacht / moghen worden die wílde 
Craycbloemkc/ïs den Plu>nikcns ghehjekende 
1 fatsoen: Ginoffelen ( 1 ) hebben langhe smalle bladerkens / den bladeren van Loock schier 
ghelijck / hueren steel es ront onderhaluen voet lanck met ledeke/îs oit knoopkens / elck ledt 
met twee bladerkens beset Die bloemen wassen op doppcrstc van den stelen w t langhe ronde 
cilene huyskens /daer die bladerkens van den bloemen bouen ouerghewelft sijn Ende svn van 
coluerc som wit som hjfveruwich / som licht root / som bruyn root / som ghescakiert oft ghc 
spickclt / van ruecke den Giroffel naghelen wat ghelijck ( ) 

Die pluymkens (λ) sijn den Ginoffelcn van bladeren stelen ende bloewkens ghelijck maer veel 
minder Huer bladeren sijn lanck en smal /den Gras schier ghelijck / die steelkens sijn dun ende 
gheknoopt / ende daer op wassen welneckende bloemkens den Ginoflelen ghelijck / elck 
bloemken dat enkel es van vijf oft ses bladerkens die diep ducrsneden ghelijck plu>mkens olt 
verderkens sijn / ν an coluere w it olt hjfveruwich / naer die welckc ghelijck aen die Ginoflelen 
in die ronde huyskens / scerpe bollekens wassen daer in tsaet leyt 

Plaetse: Die Gmolfclen / Keykens ende Plu> mkens worden hier te lande indie houcn gheplant 

( ) 
lijt: Alle dese bloemen blocyen van in Meyc meest alle den zoomer duer/tot in Herfstmaent 
Naem: Dese bloemen worden in Griecx ende m Latijn V eiomc a oft V elonit œ gheheeten / van 
Plinius als sommighe gheleerde mevnen Cantabnia 

Dat lerste gheslacht (1) heet ην ter lijt Xelonua alnlis ende V étonna Coi anana I cnàe van 
sommighen Ocellus ende Вт hai и a In Hoochduytsch Gras/blumcn / Ncgclblumen ende 
Negelin Hier te lande Ginoffelen In Franchois Oeillet/ 

Tweede gheslacht (2)cs dat recht V eloiucœ/àM sommighe ην ter tijt поете» Hei haniTimicam 
In Hoochduytsch Dondernegelin / Feldtncgelin / Heydc/iblumlin / Bluts/ropffle Hier te lande 
Ke>kcns In Pranchois des Armoiries 

Tdcrde gheslacht Π) es oock een gheslacht van Velome œ I ende mach wel V etoim œ alnlis 
oft С οι oitai ia minai gheheeten worden In Hoochduv tsch wordet gheheeten Mutw ille ende ν an 
sommighen Hochmut' ende daer nacr in I alijn Supeiha Hier tc lande Pluymkens ende cleyn 
Ginoffelkens ( ) 

A BENAMINGEN GFBASFFRD OP HhT UITFRI IJK 

Λ 1 De plant in zijn geheel 

A l l Dt AlGLMLNE VERSCMIJNISG 

A 1 1 1 Met betrekking tot het hebben van bloemen 

- Meibloem anjeibloem*.dondeibloemetje genoffelbloem*,giioffelbloem*,giasbloem, 

¡oustei -mei kehloemetje, ki uidnagelbloem*, meibloem, mimi bloem, nagelbloem(etje)*', 
paithloem, pensehloem pluishloemetjc*, pothloem, pottehloemietje), smksenhloem, 
testehloem. theehloem en tiosbloem De lypes gevolgd door een sterretje komen ook 
zonder het element bloem voor 

- Met -mos zie A 2 1 1 
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л 1 1 4 Met betrekking tot het boomachtige 
- Met -boom· lain ¡ei boompje Dit unicum berust op een fout. /ie verderop in groep H. 
- Mei-lwtit hetunicum/7;£')í'/íOí/neL286 Eigenlijkeenbenamingvoordevher /legroep 

G-2. 

A 1 2 Hl Τ FORMAAT 

Diminutiva, an/eliei tje (eenmaal naast 121 maal anjeliei ).aiijei tje (tweemaal naast 407 maal 
an/ei), cloe\eiis(holkei. cloiicleibloemetje, (uns) dioffeltje, diiimpie, (wit. tood)filet/e, 
fioletie.fletje.fliekie.fhei tjejbtje.genobeltje. genoftelt/cgei offelt/e. gmoffeitje. gmojfei tje. 
qn o/feltje.giamiiltie, ς/ a\ innetje. intei tje.jonkei tje.joustei -mei kcbloemetie. kat moffelt ¡e. 
kanioffeitje, katelijntje. keiken, kenoffeltje. kei nojfelt/e. keineeltje. kijkeitje. knojfeltje, 
komoffeltje, kmidnageltje. law iei boompje. Ite\e(i )mannetic. meizoentje. miinhefje. 
nagelbloemetje, nageltje, ικ'κψιikkei tje. noffeltje. pepeiιoosje, pietei tje, pietje, pispotje. 
pluimpje.pliiimbloemetje,pluisje.pottebloemetje.piikncuye lonkeitje.ioosje. sinticletje 
snoffeltje, snoffeitje. siiotneusje. snuif neusje, spikkel tje. steekneusje, stinkeitje.tioffeltje, 
tuiltje. ι tietje, \liesje. utilneitsjeen Miile-iieiisjes 

A 2 De onde/ delen \ an de plant 

A 2 1 DF Bi OEM 

A 2 1 1 De vorm van de bloem 

- Met ; oos ι oosje, nagel/ oos. iieptei ι oosje 
- Mctjonkei De types jonkei (tje) en dubbele jonkei Pauwels omschnjlt dit jonkei als 

"bloem die /ich met pretentie, hoogmoedig verhelf op haar stengel" (1933,247), welke 
betekenis in zekere /in terug te vinden is in het WNT VII-1 s ν 
jonkei 3 

- Meljyionker Bij uitbreiding van het materiaal van Pauwels blijkt 
bovengenoemd jonkei ondersteund te worden door het type 
boei ещ onkei 

- Met // os- en tuil-' /ie groep G· 1 · 1. 
- De kroonbladen van de bloemen van de grasanjer (Dianthus 

plumanus L.) zijn diep ingesneden ot om Dodoens te citeren "diep 
duersneden ghelijck pluymkens olt vederkens sijn". vandaar de 
types pliiim(pie) en pliiimbloemetje Een jonger type is volgens 
Pauwels ( 1933, 244) pluisje, dat meest gerealiseerd wordt met 
-ое- of -ι«;- Dit wijst erop dat dit type ontleend is uit hel Franse 
peluche "pluis" Ten/uiden van de taalgrens echter wordt de anjer 
niet mctjyeluc he aangeduid, waardoor de anjer eerst na ontlening 
van Frans peluche "pluis" in de provincie Antwerpen pluisje is gaan heten De/e op
vatting wordt gesteund door hel verbreidingsgebied, dat sterk afwijkt van dat van andere 
ontleningen uit het Frans (Weijnen 1975b, 231). 
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A 2 1 2 De kleur van de bloem 

Met и it и itte апцч и it/ile tje 

Met / ood ι oodjiletje 

A 2 1 4 De vorm van de bloem na de bloei 

De vorm van de bloem na de bloeitijd snotneiis(je) siwifneusje \uile neus(jes) \uilneiis{jej 

Zie kaart [2 1 3) De unieke opgave \0Нп0:э uit N 141 is ondergebracht bij het type 

ι uilnew; Nade bloei vallen de kroonbladeren niet af Ze verdorren en blijven met hun vuile 

kleur aan de zaadhuisjes hangen als een snotpiek aan een neus Du is het opvallendst het 

geval bij de grasanjer, waardoor het waarschijnlijk is dat de7e types oorspronkelijk bij die 

soort hoorden Pauwels (1931, 245) /iet in snotneusQe) en snuijneusje "humoristisch be

doelde vervormingen", waar men beter van gewone heteroniemen kan spreken Voor de 

types pi ikneiafjc) steekneus(je) en neuspi ikkei tje /ie groep G 1 1 

A 2 1 Di BLADEREN 

A 2 3 1 De vorm van de bladeren 

De bladeren van de grasanjer (Dianthus plumarius L ) /ijn, om Dodoens te citeren "lanck 

en smal / den Gras schier ghelijck", vandaar met çias- qiawniei qiasbloem giasfilet 

çiaskaisoude çiaskemoffel qiaspeliei yastuiltje qias\elet \>ias\ilet ціачиоіеі <;ia\\let 

Zie kaart |2 1 3 | Het type <>ai ч\ іоііеі komt al voor in 1538 bij Curius (streek Weerselo / 

Albergen, Van Sterkenburg 1975, 236) Zie voor ς'/ cisbloem en qiaska/ soude ook m groep 

G 2 onder madeliefje 

В BENAMINGEN GEBASEFRD OP DE PLAATS VAN VOORKOMEN 

В 1 Gekultneeid 

В I 2 SPKIMEK 

В 1 2 1 In tuinen 

Met tuin tuinanjeliei tainanjei 

В 1 2 2 In boerentuinen 

Melhoei- boei en^enoffel boei enpi onkei boei ensnoffel boei em ι let boei em let 

В 1 2 3 In potten 

- Me\pot potbloem pottebloenifet/e) Reeds in het Κι eiittei Вис h van 1546 (Blunt 1981, 

132) komt de anjer afgebeeld m een bloempot voor, terwijl Verrycken ( 1980, 335) ook 

voorde Middeleeuwen wijst op het kweken van anjers in potten Blijkens Dodoens ( 1608, 

279) komt de/e kuituur voort uit de nood/aak de plant tegen bevne/ing te beschermen, 

namelijk "ende blijven veel laeren over/soo wanneer sij wel tegen te (sic) coude bewaert 
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oft in teylen oft ander backen gehouden ende ghewacht wor
den". Deze benaming is kennelijk van oudsher Vlaams, ge
tuige het Oostvlaamse Naembouck van 1562 dat reeds 
potteblomme geeft voor "girrofflee" (Verdeyen 1945,157), 
evenals Kiliaan met pot-bloeme [land. j . ghenojfel-bloeme 
(Kiliaan 1599. 413). De vierde Kiliaan (1599-1607) geeft 
bovendien ook nogghenojfel-teyle. kruyd-pot (Kiliaan 1981, 
199). Uit 1602 dateert nog het Westvlaamse genoffele oft 
pothlomme (De Во 1892. 343). 

- Met test "pot" als in bloemtest (zie WNT XVI s.v. test /): 
testebloem, dat in Heukels (1907, 86 en 87) zonder plaats
aanduiding opgegeven wordt. Testebloemen komt voor het 
eerst voor in 1682 bij Munting (WNT I-Suppl. s.v. anjelier). 

Β·Ι·2·4 Als borderplant om perken 

- Te Η 036 het unicum borduur (Pauwels 1933, 258). 

- Te O 274 het unicum partbloem. dat naar Pauwels aanneemt een verschrijving is voor 
parkbloem (1933. 260). 

С BENAMINGEN GEBASEERD OP DE BLOEITIJD VAN DE PLANT 

C· 1 Door middel van rechtstreekse tijdaanduidingen 

Pauwels ( 1933,258) verklaart het type sinksenbloem op grond van de bloeitijd, wat niet juist 
kan zijn. Zie derhalve groep G-2 en H. Het element mei- uitsluitend in de unica meibloem 
(Q 021) en meizoentje (Q 168). 

C-2 Door middel van indirekte tijdaanduidingen 

C-2-2 OviRidt 

Voor fouücfjouster-merkebloemetjc zie groep H. 

D BENAMINGEN GEBASEERD OP TOEPASSINGEN, EIGENSCHAPPEN EN PRODUKTEN 

D l Algemeen 

D i l Mb Г BETREKKING TOT Dl'RUK 

Met "kruidnagel": de geur lijkt op die van kruidnagels, vandaar: giroffelsnagel. groffe-
(s)nagel. groffelsnagel. kruidnagel(tie). kruidiiagelbloem. kemeeltje, nagelbloem(etje). 
nagelroos. nageltje en nageliuil. Zie kaart [2· 1-3]. Wat betreft spikkerije (H 002) zie nog 
Pauwels 1933, 233. 
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Met/WÍS- pensehloem Kennelijk doet de geurdenken aan die van pens of beuling wat 
logisch is omdat de¿e werd gekruid met kruidnagels (Pauwcis 1931, 258) 

Met stink- de types stinket rje stmkflet en stinkende juffei 
Uitsluitend te 1008 w erd opgegeven/je/w / oosfe een benaming die mogelijk op de scherpe 

geur slaat 
De types/3/ ikneus en nempi ikkei tje (beide te С 156a, met de opmerking "waarschijnlijk 

naam van jongens onderIing± \9(Ю"),рі ikneus/e (l 109), steekneus (L 162)en steekneusje 
(L 158) duiden, zoals in groep G 1 1 nog aangetoond zal worden, niet op de scherpe geur 

D I 4 MfcT Bt-TRlKKINGTOl Dl Wf-hRSOMSTANDIGHIIDCN 

Het unicum donclei bloemetje te Nistelrode (L 151 ) zie groep H 

D2 Pi aktische toepassingen 

D 2 l MET BI TREKKING ТОГ DEKORATIE 

Deanjerwordtveelgebruiktmbruidsboeketten,vandaarhimdsanjei teE 115еп П5 Minder 
herkenbaar wordt hiernaar volgens Stroop (1979, 112) vermoedeli|k ook verwe/en in het 
type hi oekomstelen (te 1071,074en op Schouwen en Tholen) Het WZDgeeft voorTholen 
(met name I 073 en 074) inderdaad hioekom voor "bruidegom", /odat men dit type moet 
lezen als "bruidegom stelen" Op Ζ-Beveland (met name 11 И) is deze letterlijke betekenis 
kennelijk verloren gegaan en leidde een kleine omvorming tot een nieuwe, namelijk 
hi oekopstoelen ofhi oekomstoelen Verderop bij de muurbloem zal voor Ζ -Beveland (met 
name 1111) nog het type hioekestoelen behandeld worden Voor de verwarring met 
dui/endschoon zie groep G 1 1 

F BENAMINOCN GEBASEFRD OP Db BOIANISCHF NOMFNCLATUUR 

С I Benamingen ontleend aan de Latijnse nomenc latuw 

Anjeliei in de types anjeliei(tje) en tuinanjeliei komt voort uit de vertaling van de botani
sche naam Caryophylli Anglern, waarbij Anglena de Latijnse benaming is van de N -
Italiaanse plaats Anghiera /ie verder groep E 2 

С 2 Benamingen ontleend aan de Nedei land se nomem latino 

De door Kluyver ( 1898a) ingezette en bekommentaneerde diskussie over de herkomst van 
de benamingen anjei enanjeliei (Muller 1898, Kluyver 1898b) is zowel door het WNT (I-
Suppl ), als door De Vries (1971, 16-17) en in zijn voetspoor De Tollcnaere zo onbevredi
gend samengevat dat Stroop nog als bemiddelaar Frankrijk aan kan wijzen (1979, 111) 
Nogmaals samenvattend staat inmiddels vast dat de anjer in West-Europa al bekend kan zijn 
sinds de 12de eeuw, omdat de plant door de Kruisvaarders uit het oosten werd meegebracht 
(Verrycken 1980, 335) Pas in het begin van de 15de eeuw werd de anjer in Nederland 
ingevoerd De benaming an)ei bestond reeds rond 1600 in ons taalgebied" en is afgeleid van 
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de N -Italiaanse stad Anghiera via de omschrijving çenoffelen \ апАпціеі с Hel type anjcliei 
is jonger' en gaat terug op de Latijnse botanische aanduiding Caryophylli Anglern, wat aan
sluit bij Müllers konstatering dat an/eliei "vanouds meer de botanische benaming" is ge
weest ( 1898,266) Ί erecht wijst Muller erop dat bi) Dodoens en andere botanici enige ver-
w ij/ing naar deze ontlening ontbreekt, waardoor de inmiddels geaccepteerde verklaring van 
Kluy ver eigenlijk nog steeds niet door de zaakgeschiedenis ondersteund wordt Een kom-
phcerende faktor is dat de benamingen van dit type buiten het Nederlands, in geen enkele 
andere taal voorkomen Voor anjei werden aangetroffen de types anjel (met dissimilatie), 
(enkele witte)aniei(tje),aiijeibloem biwdsanjei сючап/а cntianaii/ei Zowelanjei als 
anjehei komen in Nederland in ongeveer gelijke mate voor in het noorden en westen In 
Drente en Overijssel heeft anjei de overhand In Gelderland en in de provincies ten /uiden 
van de grote rivieren komen beide benamingen aanzienlijk minder vaak voor In Neder
landstalig België ontbreekt aniei geheel, terwijl anjehei \erspreid voorkomt, vooral in West
en Oost-Vlaanderen Hier wreekt /ich misschien het ti|dsverschil tussen het enquetematenaal 
van Pauwels en het latere enquetematenaal, hoewel anjei ook in andere bronnen nergens 
voor België werd aangetroffen (zie ook Weijnen 197^, 249) 

De recente doorbraak van het type anju moet vooral te danken /ijn aan Anjerdag op 29 
juni 1940 Op die dag. de verjaardag van Prins Bernhard, keerde een groot deel van de Ne
derlandse bevolking /ich voor het eerst en openlijk tegen de Duitse be/etter onder andere 
door het dragen van een witte anjer, de bloem die Bernhard sinds 1937 als regel in /ijn 
knoopsgat droeg als hij in het publiek verscheen Die dag werd sinds 29 |uni l946geko/en 
als jaarlijkse kollektedag voor het Anjerfonds, het latere Prins Bernhard Fonds, en als bewijs 
van een bijdrage aan de kollektebus werden papieren anjerembleempjes uitgereikt Deze 
aktie ging met veel publiciteit gepaard op Anjerdag 1946 alleen al werden er ruim 2 miljoen 
anjerembleempjes opgespeld (De Jong 1972,258-63, Verheul 1990, 77-80) Voor 1949 is 
de benaming anjei dan ook buiten Heukels (1907, 85 87 uitsluitend westelijk) dan ook 
sporadisch opgetekend alleen bij Ter Laan (1929,42) en Zwart (1931,246) Pas sinds 1967 
werd aniei de ofliciele Nederlandse benaming, zoals in paragraaf 2 1 1 uiteengezet is 

Reeds De Lobel (1581,527-31 ) onderscheidt eni kele en dobbele cmojflen en bij de beide 
soorten nog eens een aantal ondersoorten, /oals dobbel pui pei -peu uh diep qhekeifde en 
zelfs ( le\ne ι flode ene kele qhekeifde и ilde qmojflen In het huidige materiaal trof ik nog aan 
mei dubbel dubbeleflet dubbele gai noffel dubbele jonkei en mei enkel enkele anjei 

F BFNAM1NGEN ONTLfcFND AAN ANDhRE TALEN 

F 1 Het t\pe œillet 

De benamingen van het type œillet komen dicht bij de taalgrens in Vlaanderen voor, maar 
ook in de grote steden Brugge, leper en Gent, waar ze kennelijk vanuit het Frans gepara
chuteerd zijn Pauwels vraagt zich af of dit het "begin is van een invasie" van de Franse naam 
(1933,257) Hel is in elk geval een jonge ontlening uit het Frans volgens Weijnen (1975b, 
227) Was dit type bij Pauwels in 1933 nog beperkt tot Vlaanderen, in 1949 geeft een invuller 
van vragenlijst D 17,9 het ook op voor Tongeren (Q 162)enbijCajot(1989, kri 315) blijkt 
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het inmiddels ook \ erspreid in de Voerstreek en de omgeving ν an Eupen Er is dus intussen 
niet alleen meer sprake van een zuidwestelijke, maar ook van een zuidoostelijke invasie 

F 2 De npes sintiel, sintieletje 

Een jonge Vlaamse ontlening, afkomstig uit del ranse benaming œillet цеіии De types sint ¡el 
(H 036.038 039,N029)enw/jr/í>/í7/e(H002 036 072) moeten zich vanuit Brugge (H 036) 
verspreid hebben (Pauwels 1933, 257. Weijnen 1975b, 227) 

Kaart [2 1 4j Anjer-, muurbloem-en seringbenamingen die teruggaan op lat canoplnllum 
I цаіìoplnllum I (heiha) iai\oph\llataI s>aii<>ph\llata 
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h 3 Het t\pe nelke 

Nelke is de officiële Duitse benaming van de anjer, ontstaan uit de on verschoven vorm nagelke 
van nabele hen "kruidnagel", en is 70 en semantisch gelijk aan de benamingen met naçel in 
groep D 1 1 Pauwels'unicum voorQ 253 (1933,259) wordt in D 17 bevestigd voorQ 208 
De overige 9 opgaven in dit gebied aan de noordgrens van België en Duitsland zijn afkom 
stig uit de recente enquête van Cajol 1989 en tonen aan dat nelke hier in opmars is 

Ь 4 Het type giroffel, ginoffel en ναι ¡anten 

Om inzicht te krijgen in de benamingen die direkt of indirekt teruggaan op of in verband 
staanmetlat caiyoph\llon,caiyophyllumof^anophvllum,¿ijnopkaan\2 1 4]globaalalle 
in aanmerking komende types bijeengebracht, inklusief identieke en nauwverwante bena
mingen voorde muurbloem en de sering Schema 1 daarentegen geeft de precieze data De 
klankwaarde van de anlauten is gebaseerd op de uitvoeng beredeneerde interpretaties van 
Pauwels (1933, 190 e ν , 223 e ν en 280 e ν ) 

Schema 1 Anjer-, [muurbloem ] en \sering-(benamingen die teruggaan op lat (aiyo 
phyllum I <>aii<)ph\llum I (heiba) caiyoph\l'lata I gaiioph\llata 

I Lat cai \oph\llum, cai voplnllon, gai lophyllum 

1 Met anlaut [k, γ], incidenteel \χ,ί] 

1 1 1 k(...)r- -
1 1 2 k(...)n- (> kn-) kanoffel I 134, kenoffel(tje) I 104, 140b, К 151, knoffel(tje) I | 

048,055, 067c, 067d, 089,095a, 097, 109a 1 
1 1 3 k(...)rn- (> k(...)rm- en > kr(...)n-) kainoffel(tje) I 064,089, 107, 125, Ρ 118a, | 

119.Q001,002,009, keinoffel(tje) 1032,047,055,058,061,063,065,066,067, 
067a, 069a, 070,071 a, 072,074,077,080,081,082,082a, 084a, 086,087,090, 
091,096,096a, 099,100,103 [103], 104,106,107,108,109,112,113,123,125, 
128, 134, 137, 140, L414, Ρ 120, 121, 177, 186, Q 002, 003, 009, 078, 156, 
giaïkemojfe! Zeeuws-Vlaanderen, koinojfel(tje) 1085a, Ρ 196, kaimoffeltje I 
\25,kienoffel I 128 ! 

1 2 1 g(...)r- > gr- + -ieii>-ien) gioffeliei Η 016 [016], 036, [039], 040, 072 [072], 
105,1(125,153|, [steengiojfehei Η003,024),#;c>\eher [H013], 1155, [156a|, 
158 [158], yofliei Η [001,002,003,004,005, 007,012, 023], 028 [028, 036, 
038,054,061,065,068,097], 116 [116], 1153, [иinteigioflier Η 002], glofliei 
I 153, [gofliei Η 026,066] , 

1 2 2 g(...)r->gr-+ nagel у offelsna^el {N016|,Q (117a, 121,202|,208 (208,209, , 
210, 222, 250, 252, 253, 257, 260, 261, 263, 278, 279, 282, 283, 284), \giof-
felsnagelbloem Q278a), [qioffelsnaiel Q257), {gioffentsnagel Q 119), 
çioffenaçel H 024, gìoffesnagel Q 080, [giofnagel L426) 

1 3 1 g(...)n- > gn- (¡noffelbloem F 184 
1 3 2 g(...)n-> gn-+ nagel {gnoffelsnaqel Ζ-Limburg) 
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2 Met anlaut [ζ, s, di, ts, J] 

2·1·1 g(...)r- (> gr(...)-y. geroffcl(tje): [H 119),I 158, 183,K 189a, 241, 244, 257, 313, 
328, L 355,361,N [034], 063,0 069, 144, 150, 152, Ρ 009,050,080,096а, 104, 
176, Q 002, nUgoroffel. H 036; gtrof: К 314; giroffeKt/e): H 036, 084, [088], 
096, 116 [116,118],! 145, 156, [157], 158 [158], 165, 175,215,233,241 [241]. 

I К 244 [2441,277,317,346,358, L312,314,319,420.423,424, [N019,025,063, 
151|,O058,069,087,140, [140], 158,182,205,229,239,P008, [070], 088,119, 
128.199, Q 096c; girofle: H [024,036], 061 [061,063,067,072], 116 [116], 123 
[123],I132,200,[224|,243,K153,N034,038,[088,141],О084[187];[#е>га/7е: ι 
H 119, О 004]; яш#е·/: О 286. 

2· 1 · 1 · 1 g(...)r- > gr- + nagel: giroffelsnagel: Q 278. 
j 2-1 -2 g(...)r- >dr-: droffel(tje): К 197, L 205,206,208,208a, 236,237,244,244b, 263, 
! 263a,264;0.-Noord-Brabant;;-;ni^-oj^/tye:L244e , 
! L 264. 
2·2· 1 g(—)n- (>gn-): boerengenoffel: 1079; [muurgenoffel: К 226]; genoffel(tje): [b-

014], Η 003, [081,099], 123,1118,[148]. 149,167a, 182,206,215,216,218,221 
[221], 222,260a, 261,264a, 268,269,272, К 173,174,188a, 191,196,201,204, 
206,207,208,212, 212a, 213,221,225,226,227,230,231,235,237,238,239, ! 
240,241, 244, 245, 246, 249, 251, 253, 254,256, 258, 259,262, 263, 268, 272, > 
275, 276, 277, 278. 282, 283, 284, 285, 286, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 299, ' 
300a, 301,304,307,308,312,315,317,325,327,329,330, 331,332, 333,339, 
341,342, 347, 348, 349, 351,352,356, 357, L 157,260, 374,417, N [013], 016 
[016], [053.057], 063 [063], [067], 072,085, [ 101], 104, [106], 110, 112, [ 154, 
155], 161, 162 [162], O 016,061,068,069, 150, 152, 155, 156, 157, 158, 177, 
219,220,235,237,238,249,251,253,286, Ρ009,010,014,018,018a, 020,022, , 
025,026,027,031,034a, 036,037,041,043,047,048,049,050,051,052,065, i 
070,073,076,077, 078, 079,080,081, 082,084,085,088, 090,093,094, 095, ' 
098,099, 102, 104, 112, 129,131, 136, 137, 145, 152, 154, 161, 164,169,171, 
175,176,183,212,218;яелодаЛ/о«и:0.-еп W.-Noord-Brabant; [gele genoffel: 
N051,057, №;vlaamsegenoffel-.N057];ganoffehl 147,176,182,213,[1258] ¡ 

! К 276,278,307,0 065, W\ genobeltje: I №:ginoffel(tje): 1078,116b, К 153, 
173a, 175,188a,316,N019,067, \3l,P02S,0SS,0S9;ginoffertje:i05T,gesnoffe: 
K352;gnoffel:L42XO\62. 

, 2-2-1-1 g(...)n- + (-ier>) -ien: [gmoflien: N 117]. 
2·2·2 g(...)n->sn-:snoffel(tje): 1162,164,166,К 128a, 129,129a, 140,141,143,146, ! 

148,158a, 161, 161a, 163, 164, 164a, 166, 168, 170, 175,179a, 182, 183, 183b, ' 
184, 184a, 185, 187, 187a, 188, 189a, 193, 195, 196, 197, 197a, 201, 204, 206, ' 
212,212a,215,216,219,220,L088,090,091,093,096,099,102,103,104,110, 
114, 144, 144a, 145, 145a, 147, 148, 152, 153, 157, 159, 178a, 180a, 183, 185, 

199.200, 201, 205, 206,207,208, 210,211, 224, 225,229,232, 236, 237, 240, 
241, 255a, 258, 261, 262, 263a, 264,279,280, 281, 281*, 284,286, 289, 289*, 
289a, 289a*, 290, 312, 313, 314, 318, 318b, 354, Ρ 022; boerensnoffel: К 183; ' 
snoffertje: L 180. 
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2·2·2· 1 sn- > η-: mffeltje· L 283, 285. 
2-3 g(...)rn-: gernofíel L 286, 317, 321,353; garnoffel: L 354; dubbele garnoffel: L 

II Lat. (herba) ganophilata (of caryophyllata) 

1 Met anlaut [k, γ] 

1 · 1 k(...)r- > Ar-: kroffiaat: Q 093. 
1 -2 g(...)r- >gr-: graffiaar. Q 036,203; gi effiaat. L 317,429, Q 006; griff mat: L 360, ! 

416,418,Q009, l()4a;j?;í#uflí:L4l5,420,422,Q007,009,()10,OI2,013,OI5, 
021,031,036,038,083,088,089,091,095,096,096a, 098,099, 100,101,101a, 
102,103,105,110,111*, 111,168a, 171,172,179,187, 188,193,196,198,199, 
2Q\,20y, groffianï.QiW. 

2 Met anlaut [z, s] 

2· 1 g(...)r-: geroffiaat: Q 007. ' 
l 2 2 g(...)r-: guoflée: H 009 I009|, 059, [1 158]. ' 

Al de¿e types gaan uiteindelijk terug op lat. taiyophyllum en gaiwphyllum "kruidnagel", 
dan wel op (hei ba) ganophilata oícaiyophyllata "nagelkruid". De twee laatstgenoemden 
zullen bij de behandeling van het type grojfiaat in groep 0·1·2 nog aan de orde komen. 

De aangetroffen benamingen zijn te verdelen in verschillende groepen: 
I Op grond van anlaut: 
Het FEW (2-1,446-49) herleidt de Franse vormen uit lal. caiyophyllum of ganophyllum 

"kruidnagel"4. Vóór -a werden de anlautende с - en g- tussen de 5de eeuw en het einde van 
de 7de eeuw in het Romaans gepalataliseerd tot ch- [tj > J| en g- [d? > г], waardoor via de 
vormen gerofle (12de eeuw) enjewße (13de eeuw) in het huidige Frans girofle ontstond 
(Von Wartburg 1950, 59; Regula 1955, 93-94). 

I I Met anlaut [к, у|, incidenteel [χ, j | : 
In het aan de taalgrens grenzende Picardisch, Waals en Normandisch ¿ette deze palata-

lisatie echter met door (Regula 1955,94), waarschijnlijk doorde kontakten met het Germaans 
(Von Wartburg 1950, 59), alhoewel Carton (1972) in de noordelijkste streek van Picardie 
in de arrondissementen Lille en Hainaut een al geruime tijd aan de gang zijnde tweede pala-
tahsatie gekonstateerd heeft. De anlaul ka- wijst dus opontlening ui t het Picardisch ( Weijnen 
1975b, 243). 

De enige types met de stemloze explosiefanlaut k- zijn in het materiaal te herkennen aan 
de ¿-spelling. Ze komen uitsluitend voor bij de anjer en wel in het Zeeuws (Zeeuws-Vlaan-
deren, Walcheren, Z.- en N.-Beveland, Tholen), namelijk kanoffel, kaïnojfel, karmoffeltje, 
kornoffeltje, kenoffel(tje), (gras)kernoffel(tjef, kienoffel, knoffel(tje), en hel zuiden van 
Belgisch-Limburg, namelijk karnoffel(tje), kernoffel en komoffel Deze ¿-anlaut kan met 
uit een eigen ontwikkeling verklaard worden, hoewel het Zeeuws plaatselijk enkele glk-
wisselingen kent6. De ¿-vormen moeten dus restanten zijn van een oorspronkelijk groot 
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Zuidnederlands gebied dat aansloot bij het Picardisch Oude vormen met к anlaut worden 
in het tussenliggende WestvlaaiW met meer aangetrotlen en evenmin m Normandie, Picardie 
of Wallonie*, maar кеппеіцк kwamen ze in het Westvlaams nog tot m de vorige eeuw voor, 
want zowel De Во (1873.495.1888,56, 1892.435) als SchuermansC 1883,149) geven nog 
Westvlaams kaïnoffel en kaino(e)ffelna!>el voor "kruidnagel" 

Ook de types met in anlaut g ι -, dat wil zeggen met een meer of minder stemhebbende 
spirant |y |, zijn verspreid over twee gebieden, het ene in kombinatie met de "uitgang" -iei 
voor zowel de anjer als de muurbloem nauw aansluitend bij het Zeeuwse A-gebied in het 
noorden van West-Vlaanderen meteen kleine uitloper m Oost-Vlaanderen tot Eeklo (1158). 
,(?/ offeliei, steengioffeliei, gi o\ eliei. gi ofliei en geassimileerd glofhei Het andere nauw 
aansluitend bij het westelijk Belgisch-Limburgse A-gebied in het oosten van Belgisch-
Limburg en het zuidwesten van Nederlands-Limburg het typegi ojfiaat (alleen voorde anjer), 
in kombinatie met -nagel in het zuidoosten van Nederlands-Limburg met een uitloper tot 
Eupen- gi of f el sna gel, qioffelsnagelbloem. giaffeHnaiel, gioffcntsnagel gioffenagel, 
gioffesnagel en giofnagel Deze types sluiten aan bij een Rijnlands gi ofjchnagel-gebiea 
(RWB VI. 50). 

I 2 Met anlaut [z, s, d/. ts, ƒ]: 
De types gespeld met <>- plus vokaal: meest voor de anjer, zelden voorde muurbloem-

gei offel(tie), qoi oftel, gn of. gn offel(t)e), ци ofle. gei ofle. (boei en-, mum -, gele. ι laanne) 
genoffel(tje), ganoffel. qinoffelftje), yinoffeitje, genobeltje, gesnoffe. qnoffelfbloem)1', 
gei η off el (dubbele) gai noffel, qei offiaat (alleen in Q 007), gn oflée. Los daarvan de unica 
gnojfel. i>inofiien en ς'/; offehnacel 

1-2 1 Metí/- via de uitspraak dij > cl- (ims)cliojfel(tie) verder verstemloosd tot ti off eitje 
Het Peel landse type di off el komt voor het eerst voor in het Du tionai nini Gei ηιαιικ o-Laiinuni 
( 1556) van de Bossenaar Joannes Berckelaer. Heeroma (1943,251 ) verklaart de/e verkor
ting uit dzeioffel. zoals dzenoffel > snoffel Het diminutief dioffelt/e wordt steeds gereali
seerd als di iiffelke Hierbij sluit weer aan // uffelke te L 264 en zonder umlaut ti off eitje te К 
133d. De toevoeging ι nis te Deurne (L244) betekent "echt, onvervalst" Het WNT noemt 
deze betekenis gewesteli)k, met name in Gelderland (XIII, s.v. / //¡se // 3) Deze specif ikatie 
is noodzakelijk omdat de koekoeksbloem in Deurne ook dioffeltje genoemd wordt (D 17, 
2). 

1·2·2 Met s- uit [|] (hoeien)siioffel(tje). vioffeitje Het type snoffel komt vrijwel uit
sluitend voor in de provincie Noord-Brabant ten oosten van Breda en verder aangrenzend 
in Limburg rond Weert en Venray. iets over de zuidelijke landsgrens in Antwerpen en 
Limburgen geïsoleerd in 1162,164en 166 Inde samenstellmg/wp/í'/n/wíWkomt het voor 
in Tilburg (K 183) In hetzelfde gebied ook de diminutief vorm snoffeltje, respektievelijk 
snuffeltje.dat vooral in het oostelijk deel voorkomt. Kennelijk heeft dit gebied eerst het type 
ge noffel gekend, want snoffel moet via dzenoffel hieruit ontstaan zijn De anlaut sjn- te L 290 
en Ρ 020 toont nog een spoor van dit tussenstadium. 

1-2 3 Met verdere afslijting ontstaat uit snoffel het Budelse type noffeltje (gerealiseerd 
als nuffelke) te L 283 en 285: een geval van geografische nabijheid dat te vergelijken is met 
nuiitje naast snuutje voor "kus" in Midden-Limburg (Weijnen 1990, 209) 
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2 Op grond van inlaut 

2 1 De types met -ι -• (\teen-))>i offehei, ,ç/ oveliei, ^i ofliei, glofliei, gofliei, £/ offelsna-
gel(bloein), gi offehnai el, gi offentsnagel, gi offenageLg) offemagel, gi of nagel, gei ojfel(tje), 
gai offel, gn of, gu offel(tje), gei oße, git ofliei, gn oflien en gn offelsnagel De types (ι ins) 

di offel(tje) en ti offeltje komen uitsluitend en geïsoleerd voor in het konservatieve Peellands, 
waardoor blijkt dat de ontlening van gei oße ouder moet zijn dan die van genofle ( Weijnen 
1966,448) 

2 2 De types met -я-· kanoffel, kenoffel(tje), knoffel(tje), (boei en-, muw -, gele, vlaamse) 
genoffel(tje), ganoffel, genobeltje, ginoffel(tje), gmoffeitje, gesnoffe, gnoffel(hloem), 
ginoflien, (boei en-)snoffel(tje), snoffertje en noffeltje Al in de 13de eeuw worden in het Frans 
ook vormen met -n- als genoß e en g maf ι e aangetroffen en aangezien r > η met te verklaren 

is, moet -я- via het eveneens in het Oudfrans aangetroffen gilofie (13de eeuw) uit -/- zijn 
ontstaan 

2-3 De types met -/ n- kat noffel(tje), keinoffel(tje),koi noffel(tje),kai moffeltje, ki enoffel, 
gei noffelen (dubbele) gai noffel Aangezien de grondvorm alleen -/ - bevat zou deze -/ и- uit 
-; - moeten komen, wat niet aannemelijk is. Ook de vormen met -n- bleken hierboven echter 
al van hoge ouderdom en daarom I igt het meer voor de hand dat -in- daaruit is voortgekomen 
of een compromisvorm is. In oude bronnen wordt -in- overigens niet aangetroffen. 

De types met k- en -rn- worden in het Nederlands niet als opvolgers van lat Í ai \oph\llum 
en gai lophyllum "kruidnagel" aangetroffen В IJ de behandel ing van het type gioffiaat (groep 
G 1 2) zal dit ook nog blijken uit de vertalingen van middeleeuws Latijns (hei ba) gai lophilata 
of (í7;^'r>/J/^y7/α/α"nagelkruld,, De hieronder verzamelde vertalingen van lat. taiyophyllum 

of gai lophyllum laten hetzelfde beeld zien-

13de eeuw: 

ghei offels nagle(n) (bl¿ 343, 347), ganafilon (blz 347), ghei offehnagle (blz 348) 
(Westvlaams, ca 1275, Gysseling 1981)'°; gaioffels nagelen (13de, Flaut 1956, 89), 

14de eeuw 
geioffelmageKOBrab -Limb.,cd 1300; De Man/Van Sterkenburg \977,235), ghei offel ч 

naghel (Macer-glossen, 1305, Daems 1967, 275), gai offels nagelen (Westbrabants, begin 
14de, Vandewiele 1965, 317), geioffehnagle (Westelijk ( '), begin 14de, MNW II, 1559), 
gai offels nagelen (eerslehetfi 14de, Flauti 956,89), geroffelsnaghele (midden 14de, MNW 
II, 1559); gei offelsnaghele (Vlaams, midden 14de, MNW III, 2188), g; offel(s)nagle (1351; 
Van den Berg 1917, 18); gi offels nagle, gai ¡offels nagel (Westvlaams, 1351 ; Van Leersum 
1912, 44 en 197); gei off el sboom, gì offels boom (Vlaams, 14de, MNW II, 1559); 
gat ofelsnaghel (Vlaams-Brabants-Limburgs, 14de; Van Sterkenburg 1975, 235), gioffel-
nagele (14de, Van Leersum 1928, 299), gi offelsnaghel (blz 131), gai lafol (blz. 147) ( Z -
Hollands / Utrechts, tweede helft 14de, Daems 1967, 203); 

15de eeuw. 

gioffelsnaghen (Hagelands-Limburgs, ca. 1440; Van Sterkenburg 1973, 119), gì offels 
nagleihL· 148,173),gÉ'/oj5'e'/íní/l(?/e(blz.200)(Gent-Aalst,kortna 1450,Braekman 1970), 
gi offelsnaghel (O.-Brabants-Limburgs-Vlaams, ca 1470, Van Sterkenburg 1975, 236), 
gioffel(s)nag(h)el, groet gai lofelsnagelen (Sloane, laatste kwart 15de, Daems 1967,275); 
gioffelsnaghel (O -Brabants-W.-Limburgs, 1480, Van Sterkenburg 1975, 236), giof-
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felwaghellen (Vlaams-Brabants-Limburgs, 1484, Van Sterkenburg 1975, 236). giof-
felsnaqfliklen (Hei hai nis m d\etsihe 1484, cap. 1-30, 1-67, 1II-5), gì offeis naghel (О -
Brabants-Limburgs-Vlaams, eind 15de, Van Sterkenburg 1975,236); gì affcls naghelen (N -
Oostelijk (Zwolle), 1495, Van Sterkenburg 1975. 236), gioffel(s)nagle (eind 15de / begin 
16de; De Vreese 1894,95), 

16de eeuw: 
galwfle (blz. 265), gm loffels nagelen (blz. 213) gì offe h nagel (blz. 211) (tussen Arnhem 

en Apeldoorn, eerste jaren van de 16de; Braekman 1975); gai lofelnaghelen (Ortus sanitatis, 
1514, Vandewiele 1965,493),gioffelmaghelen (1514. MNW 11,1559s.ν geioffelsnagele); 
gaiyoffehnagel (NO -Limburgs, 1515; Van Sterkenburg 1975, 236); giiiffenaghels 
(Weerselo-Albergen, 1538, Van Sterkenburg 1975, 236), geioffel naghelen. geioffel-
naghelen (blz. 164), gii offe! naghelen (blz. 191 e ν ) (Dodoens 1554), gheiophle naghel 
(Junius 1567,121), gì offehnagel(У лпіцп 1573); gii offel-nagheh(1-527),genoffehgomme. 
gì offel-nagheh, gì offeh naghel' (II-174) (De Lobel 1581); gn offeh пацііеі, gì offels iiaqhels 
s ghn offels naqhel (Kiliaan 1588), ghenojfel-naghel (blz. 150), gi off el-na ghel (blz. 162), 
ki uui-naghelj y offel-naghel (blz. 265) (Kiliaan 1599), 

17de eeuw: 
gi offenaeghel, gi offel-nagheh (Westvlaams, 1602; De Во 1892,343); ( ai \ offel-naghel 

(Westvlaams, 1603, De Во 1873,495); gn offels nagelen van Indien (Dodoens 1608, 279); 
gioffenaegel-boomen (Brugge, 1749; De Во 1892, 343)". 

Naast deze oude attestaties voor de kruidnagel treffen we tenslotte pas sinds het tweede kwart 
van de 16de eeuw benamingen van dit type aan voor de anjer (of de muurbloem): 

16de eeuw: 
genoffelbloeme ('nagelbloem'; Brabants, 1539; Verdam 1983, 135), ginoffelen, 

ginoffelkein(Brabants(l); Fuchs 1543), gei offelblomme (Oostvlaams (9); Paludanus 1544; 
Heeroma 1943,250); genoffele ( Antwerpen, 1552, Luython, Heeroma 1943,250); ¡•moffelen 
(Dodoens 1554, 191 )\ ghenoffeLdi offel(bloeme) (Den Bosch. 1556; Berckelaer; Heeroma 
1943,250); genoffelbloeme (Hoogstraten, 1557. Dasypodius; Heeroma 1943,250). geiwffel. 
gi offelbloeme, lem oion, rei ome a aitili s (Plantijn 1573), ginoffleii (De Lobel 1581,1-327); 
ghenoffelbloeme, gnoffelbloeme. lenioion, viola, gal gnoflee, gn offe! bloem ч ghenoffel 
bloem (Kliman 1588), ghenoffel. ghenoffel-bloeme, gheioffel cai \oph\llaea. flos cai \o-
ph\llaeiis otellns beioimae sine \etonicae species gal gnoflee (blz. 150), gioffel ι 
ghenoffel cai\oph\llaea (blz. 162), naeghel-hloeme gei sa\ suamb j ghenoffel 
caiyoplnlliis (blz. 332), pot-bloeme fland j ghenoffel-bloeme (blz. 413) (Kiliaan 1599); 

17de eeuw: 
ghenoffel-te\le. kiu\d-pot (Kiliaan 1599-1607, Kiliaan 1981, 199); genoffele oft 

potblomme (Westvlaams, 1602; De Во 1892, 343), ginoffelen oft yoffelsbloemen. 
gmoffelbloemen (Dodoens 1608, 278); genoffels (1632; Muller 1898, 268). 

Uit deze attestaties kan men nu het volgende opmaken: 
- De oudste attestaties met gei - dateren van de 13de eeu w ( 1275), die met gi - van het midden 

van de 14de eeuw (1351). Ze hebben nog betrekking op de kruidnagel, omdat de anjer 
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hier toen nog onbekend was. De oudste afbeelding van een anjer in onze streken komt 
voor op een schilderij van Jan van Eijck (t 1440). In de eerste helft van de 16de eeuw 
is de anjer op schilderijen hier al een echte modebloem geworden (Muller 1898,266-67). 

- Dit beeld wordt bevestigd door de oudste attestatie van een benaming voor de anjer, 
namelijk genoffelbloeme uit 1539. Dit is tevens de oudste benaming van het type dat met 
gen- begint; pas in 1581 wordt het aangetroffen voor de kruidnagel. 

- Ook de oudste attestaties met gin- dateren voor de anjer uit deze tijd, namelijk ginoffelen, 
ginoffelkens (Fuchs 1543), ginoffelen (Dodoens 1554), ginofflen (De Lobel 1581) en 
ginoffelen, ginoffelbloemen (Dodoens 1608). Voor de kruidnagel komt dit type niet voor. 

- Tenslotte dateren ook de oudste attestaties met gir- uit deze tijd: sinds 1554 voor de 
kruidnagel (Dodoens 1554: giroffel naghelen, De Lobel 1581 : giroffel-naghels, Kiliaan 
1588: giroffels-naghel, ghiroffels naghel, Dodoens 1608: giroffels nagelen)en sinds 1588 
voor de anjer (Kiliaan 1588: giroffelbloeme, giroffel bloem). 
Dit houdt in dat tot 16de eeuw de kruidnagel uitsluitend aangeduid werd met benamingen 

van grofweg het type geroffel. Pas dan wordt uit het Romaanse taalgebied de anjer inge
voerd en wel met de namen van het type genoffel (1539) ofginoffel ( 1543). Daardoor onstaat 
voor de kruidnagel naast het type geroffel ook de variant giroffel (1554) en voor de anjer 
naast ginoffel ook de types,giroffel ( 1588, waar Kiliaan verwijst naar genoffel),droffel{ 1556) 
en groffel (1573, Kiliaan 1599 verwijst ook hierbij naar genoffel) en tenslotte voor de 
kruidnagel naast geroffel ook genoffel (1581). 

In verband met de /t-anlaut moet hier ook nog ter sprake gebracht worden de 14de eeu wse 
attestatie carnouffel, die in de index van Van Leersums teksteditie van Jan Ypermans Cyrurgie 
(1912,254) geïdentificeerd wordt als "Dianthus L. ( Anjel ier)". Deze opgave ontbreekt zowel 
in het MNW alsook in het Plantensynonymarium van Daems ( 1967,241 -302), dat juist mede 
gebaseerd is op deze tekstuitgave. Ook in de tekst zelf heb ik deze vorm als plantnaam niet 
terug kunnen vinden. Wel komt ze voor als vertaling van lat. erina, een benaming voor 
verschillende soorten vliesbreuken, die bijv. kunnen leiden tot sterk gezwollen teelballen, 
zoals: Erina Carnosa dats te segghen in vlaemsche vleesch carnouffel (...), Erina ventosa 
dats te segghen in vlaemsche wint carnouffel (...), wint carnouffels, water carnouffele, gen. 
pi. waters carnouffels enz. (1912,206) en camofels (1912,150). Alleen al vanwege de pas 
latere verspreiding van de anjer in onze streken moet Van Leersums interpretatie onjuist 
zijn. Volgens Holler (1899, 259) gaat deze benaming terug op de middeleeuws medische 
vakterm karoffel, door hem voor het eerst aangetroffen in 146012. Grimm (DWB-V, 220) 
daarentegen rekonstrueert met de nodige onzekerheid mlat. *cornifolium,een verklaring waar 
het MNW zich s.v. carno(u)ffel(e) bij gebrek aan beter bij aansluit. In het Hagelandse 
karnoeffel "iets, dat in zijne soort kort en dik, klein en wanstaltig is" leeft het woord in deze 
betekenis nog νοοιΐ1' (Tuerlinckx 1886, 305). 

Gezien de Franse uitspraak is het type girofle recent ontleend. Voor het type giroflée zie 
groep F-5 hieronder. Zie verder ook bij de Muurbloem in groep F-6, waar ook de types 
ginoflien, gerofle, giroflien, goflier, grovelier aan de orde komen, en bij de Sering in groep 
F-4. 
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F-5 Het type giroflée 

Dit type, tweemaal aangetroffen in H 009 en 059 en voor de muurbloem te H 009 en I 158. 
gaat terug op de middeleeuws Latijnse benaming (herba) gariophilata (of cai-yophyllata) 
"kruidnagelachtige plant", oorspronkelijk als omschrijving van verschillende naar kruid
nagels riekende planten alsde muurbloem (Cheiranthuscheiri L.), de violier(Matthiola incana 
(L.)R. Br.; CheiranthusannuusL.)- zie paragraaf 244groepG-l -enhetnagelkruid(Geum 
urbanum L.). In het Middelfrans werd het geleerdensuffix -ata via -ede in de 6de eeuw al 
vroeg tot -ée: galiophilee (Sint-Omaars 1268), waardoor deze benaming uit het Frans ont
leend moet zijn (Regula 1955, 111 ; FEW 2-1,446-449; Genaust 1976,97). Het betreft hier 
een jonge ontlening aangezien dit type vóór 1600 niet geattesteerd is. Zie voor dit type ook 
bij de muurbloem groep F·?. 

F-6 Het type violier, vlier en varianten 

De naam violier komt uit het Frans en komt in het Nederlands voor sinds de 16de eeuw. 
Frans violier is een afleiding van ofr. viole < Lat. viola, nu nog slechts gebruikt in het 
diminutief violette (Pauwels 1933,267). Als violier komt dit leenwoord voor de anjer slechts 
zeer verspreid voor in een achttal plaatsen (G 234, H 113, 118, 120,L 106, N021,029,0 
265) en volgens Heukels ook in O.-Drente. In Appeltem (L 056) met -j- > -g- alsfigelier. 
Met reduktie van de eerste syllabe in: groffelier, grovelier, stoffelier, tropfelier en ver
moedelijk ook 'mgraspelier. Met verlies van de eerste syllabe tenslotte: vlier tel \4Q,flieiitje), 
giroflier, gloflier, groflier, stoflier en mogelijk ook in het unicum flierehout te L 286 (zie 
G-2). 

Hel type violier hoort gezien de grote hoeveelheid opgaven eerder bij de muurbloem dan 
bij de anjer (zie bij de muurbloem onder groep F-3, waar ook meer over de verstemlozing 
van de v-). Een overtuigend bewijs hiervoor is dat de samenstellingen met muur- en 
steenviolier (-vlier) uiterst sporadisch opponeren met violier of vlier voor de anjer (alleen 
in H 113, 118 en 120). Duidelijk dient de aanduiding muur-, steen- niet om de muurbloem 
van de anjer te onderscheiden, maar van de verschillende violiersoorten. 

F-7 Het type violet, vlet en varianten 

De naam violet komt uit het Frans en komt in het Nederlands al voor sinds het eind van de 
13de eeuw als violette(n), violettin (ca. 1285; Gysseling 1981, 370 e.v.: Westvlaams), 
violetten(n),fioletten ( 1305; Daems 1967,300), violet cruut, vyoletten (vroeg in de 14deeeuw; 
Vandewiele 1965,326: W.-Brabants),//«/^?« (midden 14de eeuw; Braekman 1975,121: 
Z.-HoUands, bijv. Dordrecht), violettencruut (eind 15de eeuw; Daems 1967,300),fioletten 
(begin 16de eeuw; Braekman 1975,239: streek Amhem-Apeldoorn), zie ook MN WIX s.v. 
violette. Frans violet(te) is de diminutiefvorm van ofr. viole < Lat. viola. Het type komt 
uitsluitend in O.-Nederland voor: Limburg, Land van Maas en Waal, Betuwe, Lijmers, 
Achterhoek, Salland, Twente en de provincie Groningen. Aangetroffen werden (gras-) violet 
I fiolet(je), met reduktie van de eerste syllabe (boeren-, gras-) vilet(je) I (rood, wit, gras-, 
pik-)filet(je),fulet, (gras-) velet en met verlies van syllabe (boeren-, gras-) vlet I (dubbele, 
stink- ) flet(je), flit(je), flut. 
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Het type violet en varianten komt in N.-Nederland ook voor als benaming voorde muur
bloem, maar dan juist westelijk centraal: zie de muurbloem in groep F-4 en speciaal voor 
de verstemlo/ing van v- aldaar sub 3 

F 8 Het t\pe viool en \ananten 

Door verwisseling met de muurbloem voor de anjer uitsluitend aangetroffen in het unicum 
steemwol te L 328. Voor viool en varianten zie verder bij de muurbloem in groep F-5. 

G BENAMINGEN GEBASEERD OP DE OVEREENKOMST MET ANDERE PLANTEN 

G· 1 Gebaseei d op uitei hjke gelijkem s 

G 1 1 IN Dl· A W R r A M I U E (CARYOPHYLLACEAl·14): 

- Duizendschoon (Dianthus barbatus L.) 
De duizendschoon hoort tot de Dianthussoorten, zoals in paragraaf 2 1 1 uiteengezet is. 

Hoewel de tuilvonmige bloeiwijze afwijkt van de gras- en tuinanjer, komt verwisseling met 
deze soort toch voor, zoals bij het op vier plaatsen opgegeven type duizendschoon Daarbij 
hoort /ekerook het type doevenscholkes, voor Twente opgegeven door Heukels (1907,85) 
en voor G 201 overgenomen door Koendennk (1982,51). In de eerste plaats is deze bena
ming een (volksetymologische) vervorming van de naam duizendschoon en in de tweede 
plaats kent die plantjuist in deze streek dit soort omgevormde benamingen' \ Waarschijnlijk 
hoort ook de N.-Bevelandse opgave boei enpi onkei eerder bij de duizendschoon. In navol
ging van Pauwels (1933, 219) beschouw ik de benamingen die op een of andere manier 
verwijzen naar een tuilvormige blociwijze als overgenomen, dan wel eigenlijk behorend bij 
de duizendschoon. 

Met tuil: tuiltje (Pauwels 1933,250), giastuiltje en nageltuil (met respektievelijk gras
en nagel- ter onderscheiding van de duizendschoon) 

Met bouquet > bukë > humkê > blumkë > kë (Pauwels 1933, 250-51): keiken, steeds in 
de meervoudsvorm keiken s Net zoals bij het type pluisje is deze benaming niet rechtstreeks 
uit het Frans overgenomen, aangezien bouquet voor de anjer daar niet voorkomt, maar is 
hij pas nádat deze benaming in zijn algemenere betekenis "bouquet de fleurs" was ontleend, 
in gebruik geraakt voor de anjer (Weijnen 1975b, 232). Volgens Debrabandere ( 1990,452) 
komt deze algemenere betekenis pas sinds de 16de eeuw voor. 

Met tíos-: tioshloem en geassimileerd in tiopfehei (Pauwels 1933, 251). 
Het type lieve(r)mannetje blijkt in O.-Noord-Brabant juist een benaming voor de 

duizendschoon (Heukels 1907,86) Deze verwisseling komt hier ook voorbij de muurbloem 
(2-4 groep G l ) . Ook de in groep D-2-3 behandelde types bioekomsteel, bi oekopstoel en 
bi oekomstoel blijken in de Zeeuwse dialekten (WZD s.v. bi oekomstulen) meer gebezigd te 
worden voorde duizendschoon dan voorde anjer. Juist ook voorZ.-Beveland geeft Van den 
Broecke-De Man ( 1985,97) bi оекотчшиіеп, zodat mogelijk ook deze types door verwis
seling overgenomen zijn. 
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Tenslotte het type nai с is, door een korrespondent zowel opgegeven voor I 117 als voor 
1117a.Heukels(1907,86)kentvoorhetZeeuws.5/.$çé7ï,wr«7îenv/?y<'i Kennelijksluitmsruis 
- indien niet foutief - zich hierbij aan. 

- Bolderik (Agrostemma githago L., Lychnis githago Scop ) 
- Pnkneus (Lychnis coronaria (L ) Desrouss., Coronaria tomentosa A Br ) 

De anjer draagt op grond van uiterlijke gelijkenis van de bloem een aantal benamingen, 
die ook voor de boldenk en pnkneus voorkomen en andersom"'. Met welke van beide 
(overigens viltig behaarde) planten valt moeilijk uit te maken, omdat ook de boldenk (een 
vroeger vrij algemene akkerplant) en de pnkneus (gekweekt, zelden verwilderd) door hun 
markante bloem ook weer onderling verwisseld schijnen te worden Zo heet bijvoorbeeld 
in Posterholt (L 387) de pnkneus boldenk (Reumers 1987, 91). In elk geval berusten een 
aantal (bijna-)unica op deze verwarring. 

Allereerst de Z.O.-Noordbrabantse opgave b uk te L 279, die aansluit bij een groot Mid
den- en Z.-Limburgs gebied waar de boldenk h uk genoemd wordt (bijv. Heukels 1907, 8, 
Abrahams 1981, 127). Evenzo chnstusootye te L 355, midden m een O.-Antwerps-Bra-
bants gebied waarde boldenk chustusoogen de pnkneus ihnstusoogen genoemd wordt17. 
Pauwels (1933, 259) veronderstelt dat ook het unicum katehjntje te N 067 op verwarring 
berust. 

Tenslotte de Brabantse opgaven steekneu s(je) uit het Land van Cuik ( L 158,162). Ze liggen 
niet direkt in een omgeving waar boldenk of pnkneus zo genoemd worden. De boldenk 
wordt veel zuidelijker steekneus(je) genoemd, bijv in Gemert (L 207) (Van der Wijst 1975-
76,59), in Turnhout (K 237) (Pâque 1896,359, Comclisscn 1936-38,66) en Ζ -NLimburg 
(Heukels 1907, 8), evenals de pnkneus te L 318b itééknééske heet (Kooyman 1985, 187) 
Anderzijds heet de pnkneus ook in Winterswijk stééknozze (Deunk-Entjes 1971, 227. M 
013), wat erop wijst dat dit type ook veel noordelijker voorkwam De pnkneus kent daar nog 
de varianten pukneusje in de Graafschap Zutphen (Heukels 1907, 8), pnpnos/en in 
Hindelopen(Blom 1981,126 F002) en de boldenk/;»/¿лемг? te Almelo (Koendennk 1982, 
42. G 173) Waarschijnlijk berusten daarom ook de umcdpnkneus en neuspnkkeitje te С 
156a en wellicht ook pi ¡kneusje te I 109 op deze verwarring. Zie ook in groep G 2 bij het 
moerasvergeet-mij-nietje (Myosotis palustris Roth ) en Pauwels ( 1933,256), waar de pnk
neus ten onrechte voorde koekoeksbloem wordt aangezien. Voor een geval van vermijding 
van verwarring met de koekoeksbloem ¿ie uns dioffeltje in groep F 4. 

G 1 2 IN ANDERE FAMILIES: 

- Nagelkruid (Geum urbanum L.) [zie kaart 2·1·4| 
In een aaneengesloten gebied dat het oosten van Belgisch Limburg en het zuidwesten van 

Nederlands Limburg bestrijkt, komt het type,!,'/ offiaat voor, ook wel gerealiseerd als gi affiaat, 
gi efliaat, gnffiaat, gei offiaat en te Meersen (Q 099) als gi affiant Dit type gaat terug op de 
middeleeuws Latijnse benaming (hei ba) gai lophilata (ot с aiyoph\llata) "kruidnagelachtige 
plant" (zie ook groep F 4). Deze benaming dient oorspronkelijk als omschrijving van ver
schillende naar kruidnagels riekende bloemen als de muurbloem (Cheiranthus chem L.; zie 
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aldaar groep D 1 I), de violier (Mattinola incana(L )R Br, Cheiranthus annuus L ) -z ie 
paragraaf 2 4 4 groep G I - en vooral van het nagelkruid (Geum urbanum L ) Ze dateert 
uit de tijd waarin exotische specerijen nog kostbare grondstoffen waren Het is duidelijk dat 
daarvoor vervangingsartikelen werden gezocht uit eigen omgeving en daaraan voldeden 
- lang voordat de anjer en de sering in onze streken werden ingevoerd - de wortels van dit 
30 tot 60 cm hoge kruid, die sterk naar kruidnagels ruiken (Root 1982,102) Oude bronnen 
geven dan ook "Ende daeromme heet mense ganofilaet om dat si bina neet alse garoftels 
nagelen" (begin 14de, Vandewiele 1965, 317), "het heett roeck dye de groffelsnaghele/i 
ghelijket" (Heibauus m chetuhe 1484, cap 1-67) ot "Die wortel es ( ) van ruecke den 
Geroffclnaghclen wat gheli|ck" en "Dit cruyt wordt nv ter tijt in Latijn gheheeten Gano-
phillata om dat die wortel naer die Geroffel naghelen neckt" (Dodoens 1554, 164) 

In het Middelfrans werd het geleerdensuffix -ata via -ede in de 6de eeuw al vroeg tot 
-ei'bijv m lía/ín/^Míf (Smt-Omaars 1268), waardoor ontlening na die tijd uit het Frans on
mogelijk is (Regula 1955, 111) Omdat nagelkruid speciaal toegepast werd als geneeskrach
tig en aromatisch kruid in tegenstelling tot de anjer, muurbloem en violier, die gekweekt 
werden als sierplanten, is de volksnaam ervan nauwelijks losgekomen van de Latijnse 
apothekersnaam (Pauwels 1913,233-34, FEW 2-1,446-449, Genaust 1976,97) Het type 
gioffiaai is m de samenstelling yojfiaetsiindekijn voor het eerst circa 1480 aangetroflen 
ineen N -Hollands-Vlaamse bron (Verdam 1983,144) De volgende oude attestaties geven 
een duidelijk beeld van de verschillende stadia van aanpassing aan het Nederlands"1, 
waarbij het bekendere "gloria" uit de eucharistieviering de botanische apothekersbenaming 
doorlopend beïnvloed heeft 

14de eeuw 
ціш laphilale (O van Oudenaarde, begin 14de, Braekman 1973, 52), qaiiofilaer 

<>ai infilate dati (>Ιοι ¡filate(Westbrabants,begin 14de, Vandewiele 1965,316-17), ςίοι ifilaet 
(ZO van Gent, midden 14de, Braekman 1975,1 \5),i>loiifilaet(b\z 2Ш\ца> lofilate™ {ЫІ 
318)(14de, Van Leersum 1928), i>auofilate* (Westvlaams, 14de, Elaut 1972a, 139), 
фіф(е)Іаеі(Н^ 7tH45Kon Bibl Den Haag, 14de,Daems 1967,275), cai infilate* (Ы/ 
151), Rinfiliate* (biz 157), ціaffluiten zaet*^ (biz 159) (Ζ-Holland bijv Dordrecht, 
midden 14de, Braekman 1975), цаіinfilateti* ace sg (ZO van Gent, midden 14de, 
Braekman 1975, 101), Rai infilate (Westvlaams, 1351, Van Leersum 1912, 44 en 54), 
yofliaet (Z -Hollands-Utrechts, 2de helft 14de, Daems 1967, 203 = Verdam 1983, 144), 
yofiliaet (Ms W 4° 279, eind 14de, Daems 1967, 203), 

15de eeuw 
ij/w ¡filate (blz 2782x)(GentofietstenZ O .begin 15de,Braekman 1970), <>iofiblaien{ 

(Vlaams, eerste helft 15de, De Vreese 1894, 107 = Verdam 1983, 144), yofliaet* (Hs 76 
E4K.on Bibl Den Haag, 15de, Braekman 1973,351), φι ifilaet (blz 154,160,173,178, 
209),(;/o7;/í/aí7rí7í>/(blz \т,фіфІаіеп(Ъ\г 198)(Gent-Aalst,kortna 1450,Braekman 
1970), ЦІОІ ift(e)laet ganofilaet (Sloane, laatste kwart 15de, Daems 1967, 275), ifiof-

fiaetciudekiin(N -Hollands-Vlaams, ca 1480, Verdam 1983, 144), t>aiiofilaetofi>aiiofel 
Liu\t (Heibaiiuï in d^efuhe 1484, cap 1-30, 1-67), (>aiof\late (bl/ 110), yanofijlate 
(Westhoek,eind 15de, Braekman 1982, 112), i>lniifi(e)la(e)t(e)* (eind 15de/begin 16de, 
Braekman 1965,91), 
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16de eeuw 
gai loßlaet* (biz 214,239,267,294),gailofilaete* (biz 295 2x), (biz. 230),gai lofdaten* 

ace sg (biz 188, 295, 296), gai infilaten saet* ace sg (biz 227) (tussen Arnhem en 
Apeldoorn, eerstejaren van de lóde.Braekman 1975):cü/VY^/i\//a^(F-uchs 1543,Pauwels 
1933, 233), gaiiophvllaet, gaiwph\Uate (Dodoens 1554, 164). 

Alleen in genoemd Limburgs gebied is dit type merkwaardigerwijze speciaal voor de 
anjer behouden gebleven Omdat dit gebied niet aansluit bij het aangrenzende Duitse taal
gebied moet Maastricht aangewezen worden als oorzaak. 

- Muurbloem (Cheiranlhus chein L.) [zie hooldstuk 2 4] 
Niet zozeer op uiterlijke gelijkenis als wel op de overeenkomstige kruidnagelgeur 

(Marzell, 1-919) berusten de eigenlijke muurbloembenamingen van de anjer 
Met viohei. violici, ti opfeliei,gì of(fe)liei, stof(fe)lier, \ lier.fiiei (tje),gii ofliei englofliei 
Het type vei ge d'oi, letterlijk te vertalen als guldenioecle, is als benaming voor de 

muurbloem in Z.-West-Vlaanderen rechtstreeks ontleend aan het Frans, zoals in groep G 1 
bij de muurbloem zal blijken (par. 2-4) Omdat de anjer ten zuiden van de taalgrens nooit 
veiged'oi genoemd wordt, ontleent de anjer deze benaming te N024 en 071 - in tegenstel
ling tot Weijnens opvatting ( 1975b, 227) -dus níet rechtstreeks aan het Frans, maar van de 
muurbloem, die inderdaad juist in deze streek veige d'oi genoemd wordt (Pauwels 1933, 
253) Rechtstreekse verwisselingen zijn de unica mum bloem en steenviool, die voor de
zelfde plaatsen (') ook opgegeven werden voor de muurbloem. Ook het recente unicum 
theebloem (K 219) ligt midden in het gebied waar de muurbloem zo genoemd wordt Zie 
aldaar m groep A 2 1-2. 

Vandaar te O 265 ook de jonge ontlening mui et uit Noordlrans mui ë en dergelijke (zie 
ALF kaart 646: Gnoflée jaune, als ook het supplement van 1920,95, Pauwels 1933,254; 
Weijnen 1975b, 227). 

G 2 Gebaseeid op ovei eenkomstige benamingen 

- Sering (Synnga vulgaris L.) [zie ook hoofdstuk 2 7| 
Zowel de sering als de anjer, waarvan onderlinge verwarring op grond van het uiterlijk 

uitgesloten is, dragen om zeer verschillende redenen benamingen, die gebaseerd zijn op de 
benamingen van de kruidnagel- de sering vanwege de gelijkende vorm van de bloempjes, 
de anjer vanwege de gelijkende geur. Beide dragen daardoor benamingen van het type 
(b uid)nagel en dergelijke. De types kei neeltje (L 289), ki uidnagel (I 043, К 122, 216, L 
159,250,279,387) en nagelbloem (1024,045, L 267,295) zi|n in de tussen de haakjes ge
noemde plaatsen zelfs identiek voor beide planten, terwijl ten zuiden van de grote rivieren 
de gebieden waar benamingen van het type (ki uid)nagel(bloem) en dergelijke voorkomen 
elkaar vrijwel overlappen. Op grond daarvan kon de anjer m het oosten van Oost-Vlaande
ren te O 075 ook jasmijn gaan heten en te O 131 duimpje Het is verleidelijk ook het type 
sinksenbloem (te H 005) zo te verklaren, maar er zijn in N.-West-Vlaanderen geen tot ver
warring aanleiding gevende benamingen voor de sering aangetroffen. Zie groep H 
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- Vlier (Sambucus nigra L ) 
Het unicumßieiehout te L 286, uiteraard na de overgang van uohei > \ hei fhei 

- Moerasvergeet-mij-nietje (Myosotis palustris Roth ) 
Het unicumjeziisiewoç te К 273 is in de provincie Antwerpen eigenlijk de benaming van 

het moerasvergeet-mij-metje", dat maar weinig gelijkenis vertoont met de anjer Parallellie 
met het O -Antwerps-Brabants type t hustusooc voorde boldenk en de pnkneus en te L15S 
zelfs voor de anjer (zie groep G i l ) verklaart deze verwisseling 

- Madehefje (Bellis perennis L ) 
Omdat het madelietje in het wild tussen het gras groeit, heet het in West-Vlaanderen naast 

kaï soude en dergelijke ook t>iaska) soude en çiasbloemfetie) (Pâque 1896, 118, 121) 
Vanwege 7ijn grasachtige bladeren draagt ook de anier en wel speciaal de grasanjer bena
mingen samengesteld met 41 as- waaronder i>iasbloem (zie groep А 2 3) In het West-
Vlaamse Zarren (H 113) kon daardoor ook de anjer i>iaskai soude gaan heten 

Omdat Pauwels (1933,249) i>iaskai sonde alleen kent voor Engels gras (Armena vulgaris 
Willd (var maritima), Armena maritima (Miller) Willd ), dal in Vlaanderen en op som
mige plaatsen in Nederland ook wel qiasbloem en ¡>iasanjeliei genoemd wordt (De Во 1888, 
40, Pâque 1896,130, Heukels 1907,27), veronderstelt hij verwarring tussen Engels gras en 
anjer Het is echterduidelijk dat km soude bij het madcliefje hoort en dat Engels gras het type 
qiasanjeliei juist van de anjer overgenomen heeft 

Ook het unicum mijnheffe te Veendam (C 1 <>9 gespeld als melaifie) berust op deze 
verwarring Het is daar de plaatselijke benaming voor het madehefje (Ter Laan 1952,526) 
Of datzelfde ook het geval is met het unicum meizoentje te Q 168 is on/eker 

H OVbRIGC BFNAMINGEN 

aster 
Opgegeven door een 69-jange spreekster voor Westerlee (C 157*) en Winschoten (C 
161), maar met bevestigd door drie andere Wmschoters Vermoedelijk een fout 

donderbloemetje 
Het unicum dondei bloemetje te Nistelrode (L 151) moet wel berusten op verwarring 
Onduidelijk is met welke plant 

fliek(je), vliesje 
Zeerdicht bijeen en dus ongetwijfeld met elkaar samenhangend komen m het zuidwesten 
vanOost-Vlaanderenvoon//í>sAí'(O084)t/7feA(cAí')(O ]82)er\flKksktes(0 195) Pauwels 
(1933, 260) veronderstelt de volgende mogelijkheden 

1 Vervormingen van iliei, \lieikes, met volksetymologische aanpassing aan W/es 
"vlies" of flikken "regelen, arrangeren" De/e mogelijkheid is echter uitgesloten, omdat 
de types \liei cn/hei in deze omgeving absoluut met voorkomen 

2 Vervormingen van Lat helmis Alhoewel in groep G I 1 wel incidentele verwis
seling met Lychmssoorten is vastgesteld, is een dergelijke vervorming onmogelijk er 
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zijn immers geen volksnamen die teruggaan op /u hm s en bovendien blijft de/-, \ -anlaut 
hiermee onverklaard. 

3. Op grond van hun verschijnings vorm ¿ijnßiekske en vlieske afkomstig uit* vliegske 
"vliegje", maar Pauwels ziet geen verband tussen de vlieg en de anjer. Dat verband zou 
toch kunnen bestaan in zoverre vlieske (mv. vlieskies) ook een Z.-Oostvlaamse benaming 
is vooreen soort kanten sieraad (Teirlinck 1921-22, 266). Als xliegskens vinden we dit 
woord terug bij Cornelissen/Vervhet (1906,2137) vooreen soort versiersel bij kant21 

Door het ontbreken van afbeeldingen valt niet uit te maken of dergelijke versiersels 
bloemvormig zouden kunnen zijn. 

gravin, gravinnetje 
Dit type komt voor m een kleine gebiedje in Belgisch Limburg als gi avinnekes (Q 074), 
,ι?; offinen (Q 077), h afin (Q 081 ) en ці ovenakas (Q 158). Pauwels ( 1933, 234) ziet als 
verklanngsmogelijkheid een verdere volkselymologische vervorming van geiojfel of 
gioffiaat (zie groep F-4), semantisch gestimuleerd door het m deze omgeving voorko
mende typcjonkei(tje): ¿ie groep Α 2-ΙΊ 

intertje 
Те К 019 het onverklaarbare unicum inteilje 

jouster-merkebloemetje 
Te Joure (F 007) en omgeving wordt Joustei Meike blómke gebezigd^. Bedoeld is de 
herfstveemarkt te Joure, een van de laatste markten van het jaar op de laatste donderdag 
van september Dit tijdstip komt niet overeen met de bloeitijd van de anjer Waringa ( 1952, 
12) en Franke / Van der Ploeg ( 1984,118 ) geven deze benaming dan ook aan de herfstaster 
(Aster versicolor Willd.). 

kijkertje 
Het unicum kijkei tje(N 104) bevindt zich in een omgeving waar ook het leenwoord œillet 
voor de anjer gebruikt wordt. Pauwels ( 1933,260) oppert als mogelijkheid dat het daar
van een letterlijke vertaling is. 

knol 
Pauwels (1933, 259) noemt het unicum knol te Stabroek (K 203) een geval van "zon
derlinge verwarring". 

laurier 
Pauwels brengt leiliei (I 230), Іаэіи (I 233) en laliei (O 018) onder bij het type laui /ei 
Ze zouden met via Frans laui iet maar rechtstreeks uit lat. lam us ontstaan zijn via mnl. 
lau(w)ei > met toegevoeging van de uitgang -1er. lauweuei > met /-/-dissimilatie: 
lauw eliei > laveliei, waarvan ze "verdere vervormingen" zijn ( 1933,255-56). Het is een 
raadsel waarom Pauwels zich in /oveel bochten wringt. NI. lauiiei, voor het eerst 
geattesteerd m 1568, kan gezien de uitgang niet anders dan uit Frans lauiiei ontstaan zijn 
en los daarvan staat reeds mnl. 1аи(п )ei uit lat. Іаши\ (De Vries / De Tollenaere 1983, 
185). Als mogelijke verklaring geeft Pauwels "De verwarring van anjelieren la(ve)lier 
gebeurde misschien wegens den identischen uitgang". Verwisseling met de laurier is 
absoluut uitgesloten. Als Pauwcis' suggestie juist is dan moet deze verwarring plaats 
gevonden hebben op het moment dat lauiiei tot laaieliei geworden was en zo de 
uitspraakvanantení/'уэ/// епа/э// ion (1933,221) wel zeer dicht benaderde Pâque(1912, 

48 



95) geeft inderdaad laaie liei voor 1246,0 021 en N 106 en ook Teirlinck ( 1910-21,197 
en 201) kent lanei en met dissimilatie laliei voor Z.-Oost-Vlaandcren, maar dan wel 
uitsluitend voor de laurier Het lijkt me daarom het beste het type lam iei gewoon voor 
fout te houden. Zie ook het volgende type. 

laurierboompje 
Pauwels geeft voor Eisden (Q 007) lei eei buimke (1931,255-56) Le ι eei - kan inderdaad 
de plaatselijke realisatie van launei zijn, alhoewel het Maastrichts lawweleei- heeft 
(Loontjens 1946, 102). Het element -boompje toont aan dat hier alleen maar sprake kan 
7ijn van een fout. Zie ook law tei hierboven. 

mariazweer 
Onverklaarbaar unicum te Limbncht (L 434), gespeld als manazwèie Mitchell (1979, 
160) vermeldt overigens dat de tuinanjer huidirritaties kan veroor/aken. 

pietertje, pietje' 
Het is de vraag of het hieréén type betreft: Ρ 198 heeftpietei kes, F140,142en 142a hebben 
pietje, waarbij de korrespondent uit de laatste plaats opmerkt dat de -t- amper gereali
seerd wordt. Dezelfde korrespondent vermeldt het bestaan van ; ode en witte pietjes De 
korrespondent uit F142 noemt pietje specifiek voor de ro/e soort Een nadere verklaring 
ontbreekt 

pikfilet 
Het unicum pikfilet m G 285 moet wel horen bij de rode pekanjer (Lychnis visearía L.; 
Visearía vulgaris Bemh.), die ook tot de Anjerfamilie(Caryophyllaccae) behoort in groep 
G 11 Zekerheid hierover is echter niet te krijgen, omdat deze plant in Hcukcls 1907 ont
breekt en omdat er ook geen andere volksnamen bekend zijn. 

pispotje 
Unicum, gespeld als pispœtja in Den Düngen (L 148). In dezelfde spelling geeft de/e 
korrespondent hel/ellde type voor de haagwinde Kennelijk een fout. 

ranonkel 
Te Vrouwenpolder (I 062) het onverklaarbare unicum lanonkel In Ζ -Holland een be
naming voor boterbloemsoorten (Ranunculus L.), waar geen verwarring mee mogelijk 
is (Heukels 1907, 206-7). 

ronkertje 
Te Boe/inge (N 070) het onverklaarbare unicum ; onkei tje Volgens Pauwels ( 1933,248) 
zou deze naam ontstaan kunnen zi|n uit pionkei Het probleem is dat het type (boe-
i en)pi onkei niet zo zuidelijk voorkomt. Ook voor de duizendschoon komt dit type alleen 
in Zeeland voor. 

sinksenbloem 
Het type sinksenbloem te Uitkerke (H 005) hoort op grond van de bloeitijd met m groep 
C· 1, ook al denkt Pauwels (1933,258) daar anders over. Op grond van de ligging is ook 
verwarring met de sering (/ie groep G 2) uitgesloten. De opgave moet dus onjuist zijn. 

vliesje 
Z\efliek(je) hierboven. 

vrouwenhaar 
Uitsluitend aangetroffen bij Heukels (1907,86) met als lokalisatie Z.-Holland. De/e op
gave moet onjuist zijn. 
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Noten 

1 In de tweede druk munt (Dodoens 1563, 140) 
2 Dodoens (1608, 282) "in sommige plaetsen van Nederlant Angieren ghemoempt" 
1 BIJ de afsluiting van dc/e studie trof ik in een archievenmventans van Sormani (1915 298) in Hs 
955, nr 6 (Hofken dei de\oiei zielen) nog aan Die ми bloem i\ çenoemt ansehet en ( ) Du hand 
schrift dateert volgens Sormani van "omstreeks 1500" wat vooralsnog zou kunnen betekenen dat het 
type anjeliei ouder is dan het type шуеі 
4 Regula (1955, 141) veronderstelt daarbij het tussenstadium *\>a)ofitlum 
, Ook voor de muurbloem eenmaal kemoffel te I 103 
6 Bijvoorbeeld i>eidiene "gordijn" naast keidiene, kille en keukenklaimei naast ?///<? en кеикепц-
Іаинеі (WZD ι ν ) 
7 Voorde overigens onjuiste 14de eeuwse attestatie (arnoiijfel (Van Leersum 1912,254) zie verderop 

" Nonmndisch yiofle (Robin Le Prévost 1882, 108), Picardisch yioflee (Corblet 1851, 425), ALF 
kaart 646 "giroflée (jaune)" (1904) geeft hier alleen de types ¡inofie (Pas dc-Calais, >iord),jinofle 
(Pas-de-Cdlais)enyi/<"//7i' (Wallonie), ALBRAM kaart 176 "giroflée" ( 1975) het type;//ofle, ALIFO 
kaart 310"la giroflée des murailles (CheiranthusCheiri)"( 1973) het typey//rt/7i', ALCB kaart 721 "(la) 
giroflée" (1978) de typesjinofi e (oostelijk) enjnofle (westelijk), ALFkaart 934 "oeillet" (1905) geeft 
voor Dolhain m O -Wallonie eenmaal djalöfen, ALW 4-1,182 "clou de girofle" ( 1976) ju ofiDe.ju mi 
d/i en djenoje ji- en jenofe 
4 Ook bij dit type en verder in deze alinea bij çitoffel, vermoedelijk een schrijffout voor çuoffel, 
interpreteert Pauwels de korrespondentenspellmg als [s, z] anlaut 
'"HetMNWgeeflafwijkendinklusiefvananten çanoffelsnaçhel f;heioffel4naqhel(\X 346) qheioffei 
пафеі t>hwofteh паціе yojjels naifle (IX-37()). yoetfles паф (IX-185) (Nat Bloeme MNW II, 
1559sv i,'í'/oj5fc/v//c/?í'/e),Daems(1967,275)geefthiervoorop/ijnbeurt ціoelfßesna^le(\\ 185), 
i{haiioffel naçhel (IX-343), vaioffels nadelen (lX-346), t-hetoffeh na<>hel (IX-185, 343, 346) 
" Voorts ook nog met gedateerd (Iaai-)middelnederlands('')ß«/('/)/i9/'e'/wö(>//e/(Dacms 1958,95 en 
98), panojéis nai>he(l) (Hs 4260-63, Van Sterkenburg 1975, 236) 
p Door de drukfout с ainuffelm 1475 zouden daaruit кш noffel с ω nofel (voor het eerst geattcsteerd 
in 1532) en dergelijke zijn ontslaan Dit is niet alleen onwaarschijnlijk, maar gc/icn de ouderdom van 
hel handschrift van de Cv/»/ ç/c ook onjuist 
" Waardoor de verklaring van du woord in Bems / Brok (1974, 44) als "metaforisch gebruikte be
naming van de anjelier, teruggedrongen door benamingen met g- en j-anlaut, het is ook klank-
schilderend" komt te vervallen 
14 Zie ook nog het type pikfdet in groep Η 
14 Heukels ( 1907,86), Gigengack ( 1979,74) en Koendcrink ( 1982,57) alleen al geven doezendsi hoon 
(/Kc\\\.cr\\cick),doezend4hoonen(G2M),doezend';choon /;(G 173) duzenduhoon /i(b 120,G281), 
doezendsihaolen(G 177,200 201), doezen(d)uhoei s (G m,22';i*),doezendt(heimtjes (G 222), 
doe\ ensi hoei (Twente), doe\ ensc holkes (Twente), doe\ ensc hooi η (G 234), doelenu haole (G 234), 
doe\enuhaolen (G 143*, 178, 208, 228, 234), doexeimhooien (G 234), doen nschoom (G 234), 
doevtenuhoen (G 197, 258), doexenuheuntjes (G 198), doe\ens(hooien (G 143, 174, 175, 176), 
doe\ eim haolkes (G 182, 211 ) en doe\ensc haolkes (G 153,181a, 209) 
16 Te Wmlerswijk (M 013) heet de boldenk іо<><> nfiletten (Koendcrink 1982, 42) 
17 De boldenk te К 346, 351 en Ρ 034,035,04, de pnkneus in de provincie Antwerpen en te К 275, 
348,O()68,P026,()39,039aenOLV-Thielt(Pâque 1896,77,Comelissen/Vervliet 1899,321) Helaas 
ontbreekt de pnkneus in Heukels 1907 
'" De van voorziene attestaties zijn zeer waarschijnlijk ten onrechte geïdentificeerd als kruidnagel 
(zie stellingen 3) De volgende bronnen geven geen Nederlandse benaming qanofilaia = — (O 
Brabants-Limburgs, ca 1300, De Man/ Van Sterkenburg 1977,235), cai lophilaium = Í / HMc/(Twents-
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Achterhoeks Kleefs, 14de, Van Sterkenburg 1975, 215), çauophilata = I с niet (Hdgelands-Lim-
burgs.cd 1440, Vdn Sterkenburg 1973, 119) 
14 Ddems (1967, 274) spelt dit dis <>aiofiolate 
"̂ Het verder identieke recept 774 (tussen Arnhem en Apeldoorn, begin 16de, Braekman 1975, 239) 

heeft hier fioleiien saet 
'' Volgens Braekman (1965, 92) corrupt voor ceioßtblaie 

Pâque geett аек'кепчооцчкем voor К 204 en 272, diezeke\oos>\ke(n)s voor К 237 en ¡esiikem 
hoc htìkens voor К 206 ( 1896,82,83,169), terwijl dit type ook elders in de provincie Antwerpen voor 
schijnt te komen (Cornelisscn 1916-18, 141 dee:ekewoi>en) 
n Zo ook in het WBD-II-4,1269-70 Elders in deze dflevering komt ι lie<>(ske) voor als benaming voor 
een nadistcek (trens) nddst de Franse onlening/Zet/ié· dim fiesjka fleesik3(l202) 
24 Volgens een korrespondent uit F 018 (Bijlage bij D 60d) 
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2 2 Haagwinde (Calystegia sepium (L.) R.Br.) 

2 2 1 Het begi ip 

De haagwinde (Calystegia sepium (L ) R Br.; vroeger Convolvulus sepium L ) is een klim-
plant met een tot 3 meter lange, windende, vrijwel kale stengel. De bladeren /ijn hart- tot 

pijlvormig De bloemen zijn alleenstaand, waarbij de kelk bedekt 
wordt door twee hartvormige schutbladen De bloemkroon is wijd-
trechtervormig, groot en wit van kleur, soms roze De plant komt 
vrijwel overal voor in vochtig elzen- en wilgenbos, in heggen en 
rietvegetaties, zij het iets minder in Ζ O -Drente (ANF 3, 38). Ze 
bloeit van juni tot september (Christiansen 1975, 237). Deze plant 
wordt vaak verwisseld met de eveneens veel voorkomende akker
winde (Convolvulus arvensis L.) die echter veel kleiner is (stengel 
tot 75 cm ), kleinere bloemen heeft (meest roze of ro/e met witte 
lengtestrepen) en meestal kruipt in plaats klimt (ANF 3, 54; 
Christiansen 1975, 237; Slavík 1977, 88; Schildkamp 1989). De 
stengel van de haagwinde ruikt bij doorbreken onaangenaam, die van 
de akkerwinde niet (Van der Meijden 1984, 303). De akkerwinde 
draagt blijkens D 17,6b vrijwel steeds dezelfde namen als de haag

winde of namen die met dezelfde elementen zijn samengesteld. BIJ de opsomming van de 
benamingen in par 2 2 3 worden de types, die beide gemeen hebben en die in hetzelfde ge
bied voorkomen, voorafgegaan door · in plaats van een streepje. 

2 2 2 Het matei laai 

De haagwinde werd in de volgende enquêtes afgevraagd: 
- SGV, blz 11 (1914) "Hagewmde". Voor 169 plaatsen werd een lijst teruggezonden, 

waarvan 59 maal onbekend 
- ZND Brochure A-M, bl/. 32 (1922) "Hagewmde". Deze vraagstelling werd door 60% 

van de korrespondenten met begrepen of bleef oningevuld. 
- ZND 1, 80 (1922) "de hagewmde (slingerplant, met witte, kelkvormige bloemen; Fr. 

Iiseion)" Het percentage onbekend-opgaven is 31%. 
- ZND 15, 5 (1930) "Hagewmde. -Fr. liso on -Lat. с onvolvulm sepium Slingerplant, 

die zich als een dun stengeltje om andere planten, vooral struiken, naar boven slingert en 
kelkvormig witte bloemen en breede, puntig uitloopende bladeren draagt. Komt bijna 
overal in hagen en kreupelhout voor, klimt tamelijk hoog - Enkele benamingen groóte 
klokwinde, draai, windsel, slingerroos, klimop, valbloemen, pispotten." Het percentage 
onbekend-opgaven, die meest uit de grote steden kwamen, is 14% 

- D 17,6a/b(1949) "Hoe noemt men de haagwinde (Convolvulus sepium L.)9(Klimplant 
in heggen, met grote witte trechtervormige bloemen Opm.- Maakt men in de benaming 
nog onderscheid tussen deze plant en de akkerwinde? Zo ja, hoe noemt men deze laatste 
(Convolvulus arvensis L.)'7 De plant gelijkt veel op de vorige, de bloemen zijn veel kleiner 
en dikwijls rozerood Ze groeit op akkers en langs wegen).". De/e vraag is voorzien van 
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een afbeelding (zie Vragenlijsten I960, 35). Aantal onbekend-opgaven: 126 (voor 112 
plaatsen). 

De gegevens uit de enquêtes van de Zuid-Nederlandse Dialectcentrale (ZND Brochure, 1 
en 15 ) van de Katholieke Universiteit te Leuven zijn rechtstreeks ontleend aan Pauwels ( 1933, 
29-77) en zijn gekorngeerd, respektievelijk aangevuld met de gegevens uit Pauwels 1936. 

22 3 De benamingen 

De 2208 per plaats gelokaliseerde gegevens, bevestigd door 2712 korrespondenten of an
dere bronnen, zijn afkomstig uit 1492 verschillende plaatsen. Ze worden bevestigd en/of 
aangevuld door 211 globalere streekopgaven. 

Het teken · wil zeggen dat deze benaming in het zelfde gebied ook voorkomt voor de 
akkerwinde. 

- aardveil (Pauwels nr. 48): 1 ; Ρ 009; aardsveil: 1 ; Ρ 198 
- aardveilranken (Pauwels nr. 38): 1; O 205. Zie kaart [2·2·2]. 
- afloper (Pauwels nr. 65'). 1, Q 171. 
• akkerwinde: 1 ; G ()62a. 
- baleinen (Pauwels nr. 62): 1; Ρ 171. 
• belle-du-jour (Pauwels nr. 105). 2, Η 084, Ρ 088. 
- belletjes (Pauwels nr. 82)· 1 (2); I 178 
• berwinde (Pauwels nr. 19): 12(13); Q 096a, 099,100,101,102,105,193,196,199,204, 

207, 278; Z.-NLimburg. Zie kaart [2-2-21. 
• bewinde (Pauwels nr. 20): 51 (65), 1019,025,03 la, 033,034.035,035b, 036,037,043, 

044,045,045a, 047,048,061,063,064,065,066,067,067a, 067c, 067d, 070,071 a, 072, 
074,080,084a, 085a, 086,087,089,090,091,095,096,096a, 097,09.9, 100,107, 111, 
113, 123, 142, 182, 217, 218, К 122, Goeree-Overflakkee, N.-Beveland, Schouwen-
Duiveland, W.-Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren, Z.-Beveland. Zie kaart [2·2·2]. 

- bewinde, grote: In Heukels zonder plaatsaanduiding. 
• binde (Pauwels nr. 24): 73 (93); b 014, Η 001,002,003,004, (Ю5,007,016,019, 021, 

023,024,036,040,054,061,063,066,067,072,074,081,083,084,099,100,101,105, 
108,112,116,118,119,120,123, M 044, N009,013,018,021,022,026,028,029,033, 
038,039,044,053,057,063,066,068,071,073,081,083,089, 101, 104, 106, 117, 131, 
146, 151, 155, 162,0 083, 181, 182, 185, 187, 188. Zie kaart [2 2-2]. 

- binde, grove (Pauwels nr. 26): Ι; H 123. Zie kaart [2-2-2\. 
- bindranken (Pauwels nr. 27): 1; H 116. Zie kaart |2·2·2|. 
- blaasjes (Pauwels nr. 124): 1; O 056. 
• WínífeWo<?»!(Pauwelsnr.31):9,B I02,C099,103a, 104a, 105,144.144*. 144a,1197; 

Groningen (Humsterland, Westerkwartier). 
- bloem, witte: l ; I091. 
• boekeiwinde: I; I 112. Zie kaart [2 2-2]. 
• boekweit, wilde: 1, E 040a. 
- bonjour-madame, witte (Pauwels nr. 102): 1, К 293. Zie kaart [2-2· 11. 
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- bonjour-madame(tje)(?a\Mz\bm. 101)- 11 (22); 1221. К 208.225,235,237.244.256, 
285, 296, 330, Ρ 036. Zie kaart [2·2-1 ]. 

- bonjour-matantetje (Pauwcis nr. 104): 1 ; К 246. Zie kaart (2·2· 11. 
• boontjes, wilde. 1; F 029: Terschelling. 
- boslijn: I ; L 040. 
- breewinde: 2; I 056, 111; Tholen, Z.-Beveland. Zie kaart [2·2·2|. 
• brewinde: 3 (4); Q 097, 099, 101a. Zie kaart [2·2·2]. 
- brugse-zotjes (Pauwels nr. 109): 1;N029. 
- bruwinde. 1, Q 095. Zie kaart [2-2-2]. 
• dagbloem (Pauwels nr. 106): 2; В 056, N 081 ; Groningen. 
- daglelie: In Heukels zonder plaatsaanduiding. 
- dagsterren (Pauwels nr. 107): Ι; Η 114. 
• dode-mensen: Terschelling. 
• draai: 7; L 025, 054a, 056. 062a, 100, 105, 247; Gelderland. Zie kaart [2·2·2]. 
• draaiom: 3 (4); L 076, 077, 208. Zie kaart [2 2-2]. 
- draaiwinde (Pauwels nr. 6): I К 241; In Heukels zonder plaatsaanduiding. Zie kaart 

[2·2·2]. 
- duivelse winde (Pauwels nr. 7): 1 (2); O 068. Zie kaart [2·2·2|. 
• duivelsnaaigaren: 3; С 161, F 096*, Ρ 034; O.L.V.-Thielt, Z.-Holland. 
- eendagsbloem: 1 ; К 042a. 
- erwten (Pauwels nr. 50): 1; O 144. 
- fletse: 1; F 096*. 
- gapertjes (Pauwels nr. 110): 1; O 232. 
- geestetrap: I ; Q 222. 
- haagklimmer: 't Bildt. 
- haagklimop (Pauwels nr. 43): 1; К 317. Zie kaart [2·2·2]. 
- haagklokje: 2; В 035a, 110; hageklokje: Friesland. 
- haagkruid: I ; L 269. 
- haaglelie: I (2); К 237. 
- haagranken (Pauwels nr. 36): 1; I 243. Zie kaart [2·2·2], 
- haagtuit: Z.O.-Vlaanderen. 
- haagwinde (Pauwels nr. 2): 24; А 007, В 048, 093, С 032a, 176*, D 001, 005, E 021, 

023,051,076,079,121, F 002e, 050b. G 222,1 140, К 005, 187,212, L 017,089, 214, 
271; Schouwen, Utrecht, W.-Friesland, Walcheren, Z.-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen; 
hagewinde: 68 (79); A 006, E 032a, F 042a, 133, 184, H 016,024,036,039,061,093, 
105, 113, 119,1003a, 106, 109, 123, 125, 128, 146, 153, 157, 160, 169, 174, 187, 197, 
224,230,241,251,258,266, К 073,096,171,213,315,349X091,159,209,259,263a, 
269,295, N025,072,091,124,0004,020,021,023,061,067,068,082, 140,149,177, 
277, Ρ 013, 112, 128, 145, 176; Graafschap Zutphen, Land van Nijmegen, O.-Drente, 
Salland, Twente, Veluwezoom, W.-Friesland, Walcheren. Zie kaart [2·2·2]. 

- hagebinde (Pauwels nr. 25): 14(16); Η 005,061,069, 113, 116, 118, N021,022,026, 
030,051,057, 116, 139. Zie kaart [2-2-21. 
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- ftag«Woem(Pauwelsnr.ll5):9(10);C079b,H016,()36,1154,241,264,N047,P081, 

152. 
- hageroos. 2; I 236, O 286. 
- hagewindsel: I ; F 063. Zie kaart [2·2·2]. 
- haspeltakken. 1 (2); К 172. 
- hazewinde: 1; L 089. Zie kaart |2-2-2]. 
- hegdraai: 1; L 069; heggedraai: 1; L 248. Zie kaart [2·2·2]. 
- heggebloem: 8; L 248, 267, 288, 292, 296, 385, M 042a, Q 222. 
- heggebrewinde: 1; Q 103. Zie kaart |2·2·2]. 
- heggeplant: Ι; E 135. 
- heggetouw: Schouwen. 
- heggewindsel: 1 ; G 231. Zie kaart [2·2·2]. 
- hegrank: 1 ; L 199; heggerank: 9; F 176, К 133a, L 076,119,269,332, Q 035,036,116; 

Betuwe, Z.-NLimburg. Zie kaart [2·2·2]. 
- hegroos (Pauwels nr. 116): 1 ; L 289. 
- hegwinde (Pauwels nr. 3): 6; A 007,1062, L 111,212,320,418; heggewinde: 28 (30); 

В 004, E 040,087,097, 122, 129, 135, F 095c, 129b, 133, 151, 165, 184, G 278,1020, 
024,032,045, К 042, L 257,271,291,323,382, Μ 005, Q 014,030,096c; Duinstreek, 
Goeree, Graafschap Zutphen, Land van Nijmegen, Salland, Twente, Utrecht, Veluwe-
zoom, Walcheren, Z.-Holland. Zie kaart [2·2·2]. 

- heivro (Pauwels nr. 49): 1 ; Ρ 098. 
- heksebloem: I ; В 083a. 
• hemd: 4; N 110, 112, 161, 162; hemdje: 5 (6); F 043, G 024, 028, I 012, К 042b; 

Stellmgweiven, Voorne-Bcierland. Zie kaart [2-2· 1 ). 
• hemdjes, witte: 1 ; F 046. Zie kaart [2-2· 1 ]. 
- hemderokje (Pauwels nr. 97): 1 ; N 067. Zie kaart [2-2· 1 ]. 
- hemdsbloem: Twente. 
• hemdslip: 1 (3); G 197; hemdeslip: 1 ; G 177a; hemdslipjes (Pauwels nr. 98): 2; К 207, 

237; hemdeslipjes: 2; H 036, 039. Zie kaart [2-2· I ). 
- hemelranken (Pauwels nr. 37): I; O 117. Zie kaart [2-2-2]. 
- hoedjes (Pauwels nr. 90): 1; I 173. 
- hokus-pokus-pats-bloem: 1; В 031. 
- hop: 1;F 199. 
- hopperank: 1; Q 098. Zie kaart 12-2-2]. 
- hoppetouw: 1 (2); L 250. 
- hopranken, wilde (Pauwels nr. 35): 1; I 195. Zie kaart [2-2-2]. 
- iefte (Pauwels nr. 46): 6 (8); H 084, N 036, 038, 041, 047, O 182. 
- jemmer: I ; К 220. 
- juffer-lize-bloem: 1 (3); В 062. 
- kankerbloemen (Pauwels nr. 108): 2; I 165, 167a; Groningen. 
- kannetjes: 1; G 075. 
- kapjes (Pauwels nr. 91): 1; I 173. 
- kapjebloem: 1; В 006; Terschelling. 
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- kappers (Pauwels nr 85) 1,Q013 
- kattekazestruik 1,Q101 
- kattestaart 3,1 107. 108, Q 193 
. kelken /kelkjes (Pauwels nr 76) 11 (12)/ I, В 115a, H 002,1 182,193.200 215 К 206. 

285 286, О 015, 057, Ρ 022 
- kelken / kelkjes, witte (Pauwels nr 77) 4 / 1 . E 023. 084, H 054, 112, N 141 
- kelkbmde (Pauwels nr 29) 1,N141 Zie kaart [2 2 2] 

kelkbloem (Pauwels nr 79) 3, I 241, К 285, N 085 
- kelkwinde (Pauwels nr 5) 1, O 080, kelkjeswinde 1,1 168 Zie kaart [2 2 2] 
- klaproos Terschelling 
- klimbewinde 1,1063 Zie kaart |2 2 2] 
- klimbliwinde 1,1 089 Zie kaart [2 2 2] 
- klimbloem (Pauwels nr 52) 1, Q 009 Zie kaart [2 2 2] 
• klimmer (Pauwels nr 51) 12(15), B010,012,018,020,021,033a, 042,046,051,077, 

115, К 201, 't Bildt. W \ nes (NH). klimmertje 2, В 045, К 215 Zie kaart |2 2 2] 
• klimmer, rose Ι, В 048 Zie kaart [2 2 2] 
• klimmer, wilde 2, В 020, 057, W -Fries (NH) Zie kaart [2 2 2] 
- klimmer, witte 1, В 048 Zie kaart [2 2 2] 
• khmmerbloem 3, В 048, 052, 107a, W -Fries (NH) Zie kaart [2 2 2] 
• klimop (Pauwels nr 41) 124(147), А 007, С 042, E 069, F 013, G 036,138, H 001,016, 

017,025,032,039,061.096, 110,1 035a. 041, 051, 053, 135, 147, 148, 173, 174, 176, 
182, 189,213,215, 217,222,231,233, 241,242,247,253,260a, 263.265. 268, К 164, 
172, 179а, 188а, 201, 212, 226, 231, 241, 244, 249, 277, 278, 284, 291, 293,294, 295, 
304,307,316, 320 325,346,352, 357, L 286,315,317,319,355, 360, 366,372, M 041, 
N 016,063,067,072,131,0 024,044,051,052,059,059а, 061,086,087,150,156,201, 
214, 219, 220, 229, 232, 237, 238, 249, Ρ 004, 009, 025, 027, 077. 078, 080, 088, 093, 
094.096а, 121.136,198, Q 002,007,008,012,013,078,088,167, Graafschap Zutphen, 
Land van Axel, Land van Hulst, Schouwcn-Duiveland, Voorne-Beierland Zie kaart 
[2 2 2] 

- klimop, wilde (Pauwels nr 45) 3 (12), A 010*, E 204, К 237 Zie kaart [2 2 2] 
- khmopbloem (Pauwels nr 44) 1, L 423 Zie kaart |2 2 2] 
- khmot (Pauwels nr 42) 2 (3). К 246. Ρ 051 Zie kaart |2 2 2] 
• khmplant 3. В 040, L 291, M 041, Waterland, klimplantje 1, В 045 Zie kaart [2 2 2| 
• klimroos (Pauwels nr 53) 5, В 042, E 040a, 058, К 262, 276 Zie kaart [2 2 2] 
- klimwinde 1, L 250 Zie kaart |2 2 2] 
• klok (Pauwels nr 80) 7(9), H 072,1 164, 178,204,216, К 330,0 150, klokje 6(13), 

E 127, F 056, 060a. I 116c, К 237, L 283, Graafschap Zutphen 
- klok, wilde Texel 
• klokbewinde 1,1 086 Zie kaart [2 2 2] 
- klokbloem (Pauwels nr 81 ) 1,1158, klokkebloem 2 (6), F 087, К 237, klokjebloem 

3, В 031, 106, 106a, Friesland 
- klokje, wit 1 (4). К 237, Achterhoek 
- klokjetikker Stellingwerven 
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- klokkeslag 2 (4), В 095, 117b 
- klokkemer 1, F 009, Stellingwerven, klokjeswier 1,F056 
- klokrank 1, E 164 Zie kaart [2 2 2] 
• klokwinde(Pauwels nr 4) 2 H 068,1 \64, klokjeswinde 1, L 289, W-bries (NH) Zie 

kaart [2 2 2] 
- klokwinde, grote In Heukels zonder plaatsaanduiding 
- koeoog 1, К 250 
- koffieboon, wilde Stellingwerven 
- koningin (Pauwels nr 121) 1,1189 
• kransbloem 2, E 043, 069 
• knngelbloem Achterhoek 

kroon(tje) (Pauwels nr 117) 10 ( 14), H 026,028,1173,175. N 046,067,072,081,087, 
O 061 

- kroonbloem (Pauwels nr 118) 1,N141 
- kruiper (Pauwels nr 68) Ι , Ν Π Ι 
- krullertje (Pauwels nr 59) 1,1173 
- kuiperbloem 3 , 0 086,087,090 
- kuipje (Pauwels nr 86) 3 (4), I 208, 212, O 059 
- kuipjes, witte (Pauwels nr 87) 1,1208 
- langebloem 1, F 029a 
- leiding (Pauwels nr 63) 2, К 360, L 318b 
- lekpotje 1,L088 
- lelie, wilde 5, N 050, 052, 053, 057,058 

liefdekelk (Pauwcis nr 78) 1, O 220 
- herank 1,Q101 Zie kaart [2 2 2| 
• lieve-heers-hemdje 3, G 207, 211, 234 Zie kaart [2 2 1]. 
- lieve-vrouwe-hemdje Antwerpen 
• lijn (Pauwels nr 61) 4, К 036, L 005, Ρ 169, 212 
- lijnrank 1, L 017 Zie kaart [2 2 2] 
- hkebloem 1,F020 
- liseronke (Pauwels nr 120) 1,0 162 
- lopertje (Pauwcis nr 67) 1,Q009 
• maaiwinde 12 (13), I 038, 039, 045a, 051, 052, 053, 055, 056, 073, 074, 077, 084a, 

Overflakkee, Schouwen-Duiveland, Tholen, Walcheren, maaiewinde In Heukels zon
der plaatsaanduiding Zie kaart [2 2 2] 

- mariakelk (Pauwels nr 99) I, N 071 
- mastouche (Pauwels nr 112) 2, К 328, 330 
- memmetje (Pauwels nr 113) 1,K235 
- merminnetje (Pauwels nr 23) 1, К 286 
- merwinde (Pauwels nr 22) 1, Ρ 186 Zie kaart [2 2 2| 
- miegpot 1, С 118, miegpotje 1, С 045, Pnesland 
- miewinde (Pauwels nr 21) 3 (4), I 166, 246, 261 Zie kaart [2 2 2] 
- morgendbloem 2, Ρ 039, 039a 
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- muiltjes (Pauwels nr l i l ) 1,1187 
- muts l, G 227 
- mutsjebloem 1, G 279a 
• muurbloem 1, I 040 
- nacht-madametje (Pauwels nr 103) 1,K313 
- nestel (Pauwels nr 60) 1, H 001 
- neusbloem 2, L 213, 215a 
- omloop 3, К 332, Ρ 039, 039a, Antwerpen 
- omwinde 1,1 140 Zie kaart [2 2 2] 
- onze-heertjes-hemdje (Pauwels nr 94) 1, N 016 Zie kaart [2 2 1 ] 
- onze-heve-heers-hemdjeiPawwehnr 94) l,Q0Q4,onze-(lieve)-here-hemdje 10(12), 

Η 061, 099, 108, N 021, 022, 033, 034, 039, 045, 080 Zie kaart [2 2 1] 
- onze-lieve-vrouwe-bloemetje (Pauwels nr 93) 2, Η 112, N038 
- onze-heve-vrouwe-glaasje 1,1212 
- onze-(lieve)-vrouwe-hemd(Pauwels nr 92) 13 (14), Η026,061,068, 106, 118,N013, 

022, 028, 053, 067, 070, 084, 139, onze-lieve-vrouwe-hemdje 1, N 022, onze-lieve-
vrouw-hemdje 1, К 239 Zie kaart [221] 

- onze-vrouwe-binde (Pauwels nr 30) 1,H021 Zie kaart [2 2 2] 
- onze-vrouwe-rokje (Pauwels nr 96) l,N067 
- paddebloem I, L 267 
• paraplu (Pauwels nr 74) 29(32), Η 009,016,017,026,042,072,084,1 147,183,217, 

268, К 206,213,256,257,311, Ν 039,0 152,253, 286, Ρ009,036,073,079,080,082, 
088, 090, 095, parapluutje 8 (16), I 036, 045, 085a, 105, 137, К 237, L 322, О 001, 
Schouwen, W -Zeeuws-Vlaanderen, Ζ -Beveland Zie kaart [221] 

- parasolletje (Pauwels nr 75) 3, Η 039, К 253, 329 Zie kaart [221] 
- pastoorshemdje (Pauwels nr 95) 1, Η 065 Zie kaart [221] 

patakkerrank (Pauwels nr 39) 1,0 041 Zie kaart [2 2 2] 
- piekneus (Pauwels nr 119) 1,N038 
- pijpedopje 2 (3), G 223a, 227 
- pijpekop 1, L 017 
- pijppotje 1,1056, Tholen 
• pisbloem (Pauwels nr 73) 6 (7), G 179,1149, К 183, 310, Ρ 099, Q 031, pissebloem 

1,F066 
• pispot (Pauwels nr 70°) 274 (374), Antwerpen, Drente, Duinstreek, Friesland (alg), 

Goeree-Overflakkee, Groningen, N -NLimburg, O -Drente, Salland, Schouwen, Stel
lingwerven, Tholen, Twente, Utrecht, Voorne-Beierland, Walcheren, Ζ -Holland, pis-
potje 502 (667), O -Noord-Brabant, Drente, Duinstreek, Friesland (alg), Goeree-Over
flakkee, Graafschap Zutphen, Land van Hulst, IJsselstreek, O -Drente, O -Veluwe, O -
Zeeuws-Vlaanderen, Salland, Schouwen-Duiveland, Stellingwerven, Terschelling, 
Tholen, Twente, Voome-Beierland, Veluwezoom, Walcheren,Ζ -Beveland,Ζ -Holland 
Zie kaart [2 2 1] 
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Kaart [2-2-1]: Haagwinde (Calystegia sepium (L.) R.Br.): de types pispot, pispotje, bon
jourmadame, -matante, (samenstellingen met) hemd, paraplu(utie), para-
solletje. 

'\ [2.2.1] 

π <. pi spotje 

I • hemd en samemleUw<ten 

ι / bonjoui madame -matante enz 

ι α porapln(iiije).paiasolleije 

- pispot, grote: 3; E 066, F 060, К 101; Z.-mAmburg, pispotje, groot: 4; F 133,K 102, 
L076, 159. 

- pispot, witte: 2; E 181, F 064; pispotje, wit: 2; С 068a, К 237. 
- pispotbloem (Pauwels nr. 71): 4; E 177, К 146, 300a, 331; pispotbloemetje: Friesland 

(alg); pispotjesbloem: 1; I 016. 
• pispotjesplant: 1 ; G 234. 
- pispotslierten: Lopikerwaard. 
- ploffer (Pauwels nr. 123): 1; К 317. 
- potje (Pauwels nr. 72): 3; E 075, К 073, L 422; Friesland (alg). 
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- rampel (Pauwels nr. 114): 1; Q 257. 
- rand. 2; К 196, L 279. 
• галЛ (Pauwel.s nr. 32): 78 (92): H 016,017,036,038, 106, 112, 123,1 145, 156, 156a, 

157,158,161,163,164,167a, 171.173,175,182,187,195,200.204,206.208.209.215, 
232,258,261,272, К 034,100,143,168,187a, 196,249,257,268,293,294,313,L 053, 
056,064a, 100,109,110, 144,153,162, N074,085,0 014,041,047,059,060,084,114, 
117, 127, 140, 149, 155, 178, 209, 220, 226, 235, 271, Ρ 010, 018a, 048, 079, 088; 
Antwerpen, Z.O.-Vlaanderen. Zie kaart [2·2·2]. 

- rank, witte (Pauwels nr. 34): I ; N 087. Zie kaart |2·2·2]. 
- rankbloem (Pauwels nr. 40): 1 ; Ρ 157a; rank(e)bloem(ekens): 2; 1241, К 323. Zie kaart 

[2-2-2J. 
- rankebinde (Pauwels nr. 28): 1; N 104. Zie kaart [2-2-21. 
- rankers (Pauwels nr. 32-33): 7; 1267,269,0 042,052,059, Ρ 002,020. Zie kaart [2·2·2]. 
- rierank: 4; L 381, Q 201, 202, 203; Z.-NLimburg. Zie kaart 12-2-2]. 
- rietroos: 1; В 095; Friesland. 
- ringel: 1:L 100. 
• ringelbloem: Achterhoek. 
- rinkrank: Z.-NLimburg. 
• roemer (Pauwels nr. 83): Antwerpen; roemertje: 3; К 172, 220, O 068; O.-Noord-

Brabant. 
- roemer, witte: 1; L 260; roemertje, wit (Pauwels nr. 84): 1; I 266. 
- roemerbloem: 1; F 002a. 
- rokje: 1 ; N 067. 
- schapulier (Pauwels nr. 100): 1; I 254a. 
• slaapmutsA: К 274; slaapmutsje: 3; E 013, G 143, 168. 
• slangebloem: 1; С 145. 
- sleur (Pauwels nr. 55): 1; Ρ 176. 
- slingel (Pauwels nr. 56): 1; К 352. Zie kaart [2·2·2]. 
• s/i«ger(Pauwelsnr.55):4;L 119,164,O059,235;s/i/i^ri/e: 1;E043. Zie kaart [2·2·2]. 
- slingerbloem (Pauwels nr. 57): 4 (5); E 047a, Η 036, К 237, Q 203; slingerbloemetje: 

1;K237. Zie kaart [2·2·2]. 
- slingerkruid: 1; E 057. Zie kaart [2·2·2]. 
• slingerplant (Pauwels nr. 54): 2; E 065, К 244. Zie kaart [2·2·2]. 
• s/íVigm-oos (Pauwels nr. 58): 23 (25); E010,013,016,019,021,025,031,032,037,057, 

061,1 192,215,26 la, 266,273, К 133c, 291,L 144a,418,N085,O059, 150;W.-Fries 
NH). Zie kaart [2·2·2|. 

• spokebloem: 53 (72); В 026a, 029a, 029b, 032,033,035,046,051,051*, 052a, 053,053*. 
055,057,062,064b, 066,068,069,085b, 086,090,093a, 094,095,096*, 099a, 099b, 
100,107a, 110,115a, 120,120a, 121,121a, 122,123*, 126,F001,002c,004,005*,010, 
OlOa, 011,01 la. ()13a. 013b, 020,021,035,040c, 043a, 043b, 047,048; Dantumadiel, 
Friesland, W.-Fries (NH), Groningen (Westerkwartier), Stellingwerven, Tytsjerkstera-
diel; spookbloem: 3; В 069, 117c, С 108; Friesland. Zie kaart [2-2-3]. 

- spokelbloem: 1 ; В 029. Zie kaart [2-2-3]. 
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- spokesbloem 1, F 003* Zie kaart [2 2 3] 
- spooksbìoem, grote 1, В 099 Zie kaart [2 2 3] 
• strek (Pauwels nr 69) 1.1179 
- strengelplant 2,1 082, 082a 
- tarwe, wilde 1, F 131 
- toeter 1, L 115 
• tongerbloem 1, F 036 
• treklijn 1, L 051, Betuwe 
- trompet 2,1 204, 206 
- trompetbloem 2,1 204, 206 
- tsjoensterbloem 1 (4), В 004 
• tuitje 2, L 119,318b 
- uitloper (Pauwels nr 64) 1,K203 
- vaalbloem Groningen 
- valbloem Groningen 
• veldwinde In Heukels zonder plaatsaanduiding 
- verloper (Pauwels nr 66) 1,1216 
• verwinde (Pauwels nr 17-18) 6, Q 006,007, 009, 012,089, 168 Zie kaart [2 2 2) 
• vingerhoed (Pauwels nr 89) 6, К 213a, 300a, 325, L 420, 421, Ρ 090. Salland, 

vingerhoedje 3, К 164, 170, 237 
- vingerpotje (Pauwels nr 88) 2, К 294, 339 
• wamwinde (Pauwels nr 15) 7,1242,246,0 049,086,087.110.111 Zie kaart [2 2 2] 
- waterbloem (Pauwels nr 122) 1.L286 
• wedewinde Graatschap Zutphen 
• weerwinde 13, E 220,1058, К 034,073,098, 104a, Q 021,032,032a. 034,111,111*. 

117b, Ζ -Holland Zie kaart [2 2 2) 
• weewinde 5,1 058, 060, 061, 065a, 080, Graafschap Zutphen, Walcheren Zie kaart 

[2 2 2] 
• werewinde (Pauwels nr 16) 7, E 173, К 034, 120a, L 090, O 233, Ρ ПЗа, Q 012 Zie 

kaart [2 2 2] 
- werewinde, witte 2, Ρ 129, 137 Zie kaart [2 2 2] 
- werwmde 1, Q 103 Zie kaart [2 2 2] 
- wierank 2, К 145a, Q 036 Zie kaart [2 2 2] 
- wierewinde 1,E177 7ie kaart [2 2 2] 
- wierwinde Graafschap Zutphen 
- wierwindsel I, G 174* Zie kaart [2 2 2] 
• wiewinde (Pauwels nr 14) 7,1058,133,240, Ρ 012,070,080, Q 187 Ziekaart [2 2 2] 
- wijfje, wit 1, В 069 
- wikkelwier 1, К 034 
- wildwinde 1,Q099 Zie kaart [2 2 2] 
• winde (Pauwels nr 1) 216 (256), Л 008, В 115, С 068, 133, 154, 186, D 005, E 026a, 

035,049,050,058,065,075,082,097,109,121,167,203, F 076,084,106*. 112, 112a. 
112c, 129, 133, 149, 161. 164. 178a, 181, 184,206, G 006,221a, 253, H 005,007,016, 

Anah ç<? ι an de benamingen pei plant haaçw inde 61 



021.026,036 051,053,061,088, 105, 115, 116. 119,1003,004,016,019,020.045a, 
050, 069d, 079, 081, 082, 082a, 084d, 085, 087, 104. 108, 109a, 112. 113, 116b, 117, 
117a. 123, 125,128, 132, 134, 139, 140, 140а, 140b, 14ld, 142, 148, 153, 154,155, 156, 
158, 163, 172, 187, 208, 213,215, 223, 224, 229, 233, 236. 257. 264a, 275. К 005,067, 
093,095,096, 120a, 191, 201, 204, 212, 221,225, 237, 244, 258, 327, 328, 361, L 037, 
154,210,269a, 271,280,289,289*, 289a, 289d*, 293,295,298,320.325,327,328,329, 
330.331,333,355,360,371,373,374,375,377,378,378*, 379,380,381,381 a, 381 b, 
382, 387, 425, 426, 427, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 434a, M 002, 009, 039, 041, N 
022,032,041,045,085, 139, 141, 144,0 004,012,016,018,056,068,075,080,095, 
150,162,188,199,219,239, Ρ 079,199, Q 002,003,021,029,033,038,078,104а, 208, 
252. 257, 260, 261, 274, 278, Graafschap Zutphen, Leudal, N -NLimburg, O -Drente, 
Salland, Utrecht, Walcheren, Ζ -Holland, Zeeuws-Vlaanderen Zie kaart [2 2 2] 

- winde, grote Utrecht 
- winde, grote zachte In Heukels zonder plaatsaanduiding 
- winde, lastige 1, E 056 Zie kaart [2 2 2] 
- winde, lichte 1, К 100 Zie kaart [2 2 2) 
• winde, wilde (Pauwels nr 13) 9, E091, F064, К 044, L043,0017, 152, 158,238,Q 

121 Zie kaart [2 2 2j 
- winde, witte 1,1 106 Zie kaart [2 2 2] 
• windebloem (Pauwels nr 8) 9,1 103, 107, 155, 160, 188, К 204, O 046, 069, 177, 

windbloem 1,K251 Zie kaart [2 2 2] 
- windekelk 1,E 167 Zie kaart [2 2 2] 
- windekruid (Pauwels nr 10) 2, Η 116, O 014, windkruid 1,1217 Zie kaart [2 2 2] 
- windel 1, К 189 Zie kaart [2 2 2] 
• winder 2, F 063a, G 075 Zie kaart [2 2 2] 
• windom (Pauwels nr 12) 10(11), С 078a, 118, 128, 131a, 133, К 034,208,212,257, 

272, Groningen, Utrecht Zie kaart [2 2 2] 
- windop 1,C161 Zie kaart [2 2 2] 

windrank (Pduwels nr 9) 3, К 331, Ρ 014, Q 001 Zie kaart [2 2 2] 
- windranker 1, К 329 Zie kaart |2 2 2] 
• windsel (Pauwels nr 11) 27 (28), В 030,071,095,099,100, С 029,030,031,032,035, 

038d, 065,069,075, 103, 152, 154, 160, 189,F063*, 185d,G089, К 171, 190,204, L 
366, Q 26 l.Dantumadicl, Groningen, Tytsjerksteradiel,Westerwolde Zie kaart [2 2 2] 

- windsel, wit 1, С 159 Zie kaart [2 2 2] 
- wingelplant 1, F 185 
- wingerd 1, F 096 
• wingerd, wilde 2, E 036, L 215a 
- wintergroen (Pauwels nr 47) 2, L 360, Q 096c 
• wrange In Heukels zonder plaatsaanduiding 
- wuwa(n) 1,E 117 
• zere-ogen-bloem 4, E 040a, 058, 059, 061a 
- zuigertje 1 (2), F 051 
- zwaluwrank Ζ O -Vlaanderen 
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2·2·4 Analyse van de benamingen 

Dodoens' beschrijving van de haagwinde ( 1554,427-428) bevat een groot aantal elementen 
dat bij de behandeling van de afzonderlijke benamingen een rol speelt. Ik citeer daarom 
Dodoens voor ¿over relevant: 

Van Clocxkens winde 

Tgheslacht. Clocxkens winde es Iwecderleye/Groot ende Cleyne. Die Groóte wint huer seluen 
om die hdghen tuynen ende boomen ende heeft groóle bladeren ende bloemen (ι e Haagwinde. 
HB). Die Cleyne cruypt meest lanex der aerde/7 ende es veel minder va/i blddere/i ende blocme/j 
(i с Akkerwinde. HB). 
Tfatsoen: Smilax lenis maior. (.. ) Die groóte Clocxkens winde heeft dunne ende teere stelen 
ende ranexkens roHtsomme die boomen ende tuynen ghelijck Hoppe huer seluen windende Daer 
aen weecke gruenc effene bladeren wassen/den bladeren van Veyl volnacr ghelijck macr dunder 
ende weeckcr Die bloemen sijn groot / wit / hol / ghelijck clocxkens gheldtsoencert Ende als 
die gheresen Mjn zoo comen daer besloten knoppekens voort / daer in swert hoeckachtich saet 
leyt Die wortel es dun wit ghelijck vele dicke dracyen binnen der aerden cruypende en tot veel 
plaetsen wtscietende / luttel bitter van smaecke ende vol wit saps ( .) 
Plaetse. ( .) wasi aen die tuynen I haghe/; ende hegghe// schier in alle houc« 
Tijt: Beyde dese cruyden bloeyen meest in Braeckmaent ende in Hoymaent. 
Naem. Clocxkens winde wordt geheeten in Gnecx Srmla\ ¡ею I van Galenus Milax In Latijn 
Smilax lems In die Apoteke Volubilis / van sommighen Campanula en Funis ai boi um In 
Duytsch Winde ende Wranghe In Franchois Liset ou Liseron Dat Groot gheslacht heet in die 
Apoteke Volubili1, maioi In Hoochduytsch Grosz winden kraut ende Grosz weisz glocken In 
Neerduytsch Groóte clocxkens winde ende Groóte winde 
Natuerc· Clocxkens winde es werm ende drooghe van natueren. 
Craeht ende Werckinghe Dese Winden en sijn in der mcdecyne/i niel dienstelijck oft 
prolijtelijck als Galenus ende Plimus senjuen. 

A BENAMINGEN GEBASEERD OP HET UITERLIJK 

А 1 De plant m zijn geheel 

A l l DE ALGbMENi: VERSCHIJNING 

- Met plant: heggeplant, klimplant(je), pispot/esplant. slmgeiplant, strengelplant en 

и ingelplant 

Al · 11 Met betrekking tot het hebben van bloemen 

- Met bloem: Een groot aantal types is samengesteld met -bloem: blindebloem, witte bloem, 
dagbloem, eendagsbloem, hagebloem. heggebloem. heksebloem, hemdsbloem, hokus-
pokus-pats-bloem.jiiffer-Uze-bloem,kankerbloemen,kapjebloem,kelkbioem,klimbloem, 
klimmei bloem,klimopbloem* .klok(ke)bloem*,klokjebloem*, kranshloem, kring elbloem, 
kioonbloem*.kiiiperbloem.langebloem,likebloem.morgendbloem,mutsjehloem*(naàst 
muts), mimi bloem, neusbloem, onze-liere-\rouwe-bloemetje,paddebloem,pis(se)bloem, 
pispotbloem(etie)* .ptspotjesbloem.rank(e)bloem(etjes)* .nngelbloem* ,roemerbloem*, 
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slanqehloem slini>eibIoem(etie)*: spoke(l)bloem (gioie) \pook(s)bloem, spokesbloem. 
ton^ei bloem nonipethloem" tyoemtei bloem \a(a)lbloem h atei bloem wind(e)bloem* 
en zeie-oçen-bloem Kennelijk fungeert -bloem als meest opvallende onderdeel in deze 
samenstellingen als pars pro toto De types voorzien van een sterretje komen ook /onder 
het element -bloem voor 

- Met -IOO·; zie groep A 2 1 1 
- Met lelie zie groep A 2 I 2 

A 1 1 2 Met betrekking tot het kruidachtige 
- Met ki uid haagki uid, slmgei ki uid en и md(e)ki uid 

А I 1 3 Met betrekking tot het struikachtige 
- Metstmik kattekazesti шк Bij de behandeling m groep H zal blijken dal dit unicum berust 

op een fout 

A 1 2 Нгт FORMAAT 

- Met gi oor Deze specifikatie dient om de tegenstelling tot de kleinere akkerwinde uit te 
drukken, vandaar giote bewmde, gmte klokwmde gioie pispot, gioot pispotje, giote 
spooksbloem en qiote (zachte) winde 

- Het aantal diminutiefvormen is groot belletjes, blaasjes, bon/oui madametje, wilde 
boontjes, biugse-zotjes, gapeitjes, haaç(e)klokje, hemdje, hemdeiokje, witte hemdjes, 
hemd(e)slipjes, hoedjes kannetjes,kapjes,(иitte)kelkjes,klimmeitje,klimplantje,(wit) 
klokje, kioontje, kiulleitje, (wit) kuipje, lekpotje, lieve-heeis-hemdje. lie\e-viouwe-
hemdje, liseionke, lopeitje, memmetje, mei minnetje, miegpotje, muiltjes, nacht-
madametje, onze-heet tjes-hemdje, onze-lie\ e-heei s-hemdje, (>nze-(lieve)-hei e-hemdje, 
onze-he\ e-vi они e-bloemetje, onze-lie\ e-\ ι ouw e-glaasje, onze-lieve-\ ι ouw (e)-hemdje, 
onze-\ ι ouw e-i okje, pai apluutje, paiasolletje, pastooi shemdje, pijpedopje, pijppotje, 
(qioot wit) pispotje, pispotbloemetje potje, iank(e)bloemetjes, (wit) loemeitje, ι okje, 
slaapmutsje slmqei tje, slmgei bloemetje tuitje, \ mgei hoedje, \ ingeipotje, witw tjfje en 
zuu-eitje Merk op dat Pauwels geen onderscheid gemaakt heeft tussen pispot en pis
potje Achter veel Ζ -Nederlandse /?/i/?of-opgaven zal dan ook een diminutietvorm 
schuilgaan 

Ook de volgende samenstellingen bevatten een diminutief kapjebloem kelkjeswinde, 
klokjebloem, klokjeswiei, klokjetikkei. klokjeswinde, mutsjebloem, pispotjesbloem en 
pispotjesplant Merk op dat alle diminutiva in deze samenstellingen ook als zelfstandig 
diminutief voorkomen, behalve mutsje 

A 1 3 DE GROHWIJZE [/IE KAART 2 2 2] 

De haagwinde is met zijn snelgroeiende, lange windende stengel een moeilijk te verdelgen 
klimplant Deze eigenschappen hebben wat betreft de groeiwijze geleid tot benamingen met 
betrekking tot het ( 1 ) winden, (2) klimmen of omhoogkruipen, (3) ranken of (uit-)lopen en 
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(4) samenbinden van andere planten door eromheen te winden. De voornaamste benamin
gen in verband met deze groeiwij/.e zijn op kaart |2·2·2] samengebracht. 

Kaart [2·2·2]: Haagwinde (Calystegia sepium (L.) R.Br.): de types samengesteld met klim, 
draai, slinger, rank, klimop, bind, wind en haag-, heg- + winde. 

[2.2.2] 

О и imlfel en итн'шгеНшцеп 

θ haul!-. het> + Hinde 

ι A bametwteììim'en met bind 

! ι duun en sarnemlcllint'en 
1 — ¡.lincei en samenstellingen 

39 sameiìilelliniien mei klim 

ui klimop 

с шик en sameri\tellint>en 

lP o 

.*" v¿~ \*? ."-. -̂ 1
 a "-

а ' / > 

a a λ > - »'»ЭД» t< 
-í ~J- «Ьа ас Q 

1. -Met "winden": 
Het type winde en de samenstellingen met winde komen zeer gekoncentreerd voor in Zee
land, Oost-Vlaanderen en Midden en Z.-NLimburg. In wat minder mate, maar toch nog 
gebiedsvormend komen ze voor in heel Z.-Nederland, in Z.- en N.-Holland, Gelderland en 
in Groningen. Geheel onbekend zijn ze anderzijds vrijwel nergens. 
- Uit winden de afleiding winde (De Vries 1971,840). De doormouillering en gutturalisering 

uit M'/ni/fontstane varianten winj,wing en H'/n(Kiefl 1945,112; Heeroma 1959,131) zijn 
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door Pduwels niet uiteengehouden vanwege de vaak moeilijk te duiden spellingen van 
zijn korrespondenten In het door mijzelf verzamelde materiaal zou het alsnog mogelijk 
geweest /ijn de auslautvananten te onderscheiden, maar dat zou voor het geheel alleen 
maar een vertekend beeld opleveren Bovendien doen zich in mijn materiaal dezelfde 
interpretatieproblemen voor Na nu gekonstateerd te hebben dat deze varianten optreden 
in de gebieden waar Weijnen ( 1963,14) velan sering van -n na palatale vokaal ' geeft, heb 
ik besloten de handelwijze van Pauwels te volgen en heb ik systematisch als referentie 
geko/en voor winde Het komt als weinig specifiek voor de haagwinde juist m een groot 
aantal samenstellingen voor: akkeiviinde. boekeiwmde, breewmde, bmvunde, diaai-
Hinde, dun eise winde, haagwinde, hagewmde, hazewmde, heg(çe)u inde, heggebie-
wmde, kelk(je4)wmde, klimbliw inde, klimwinde. (giote) klok(jes)winde, maai(e)wmde, 
miewinde, omwmde, veldwinde, waaminde, и edewinde, w een inde, weeiwmde, ,еге-
winde, wiewmde, wiewmde, и ildwmdeen (gi ote.gi ote:ac hte, lastige,lu hte, wilde, и Ute) 
winde 

Naast deze afleiding van и inden vindt men het werkwoord als verbale stam terug in de 
samenstellingen и mdbloem, windkimd, mndiank., wmdiankei, met verbindingsvokaal in 
Hindebloem, windekelk, wmdekiuiden in de zinwoorden wmdom, windop 

Met suffix -sel ter vorming van concreta uit het werkwoord winden de benamingen 
hagewmdsel, heggewmdsel, wiei-wmdselen (w it) w indsel Met suffix -el ook и indelen met 
-ei winde/ 
- Naast de genoemde benamingen, die op и inden teruggaan, bestaat er een grote groep 

benamingen die samengesteld is met dit verbum ot ervan is afgeleid Het gaat daarbij om 
de volgende types-

Met be-: de types (gi ote) bew inde, klimbew inde en klokbewmde, die 53 maal voorko
men op de Zeeuwse eilanden, in Zeeuws-Vlaanderen en ten zuidoosten van Antwerpen. 
De 19de eeuwse Wcstvlaamse opgaven hawinde en bowinde4 duiden erop dat het 
gebied met bew inde ooit heel het zuidwesten bestreken heeft. 

. Met bie-, bei-: De types bei- (betwinde 12 maal in Z.-Limburg), bre- (biewtnde, 
heggebi ew inde 4 maal in Z.-Limburg), bi u- (bi uwinde: uitsluitend in Maastricht'') en 
bi ее- (bieewinde. tweemaal in Zeeland) 

. Met bli-: het unicum klimbliw inde te I 089. 

. Met wee- w eew inde (5 maal als verouderd op Walcheren en bij Heukels voorde Graaf
schap Zutphen). 

. Met wie-: wiewmde (eenmaal op Walcheren, tweemaal in W.-Oost-Vlaanderen, 3 maal 
in Brabant bij de taalgrens en eemaal in Z.-NLimburg). 

. Met wei e-:w ei ewmde (eenmaal in Oost-Vlaanderen, 3 maal in Brabant bij de taalgrens, 
eenmaal in O.-BLimburg en 4 maal in Ζ -Holland tot bij Den Bosch) 

. Met wiere-: wieiewinde (eenmaal in Ζ -Holland). 

. Met weei -· weerwinde (5 maal op de grens van Z.-Holland, Gelderland en Utrecht, een
maal op Walcheren en 8 maal in Z.-Limburg) 

. Met wiet -: het unicum w iei windsel le G 174*, wiei winde in de Graafschap Zutphen, 
naast wierank (eenmaal in Z.-Limburg en eenmaal bij Den Bosch)6. 

. Met wer-, wei winde (eenmaal in Z.-Limburg). 
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. Met waai-: xiaaiwmde (7 maal in Z.-Oost-Vlaanderen, meest uitgesproken als 
wouw inde). 

. Met ic/-. еім inde (6 maal in ZO.-BLimburg). 

. Met m-: miewinde (3 maal in Oost-Vlaanderen), mei winde (eenmaal in BLimburg), 
mei minnetje (eenmaal ten ¿uiden van Antwerpen) en maai* inde ( 12 maal op Tholen, 
Schouwen-Duiveland en Overflakkee en eenmaal op Walcheren). 

Wat betreft het Zeeuwse hew inde kan men denken aan mnl. hewmden "omwinden, 
verstrikken" (MNW I M · ) dat ook voorkomt in de tweede druk van het Oostvlaamse 
Naemhoiic к ( 1562) in de betekenis "entortiller à l'entour" (Verdeyen 1945,43)7. Naast de/e 
types met he- staan echter de types met hei -, hi e-, hi u- en hi ее- De anlauten hree- (2x) en 
he- (51 χ) komen alleen op de Zeeuwse eilanden naast elkaar voor en dat is een reden voor 
Pauwels (1933, 40) om hev\inde af te leiden uit bieewinde (> *heeiwinde > heiwinde > 
hew inde) met hi ее- "/ich breed uitspreidend", zoals in и eeghi ее, dat in het mnl meestal 
als и egehi e voorkomt, maar ook wel als и edehi ede m een Z.-Hollandsc bron uit het midden 
van de 14dc eeuw (Braekman 1975, 121). Als we de verspreiding van alle types met he-, 
hei-, hi ее-, hie-, hm- en dan meteen ook maar met bh- be/ien dan tekenen /ich twee ge
bieden af Zeeland en enkele plaatsen in Oost-Vlaanderen met meestal he-, twee maal hi ee-
en het unieke bli-, Z.-Limburg met hei -,hie- en hi и-. Hieruit volgt dat er zeker in Z.-Lim-
burg geen verband hoeft te bestaan tuusen hie- en he-

Naast deze types komt echter in de Achterhoek, maar dan voor de akkerwinde, een type 
voor met hel voorvoegsel beei -, namelijk beei и inde (M (Ю2, ()04a) en samengesteld met 
binden beeibinde(M 041)en beeibeen (M 015) VoorUittien (1946, 80e.ν )wasdileen 
reden om bew inde via bei - en hi e- af te leiden uit Ьееім inde of beei hinde met be ei - als in 
Engels beai bind, namelijk ags. haei, bei e "gerst" (verwant met Gotisch hai и en Lat. fai ). 
Hij doel dit op grond van Engelse attestaties beai bind en beai bine Deze komen inderdaad 
vanaf 1830, resp 1732, voor in het Engels en gaan terug op Oudengels hçi e "hordeum" (circa 
1000 als bei e en in de samenstelling hei winde voor "umbihcum") > hai ley (OED s.ν 
beai bine; Buck 1965,516). Dit verband is twijfelachtig, omdat in het Duits het type met far
pas laat voorkomt en eigenlijk uitsluitend voorde akkerwinde. Mar/eli (I 1141,1150) geeft 
als oudste attestaties hai winde ( 1776) en beei w inde ( 1808), maar al /ijn andere opgaven 
haï bien, bai w inde. heerw inde, bai w urne en bai wenge zijn van na 1900. Ook het WFW I-
4 s ν. hai -binde ( Westfaals: hai bien, bei bum*) verwijst naarde opvatting van Uittien, maar 
acht die etymologie on/eker en wijst op de mogelijkheid van hai "mannelijk varken". 
Verband met hei e "bes" is uitgesloten, omdat de haag- en akkerwinde geen bessen dragen 

Naast de/e types met h- bestaan er dan de types waarvan het voorvoegsel met w- begint. 
Op grond van de ags. vormen wuduwmde (8e-11de eeuw) en и iTowmde of wiTfeiwinde 
(lOde-l 1de eeuw) rekonstrueert men tamelijk eensgezind voor het eerste element twee 
Germaanse grondvormen, namelijk germ. *widuwindö- "boom-, houtwinde" en germ. 
*wi'Piwind(l- "bind-, vlechtwinde" (Mar/ell I, 1138) De eerste /ou dan oorspronkelijk op 
de khmopachtigen slaan, de tweede op de windeachtigen. De/e vormen met naast -winden 
ook -binden /ijn dus al zeer oud en wijd verspreid in het West- en Noordgermaans Vergel ijk 
mnl. wedehoppe en wedewale (>nl. wielewaal) uit *widu- (MNW IX; ν ; De Vnes 1971, 
835) naast mnl. wede, Limburgs wie, wiehe, nhd. weide "wilg" met de idg. wortel *ijei- (De 
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Vries 1971, 821 ; Carnoy 1956, 2) Van ni и e dei ik valt de oorsprong niet meer te achter
halen (De Vries 1971, 821), net zo mm als van mnl en mnd и eden inde. waar beide be
tekenissen samengevloeid zijn, alhoewel het MNW uitgaat van *и ¡du- Al in het begin van 
de 13de eeuw komt het als widebmde "ligustrum" voor in het Plantenglossanum uit Vlaams 
Artesie of Frans-Vlaandercn (Gysselmg 1980,334) Het Middelnederlands kent als varian
ten wenende (MNW s.v. и edewmde),we\unden (Hxàékman 1975,1114 begin 16deeeuw 
Arnhem-Apeldoorn) wedei wende (MNW s.v. wedewinde) en нedei и inde (MNW s ν 
и edeymde), maar ook wegen \n (Verdam 1983,332), и eghe\unde (Braekman 1970,842 
eind Mde eeuw: Centraal-Hollands) en ueyhe (Verdam 1983, 332). 

Dít wedewinde, dat alleen nog door Heukels voorde Graafschap Zutphen gegeven wordt, 
heeft geleid tot een groot aantal volksetymologische vervormingen. Pauwels ( 1933,36) geeft 
een aantal Engelse voorbeelden, maar ook de Duitse dialeklbenamingen bij Marzell (1,1139-
40) laten zien dat het eerste element op allerlei manieren gereinterpreteerd wordt, /oals in 
weiden inde (groeit bij weiden), и edem inde of wti ι en mde (windt steeds weer of komt steeds 
weer terug), wegen inde (groeit langs wegen), и leten mde of и /den inde (met и ¡eden). Het 
/?Ле/ш\сЛе\ Wo//é'//?z<í/¡sluithierbijaanrnetvwrní>'/íIn/rvvf n.nikwfi n.nîatwe д.и/г е η, 
widsn'i η, witw0 η en wêawe η (RWB s.v. wehrninde en и tddn inde''). Marzell geeft ook 
nog andere anlauten, zoals in beren mdeenpedewmde (metpade "kweek"), besewmde ("boze 
winde"), pai ewinge (met peul) 

In de Nederlandse dialekten is het, zoals de opsomming hierboven laat zien, met anders. 
Volgens Pauwels (1933,42) moeten de vormen met и-anlaut als volgt uit elkaar ontstaan 
zijn: 

- wedewmdowên/»í/íTespeklievelijknvfvimdeofnëDninde>nëjnmderespeklievelijk 
naaiwinde meest uitgesproken als noun inde 

- n eden inde >nei en mde respektievehjk wiei ewmde> weei n inde1"respektievelijk и iel -
in η lercmk, n lerwmde en wiei windsel' ' > wei winde > \ ei-n'inde Voor andere gevallen 
van de overgang van intervokahsche -d- naar -; - zie ook Weijnen (1966,243). Als men 
etymologisch moet uitgaan van wedei и mde dan zou weet -, respektievehjk wei ewmde 
daar ook rechtstreeks uit ontstaan kunnen zijn 
Omdat de anlaut m- nooit in oude bronnen aangetroffen is, moet deze uit andere vormen 

ontstaan zijn Pauwels rekonstrueert: 
- и eden inde > weren mde > weemmde > wei и mde > niern'in(de) > mei mm, of 
- и edewinde > nên inde, n ien mde (> mien inde), of 
- wedewinde > wëowmde > wêjwmde, waain mde > mëjwmde, maaiwinde 

Als men nu deze hele groep overziet dan liggen de vormen met wede- enz tamelijk 
duidel ijk, al zal er zeker ook nog verband kunnen zijn met weide "wi Ig". Door het naast elkaar 
voorkomen van buide en winde kunnen bovendien ook de anlauten b- en и·- beïnvloed zijn. 
Toch is er nog een parallel, waar tot nu toe nooit op gewezen is en die het zeker in het oosten 
van het taalgebied mogelijk maakt de b- en vt-anlauten met elkaar te verbinden Het Rijnland« 
kent namelijk voor de bosmier en van daaruit ook voor (grote) mieren m het algemeen 
benamingen van het type bai-ameise (als bçronws, bçiçnws enz.. RWB i.V.). Op ver
schillende plaatsen echter komen deze mieren voor onder de naam wfi f mas. n ci çmas enz 
(RWB s.v. wehi -ameise), die in het RWB verklaard wordt als "wehrende, kriegerische" mier 
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Omdat het RWB geen verklaring kan vinden voorftfr- zoekt het aansluiting bij het heteroniem 
met vif /--: een overgang die daar kennelijk zeker wel mogelijk is. Op grond van de betekenis 
bosmier is het echter voor de hand liggender om voor dit wfr- de oorsprong *widu- "bos" 
aan te nemen, waardoor de w- en fc-anlauten op dezelfde oorsprong teruggevoerd kunnen 
worden. Ik geef deze mogelijkheid hier echter onder hel nodige voorbehoud, omdat de 
parallellie zonder andere voorbeelden ook op toeval kan berusten. 
- Uit wier(en): In zijn oorspronkelijke betekenis "draadvormig gewonden vorm" van een 

plant komt Ned. wier, volgens de etymologische woordenboeken (De Vries 1971, 835; 
De Vries /De Tollenaere 1983,350) eveneens uit de idg. wortel *uei-, voorin wikkelwier 
(K 034), klokkewier (F 009) en klokjeswier (F 056). Vergelijk Winterswijks wie:rn 
"onrustig zich bewegen" (Dcunk 1982,346). In de centrale en oostelijke dialekten is meer 
bekend (in de) wiere "(in de) war" en wierig "onrustig, bewegelijk" en dergelijke, wat 
de overgang van weer(e)- naar wierwinde en wierwindsel bevorderd zal hebben. 

- Uitdraaien: Als afleiding van het werkwoorddraaien 'indraaien heg(ge)draai, als verbale 
stam in de samenstelling draaiwinde en in het zinwoord draaiom. Deze types komen voor 
in het oostelijk Rivierengebied, het Rijk van Nijmegen en het noorden van NLimburg. 

- Uit slingeren: Als afleiding van hel werkwoord slingeren in slingerttje) en slingel (met 
assimilatie), als verbale stam in de samenstellingen slingerbloem(etje), slingerkruid, 
slingerplant en slingerroos. 

- Uit slieren: De verbale stam van het werkwoord slieren met epenthetische -/ (WNT XIV 
s.v. slier) in het Lopikerwaardse pispotslierren. 

- Uit strengelen: De verbale stam van het werkwoord strengelen in strengelplant. 
- Uit wikkelen: De verbale stam van het werkwoord wikkelen in wikkelwier. 
- Uit haspelen: Zowel Pâque als Heukels geven juist voor Boxtel (K 172) het type 

haspeltakken met de verbale stam van het werkwoord haspelen. Heukels heeft deze opgave 
van Pâque, die de samenstelling verklaart als de plant die de takken (van andere planten) 
verwart of verhaspelt ( 1896, 140). 

- Uit kringelen: De verbale stam van het werkwoord kringelen in kringelbloem. 
- U'itringelen: Als verbale stam van het werkwoord ringelen (WNT s.v. ringelen II) de types 

ringel en ringelbloem. Wellicht hieruit ook de samenstelling rinkrank, die deze vorm 
aangenomen kan hebben als klankexpressief paarwoord. 

- Uit krullen: Als afleiding van het werkwoord krullen hel type krullertje. 
- Uit slang: Aangezien de stengel uiterlijk moeilijk met een slang vergeleken kan worden, 

duidt slang- hier op het "zich voortbewegen" als een slang: slangebloem. 

2. -Met "klimmen": 
- Via andere planten of voorwerpen klimt de haagwinde windend omhoog, vandaar de af

leidingen van klimmen, die als weinig specifiek voorde haagwinde juist ook weer in sa
menstellingen voorkomen. Met suffix -ÍT komen voor haagklimmer, klimmertje. (rose, 
wilde, witte) kümmeren met dit substantief in de samenstelling klimmerbloem, die eerder 
op de bloem van de haagwinde duidt. Als verbale stam in klimbewinde, klimbliwinde. 
klimbloem, klimplant(je), klimroos en klimwinde. Als zinwoord in (wilde) klimop en in 
de samenstellingen haagklimop en klimopbloem. Tenslotte is er klimot, een "onver-
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wachte vervorming, die bewijst dat het volk de samenstelling klim + op niet meer be
grijpt ' (Pauwels 19Π. 51 ) De benamingen met het element klim komen vooral in Ζ 
Nederland en dan vaak als klimop voor behalve m Frans-Vlaanderen en in mindere mate 
m West-Vlaanderen In Nederland komen ¿e weinig en /eer verspreid voor Een /ekere 
koncentratie is te vinden m N W -Friesland langs de kust 

- Met ki tupen Het omhoog kruipen van de haagwinde wordt uitgedrukt in de benaming 
ki uipei die als unicum te Ν Ι Π /eker afkomstig zou kunnen /ijn van de akkerwinde 
Weliswaar beschik ik m de/e omgeving met over benamingen met kiuip voor de 
akkerwinde, maar elders komen wel t>pes voor als ki iiipbcw inde ki inplijn en ki uip-
и inde 

- Mctstiekken Het unicum wek teMelsele(1179). dat volgens Pauwels (1944.57) ge/ien 
de uitspraak met in verband gebracht kan worden met stuk of чіі ikkenr De Во ( 1888, 
125) geeft stiekkiuid als een 'Algemeene naam dien men geeft aan kruiden en planten 
wier stengels langs den grond strekken of kruipen" Pauwels verklaart stiek te Melsele 
door verband te leggen met de zwaluw tongbenaming stiekhinde (De Во 1888, 124) en 
de kwcekbenaming stiekyias (Pâque 1896, 465) /ie groep H Het feit dat de types 
'¡tieki'ias en tiekcias voor kweek op precies de/elfde plaats \ oorkomen (Heukels 1907, 
260) doet vermoeden dat ook het type tieklipi met stiek samenhangt 

4 -Met "ranken' 
- Met / anken Als afleidingen van het werkwoord ; anken in de betekenis "op de wijze van 

een rank ( ) groeien, ranken vormen" (WNT s ν ; anken A) /ijn te beschouwen de types 
/ ankei s en и nuli aiikei Pauwels (1934,47-48) laat voor ; акэъ in O 042.052 en 059 twee 
interpretaties open /ank > mv lanke > als diminutief iani>-ke geïnterpreteerd tot 
(dubbel) mv /аАэс otwel mv iaiikeis> met verlies van -;- tot /okas Ge/ien de aard 
van de stengel en door het voorkomen van lankei in de nabije omgev mg (I 267, 269, Ρ 
002 en 020) heeft de tweede mogelijkheid de voorkeur De types met ι ank- komen 
veelvuldig voor in Oost-Vlaanderen en aangrenzend in O -West-Vlaanderen en W -Ant
werpen en W -Brabant Andere koncentraties zijn te vinden in het oostelijk Rivie
rengebied, Nederlands Limburg en enigermate in Ζ -Holland Zie ook ; ank onder А 2 4 

- Mei (uit Hopen De 'snelle groei ' van de haagwinde waarop Pauwels (1944,56) wijst, 
zit oorspronkelijk in de betekenis van lopen (WNl s ν hopen I) Die betekenis komt in 
bepaalde woorden (iiitlopei, looppas) en in zuidelijke diaicktcn nog steeds voor, vandaar 
de types lopei t/e uitlopei seilopei aflopei en omloop (te vergelijken met опт inde) 

- Met leiden het type leidinq dat wil zeggen "de plant die zich (met behulp van andere 
planten of voorwerpen voort-)leidt" Pauwels' verbinding met "wat geleid wordt" (1944, 
55) is vanwege het met-gekultiveerde karakter van de haagwinde uitgesloten Zie evenwel 
ook groep А 2 4 

4 -Met "binden" 
- Met hinden Het samenbinden van andere planten door er omheen te w inden wordt uit

gedrukt in de types ( 41 m e) hinde hindi anken ha(>ehinde. kelkhinde. onze-\ 1011» e-hinde 
en lankehmde Al deze types zijn exclusief voor West- en Frans-Vlaanderen, uitgezon-
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derd hinde in Mechelen (M 044). Volgens Weijnen ( 1975a, 176) is dit hinde een hele oude 
Engelse parallel 

- Met и mgen: de in het Middelnederlands nog gebezigde vorm mange, in ons materiaal 
alleen ongelokaliseerd bij Heukels aangetroffen. Vergelijk mnl wranghen "wringen, 
drukken, draaien, worstelen" (MNW IX, 852, De Vries 1971, 851). 

- Met ; ijgen het Ζ -NLimburgse type / iei ank, ook gespeld / iej-, bevat de verbale stam van 
het werkwoord njgen, met gepalatahseerdc -g-: ι ie je (Kats 1985, 244-45, ook in 
Roermonds zich de sjoon neje "z'n schoenveters dichtrijgen", nejdiaod, iiejnaolj) en 
iiee{Oomn 1928,147,Geurts 1988,100,ookin VdlkenburgsenEchts/ze/twAof nejlaok 
"rijggat") De betekenis "rijgen" /it ook in de stengelbenamingen met "veter" en "naai-
garen" in groep A-2-4. 

- Met hossen in de betekenis "tot een bos binden" (WNT III-1, s ν. hossen I) het type hoslijn 
- Met ti ekken: het type ti eklijn met ti ekken in de zin van "samentrekken" Verband met 

stick is niet uitgesloten, /ie Α 1·3. 
Zie ook nog het onder 1 genoemde type haspeltakken 

A 2 De ondei delen van de plant 

A 2 1 DE BLOf M 

A 2 1 1 De vorm van de bloem 

- Met kelk: Met de open kant naar boven doet de vorm van de bloemen denken aan een kelk, 
vandaar (witte) keiken, (w itte) kelkjes, kelkhinde, kelkhloem, kelkwinde, kelk/eswinde. 
liefdekelk, maiiakelk en windekelk De/e benamingen komen alleen m het westen van 
Nederlandstalig België voor. 

- Met kuip· Zoals Frans с oupe betekent Vlaams kuip ook de gewelfde "kuip van een kelk" 
(De Во 1892,514), vandaar (w itte)kuipje.s, waaruit vervolgens nabijgelegen kuipei bloem 
is ontstaan Zo ook Pauwels 1933, 63. 

- Met tuit: De types haagtuit en tuitje 
- Met tuitvormige blaasinstrumenten, trompet, tiompethloem en toetei Na de afsluiting 

van de materiaalverzameling vond ik voor Pamel (O 158) nog de kinderbenaming 
η ompettekens (Van Herreweghe 1953, 416) 

- Met benamingen van verschillende (tuitvormige) glasvormen, (witte) loemei, (wit) 
loemeit/e, loemeihloem en onze-lieve-viouwe-glaasje Pauwels (1933, 63) ziet in 
kappei s mogelijk de naam vooreen zeker trechtervormig bierglas op voet Deze benaming 
moet echter wel van de oostindische kers overgenomen zijn: /ie groep G 2. 

- Met klok Met de open kant naar beneden doen de bloemen denken aan een klok, vandaar: 
(wtide)klok,(wit)klokje,haagklokje hageklokje,klokhewmde,klok(ke)hloem klokiank, 
(qiote) klokwmde, klok/eswinde. klokjehloem, klokjetikkei, klokjeswiei, klokkeslag en 
klokkewiei Voor deze laatste vier types zie groep H 

- Met hel. Te Beveren (1178) het type belletjes als heteroniem van klokjes, dat in deze plaats 
ook gebezigd wordt. 

- Met pai api и I pai asol: Met de open kant naar beneden doen de bloemen ook denken aan 
een paraplu of parasol, vandaar, pai aplu.pai apluutje en paiasolletje Ze komen alleen 
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m het zuiden van het Nederlandse taalgebied voor en zijn vergelijkbaar met Duits 

(wnnenisclinm (Marzell I. 1152) Zie kaart [2 2 I ) In de Franse Ardennen spelen kin

deren ook daadwerkelijk met de omgekeerde bloempjes als parapluutjes ( ALCB III. krt 

806) 

- Met / ok de ty pes henulei okje anze-\ ι aim e-i okje en / ok)e 

- Met "vmgerhoed" de types wnceihoedlje) en ипцароГ/е door Pauwels (1911, 61) 
beoordeeld als verwarring met ot naamsontlening van het vingerhoedskruid (Digitalis 
purpurea L ) 

- Met hoed Het in aansluiting oppaiasolen dergelijke mogelijk ook als "/onnehoed" te 
duiden unicum hoed/es te I 171 Vergelijk Duits s(ltatrhiarels-\\i>ii> (Mar/ell I, 1152) 
Hoedjes kan natuurlijk ook verkort zijn uit ι inqei hoed/es (Pauwels 1913, 64) 

- Met kap eveneens te I 171 het unicum kap/es naast Imed/es Op grond van de/e paral

lellie is het te ver gezocht om met Pauwels verband te leggen met kuip (1913, 64) In 

verband hiermee mogelijk ook het Tcrschellingse unicum kap/ebloeni bevestigd door 

I ranke / Van der Ploeg 1984. 97 

- Met muts mitts/ehlocm (G 279a muskeblome). muts (G 227 musse voor de bloem), 

slaapmuts (K 274) en slaapmuts/e (G 141 sloopmuskes met als toelichting "Ned 

slaapmutsjes', G 168 sloapniussicEOÌ7* sli/pmiissie) Musse- en mtiske- zouden bijv 
op grond van muske "'mus" te G 255 (Weemk 1980,51) als mus- "mus ' geïnterpreteerd 
kunnen worden, omdat de/e plaatsen juist in het overgangsgebied van noordelijk moske 
en zuidelijk mosse voor "mus"liggen (TON kaart 7) Er zijn echter geen parallellen met 
mus- te vinden, terwijl de mutsvorm onmiskenbaar is Voorde mutsvorm pleiten ook de 
opgaven slaapmuts(je) 

- Het is mogelijk dat de vorm van de "pijpekop" aanleiding heeft gegeven tot de types 
pijppotje pijpedopie en pijpekop Uitgaande \ an de witte kleur van de stenen pijpekop 
heb ik ze toch ondergebracht m groep A 2 2 

- Metióos hacemos hedióos klapioos klimioos uetioos en slinqeiioos Het sub
stantief loos moet ge/ien de klokvorm \ an de bloemen eerder een algemene aanduiding 
zijn voor "bloem" 

A 2 I 2 De kleur van de bloem 

De kleur van de tamelijk grote bloemen is helder wit, waardoor ze ν an afstand al opvallen, 

dit in tegenstelling tot de kleinere roze bloemen van de akkerwinde, vandaar door middel 

vankleuraanduiding witte bloem witte boiijow madame (in tegenstelling tot de dagbloem 

ot dagschone /ie groep G l ) witte kelken / kelk/es witte klimmei wit klokje witkuip/e, 

witieiank witteioemei witipemeitje witte weiewinde witwijfie.wittewindeenwitwindsel 

In een latere druk omschrijft Dodoens (1608, 700) de kleur als "bijster wit / ende dies 

aengaende de Lehen gelijckende", vandaar met lelie de types daylelie haaclelie en и ilde 

lelie 

De zui\ ere witte kleur is het symbool van de reinheid, waardoor de haagwinde in streken 

waar Maria als symbool van de reinheid vereerd wordt, gemakkelijk naamtypes kreeg als 

lie\e-\iouwe-hemdje onze (lie\e)-\iouwe hemd(je) onze-lie\e MOUW-hemd/e, onze-
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viouwe-iokje. (mze-lie\e-viouwe-bloemelje, on:e-lie\e-\i(ntwe-glaas¡e en onze-viouwe-
bmde, maar ook mai iakelk Uit deze benamingen zijn naar Pauwels (1933,65) terecht ver
onderstelt de naamtypes met onze-lie\ e-heer- ontstaan, namelijk lieve-heei ч-hemdje. onze-
heei tjes-hemdje. onze-heve-heers-hemdje en onze-(lie\ e)-hei e-hemdie Het/.elfdc doet ¿ich 
ook voor in de Franse Ardennen, waar het type с hemise-dii-bon-dieu voorkomt (ALCB III, 
krt 806) Dergelijke verwisselingen komen op grote schaal voor bij de benamingen voor 
het onze-lieve-heersbeestje, zoals Pauwels in diverse studies aangetoond heeft (zie ook: 
Mooijman 1987, 24 e.v.). 

Op grond van hun witte kleur worden de volgende, per definitie witte voorwerpen bij de 
naamsgeving benut: 
- Met hemd. hemd(ie) (inclusief tautologisch: witte hemd/es), hemd(e)slip(je), hemde-

lokje, hemdshloem. iie\e-heeis-hemdje, lieve-viouwe hemdje, onze-heeitjes-hemdje, 
onze-lie\e-hi'eis-hcmdje,onze-(lie\e)-heie-hemdje,onze-(lie\e)-v>oiMC-hemd(je),()iize-
lie\e-\4ouw-hemdje (en vandaar wellicht in de nabije omgeving onze-viouwe-iokje. 
respcktievclijkonze-heve-vi«ми e-bloemetieenonze-\ι ouwe-bmde)cnpastooi shemdje 
Het element - slip, een ergens onderuit stekend en daardoor opvallend deel van het hemd, 
wijst nog eens extra op de opvallende witte kleur Met "pastoorshemd" is bedoeld de albe, 
het witle miskleed (Pauwels 1933, 66) De types met hemd- komen veelvuldig voor in 
Frans- en West-Vlaanderen. zie kaart [2-2 1]. Los daarvan zijn nog drie gebiedjes te 
onderscheiden: de Stellingwerven met aangrenzend W.-Drente, Twente en de Antwerpse 
Kempen. 

- Met/7/spofpispot(je) (inclusieftautologisch: wit(te)pnpot(je)),pi4potbloem(etie), çioot 
pi чроі(іе),рі spotsliei ten, pispotjesbloem. pispotjesplant en potje Voor de verspreiding 
van pispot(je) zie kaart [221] Door verkorting onstaat uit pi\potbloem(et]e) de bena
ming pis(se)bloem en met heteroniemen van "pissen" ook miegpot, miegpotje (uit 
miegen) en wate/bloem (uit и atei en)''' Vandaaruit wellicht ook lekpotje Hoewel de 
benaming/?/ spotjes voor zowel de winde als de petuniaen dergelijke te L 318b (Kooijman 
1985, 187) eerder op de overeenkomstige vorm dan op de meestal verschillende kleur 
van deze bloemen lijkt te wijzen14, kan men toch beter uitgaan van de witte kleur van de 
latere van aardewerk gemaakte pispot de oudste attestatie van/?/ spotaU planlnaam dateert 
ook pas van het eind van de 19de eeuw (Rutlen 1890, 175). Pas nadat de haagwinde 
vanwege de witte kleur pispot/c was gaan heten, kan de identieke vorm van de bloemen 
de overgang van de/e naam op de petunia veroorzaakt hebben Ook de witte, klokvormige 
(akker)hoombloemen (Cerastium L.) worden in grote delen van het zuidoosten en elders 
in Nederland pispotjes of witte klokjes genoemd1'* Pispot(ie) en dergelijke komt m 
Nederland vrijwel overal voor, met uitzondering van Friesland, de kop van N -Holland 
en Zeeland. In België is de verbreiding ervan beperkt tot hel oosten: het ontbreekt daar 
(vrijwel) in West- en Oost-Vlaanderen en in de provincie Brabant.Evenmin komt het in 
Frans-Vlaanderen voor. 

- Met "pijpekop". pijppotje, pijpedopje en pijpekop 
- Met stei : dagstei ι en te Η 114, zie ook de dagbloem en dagschonc in groep G· 1. 
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A 2 1 3 De bloeiwij/e 
Over windebloemen zegt Heimans in het algemeen dat /e veelal slechts overdag of /elfs 
maar enkele uren in de ochtend open blijven (I960, 802 en 805) Ook de bloemen van de 
haagwinde sluiten zich's nachts en bijbelrokken weer (Pauwels 1933 69, Kleijn 1980,63 
en 102) Detypesí/ai>/7/oí'wteB056,N081 en als genusaanduidmg in Groningen (Ter Laan 
1929, 146), met gelokaliseerd dai>lelie daqstenen (H 114), то ι цепаЫоет (Ρ 039, ()39а) 
en mogelijk ook eendaçsbloem (К 042а) hoeven daarom wat betreft het element dat> ol 
moi çen met overgenomen te zijn van andere, gelijksoortige planten zoals de dagschone 
(Convolvulus tricolor L ) en de dagbloem (Ipomoea purpurea Roth, Pharbitis hispada 
Choisy) Zie ook de uit het Frans ontleende benamingen metjoui en groep G 1 

A 2 3 D i BLADI R! N 

A 2 3 l De vorm van de bladeren 
De puntig pijlvormig toelopende bladeren lijken op een puntige neus, vandaar te L 213 en 
21 Sa neusbloem en te N 038 het unicumpiekneus (Pauwels 1933,72) Op de bladvorm gaat 
zeker ook terug het type ги alun ι ank in Ζ O Vlaanderen, dat te vergelijken is met de Duitse 
volksnaam schv\albenulman:(Míir¿el] 1,1148), maar zoals in groep G I zal blijken heeft 
de haagwinde deze naam overgenomen van de zwaluwtong (Polygonum convolvulus L ) 

A 2 4 D E STENGEL 

De tot 3 meter lange, vrijwel kale stengel vormt, mede door het feit dat ze door haar win 
dende grociwijze lastig te verwijderen is, aanleiding tot een aantal benamingen dat op de 
stengel en vandaaruit op de gehele plant betrekking heeft 

Msliank Zieook; anken onder A 1 3enkaarl[2 2 2] Rank als benaming voorde stengel 
van een klimplant (WNT s ν ι ank I) is weinig speed ick voor de haagwinde en treedt 
daarom op in een flink aantal samenstellingen aaid\eilianken bindianken Иаац-
i anken he\>(i>e}iank hemeli anken klokiank lijm ank liei ank palakkenank iank(e) 
bloem(eken\) lankebmde neiank nnkiank wieiank windiankcnzualuuiank De Vries 
(De Vries 1971, 561) ziet in ι ank een oud kultuurwoord van de hopteelten wijnbouw, 
vandaar wellicht ook de benaming hoppe/ank en и ilde hopt anken (vergelijk ook hop 
petoiiH en hop) in groep G 1 Ook het type ι and te К 196 en L 279 (hier naast ι ank) 
rekonstrueert Pauwels als ι ank Door mouillermg worden zowel lankje als ι and/e tot 
іапцкэ waaruit dan hyperkorrekt ι and kan ontstaan (1933, 47) 

- Met "touw" In de types heccetouu en hoppetouw Vergelijk Dodoens' latere be
schrijving dat de stengel "sich ( ) als een touwe oft coorde bindt" (1608,700) Met lijn 
"touw" (WNT Ш-2, s ν lijní-l) de types lijn lijmank.tieklijnenboshjn Dezegsman 
uit L 040 wijst erop dat met lijn ook meer in het algemeen onkruid wordt aangeduid dat 
moeilijk uil te roeien is vanwege de lange stengels De akkerwinde wordt daar dan ook 
ki uiplijn genoemd Zie ook bosrank in groep G 1 2 

- Met leidinf· Pauwels ( 1933,54) neigt ertoe ook leiding (te К 360 en L 318b) tot lijn terug 
te voeren In de zin van "leiding" (stroom-, water-) wijst deze benaming in elk geval op 
de stengel Zie echter ook onder groep А 1 3 en G 1 
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- Met "veter" het type nestel 
- Met "naaigaren". dun ehnaaigai en Te L 381 wordt "sterk naaigaren" dm еНцаі e ge

noemd (Geurts 1988,40). Het is /eker niet uitgesloten dat dit type eerder betrekking heeft 
op de wortels. Blankaart geeft namelijk: "De woitel is soo dik als de rank, redelyk diep 
in d'aarde schietende, en sig herwaarts en derwaarts verre van haar oorsprong af versprei
dende, welkers eind men niet wel kan vinden, en daarom Duivels naei-gaarn genaamt; 
onderwylen heeft het veele /yd-veselen. Het kan ook daarom nauwlyks uitgeroeit wer
den" (1698, 203) 

- Met "lengte" langebloem 
- Met :a<hr Het niet gelokaliseerde giote zachte winde uit Heukels is vermoedelijk af

komstig uit Dodoens In elk geval verklaart deze gi oote sac fite и inde als volgt, "om dat 
de roeyen oft rancken daer van geene stekel ingen oft doornen en hebben maer sacht ende 
effen om aen te tasten 7ijn" (1618, 700) 

В BENAMINGEN GEBASEERD OP DE PLAATS VAN VOORKOMEN 

В 2 In het wild 

В 2 1 ALGEMECN 

Met de nadere bepaling wild komen voor de types wilde boekweit, wilde boontjes, wilde 
klimmei. wilde klok, wilde koffieboon, wilde hopianken, wilde klimop, wilde lelie, wilde 
taiwe, wildwinde, wilde winde en wilde wingeid Pauwels (1933. 35): wilde winde in te
genstelling tot windesoorten in de tuin, zoals de dagschone (Convolvulus tricolor L ) 

De benamingen akkei и inde en ι eldwmde moeten op verwarring met de akkerw inde be
rusten (/ie G-1 · 1 ). 

В 2 2 SPECII IEK 

1 -Klimmend m hagen of heggen 
- Met haag. haagkhmop, haagklimnwi, haagklokje, hageklokje, haagkiuid, haaglehe, 

haagianken, haagtmt, haagwinde, hagewinde, hagebinde, hagebloem, hageioos en 
hagewmdsel Het unicum hazew inde te L 089 uit de enquête SGV berust op een speelse 
vervorming of verkeerde lezing van de vraagstelling (nl "Hagewinde") 

- Met heg: heg(ge)diaai, hegioos, heg(ge)winde. heggebiewmde, heggebloem, heg-
geplant, heg(ge)iank, heggetouw en heggewmdsel 
Het totale aantal plaatsen, waar de types haag(e)winde, nota bene de officiële Neder

landse naam, en heg(ge)winde voorkomen is vrij gering: respektievelijk 92 en 34. Hieruit 
blijkt het kunstmatige karakter van deze namen. Ze ontbreken dan ook in oudere bronnen 
en zijn kennelijk afkomstig uit de officiële nomenclatuur. Het specifieke van de haagwinde 
is in de eerste plaats het winden om of klimmen in andere planten of voorwerpen, waarvan 
hagen of heggen maar een zeer beperkt deel uitmaken. 
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2. -In rietlanden 
Het type lietioos Ook het type paildebloem te L 267 duidt op voorkomen op vochtige 
plaatsen, vergelijk Zwitsers (lirotte(n)bliime (Mar/ell I, 1153). 

D BENAMINGCN GEBASEFRD OP TOEPASSINGEN, EIGENSCHAPPEN EN PRODUKTEN 

D 1 Algemeen 

D 1 3 MET BI TREKKING TOT DI SCIIADI LIJKE VU RKING 

D I 3 1 Met betrekking tot de hallucinerende werking 

De Groningse types vaalhloem (Ter Laan 1929, 1071) en \albloem (Heukels 1907,74)/ijn 
in de enquêtes niet meer teruggevonden. Ahjallblomefii) komen haag- en akkerwinde ook 
voor in het Osnabrücks, waarbij vermeld wordt dat men er vallende ziekte van zou kunnen 
krijgen (Mar7ell I 1148, 1150). Deze namen vinden hun equivalent bij enkele Groningse 
benamingen voor de klaproos /oals xaalblaem en vaalgbloem m het westen van de pro
vincie Groningen, die in hoofdstuk 2-3 nog aan de orde zullen komen. Het kleine W.
Groningse gebiedje vormt de uitloper van voornamelijk Noordgermaanse benamingen die 
teruggaan op germ. *walha- dat "verdoving, bedwelming" betekent (Kluge 1957,483). Het 
is met uitgesloten dat het m groep 0·1·3·6 nog te noemen bijgeloof dat men "bij het vallen 
met zulk een bloem blind wordt" een poging is het element val- van een nieuwe betekenis 
te voorzien. 

D 1 3 2 Met betrekking tot hekserij en spokerij 

BIJ het type spokebloem vermeldt Heukels (1907, 74): "Pluk ze niet af, want dan zal er van 
avond een spook voor uw bed zitten". 

Met spook: de types met spook-, waarbij nogal wat korrespondenten aangeven dat de 
benaming speciaal op de bloem en niet op de plant slaat, komen uitsluitend in de provincie 
Friesland en los in С 108 voor: spokebloem komt m 57 plaatsen voor met daarnaast 
spookbloem (B 069, 117c, С 108). spokelhloem (B 029), spokesbhem (F 003*) en giote 
spooLshloem (B 099). Zie kaart [2-2-3). Dijkstra ( 1900-11,111,181) noemt spoekeblom "in 
't alg. voor: (een) zeer in 't oog vallende bloem, m 't bijzonder voor: Í onvoh itlus sepium 
(...), (ook \oor:)papavei ι hoeas". BIJ de klaproos zal blijken dat dit laatste klopt: spokebloem 

werd in 23 Friese plaatsen ook opgegeven voor de klaproos (door Heukels ook nog op 

Walcheren en in het Groningse Westerkwarticr). Het type spokebloem is daarnaast in 

Friesland, zoals kaart |2·2·3) laat zien, ook nog een benaming voor fluitekruid(Anthriscus 

sylvestris (L.)Hoffm.) l 6en voorzevenblad(Aegopodium podagra L.) in В 048,056 (Franke 
/ Van der Ploeg 1984, 88; D 17, 1 I). Heukels (1907, 126) noemt verder nog Fries 
spokeblommen voor de gele lis (Iris pseudoacorus L ) . Zelfs voor de paardebloem en de 
korenbloem17 wordt in respektievelijk F060en В 024 spokebloem opgegeven. We hebben 
hier dus te maken met een algemene aanduiding, die gezien de verschillende betekenissen, 
vooral geografisch vastligt. Naar de oorspronkelijke betekenis kan men slechts raden: de 
opvallende witte kleur van de bloem (vooral van de haagwinde'" en in mindere mate van 
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zev enbldd en fluitekruid) sluit het best bij "spook" aan Van daaruit /ou de opvallende kleur 
van de klaproos een motief kunnen/ijn om de/e ook /o te noemen Er/ijn echter ook andere 
redenen mogelijk, die klaproos en haagwinde de/elfde naam doen dragen /ie hoofdstuk 1 
onder 4 8 6 

Kaart [2 2 λ] Het type spokebloeni en varianten in het Nederlandse taalgebied 

- ^ KAART [2.2.3] 
Het type spokebloem en varianten 
in het Nederlandse taalgebied 

Betekenis: 

• Haagwinde 
Ô Klaproos 
\ Fluitekruid 
ƒ Zevenblad 
Y Korenbloem 
# Paardebloem, 

Met и Ute и ie\ en Al heel dichtbij /it и // и i/fìe in В 069 
Met heks het unicum hckscbloeni te В 083a 
Met "toveren ' met ts/ocnstei "tovenares" het unicum ts/oensleíbloem te Schier

monnikoog (B 004) uit (¡иене "toveren ' (Dijkstra 1900-11, 447, Fokkema 1968, 118) ol 
' heksen" (Dijkstra 1961, ITi), het unicum liokiis pokus pats bloem een kindernaam te В 
041 Buiten Friesland komen m dit verband uitsluitend nog twee unica voor 

Het type hem o het unicum І\еі\ ι o te Ρ 098 is volgens Pauwels (1944,54) "een verdere 
verv orming ' van aai cl\ eil te Ρ 009 (¡adfei ) Juist in de/elfde streek maakt hen ι «ни echter 
deel uit van ccn heel complex van heksenbenammgen en wel speciaal als personifikatie voor 
de wervelwind (Tuerlmckx 1886,247) Vergelijk ook andere heksenbenammgen voor dit 
natuurverschijnsel in Brok 1974b 

Met i>eest- het unicum çeesietiap le Q 222 

D 1 4 6 Met betrekking tot de ogen 
Hcukels ( 1907,74) vermeldt bij blimlebloem "Het heet dat men bij het vallen met zulk een 
bloem blind wordt" Ter Laan vermeldt het Groningse volksgeloof dat men door in de bloem 
te kijken blind kan worden (1929, 756) De korrespondent uit С l()4a vermeldt iets 
soortgelijks" Hierbij sluit aan het type zei c-oqen-bloem 
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D 1 1 8 Met betrekking tol de moeilijke uitroeibaarheid 

Over de groeiplaats merkt Dodoens in een latere druk ( 1608,700) nog eens op. "ende daer 
sij eens voort ghecomen is / van daer en sal sij niet lichtelijck scheyden soo lang levende 
/ voortcruypende / ende ghewillichlijcken grociyende /ijn de wortelen" De/e moeilijke 
uilroeibaarheid wordt uitgedrukt in de lypesdim else и imle.dun elsnaaigai en, lastige и inde 
en wellicht ook m tieklijn 

D 1 4 MET BURI KKINO ТОГ WRCRSOMSTANDIGHI DIN 

Het feit dat de bloemen zich sluiten als de /on zich terugtrekt, zoals hierboven in groep Α·2· 1 3 

uiteenge/et, houdt in dat ze zich ook bij naderend slecht weer gaan sluiten In deze /m kan 

aan de bloem een weersvoorspellende funk tie toegekend worden. In andere Europese talen 

heeft dit geleid tot benamingen als Duits legenblume. Zwitsers legensc hliessei .donnei blume 

en Prans baiometiedes çiteu\ (Marzell I, 1147, 1152) Het Friese unicum tonyeibloem te 
F036 sluit als enige hierbij aan. Kleijn ( 1980,64) verklaart alle benamingen met het element 
weei - en mei- op grond van weersvoorspelling 

D 2 Pi akti « he toepas smgen 

D 2 1 M l T HEI REKKING 101 KINDE RSI'El 2(l 

1. -Het maken van een klappend geluid met de bloemetjes 
In de Franse Ardennen worden de bloemetjes door kinderen vol lucht geblazen om met een 
klappend geluid stukgeslagen te worden (ALCB III, krt. 806), een kinderspel dat, zoals in 
het volgende hoofdstuk /al blijken, ook bij de klaproos voorkomt. In het noordwesten van 
Frankrijk ontleent ook hel vingerhoedskruid volksbenamingen aan dit spel (Robin Le Prévost 
1882,107 с lac/nets). In ons taalgebied heb ik voor de haagwinde nergens een beschrijving 
van dit gebruik aangetroffen De types blaasjes te 0 0 5 6 enploffei teK317,dievoorPauwels 
(1933, 73) onverklaarbaar /ijn, wijzen echter toch op dit spel De door hem ter sprake 
gebrachte verwarring met respektievelijk de Europese blazenstruik (Colutea arborescens 
L.) en de sneeuwbes (Symphoncarpus racemosus L ) is hoe dan ook lysiek onmogelijk. 

2. -Het vlechten van kransen 

Pauwels ( 1933,72) sluit voorde types kroon, ki oontje en h oonbloem verwarring met andere 

bloemen met hoon- uit Bekend is namelijk dal kinderen zich opsieren met kronen van in 

elkaar gevlochten bloeiende ranken. Het unicum koningin te 1189, waarvoor Pauwels geen 

verklaring weet, lijkt me hierbij aan te sluiten. Merk op de slingei s te L 164 als typisch 

kinderwoord genoemd wordt Wellicht slaat ook het type kiansbloem hiermee m verband 

D 2 2 Mf-TBFl RIKKING TOT ZIEKTEN 

D 2 2 1 Met betrekking tot kanker 

Het type kankei bloemen Bij Dodoens wordt deze werking voorde haagwinde niet genoemd 
Het MNW (IX s.v. wede и inde "klimop, kamperfoelie") geeft echter "( .) wedewinden sijn 
goet up kankergate" (begin 15de) en Jan Yperman "tsap vande/ wedewinde/i in den nese 
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gegoten hf/geneest nuwepohpust'/íc/t'nuwecankív e (14de, Van Leersum 1912 98) Op 
grond van het type и cJcw inde en varianten in А 1 'Ί ¿ou de/e werking ook op de haagw inde 
kunnen worden betrokken 

l· BENAMINGbN ONTLEFND AAN ANDbRf TALEN 

F 1 Het t\pe liseronke 

Het Franse liseion dateveneenshaagwmdebetekentenafge!eidisvan//\(BloLh 1986 371), 
is terug te vinden in het diminutiel lisemnkes te Asse (O 162) Op de kaart liseion van de 
ALF (krt 777) is het Noordfranse gebied vrijwel leeg gebleven, in de Franse Ardennen komt 
tìzio echter volop voor (ALCB, krt 806) 

F 2 Het npe rampel 

Unicum te Q 2'S7 uit Waals icimpioille afgeleid van Frans icinipei "klimmen" (Robert V, 
641) Pauwels (1933,71)/iet in de/e ontlening verwarring met de bosrank, maar blijkens 
Grauls (1934, 120) komt deze benaming bijvoorbeeld te Luik wel degelijk ook voor als 
benaming voor de haagwinde 

F 1 Het t\pe belle du jour 

Deze ontlening uit het Frans komt dicht bij de taalgrens voor te Veurne (H 084) en als 
genusaanduiding te Leuven (P 088 Goemans 1936,80) Het type is vaker geattesteerd als 
benaming voor de in groep G I 1 nog te behandelen dagschone (Convolvulus tricolor L ) 
in hel Waals (Remacle 1839, s ν bel-du цеои. Haust 1933, s ν hele di d/oû. Bastin 1939, 
s ν hele du /oiti ), maar komt ook wel voor als algemene benaming voor windende planten 

(Pauwels 1933,69) Voor de overige types met het element ¡oui zie groep G I I 

Γ 4 Het f\/?í'lierank 

Het unicum liei ank te Valkenburg (Q 101) bevat het Franse liei ι e (met geagglutmeerde / 

uitofr/í';;í '<lat hedeia) Van hel/el lde('/);í';/í'leidlCeelen(l9S8 l9en27)voordeklimop 
de unica Ineiank (O 238) en /// (1 208) al De benaming hoeft echter met van de klimop 
overgenomen ie / i |n aangezien in de Franse Ardennen ook (pti) lì voorkomt voor de 
haagwinde (ALCB, krt 806) Volgens Weijnen betrei t het hier een jonge ontlening ( 197'Sb, 
233) 

G BFNAMINGFN GEBASFbRD OP OVEREENKOMST MFT ANDERE PI ANTEN 

G I Gehaseeidop ttiteiltjke qetiikenis 

Gl 1 INDI WINDIIAMILH (CONVOLVLLACFAI) 

Zoals bij de benamingen gebaseerd op de groei wij/c( A 1 3), de vorm van de stengel (A 2 4) 
en de bloem ( A 2 I ) al gebleken is, draagt de haagwinde vaak benamingen die weinig spe-
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cil ick /ijn en eerder algemeen voor windende planten Bovendien blijken dooreen overeen 
komslige bloeiwij/e (A 2 I 3) windende of kruipende planten met kelkvormige bloemen 
met specifiek van elkaar onderscheiden te worden In de praktijk heeft dit tot gevolg dat het 
nauwelijks mogelijk is onderscheid te maken tussen algemenere benamingen en de bena
mingen van specifieke soorten, die een betekenisuitbreiding hebben ondergaan Wat betreft 
naamgeving vormt de haagwinde zo een complex geheel met de dagbloem en de dagschone 

- Dagbloem (Ipomoea purpurea Roth, Pharbitis hispida Choisy, Pharbitis purpurea Voigt) 
- Dagschone (Convolvulus tricolor L ) 

Pauwels (1933,67-69) vermeldt voor de haagwinde in de provincie Antwerpen een heel 
complex van benamingen dat ook en in de/elfde omgeving voor de in tuinen als sierplanten 
voorkomende (paarse en soms ook witte) dagbloem en (blauwe) dagschone gebruikt wordt 
Ze hebben beide opvallende kelkvormige bloemen en windeachtige lange stengels, alhoe
wel de laatste met windend groeit Afge/ien van het feit dat /e benamingen delen met de 
haagwinde, dragen /e ook eikaars namen 7o wordt het Antwerpse bonjoui -madame nu eens 
opgegeven voor de eerste soort (Comelissen/Vervhet 1899-1903,271) dan weer voorde 
tweede soort (Comehssen 1936 38, 102)11 Enemjds worden dus-vanwege het winden-
haagwmde en dagschone verwisseld, wat al blijkt uit het feit dat /e voorheen beide lot de 
Convolvulusfamilic gerekend werden Anderzijds worden-vanwege de met-witte bloemen-
dagschone en dagbloem verwisseld 

Het type honjow -maclame(lje) verklaart Pauwels als volgt Het onbegrepen belde- van 
de Franse samenkoppelmg beldezjoei wordt vervangen door bon- waardoor het algemeen 
bekende boiyow ontstaat Ik citeer Pauwels "Dit hoiijoui echter is, -en was vroeger nog 
in grootere mate,- een weinig "gemaakt" bij het volk, want hel is "aristocratisch" Geen 
wonder dat de volksgeest er een ander door de aristocratie bij "bonjow " veel gebruikt woord 
aan toevoegde, nl "madame(ke)" In dien vorm moest het woord wel bijval hebben'" ( 1933, 
68) Hoe dit ook /ij, een sterk argument voor deze redenering vormt het feit dat in het Frans 
het type bon/oui -madame niet voorkomt Het element tante m het unicum boiyoui -matantetie 
te К 246 (gespeld bon/oui matake) ziet Pauwels vervolgens als een geestig bedoelde ver
vanging, evenals de vervanging van honjow door"(goede) nacht " m пас ht-madamet/e te 
К 313 Zie echter ook bij bosrank hieronder 

Een geslaagde poging om deze verwarring te vermijden vormt het type и me honjow -
madame te К 293 Zie groep А 2 1 2 

- Akkerwinde (Convolvulus arvensis L ) 
In paragraaf 2 2 1 is over de/e overeenkomst wel voldoende ge/egd, m paragraaf 2 2 3 

zijn bovendien de gemeenschappelijke benamingen voor de akker- en haagwinde aange
geven Van der Trappen ( 1839,274) geeft voorde akkerwinde al de benamingen ι eld» inde 
akkei winde, kleine winde, \Ііпцеіню\ klokskens, lienden windom 

De umcd akkei winde te G U62d, >ose khmmei te В 048 en met gelokaliseerd \eldwinde 
berusten op bedoelde overeenkomst Te Serskamp (O 041 ) komt voor het unicum patak-
kenank samengesteld met patakkei zoals de aardappel in deze omgeving wel genoemd 
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wordt. Volgens Pauwels gaat het hier om de dkkerwinde, die veelvuldig in aardappelvelden 
voorkomt (1933,49). 

G 1 2 IN ANDERE FAMILIES: 

- Zwaluwtong (Polygonum convolvulus L ) 
Naast de verderop nog te noemen verwarring tussen vogelwikke en haagwinde worden 

vooral de zwaluwtong en de haagwinde door hun windende groei wijze én overeenkomstige 
pijivormige bladeren verwisseld. Genoemd werd al het type wilde boontjes op Terschelling 
(Franke / Van der Ploeg 1984,27,72 en 97), maar de zwaluwtong heet zo bijv. ook te Ρ 034 
enP088(Pâque 1896,41 l,Cottenie 1949-50,254). Vergelijk het Duitse и tide bühne (Mar/ell 
1,1148) Over het gehele taalgebied zijn er nog veel meer overeenkomstige benamingen", 
bijv. het type windsel in het Fries (Franke / Van der Ploeg 1984, 27), beeibinde in de 
Graafschap Zutphen, de Achterhoeken te Winterswijk (Heukcls, Deunk-Enljes 1971, 17), 
neeivunde ot wierwinde in Winterswijk (M 013), Gelselaar (G 227) en Twente (Deunk-
Entjes 1971, 274; Van der Lugt 1932, 275, Wanink 1948, 213), ι ank bijv. in Ζ -Oost-
Vlaanderen (Heukels; Teirlinck 1921-22, 3), lankjes te O 130 (Cotteme 1949-50, 254), 
shngeimos in het Westfries (Heukels), и//i/c boekweit in Salland, O.-Veluwe, Veluwe-
/oom, N.-Overijssel, Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen, Antwerpen en te L 387 (Heukels; 
Kh Hellendoom. 3; Reumers 1987, 90; Comelisscn-Vervliet 1899, 1446), boekw eitw inde 
in O.-Zeeuws- Vlaanderen en L 291 (VandenBroecke-DeMan 1982,167.D \7,6),\Mndom 
te Groningen en Antwerpen (Heukels; Ter Laan 1929, 1198, Cornelissen-Vervliet 1899, 
1444), zwaluwtong (Heukels), zwaluwi ank in Ζ -Oost-Vlaanderen (Teirlinck 1921 -22,335), 
и inde in Z.-Oost-Vlaanderen en te L 372 (Teirlinck 1921-22,303; Cotteme 1949-50,254), 
dun elsnaaigai en in Twente (Gigengack 1979, 132) en het element it/ek in stiekbinde (De 
Во 1888, 124) Door de/e overeenkomstige benamingen kon derhalve ook de peullo/e 
haagwinde wilde boonties gaan heten. 

- Franse boekweit (Polygonum tatancum L., Fagopyrum tatancum Gaertn.) 
Dit sterk op boekweit gelijkende én voorheen in boekweitcultures voorkomende onkruid 

is inmiddels uitgestorven. Het werd op grond van zijn overeenkomstige driehoekige of 
pijivormige bladeren en uiteraard als akkeronkruid ook verwisseld met de haagwinde, 
vandaar de types wilde boekw eiten boekeiwmde Hoewel de/e benamingen ook bij Heukcls 
( 1907,100) voorkomen, is toch met meer te achterhalen in hoeverre de haagwinde deze namen 
rechtstreeks van de hierboven behandelde /waluwtong (Polygonum convolvulus L.) heeft 
overgenomen. 

- Hop (Humulus lupulus L.) 
Op grond van overeenkomst in de windende groeiwijze de types hop, w ilde hopi anken, 

hoppeiank en hoppetouw Vergelijk het Duitse happe en hoppenblomen (Marzell I, 1150). 

- Erwt (Pisum L.) 
Vanwege de groeiwijze (indien geleid: klimmend; anders: kruipend) te O 144 het type 
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ernten Pauwels(l9'?3,53)houdtnogdetTiogelijkheidopcndatdezeopgdve(gespeld епіэп) 
met aaid te maken heeft 

- Bosrank (Clematis vitalba L ) 
Op grond van de overeenkomstige, windende groeiwijze draagt de haagwinde ook en 

kele benamingen die eerder betrekking hebben op de bosrank, door Dodoens (1554.426) 
onder Viburnum L\nen ende ι an sommu>hen Lenen genaamd Deze plant groeit niet alleen 
in bossen, maar ook m hagen en heeft eveneens witte bloemen Het type lijn wordt in twee 
gebieden aangetroffen, namelijk in de Betuwe (K 036 en L005), naast lijniank(L 017) hoslijn 
(L 040) en tieklijii (L 051 en voor de Betuwe bevestigd door Heukels 1907, 74) en in 
Haspengouw(P 169 en 212), waar het m het nabije Ρ 171 volgens Pauwels (1933.55) door 
"Volksetymologie" werd uitgebreid tot baleinen 

Zie overigens ook het type leiding in groep A 1 3 en 2 4 
7oals hierboven in F 2 is vastgesteld hoeft Limburgs ι ampel (< Waals lampioûle) met 

te berusten op verwisseling met de bosrank 

- Klimop (Hederá helix L ) 
Bij de groei wijze (Λ 1 3) bleek het klimmen van de haagwmde te leiden tot de typesklinwp 

klimmei en ι anken, benamingen die in dezelfde gebieden ook m gebruik zijn voorde klimop 
Uitzonderlijk is dat ; anken en dergelijke voorde haag winde veel vaker in West-Vlaanderen 
voorkomt Op grond daarvan kunnen dan ook andere benamingen van de klimop toegepast 
worden op de haagwinde Van de door Ceelen (1958, 16-31) voor Zuidnederland behan
delde klimopnamen komen de volgende ook bij de haagwinde voor lefte m hetzelfde 
Westvlaamsegebied, wintei (¡men eveneens in hel Limburgsen (aaid-)\eil(\naaid(<¡)\eil 
en aai d\eili anken) Het unicum и m ce/i/te Ь 096 wordt door Heukels (1907,115) voorde 
klimop gegeven Wilde и int>eid zou dan juist het onderscheid kunnen specificeren Voor 
klimop zie verder ook Grootaers 1954enEylenbosch 1964 Voor het unicum hem o volgens 
Pauwels "een verdere vervorming" van aauheil zie groep D 1 3 2 Voor hel unicum 
liefdekelk volgens Pauwels mogelijk een ν olksetymologische omvorming van leftekelk zie 
groep Η Zie ook nog het type hei ank in groep F 4 Nog een voorbeeld van de relatie 
haagwinde-khmop is te vinden bij Krekelberg (1935), die voorde klimop in Limburg op
geeft hiМИШЕ/(speciaal m Maastricht), çiootepispot iieiankcnpmkiank Al deze namen 
worden in mijn materiaal, inklusief Maastrichts/// im //iJjuist opgegeven voorde haagwinde, 
waaruit men mag kan konkluderen dat Krekelberg zich vergist en ook алх pmkiank een 
drukfout is voor / inb ank 

G 2 Gebaseeid op (пеіеепкотчііце Ьепаттцеп 

- Vogelwikke (Vicia cracca L ) 
Op grond van de windende groeiwijze worden de vogelwikke, de /waluwtong en de 

haagwinde, alle drie een lastig akkeronkruid, op Terschelling wilde boants)es genoemd 
(Franke / Van der Ploeg 1984,72, 27 en 97) Hoewel slechts de vogelwikke peulvormige 
zaden heeft is door de overeenkomstige groeiwijze het type и ilde boontjes ook op beide 
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andere soorten overgegaan Ook andere vogelwikkebenamingen duiden op de/e overeen
komst / ingeln ikke te Twente (Heukels 1907, 273 vgl imgel en ппцеІЫоет voor de 
haagwinde)en windsel in Groningen en Friesland (Heukels 1907,273;Ter Laan 1929,1198). 
Los van de haagwinde dragen vogelwikke en zwaluwtong ook elders dezelfde namen. 

- Oostindische kers (Tropaeolum majus L.) 
Verwarring met dit tuinplantje met /ijn typisch gevormde rood-oranje bloemen is uitge

sloten, maar er is wel weer overeenkomst in de klimmende of kruipende groei wijze. Uiteraard 
levert de/e overeenkomst identieke namen op, /oals Uimmei tje, klimop, ki itipei. ; anken en 
specifiek in hetzelfde gebied lopeit/e (M.-NLimburg) en hemelianken (ook in Z.O -
Vlaanderen). Op grond hiervan kon de haagwinde ook andere benamingen voor de 
oostindische kers krijgen en wel juist in dezelfde gebieden, namelijk kappeis (M- en Z.-
NLimburg) en mastoiu he in Z.O.-Brabant. Voor de benamingen van de oostindische kers 
/ie Brok 1986, 18 e v. 

- Kamperfoelie (Lonicera L.) 
Al vroeg in de 14de eeuw draagt kamperloelie in de W.-Brabantse Heibanjs de naam 

weden inde(n) ofwel wedemnde die diaget iode besten (Vandcwiele 1965, 229 en 253):!,. 
Dodoens' beschrijving van groeiwijze "heeft vele dunne ranexkens / daer mede dattet hem 
seinen om die boomen ende haghen wint" en groeiplaats "wast al om hier te lande aen die 
canten van den velden / tusschen die Braemen ende tusschen andere haeghen" geeft de oor/aak 
van mogelijkheid van naamsoverdracht ( 1554,718). Op grond het voorkomen van dezel 1de 
namen in de/elfde gebieden kan men dan ook vaststellen dat de types memmetie te К 235 
en :iiigeitje te F 051 van de/e klimplant /ijn overgenomen (Heukels 1907, 144-145, Pau
wels 1933, 71) Een korrespondent uit В ИХ) wijst er zeil op dat het daar voorkomende 
nindsels ook gebruikt wordt voor de kamperfoelie. 

- Kweek (Elymus repens (L.) Gould; Agropyron repens (L.) Bcauv , Tnticum repens L.) 
Als moeilijk te verdelgen kruipend onkruid op akkerranden, langs heggen en bosranden 

wordt ook kweek in verband gebracht met de haagwinde, zoals blijkt bij de types stiek en 
tieklijn Vanwege /ijn aren wordt kweek ook kiuipende taiwe of taiwegias genoemd 
(Heukels 1907, 259-60). Op grond hiervan kon de haagwinde te F 131 ook wilde tame 
genoemd worden. 

- Klaproos (Papaver rhoeas L ) 
In het Fries worden zowel de klaproos als de haagwinde spokebloem genoemd- zie kaart 

[2 2-31 Opgrond hiervan kon abusievelijk op Terschelling de benaming klapi oos overgaan 
op de haagwinde. 
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H OVtRIGh BENAMINGEN 

brugse-zotjes 
Unicum te N 029 Pâque ( 1896, 70) kent Bi κχκ hc-Zot te I 204. 206 voor een sierplant 
met purperen bloemen, de dnclobbige malope (Malope trífida Cav.), waarmee de 
haagwinde uitsluitend de grote kelkvormige bloemen gemeen heeft, die ¿elden ook wit 
schijnen te /ijn. Pauwcis' verklaring (witte bloem > wit als kleur van de onschuld > wit 
als kleur van de onnozelheid > zot > in Brugge bestaat een bekend krankzinnigengesticht 
> Binase) heeft mi| iets teveel weg van een kryptogram (1933, 70). 

dode-mensen 
Dit Terschellmgse unicum wordt uitsluitend door Heukels vermeld en wel bij de niet 
gespecificeerde genusbenamingen voorde winde (Convolvulus Tourn.). Bij Waringa 
(1952, 23) en Franke / Van der Ploeg (1984, 97) blijkt deade minsken op Terschelling 
specifiek voor de over de grond kruipende zeewinde (Cdlystegia soldanella (L )R.etSch.), 
die uitsluitend langs de kust op duingronden voorkomt Nergens elders, ook met buiten 
ons taalgebied (Marzell; Gerth van Wijk) is een benaming van dit type dan ook opgetekend. 
Als lokale benaming heeft het mogelijk te maken met het Terschellmgse toponiem 
deademamkiste (bijv. bij Winkler 1900-11, 59). Merk op dal de bloemen vleesklcurig 
zijn. 

fietse 
Te Haarst (F 096*) komt voor het unicum fietse Op grond van de windende groeiwijze 
zou dit een realisatie kunnen zijn van vm?, een benaming voor de wikke ( Vicia L.) Deze 
benaming komt echter met zo noordelijk voor, hooguit als "litterair'* woord (WNT XXI 
s.v. V/Me /). 

gapertjes 
Ie O 232 het unicum qapeikes Juist ook in deze omgeving is dit de benaming voorde 
leeuwebek (Antirrhinum L.) of vlasleeuwebek (Linaria Miller). Kennelijk net als ver
derop te behandelen muiltjes een fout (Pauwels 1933, 70). 

jemmer 
Geen enkel aanknopingspunt biedt het unicum ¡emmei te К 220. 

juffer-lize-bloem 
Dit unicum komt uitsluitend in gedrukte bronnen voor te Burgum (B 062) voor de 
haagwinde., luffei Uzeblom (Heukels 1907,74, Franke/Van der Ploeg 1984,96), ./«#<>/· 
Lize-blom(GerthvanWijck 191 l,225),.////c7-Z.vtt'WiWi(Duursma \93\)Juffei Lisehlom 
(Franke/Van der Ploeg 1955,89) en .///#¿>/-L/rí'/>/w?/w/í'//(Van der Vliet 1964,114). De 
benaming blijkt gebaseerd op een volksverhaal van Van der Meulen (1892, 206-07), 
waarin verteld wordt hoe en waarom Jufier Lize verdronken is te Burgum. De benaming 
is juist hier m gebruik geraakt, omdat de plant groeide op de plaats waar ZIJ verdronk en 
bleef rondspoken in de nacht. Elders heb ik vastgesteld dat de ware identiteit van de 
bedoelde plant de 's nachtsbloeiende nachtkoekoeksbloem is (Silene noctíflora, Melan-
drium noctiflorum Fr.). Naar de oorzaak van verwarring met de haagwinde, voor het eerst 
bij Heukels. blijft het intussen gissen. De oplossing lijkt, afgezien van een gewone fout, 
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toch gelegen in het feit dat Hcukels' mogelijke bronnen het 's nachts spoken van Jutfer 
Lize vermelden. Dit gckombincerd met de in Friese dialekten vrij algemeen voorkomende 
benaming spokehlom voor de haagwinde, óók te Burgum. moet de overgang van Jutfer 
Li7e naar de haagwinde veroorzaakt hebben (Brok 199()a, 95). Naast de haagwinde zijn 
m de loop der tijd ten onrechte ook de nachtbloeiers Silene nutans (Nachtsilene) en 
Melandnum album (Mill.) Garcke (Avondkoekoeksbloem) voor Burgum bedacht met 
de naam ¡uffei-lize-blom Merkwaardigerwijze is deze naam sinds 1985 de officiële 
benaming van de avondkoekoeksbloem (Franke / Van der Ploeg 1985, 14). 

kannetjes 
Het unicum kannetjes te G 075 kan door de meervoudsvorm /eker in verband gebracht 
worden met de bloemen. Mogelijk met de vorm daarvan, /oals /oveel benamingen in 
groep Α-2Ί-1. 

katte kaze struik 
Het unicum kattekiezesti oek te Valkenburg (Q 101) valt blijkens D 52,10 in een Midden-
en Z.-ümburgs gebied, waar juist het kaasjeskruid (Malva) zo genoemd wordt Ook 
Dorren (1928, 93) geeft Valkenburgs kattekièèzeki oed voor de Malva. Door hel ont
breken van enige gelijkenis moet de/e opgave op een tout berusten. 

katte staart 
Voor de haagwinde onverklaarbaar is het type kattestaart te I 107, 108 en Q 193. 

klokkeslag, klokjetikker 
Klokkeslag komt voor te В 095 en 117b, beide bevestigd door Franke / Van der Ploeg 
( 1984,96)en klokjetikkei als unicum voorde Stellingwerven (idem 1984,97). Beide /ijn 
onverklaarbare, met elkaar samenhangende uitbreidingen van klok uit groep Α 2Ί-1. 
Vergelijk de types Uokkewiei te F 009. bevestigd door Franke / Van der Ploeg ( 1984,97), 
en klokjeswwi te F 056 in groep A· 1 -3-1. 

koeoog 
Voorde haagwinde onverklaarbaar is het unicum koeoog te К 250 uit Pâque ( 1896,205). 

liefdekelk 
Unicum te O 220, volgens Pauwels ( 1933,60-61 ) mogelijk een volksetymologische ver
vorming met lefte- "klimop". Dit type komt echter voor de klimop niet zo oostelijk voor, 
zoals kaarten van Ceelen ( 1958) en Ey lenbosch ( 1964) laten zien Aangezien ook de types 
met (onze)-lieve-(vi ouw, -heei ) er niet voorkomen blijft het element liejcle- onver
klaarbaar. 

likebloem 
Unicum als likehlommen bij Franke / Van der Ploeg (1984, 97) opgegeven voor het 
Stellingwerfse Jobbegea (F 020). Voor deze streek geven Franke / Van der Ploeg op blz. 
83 de/elfde benaming ook voor een van papier nagemaakte hulsttak, evenals Waringa 
( 1952,49). Fries likehlom ot Leek stei tak is specifiek een takje met bloemen van gekleurd 
papier uit de Groningse plaats Leek. In de 19de eeuw ontstond hel gebruik dat schaatsen-
rijders na een verre tocht (oorspronkelijk naar Leek) /o een aandenken meenamen als 
trofee (Botke 1990, 17; Zantema 1984, 573, maar ook Dijkstra 1900-11, 121). In die 
betekenis heeillikebloni. afgezien van het feit dat hulst geen echte bloemen heelt, maar 
weinig te maken met de haagw mde. Voor Ganjp (B 061 a) geven Franke / Van der Ploeg 
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(1984.31 ) de benaming overigens ook op voorde hierboven onder /uff ei -lize-bloem aan 
de orde gestelde avondkoekoeksbloenv4. 

muiltjes 
Te O 187 het unicum mœlkas Juist ook in deze omgeving is dit de benaming voor de 
leeuwebek (Antirrhinum L ). Kennelijk net als bovengenoemd gapeities een fout 
(Pauwels 1933,70). 

muurbloem 
De korrespondent te Dreischor(1040) geeft zonderemge twijfel voorde haag- en akker
winde "Geen verseht I, beiden muurblommen". Het is met duideli )k op welke twee planten 
hij hier doelt. Weliswaar groeit de haagwinde ook tegen muren (vergelijk Helgolands 
mwklokcn bij Marzell I, 1153), maar dat geldt zeker met voor de akkerwmde. Verwis
seling met de muurbloem is zonder meer fysiek uitgesloten. 

rinkrank 
Heukels (1907, 74, 150) geeft als enige bron ; inkiank voorZ.-NLimburg Elders heeft 
hij eveneens voorZ.-NLimburg imkiank voor groot kaasjeskruid (Malva silvestris L.) 
evenals Jongeneel ( 1884,52), die voor Heerlen (Q 113) als betekenis "windekelken, wilde 
malva" geeft. Zie ook het type kattekazesti nik hierboven, dal met Malva m verband staat. 
Het ligt voorde hand verband te zoeken met het hier vlakbij voorkomende lypciieiank. 
maar niet duidelijk is hoe. 

schapulier 
Te 1254a het unicum s< happeliei en Pauwels zegt hierover: "We veronderstellen dat de 
ranken van de winde hebben doen denken aan de linten, waaraan de lapjes gewijde slof 
van het schapul ier over borst en rug neerhangen" en legt dan verband met het type nestel 
(1933, 67). De7e etymologie lijkt me te vergezocht. 

sleur 
Te Ρ 176 komt voor het unicum чіепгеп Pauwels ( 1933,54) acht het mogelijk dat deze 
benaming een "vervorming" is van shngei en of afkomstig van de akkerwinde of een andere 
plant 

wilde koffieboon 
Zowel Heukels (1907,74) als Franke /Van der Ploeg (1984,97) geven voorde Stelling
werven het type и tide koffieboon, dat nergens elders bevestigd wordt. Het is daarom 
vrij wel zekerdat Pranke/Van der Ploeg deze opgave van Heukels hebben overgenomen. 
De benaming koffieboon(tjes) is wel m gebruik voor de lupine, zwanenbloem en kruis-
bladwolfsmelk, maar met zo noordelijk (Heukels 1907,146,47 en 98) Wellicht staat de 
naam in verband met het type wilde boontjes, dat in deze streek ook opgetekend is. Zie 
vogelwikke en zwaluwtong in groep G 1. 

wingelplant 
Een unicum is de opgave wingelplant te Maarn (F 185) uit 'л\ипце1еп (?). Vergelijk 
Achterhoeks (k)nngelhloem, iingel m groep Al ·3·1. 

wuwa, wuwan 
De korrespondent uit Aalsmeer (E 117) geeft op wuwa en wuwan met de toevoeging "met 
het witte sap worden wel wratten bestreken". Bestaat er verband met wiewauwen "on
rustig zitten" voor het Knmpenerwaards genoteerd door Van der Ent (1990, 61), "zich 
gestadig bewegen, wiebelen"^ of w lewouw "(gele) wielewaal" (Van Dale 1984,3408)? 
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Noten 
1 Pauwels geeft abusievelijk het nummer 76 
2 Pauwcis maakt geen onderscheid tussen pispot en pispotje Zijn opgaven zijn door mij onderge
bracht bij het type pnpot 
' Inbinden kindeien \indentTikind Inmijnmatenaalbetrefthetindiegcbiedendetypes/wvw/ii/i' 
hew inde hiewinde mei winde \ ei winde Ііе\>(це)нііиІе и cc/ и inde wei winde (witte) w new inde 
и tei см inde w tew inde wildwinde (wilde) winde w indom en и indi ank( ei ) 
A Voor Convolvulus L geeft Schuermans ( 1883. 22) baw inde en De Во ( 1888, 11, 19) haw inde en 
how inde 

" Voortdurend bevestigd door Schuermans ( 186'i-70, 83), De Во ( 1888, 21 ) en De Во ( 1892, 145) 
h Zie ook nog verderop m dc/e paragraal de types иikkelwiei, klokkewiei en klokieswiei 
7 Zoook Klcijn(198(), 100) hew inde "zo goed als /cker afkomstig van het Oudnederlandse woord 
bewinden dat omwinden of inwikkelen beduidt" 
" O a te Rheine (t 11, 4), Osnabrück (t l5,6),Osterwick (w 10, 2), Venne (у 12,3) en Haltern (А' 
10,1) 

4 Ο a te Burscheid (H' 9,14), Laf leid (3 J"), Sinthcrn (К' 7,2), Widdersdorf (К' 7,4), Mülheim (К' 
8, 10), Blatzhcim (L'6, 5), 12L', Eitorl (M' 11,8) 

'" De semantische parallel haacwinde, he^ewinde en исс;и/нА· is uitgesloten, omdat de ver
spreiding van и cc/ "haag, heg' beperkt zich tot N O -Oost Vlaanderen, waar juist geen vormen met 
-/ - voorkomen (WVD I-1, 133 1 39, WBD 1-2, 224) 
" Zie ook nog verderop in deze paragraaf w ikkelw iel klokkew iei en klokjesw iei 
r Heukels ( 1907,73)geefi in het Land van Hulst voorde akkerwinde ook w ek dat door Kleijn ( 1980, 
101 ) als "strik" verklaard wordt 
I ' Dodoens ( 1608,701 ) vermeldt overigens zonder die toepassing te propageren nog dat volgens "De 
Italiaensche meesters ( ) tsaet met wijn ghedroncken / seer doet pissen" 
14 Ook een korrespondent uit F203 noemtpifpot/e een verzamelnaam voor planten met klokvormigc 
bloemen Zo ook het WNT XII 1, onder pispot 2h 

" Volgens Heukels (1907. Ы)-6\)річроііе\ in Salland (ook Kh Hellendoorn, 2 G 168). Graafschap 
Zutphen.O -Vcluwe, NLimburg(ook Rcumers 1987,90 L 387, Abrahams 1981 128 Leudal, Van 
der Voort 1973,222 L214,214a,215,217,245b,246a),Z -Holland (volgens Kcyser(1941,14 Dook 
nog op Texel), en и me klokjes in Zceuws-Vlaanderen 

" Zie Franke/Van der Ploeg (1984, 86) en D 17, 11 Heukels (1907, 22) geelt als lokalisatie de 
Friese Woudsireck 
17 In D 13, 14, bij Heukels ook nog voor N-Overijssel (1907, 59) 
IH Zo geeft Kh Oldeberkoop ' De witte winde noemden we heel tekenachtig tpöêkehloëmen" 
14 Namelijk "Grootmoeder zei altijd "Niet in de bloem kijken kinderen, want dan word je blind", 
vandaar hlinnehloem Als kindren durfden wij 't dan ook met" 
1" In de Franse Ardennen spelen kinderen met de omgekeerde bloempjes als parapluutjes (ALCB III, 
krt 806) In ons taalgebied wordt dit spel nergens vermeld De types pai apin paiapluutie en pa 
lasolletje zijn daarom elders (/ie A 2 l I ) ondergebracht 
II Voorde types/ю///ш</шаЛ7/ж\-таЛ7тс zie kaart 2 2 1 Andere gegevens zijn voorde dagblocm 
Ьоп/ош -madame in de omgeving van Turnhout (K 237, Paque 1896,60), bonjow -mai ie in / -Oost-
Vlaanderen ( feirlinck 1921-22, 342), da^hloem (Pauwcis 1933, 69), voor de dagschonc Ьоп/ош-
niadammekes en qoedendaq te К 237 (Pauwels 1936,54), Ьоп/ош madam te O 241, daqstei ι en te O 
004, (4i hone-ihi/ daqe in Oost-Vlaanderen, helle de /ош (/ie ook groep F 3) en da^hloem (Pauwels 
1933 68-69) 

" Zie Heukels 1907. 190-191 

' ' Heukels geett voor de Graafschap Zutphcn nog het type и /с/ и inde ( 1907, 144) 

^ Ook de door Botke (1990, 17) afgebeelde Leekttei tak vertoont geen fysieke gelijkenis 

^ Hs Puttershoek (K 092) uit 1953 geeft op blz 134 ook wiewauw "slaperig" 
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2 3 Klaproos (Papaver rhoeas L.) 

2-3 I Het be χ up 

De klaproos, dal wil /eggen de gewone of grote klaproos, is een lot 60 cm. hoge. behaarde 
plant. De bladeren zijn diep gedeeld, de hoogste stengelbladeren /ijn zittend. De uit 4 losse 
kroonbladen bestaande bloem is bloedrood, aan de voet vaak /wart 
gevlekt, en soms ro/e ot wit. De zaaddoos is kaal, bijna eivormig, 
met 8 tot 13 donkere stempels in een radvormige liguur. ZIJ komt 
voor in en bij korenvelden op zwaardere grondsoorten, langs wegen, 
dijken en op ruigten en bloeit tussen mei en juli. Afgezien van de 
Friese en Groningse kleigebieden komt ze over de IJssel m het 
noordoosten amper vooren evenmin op de Veluween in de Peel ( ANF 
3, 115). Er bestaan ook gekweekte soorten met bleke oranje en 
witgerande en gevulde bloemen. Nauw verwant is de kleine klap
roos (Papaver dubium L.) met kleinere en iets blekere rode bloemen 
en de ruige klaproos (Papaver argemone L), die behaard is, minder 
hoog wordt (tot 30cm.) en donkerbloedrode kroonbladeren heeft met 
zwarte voet (Heimans 1956,474-477; Christiansen 1975,195;Slavík 
1977, 100; Van Ooststroom 1977. 254-257). Bij de antwoorden op 
de enquêtevragen bestond vrijwel geen misverstand over de bedoelde plant: de vuurrode 
kleur van de bloem en het voorkomen in het koren bleken een aldoende onderscheiding te 
/i|n. Mogelijke verwarring met de genoemde verwante soorten leverde in elk geval geen 
aparte benamingen op. 

lien aanzienlijke komplikatie bij de interpretatie van de benamingen vormt de naams-
verwarrmg met de slaapbol (Papaver somniferum L.). Voor zover na te gaan wordt door de 
informanten wel hel onderscheid gekend tussen de klaproos en de slaapbol, die veel groter 
en hoger wordt (60 tol 120 cm.), anders van kleur is (wit en aan de voet lila, ot blauwachtig 
rood-purperen aan de voet zwart) en die voornamelijk verbouwd voorkomt of beter gezegd 
voorkwam. Tegenwoordig komt de slaapbol eigenlijk alleen nog als sierplant voor in tui
nen. BIJ de benamingen wordt er echter vaak geen onderscheid gemaakt. Liefst voor 195 
plaatsen werd soms door verschillende zegslieden in één plaats hel naamlype Uapioos 
opgegeven voor de slaapbol, met maar zelden een nadere aanduiding van de kleur, verschi)-
ningsvonn (groot, dubbel) of plaats van voorkomen. Het enquetematenaal waarop dit cijfer 
berust, dat van de slaapbol dus. bevat in leite een groot aantal benamingen waarvan onzeker 
is of de invul 1er wel de slaapbol op het oog had. Na spi using van zekere en onzekere opgaven 
blijkt de slaapbol 43 maal zeker (en 134 maal onzeker)papa\ ei genoemd te worden, terwijl 
de klaproos 79 maal papavei genoemd wordt. 

Hoezeer de benamingen van klaproos en slaapbol dooreen lopen blijkt vooral bij de oudere 
benamingen. Op tekstkaart [2·3· 11 zijn deze benamingen sterk geschematiseerd voor beide 
planten bijeengebracht en de kaart laat zien dat ze eerder geografisch dan botanisch vast
liggen. Erzijn onmiskenbare maan-, slaap- en /í('/í/-/o/;í'-gebieden, maar daarbinnen kunnen 
beide soorten vrijwel systeemloos de er voorkomende namen dragen. Het "onzeker" ma
teriaal bevestigt dit beeld volkomen en is daarom ook op deze kaart ingetekend. 
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Kaart [2-3 1]: Klaproos(PapaverrhoeasL.)enSlaapbol(PapaversomniferumL ): de types 
met maan-, slaap- en olie I heul I hol 

2 M Het matei iaat 

De klaproos werd in de volgende enquêtes al gevraagd: 
- SG V, bl/. 18 ( 1914): "klaproos". Voor 169 plaatsen werd een lijst teruggezonden, waarvan 

20 maal onbekend of met ingevuld. 
- ZND Brochure A-M. bl?. 47 (1922): "klaproos". 
- ZND 1, 125 (1922): "een klaproos (kollebloem, roode bloem in de korenvelden)". 
- ZND 15,9 (1930)· "Klaproos -Pr. coquelicot - Lat. pcipa\ ei De overal in het koren 

voorkomende roode kollebloem." 
- D 13,13(1945):"Hoenoemlmendeklaproos(PapaverRhoeasL.),7(Devuurroodebloem, 
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die tussen het koren groeit.).". Deze vraag is voorzien van een afbeelding (zie Vragen
lijsten 1960. 24). Aantal onbekend-opgaven: 68 (voor 64 plaatsen). 

Een aan7ienli)k aantal gegevens kon ook uit enquêtevragen betreflende de slaapbol afgeleid 
worden, namelijk uit: 
- Dp 48,16 ( 1973): "Welke benaming(en) kent u voor het een- of tweejarig kruid met grote 

bleekpaarse ol witachtige bloemen, blauwgroene, geheel onbehaarde bladeren en bij 
rijpheid grote ronde zaaddozen (5 cm in doorsnee)? Deze plant komt verbouwd voor (bijv. 
in tuinen) en vaak ook verwilderd; ze is giftig en ze wordt gebruikt voor de bereiding van 
opium (Papaver somniferum L.)." 

- D 48, 12 ( 1973): "Welke benaming(en) kent u voor het een- of tweejarig kruid met grote 
bleekpuaise of witachtige bloemen, blauwgroene, geheel onbehaarde bladeren en bij 
rijpheid grote ronde zaaddozen (5 cm in doorsnee)9 De/e plant wordt verbouwd, ze komt 
voor als sierplant en ook verwilderd; /e is giftig en ze wordt gebruikt voor de bereiding 
van opium (Papaver somniferum L.)." Deze vraag is voorzien van een afbeelding van 
bloem en zaaddoos (zie Vragenlijsten 1982, 116). 

- Roukens 1937, Ib kaart 75. Dit materiaal berust voor het Nederlandse taalgebied goeddeels 
op Pauwels 1933enSGV. 

De gegevens uit de beide enquêtes van de Zuid-Nederlandse Dialectcentralc (ZND 1 en 15) 
van de Katholieke Universiteit te Leuven zijn rechtstreeks ontleend aan Pauwels ( 1933,78-
126) en zijn gekomgeerd, respektievelijk aangevuld met de gegevens uit Pauwels 1936. 

2 3 3 De benamingen 

De 2117 per plaats gelokaliseerde gegevens, bevestigd door 3(X)3 korrespondenten of andere 
bionnen, zijn afkomstig uit 1562 verschillende plaatsen. Ze worden bevestigd en/of aan
gevuld door 164 globalere streckopgaven. 

- assekruis (Pauwels nr. 58): Ι; Ρ 118a. 
- balroos (Pauwels nr. 24): 2; К 239, 353. 
- blaasbloem (Pauwels nr. 69). 1: К 356. 
- blindebloem (Pauwels nr. 62): 4 (6), E 047, F 066,1 145, 187. 
- blind\bloem: 1; F 066. 
- bloedpater (Pauwels nr. 45): 6 (7); К 291, 294, 332, 333, Ρ 009, 014; Antwerpen. Zie 

kaart |2 3-4|. 
- bloedzuiger (Pauwels nr. 46): 2 (3); Η 036, 066. Zie kaart [2-3-4]. 
- bloedzuigersbloem. W.-Vlaanderen. 
- bloedzuiper (Pauwels nr. 47): 11 (14); Η 065,068, 069, 072,1 153, 183, O 252, 256, Ρ 

123a, 125. Zie kaart I2-3-4]. 
- bloedzuipersbloem: W.-Vlaanderen. 
- сосие/ісо/(Pauwelsnr.50):9(12),H036,068,K237,245,246,N072,141,Ρ082,171. 
- coquericot: 1 ; К 237. 
- donderbloem (Pauwels nr 59): 23 ( 126); F 068, К 235,237,268,272,273a, 274,300a, 

301, 305, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 315, 317, 348, L 207, 237, N 162, Q 003; 
Antwerpen. 
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- dorekop 1, В 084с 
- ßaproos 22 (26), E 164,211 F090,091,096*, ()96а, 109,122.124,140,142 142a, 144, 

144a, 144c, 145, 170, 185a, 190a, 193,G 118, L038, GraatschapZutphen, N -Veluwe, 
Veluwe/oom 

- giftroos (Pauwels nr 23) 1, К 208 
- haantje (Pauwels nr 52) 1, Ρ 041 
- heul (Pauwels nr 29) 18 (24), К 179a, 184, 191, 195, 197a, 204, 208, 218, 220, 215, 

237, 238, 275, L 280, 281,112,114, Ρ 047 Zie kaart [2 3 1] 
- heul, rode In Heukels /onder plaatsaanduiding 
- heul, wilde 1, К 146, Antwerpen Zie kaart |2 1 1 ] 
- heul(e)bloem (Pauwels nr 30)6(10), К 206,217.254.276,115,152 Zie kaart [2 3 1] 
- heulebos (Pauwels nr 31) 2, O 182, 195 Zie kaart [2 111 
- heulekop 2. К 204, L 114 Zie kaart [2111 
- heulroos (Pauwels nr 35) 1, Ρ 099 Zie kaart [2 1 1 ] 
- heultop (Pauwels nr 14) 2, O 067, Ρ 079 Zie kaart [211) 
- hollebos 3 (4), I 246. 252, O 084 Zie kaart [211] 
- hondsroos (Pauwels nr 21) 1 Η 084, Frans-Vlaanderen 
- inktbloem(Pauwelsnr 60) 9,Η024,012,1 149,173 K299,L 181,N047, 141,0082 
- kank l ,H007 
- kankanker 1, К 122 
- kankankerbloem 1 1045a 
- kanker (Pauwels nr 27) 15 (18). Η 018.1025,032,016,019a,048,052,055,056 067c, 

067d, 073 074, 075, К 122, N Beveland, Overflakkee, Schouwen, Tholcn 
- kankerbloem(Pauwelsnr 26) 161(256) HOOI.002,003,004,005,009 012.011,016, 

017,019,021,022,021,024,025,026,028,016,019,040 042,051,051,054 059.061, 
063,066,068.069 072,074,081,081.084,088,091,097,099, 100. 101, 105, 106, 108 
112, 111, 114, 116, 118.1016,019 020 022,021,024,025,026,03la,011,015,035b, 
040 041,044,045,045a,055,058 058,060,061,064a.065a,066,067d,070 ()72,082a, 
084a, 085,086,087,088,089,090,091,092,094,095,095a, 096,096a, 097,099, 1 (Ю, 
104,106 107,108,109.111,112.111,117,117a, 121. 125,128,134,116,117,118,140, 
162, К 045, 047,047b, 050, 081, 084, 086, 091^,091, 122 124,117, N 009, 016 018 
019.021,022,024,026,028,029,012,018,019,041,045,051,057,063 066,067,068, 
071,072,074,075,084,104,112,111,116,117,119,161,162,0069, Friesland, Goeree-
Overflakkee, Groningen, Land van Axel Mariakerke (WV1), Schouwen, Texel, Tholen, 
Voorne-Beierland, W -Fries (Ν Η ), W -Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren, Ζ -Holland, 
Zeeuws-Vlaanderen, 7 Beveland, Zeeuwse eilanden 

- kankerroos (Pauwels nr 28) 2, Η 007,1 065, Tholen. Voome-Beierland 
- kelk (Pauwels nr 67) 1,L286 

kerkroos 1. L 289 
- klap 1,L211 
- klapbakkes 1,1086 
- klapmaantje 1, G 143 Zie kaart [231] 
- klapper In Heukels zonder plaatsaanduiding 
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- klapperroos. In Heukels zonder plaatsaanduiding 
- klaproos (Pauwels nr. 17): 700 (897): Achterhoek, Ameland, Duinstreek, Friesland, 

Goeree-Overflakkee. Graafschap Zutphen, N -Limburg, N.-Overijssel, O -Drente, O.-
Veluwe, O.-Zeeuws-Vlaanderen, Salland, Schouwen, Stadstnes. Twente, Utrecht, Vel-
uwezoom, W.-Fries (N.H.), Walcheren, Z.-Holland. Zie kaart [2-3-2]; klaproosje. 2; В 
00la, F 095. 

Kaart [2 3-2]: Klaproos (Papaver rhoeas L.): de types klaproos en kollebloem 

- klaproos, gemene: In Heukels zonder plaatsaanduiding. 
- klaproos, rode (Pauwels nr. 18): 2; F 178a, Q 002. 
- klatschmohn (Pauwels nr. 75): 1 ; Q 260. Zie kaart [2-3· 1 ]. 
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klatschroos (Pauwels nr. 73): 10(15); L 329. Q 204a, 252.253,257.261,278,282,283, 
284. 
kobabloem: 1; N 045. 
koekeeske (Pauwels nr. 55): 1: Q 284. 
koekeloerehaan (Pauwels nr. 51): 1:1 147; O.-Zeeuws-Vlaandcren. 
koekoek (Pauwels nr. 54): 1; Q 088. 
koekoeksbloem (Pauwels nr. 53): 1; К 358. 
koelebloem (Pauwcis nr. 10): 4 (6); I 258, L 331. O 157. Ρ 065. 
коЦІе) (Pauwels nr. 3): 48 (56). Zie kaart [2·3·2|; Bloir, OLV.Thielt. Thielt. 
kol, rode (Pauwels nr. 4): 5: Ρ 147. 163. 196, Q 080, 162. Zie kaart [2-3-21. 
kolebrander (Pauwels nr. 7): Ι; Η 119. 
kolepatersbloem (Pauwels nr. 44): 1; К 342. Zie kaart |2·3·4|. 
kolkbloem (Pauwels nr. 11): 2 (3): К 276. Ρ 033. 
kol(le)bloem (Pauwels nrs. 1 en 9): 424 (728). Zie kaart [2-3-21; Bloir. OLV.Thielt,Thielt, 
Z.-Limburg, Land van Hulst, Nieuwerkerke, Veluwe/oom. 
kol(le)bloem, rode (Pauwcis nr. 2): 7: N 072. O 090, Ρ 118b, 218. Q 078, 161. 167. Zie 
kaart 12-3-2]. 
kollebloem, wilde: 1: Ρ 108a: Antwerpen. 
kollebost (Pauwels nr. 12): I ; O 023. 
kolsbloem: I; Q 162. 
koole (Pauwels nr. 6): 3; Η 118, N 036, 044. Zie kaart |2-3-2]. 
kool(e)bloem (Pauwels nr. 5): 55 (112). Zie kaan [2-3-2]; Land.van Hulst, O.-Zeeuws-
Vlaanderen, Z.O.-Vlaanderen. 
korenbloem (Pauwels nr. 13): 66(95), Η 036.096. 123.1 147. 148. 151, 179, 182,233, 
262,268, К 189a, 203.212a. 221.221a. 223.226,227.237.244,245,246,253,256.278, 
282.283.291, 307.339, 346,347,351,355. L 320.372, 378,420,427, N 089. 124. 131, 
O 004, Ρ 010,022.025.048,052,081.083,093, 111, 118a, 136. 175, 177, 179,Q001, 
002. 007, 009, 010, 015. 257. 284. 
korenbloem, rode (Pauwels nr. 14): 37 (52); I 151,221. К 213,225,231,237, 244,246, 
254.257,272.275,277.300a, L 286,289,314,317.354,355.361,378,416. Ρ 016.041, 
096a. 104, 107, 120, 161, Q 002. 078, 096c, 222, 257, 263. 
korenheul: In Heukcls zonder plaatsaanduiding. 
korenpater (Pauwels nr. 42): 3: К 333. Ρ 020. 027. Zie kaart [2-3-4]. 
korenroos (Pauwels nr. 15): 3; I 055.080, Q 278: Friesland, Utrecht. Walcheren. 
kratschroos (Pauwel.s nr. 74): 1; Q 278a. 
ArMisWoe»i:2;K311.L371. 
kruisje: 1:K237. 
ÄrMi.v/esWoe/n(Pauwelsnr.57):9(10);K276,277,314.316.317.348,349a, 357, Q 009. 
kruisjeszetter (Pauwcis nr. 56): 1 (3); К 237. 
kwade-ogen-bloem: 3 (4); I 139. 140a, 141; O.-Zeeuws-Vlaanderen. 
maan: 14 (16); F 129, G 143*, 171. 173, 200, 222, 223a, 224, 227. 233, 251. 252, 255, 
257; Salland. Twente. Zie kaart [2-3-1 ]. 
maanbloem: 7 (8): G 010, 177,177b, 181a, 207,233,1 116d; Twente. Zie kaart [2-3-1 ]. 
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Kaan [2 1 ì] Klaproos (Papaver rhocas L ) de types maan(-e, -bloem, -kop kap -knop), 
kankci (-bloem) (h)ciil en samenstellingen, olie samenstellingen, hol en 
samenstellingen, slaapkop(-peiihloeni). slaapioos, overige ç/iM/?-samen-
siellingen, (mde) koienbloem dondeibloem (Fries tongeiblom), oimeei \-
bloem lozewied, stinkebloem (-loos) bhndebloem, zeei(e)oi>en(-bloem), 
kw adeoyenbloem (ріероофіоет).palei -samenstellingen, spokebloem и olf-
samcnstellingen, bloedzun'ei (-zuipei ), А/м/5-samenstellmgen, (iode) mkt-
bloem,papa\ ei, \ aali>hloem en varianten, с oquelic οΐ,βαρι oos, klapi oos en 
коЦ-е, -Ie. -(le)hloem) Naar de/e kaart wordt in paragraaf 2 "5 3 met afzon
derlijk verwezen 
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maandroos: Graafschap Zutphen. Graafschap. 
maankop: 4; С 085, 118, 131, G 180. Zie kaart |2-3-l]. 
maanklap: I; M 013. Zie kaart [2-3· 11. 
maanknop: 3; С 150, 184*. G 011. Zie kaart [2-311. 
maankop: 6; В 019. 098, С 108, 114a, 189, F 002; Twente. Zie kaart [2-3-1]. 
maanskap: 1: С 122. Zie kaart [2-3· 1). 
тапеЫоет: 12; G 153. 171, 172, 176. 181a, 197, 198, 211. 235, 257, 258. M 015. Zie 
kaart [2-3-11. 
manekap: 10 (11); В 004, С 128, 130, 131, 131a, 132, 133, 161, 193, M 015; Hasselo. 
Zie kaart [2-3· 1|. 
manekap, wilde: 1; С 133a. Zie kaart [2-3· 1 ). 
maneknop: 7; G 033, 035, 039.079, 081, 139, 177a. Zie kaart [2-3· I]. 
manekop: 27 (38); A 001. В 004.006.013c, 029a, ()29b, 074,099a, 1 Оба, С 001 а, 030. 
031,035. ()38a, 043,085,103a. 112.115.118,121,144,189,F002e,G()62a. 174'i!, 178; 
Drente. Groningen. Oerterp. Zie kaart [2-3· 11. 
manekop, wilde: 2; В 032. С 118. Zie kaart [2·3·1 ]. 
meidebloem (Pauwels nr. 41): 1; Η 067. 
mellekol (Pauwels nr. 8): 2 (3); Ρ 176, 211. 
mohn (Pauwels nr. 76): 1 (2): Q 263. Zie kaart [2-3· 1 ]. 
mohn, rode: 1 ; Q 284. Zie kaart |2·3· 1 ]. 
mohnbloem (Pauwels nr. 77): 1;Q 278. Zie kaart [2-3· 1). 
oliebus: 2; L 290, 291. Zie kaart [2-3· 1 ]. 
olieknop: 5; К 171. L 186, 210. 246a. 257. Zie kaart [2-3-11. 
oliezaaier: 1. L 321. Zie kaait [2-3· I ]. 
olifantsbloem: I (2): L 267. Zie kaart [2-3· 1 ]. 
onkruid: 1 ; К 262. 
onweersbloem: 2 (3); F 066, 067. 
oogbloem: I : L 236. 
oogstroos: 1 : N 066. 
pöp<m?r(Pauwelsnr.64):72:BOI9.055.099a.099b. 120. С 029,044*, 065,079,104a, 
105, 125, 144, 148a. 165. 177a, 178. 179. 185, 186, 188a, 0(Ю5, E 002,036,037,040a, 
049,056. ( ^ * . 075,082,097, 117. 121. 128. 167, 192, 194, F 010a, 020,023,024,041. 
046.046a, 050a. 154, 187, G 024,075,1018,032.055.074, 113,264, К 056. 116. 122, 
151, 160, 237, 281a. 291. 316, L 291, О 074, Q 001, 009, 101, 284; Achterhoek. 
papaver, rode: 3; I 065. К 036, Ν 017. 
papaver, wilde: 2; E 233,1 069. 
papaverbloem: 1 ; I 061. 
papaveritje: Z.-Holland. 
papaverplant: 1: В 049. 
parapluutje (Pauwels nr. 68): 1; L 360. 
pater(s)bloem (Pauwels nr. 43): 4; К 291, 294. 332. Ρ 014. Zie kaart [2·3·4]. 
paver, rode: I ; F 131. 
piepoogbloem (Pauwels nr. 61): I; I 148. 
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- rode, de In Heukels /onder plaatsaanduiding 
- ro(de)bloem (Pauwels nr 65) 3. b-()l4 К 295, Ρ 036 
- rode-inkt-Ыоет 1 К 048 
- roggehloem (Pauwels nr 16) 1,1 268, Friesland, Stellingwerven 
- roggehloem, rode Friesland 
- roos (Pauwels nr 19) 14 (15), 1036. 051, 052 069, 072, 084a, 087, 116b, К 121, 276, 

304, L 199, N 090, Land van Hulst, Tholen. Ζ -Bcveland 
- roos, wilde 1, G 180, Walcheren 
- routebloem (Pauwels nr 66) 1,1173 
- rozewied(Pauwelsnr 20) 8. HOI 1,016,023,1069,072, 105, 125, 125a, Walcheren, 

Zeeuws-Vlaanderen 
- sint-jans-kruid 1,H0I2 
- slaapbol (Pauwels nr 38) 2, L 314,416 Zie kaart [2 3 1] 

slaapbolt 1 (2), F 087 Zie kaart [231] 
- slaapkop (Pauwels nr 36) 27(36), F131, H 021,026,059, К 201,277,360 L 289,289a, 

314.317,318.318b,353,355,360 414,418 422,Ρ049,051,119, 120,Q001,002,003, 
088 slaapkopje 1, L 289 Zie kaart [2 3 1] 

- slaapkoppebloem (Pauwels nr 37) 1, Ρ 176 Zie kaart [2 3 1] 
- slaapmuts (Pauwels nr 39) 4 (6) L 314. 354, 360, 366 Zie kaart [231] 
- slaaproos (Pauwels nr 40) 15 (16) Η 122.1036.051,052, 153 163, 168, 169, 224, N 

067, 154,0 017,080, 195, Ρ 088, W Zecuws-Vlaanderen Zie kaart [2 3 1) 
- slaaprozeknop 1, I 051 Zie kaart [2311 
- spokebloem 23 (25), В 007,01 За, 014a, 018,019,020,032a, 035,037,039,040a. 042, 

044 046,048.048b, 050,051,090, Walcheren, 't Bildt, Friesland, Groningen, Groningen 
(Westerkwartier) Zie kaart [2 2 3] 

- stinkbloem 2, F 002, L 244 
- stinkebloem (Pauwcis nr 63) 1,N()53 
- stinkeroo\ 6, А 004, 006, 007, 008, 009, 010 
- stmkerbloem 1, N 063 

stmkroos 39 (43), А 006, В 096*, 120, F 004,005*, 010a, 013,018,029a, 036*, 036, 
038 040b, 041, 041 b, 042,042a, 043, 043a 043b, 046,046a, 052,053,061 a. 062,063, 
064 065, ()73a, 075, G 074, 074a, 075b 076b, 08Ia, 090a, 092*. N 068, O -Drente, 
Stellingwerven, Friesland Texel 

- stmkroos, kleine 1, F 072a 
- stokroos (Pauwels nr 25) 5, В 080a, Ρ 002, 013, 188, 192 
- tongerbloem 2, В 048, 080a, Friesland 
- trems 1,G210 
- tulp, wilde Friesland 
- vaalbloem 3, В 017, С 026a, 028. Groningen, Groningen (Hogeland) 
- vaalgbloem 3, В 017, С 028, 032, Groningen, Gronmgen-Hunsingo 
- varkensbloem (Pauwels nr 70) 1, Ρ 099 
- verßloem 1, С 026 
- viís (Pauwels nr 71) 1,K241 
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- wikke (Pauwels nr 72) l , L ì 5 4 
- wüdroos l , K 184 
- wolve(r)bloem (Pauwels nr 48) 5 (6), H 061, 116, N 013,072 071 Zie kaart [2 1 4] 
- wolveroos (Pauwels nr 49) 8 b 015, H051 ,N 050,052.051.056 057.058 Zie kaart 

[2 14] 

- zeer-oog 1 E 028a 
- zere-ogen-bloem 10, E 009a, 021,024,031,012,011, ()47a, 050,057, Kennemerland, 

W Fries (Ν H ) 

- zonneroos (Pauwels nr 22) l , H 106 

2 14 Anah ie \an de benamingen 

Dodoens' beschrijving van de klaproos (1554,465-467) bevat een groot aantal elementen 

dat bij de behandeling van de afzonderlijke benamingen een rol speelt Ik citeer daarom 

Dodoens in /ijn geheel 

Van Clapper roosen 

Tgheslacht Clapperrooscn si|n tweeclerleye Groot (= ' HB) ende Cleyne (= Papaver rhoeas 
I HB) / van bladeren versceyden maer van bloemen malcandercn sccr ghelijck 
Tfdtsoen Die cleyne Clapperrooscn hebben dunne ghchayrde stelen daer aen wassen 
langhachtighe rontsommc ghckerlde bladeren / den bladeren van anderen huelen (met name 
Papaver sommterum L HB) niet seeronghelijck maer veel minderende met elfen/maer wat 
ghchayn Die bloemen sijn schoon bruyn rooi den bloemen van den Huelen van fatsoene met 
onghelijck/ in dmiddel swertc hayrachtighe steelkens hebbende Ende als dése bloemen vergaci! 
¿oo come« daer bollckens voort /die veel minder sijn dan die Hue! bollekens /ende van fatsoene 
lanckworpick /daer in swert saei leyt Die wortel es lanck ende geclachtich ( ) 
Plaetse Clappcrroosen wast op die corenvclden tusschen die Perwe / Rogghe / Hauer ende 
Gherste / ende die cleyne sijn meer ghemeyn 

1 i|t Clappcrroosen blocycn in Mcye ende van dare» voort tot in dat eynde van den /oomer 
Ndem Dit wildt gheslacht van Huel wordt gheheuen in Griccx Mec on Kluias In Latijn Papaiiei 
eiiatuum Papauei fluïdum endcPapauei Rhaas In sommighe Apotekcn Papaiiei ι ubi um 
In Hoochduytsch Klapperrosen / Kornroosen In Ncerduylsch Clapperrooscn ende roodc/i oft 
wilden Huel In Franchois Coquelicoc ou Pouctau Ende oft dal tweede gheslacht van Clapper-
roosen een Argemone es oft met en wordt sonder redene met ghctwijfelt 
Natuere Clapperrooscn siin ooek vcrcoelende den Huelen van natueren seer ghelijck 
Cracht ende werekmghe Vijf oft ses bollekens van Clappcrroosen met wijn ghesoden ende 
ghedroncken verwecken lot slapen Tselue doet ooek säet met huemch inghenomen 

Die bladeren met den gruenen bollekens ghestoolen sijn seer goei gheleyt op alle quade hecte 
sweennghen / ende op dat wildt vier/ ghelijck die huelen 
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A BFNAMINOr.N GEBASthRD OP HE! UIIt-RLUK 

A 1 De plant in zijn geheel 

A l l DE \LGCV1E\b VbRSCHUMNC. 

- Met plant het unicum papa\ei plant te В 049 

A 1 1 1 Met betrekking tot het hebben van bloemen 

- Met bloem· Een groot aantal types is samengesteld met hel element -bloem, blaashloem, 

blindebloem, blindsbloem, dondeibloem, mktbloem, kobabloem, koelebloem, kolc-

patei sbloem, kolkbloem, meidebloem, olifantsbloem. onweei sbloem, ооцЬІоет, 

patci(i)bloem, io(de)bloem. lode-mkt-bloem, (iode) loggehloem. loittebloem. чроке-

bloem, tongeibloem, \aalbloem, хааІцЫоет, \aikensbloem en \eifbloem Kennelijk 

fungeert -bloem als meest opval lende onderdeel in de/e samenstellingen als pars pro toto. 

Daarnaast zijn er types samengesteld met -bloem, die ook zonder dit element voorkomen: 

bloedzuit>ei sbloem, bloedzuipei чЬІоет heid(e)bloem. kankankei bloem, kankei bloem, 

koekoeksbloem,(ι ode, и ilde)kol(le)bloem, kolsbloem. kool(e)bloem,ki uisbloem, ki im/es-

bloem. Аиade-ogen-bloem (naast zeei-oog), maanbloem I mohnbloem, manebloem, 

papa\ ei bloem,piepoogbloem (naastr^e/ -oog), slaapkoppebloemcn zei e-ogen-bloem (naast 

zeei -oog) Men mag hieruit met konkluderen dat -bloem bij de/e types specifiek op de bloem 

slaat, integendeel, ook bij de/e samenstellingen staat -bloem voor "plani". 

Tenslotte zijn er samenstellingen met -bloem die naast ¿ich een heteroniem kennen met 
-ioo\ heu1(e)bloem. kankei bloem, (iode) koienbloem. maanbloem I mohnbloem (naast 
maandi oo\). '¡tinkbloem, stmkebloem, sttnkei bloem en и oh e(i )bloem 

- Met -іооч, -tulp. Zie verder onder A-2 1 1 

А 1 1 2 Met betrekking tot het kruidachtige 

- Met wied "kruid" lozewied Het element -wied in hel Westvlaamse, aansluitend 

Zeeuwsvlaamse en Ζ -Bevelandse type lozewied hoeft met, zoals Pauwels aanneemt, 

"identisch" te /ijn met het Engelse и<?с>£/(1933,94) Blijkens Oudsaksisch и ¡od, Oud-
hoogduits и leta en de Friese afgeleide werkwoorden w/udde, wjùde en wjoede kan het 
evenzeer een relikt zijn (Weijnen 1975a, 176) Rozewied valt samen met melkwied en 
melki iet voorde paardebloem, die een iets groter zuidwestelijk gebied bestrijken Zie de 
ver/amelkaart и ¡ed [2·5 3] bij de behandeling van de paardebloem, waar ik hier verder 
op inga. 

- Met kiiud: het unicum sinl-janskiiiidtc Η 012 

А 1 2 HFT КЖМААТ 

- Met klein: uitsluitend kleine 4tinkioos te Veendijk (F 072a) Men zou dit kleine m het 

algemeen verwachten om de tegenstelling met de grotere slaapbol uit te drukken, maar 

op deze plaats dient de spccitikatie ter onderscheiding van de pioen, die aangrenzend 

stinkioos genoemd wordt. 

- Met diminutiefsutfix. haantje, klapmaantje, klaprooye, koekeeske, papavei itje, para-

pluutje 
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A 2 De onderdelen van de plant 

A 2 1 Df- BL0E4 

A 2 1 1 De vorm van de bloem 
- Met IOOS: (wilde) roos en de samenstellingen balroos,ßaproos, giftioos, heulioos. 

hondv oos, kankei roos, kei ki oos, (ι ode, gemene) Uaproos(je), klapperroos, klatsc hi oos, 
kmenroos, kiatschroos, maandioos, oogstwos, lozewied, slaaproos, slaaprozeknop, 
(kleine) stmkroos,stmkei oos,stokroos, wildroos, wolvei oos, zonneroos Schroefl (1915, 
48) neemt als oorzaak de rode kleur bij deze naamsoverdracht aan. Pauwels (1933,97) 
is daar minder zeker over, omdat ook planten met met-rode bloemen гогл-benamingen 
kunnen dragen. Hij 7iet deze / oos-benamingen dan ook eerder als verwarringen met andere 
planten zoals de pioen. Voor een aantal gaat dat op, met name voor balroos, stokroos en 
kei h oos, maar voor het merendeel niet. Uitbreiding van de theorie van Schroef! geeft 
echter, zoals hierboven onder A-1 • 1 · 1 al bleek, een overkoepelende verklaring. Men heeft 
hier namelijk te maken met een typisch geval van betekenisverruiming, waarbij een 
specifieke naam gepromoveerd is tot algemene benaming: ι oos "rosa" wordt zo tot 
opvallende (of mooie) bloem m het algemeen. Het kleurelement m de verklaring van 
Schroefl vormt in deze overgang wellicht een tussenstadium. Het WNT geeft s.v. roos 
5 een aantal konkrete gevallen van deze betekenisverruiming, bijv. m het Amsterdams, 
die ook in Noordfnese dialekten en in hel Beiers Alpengebied voorkomt. 

Het type wilde tulp komt alleen voor in Heukels( 1907,174) als Friese benaming. Francke 
/Van der Ploeg ( 1984,42) vermelden daarentegen dat ze deze naam in het Fries nooit gehoord 
hebben, waardoor men zou mogen aannemen dat deze opgave onjuist is. Mar/ell (1943-
1979, III, 556 e.v.) neemt echter de opgave van Heukels over en wijst erop dat ook andere 
rode bloemen met de (rode) tulp in verband gebracht worden. Tulp komt overigens in de 
Nederlandse dialekten ook wel voor als benaming voor planten zonder rode bloemen. Als 
tulpen in Drente voor de gele lis (Sikken 1981, 5), als (wilde) tulp in Salland en de 
Stellingwerven voor de kievitsbloem (Heukels 1907, 105) en als tulp in Salland en de 
Achterhoek en wilde tulp te Walcheren, Friesland en in het W.-Fries (N.H ) voor de bostulp 
(Tulipa silvestns L.) (Heukels 1907,261; Francke /Van der Ploeg 1984, 138). Tulp wordt 
dus kennelijk zoals roos ook als algemenere benaming voor "bloem" gebruikt. 

A 2 1 2 De kleur van de bloem 

- De rode kleur- ro(de)bloem, de ι ode en de woordgroepen / ode heul, rode klaproos, rode 
kol(le)bloem, rode kol, rode koienbloem, rode mohn, ι ode papavei, rode paver, iode 
loggebloem BIJ al deze woordgroepen, behalve bij ι ode-inkt-bloem dat verderop ter 
sprake komt, dient de nadere aanduiding TOOÍ/ter onderscheiding van andere planten met 
name van de slaapbol en de korenbloem. Strikt genomen zijn deze benamingen daardoor 
met gemotiveerd door de rode kleur van de klaproos. 
Een verwijzing naar de rode kleur is ook te vinden in de samenstellingen met bloed, 

namelijk bloedzuiger(sbloem), bloedzuiper(sbloem) en hloedpater (in de meeste plaatsen 
eerder afgeleid van het werkwoord bloeden, getuige de uitspraak bloeipatei). De bloed
zuiger is weliswaar zwart van kleur, maar het gaat hier om kinderschnkbenamingen waarbij 
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het kleurverband tussen "bloed" en klaproos niet over het hoofd ge/ien mag worden (Pau
wels 1933, 107-109) Een parallel geval is de benaming bloeddiappels voorde vuurrode 
zomeradoms (Adonis aestivalis L., Heukels 1907, 5). 

Op grond van de rode kleur van de hanekam. haantje en mogelijk het element -haan in 
koekeloeiehaan.(Pauwch 1933,110-113,7ie echter F 2). Hierbij indirekt ook de ontleningen 
с oquelu at en f oquei IL ot 

Het unicum kolebiandei komt le H 119 voor naast Lolebloem Het element -biande/ is 
een rechtstreekse, mogelijk humoristisch bedoelde vervanging van -bloem (Pauwels 1933, 
85) ingegeven door vergelijking van de rode kleur met de gloed van brandende kolen. 

Van rood is via vuur en bliksem tenslotte een verband te leggen met de dondei- en 
onweei -samenstellingen dondei bloem, toni>ei bloem en onweei sbloem De tussenstadia 
ontbreken echter. Plantnamen met het element bliksem ontbreken volgens Heukels zelfs 
geheel in het Nederlandse taalgebied 
- De opvallende kleur van de bloem de benaming Uapbakkes te 's-Heer Arendskerke (I 

086), door de korrespondent als volgt toegelicht "verklapt = verklikt zichzelf door met 
haar vuurrode bloem overal bovenuit te steken". 

A 2 2 ПЕТ ZAAD 

А 2 2 1 Het zaad 
Te Necritter (L 321 ) komt voor het unicum ohezuiei, dat ín deze streek geïnterpreteerd kan 
worden als ohezaatei (WBD1-8, 1395). Vragenlijst D 48, 12 geeft ten overvloede voor de 
slaapbol vlakbij nog eens olliezejai (L 0265?) en ohesitijei (L 293) op met de toelichting 
"oliezaaier". 

А 2 2 2 De zaaddoos 
- Met maan oí molm· maan,(rode) molm en de samenstellingen klapmaantje, klatic hmohn, 

maanbloem, mohnbloem, maandioos, maankap, maanklap, maanknop, maankop, 
maandioos, maanskap, manebloem, (wilde) manekap, maneknop en (wilde) manekop 
Bij Pauwels ontbreekt deze groep op de unica meidebloem, klatschmohn, mohn en 
mohnbloem na In Nederland zijn dc/e benamingen sterk verbreid voor de klaproos en 
de slaapbol. Tekstkaart [2·3· 1 ] laat zien dat /e in het noorden en oosten vooral in gebruik 
zijn voor de klaproos In het westen is maan en samenstellingen voorbehouden aan de 
slaapbol. Dit laatste wordt vooral veroorzaakt door de specifieke benaming blanw-
maanzaad, die van recente datum is en zijn grote aaneengesloten verspreiding dankt aan 
de in deze eeuw sterk toegenomen en gepropageerde teelt van de slaapbol voor olie en 
morfine. Na de tweede wereldoorlog kwam daaraan een einde, maar de plaatsen waar 
blauwmaanzaad voor de slaapbol nog voorkomt herinneren nog aan de gebieden waar 
hij geteeld werd Opmerkingen van korrespondenten in lijst D 48 wijzen er ook op dat 
deze benaming m bepaalde gebieden niet echt als een oorspronkelijke dialektbenammg 
beschouwd wordt. 

Maan ontstond uit germ *mêhan- dat evenals germ, ^magan-, met grammatische Wechsel 
en ablaut, terug te voeren is tot voorgerm. *mäk(en). een oorspronkelijke benaming van de 
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slaapbol, die volgens Kluge (1957,483-84) in de streken rond de Middellandse Zee, waar 
de plant inheems is, door de Indogermanen benoemd is De wiaa/ï/ww/ï/ï-benamingen behoren 
daarom oorspronkelijk met evenveel recht tot groep G· 1. Als benoemingsmotief reconstrueert 
Kluge de buidelvormige opzwelling van de kop van de slaapbol. Schroef! (1915, 11 e ν ) 
wijst meer expliciet naar de kusten van de Zwarte Zee, waar al zeer vroeg papaver geteeld 
is Met Buschan (1895) maakt hij aannemelijk dat de Grieken de plant daar hebben leren 
kennen, omdat het Griekse μήκων (Dorisch μάκων) samenhang verraadt met verschil
lende Slavische en Zuidkaukasische talen, waar de slaapbol mak heet Vanuit Griekenland 
heett de benaming met in het klassieke Latijn weten door te dringen (behoudens één attes
tatie, zie Schroef! 1915, 12-13) wat verklaart dat de naam in de Romania ontbreekt. De 
Noordfranse man, mahon-патеп m Picardie zijn ontleningen uit het Germaans, dat op /ijn 
beurt de naam rechtstreeks, well icht via de Donau ontleend heeft uit het gebied rond de Zwarte 
Zee (FEW XVI, 498-99; ALPic krt. 281 ). De noordelijke ontleningsweg en de zuidelijke 
(die eindigt m Griekenland) is dus identiek aan die van hennep I hennep (zie Brok 1973a, 
8-9). 

De benamingen die gebaseerd /ijn op het element maan zijn dus oorspronkelijk. Ze /ijn 
met het geteelde gewas, m casu de slaapbol, vanuit het oosten in on/e taal doorgedrongen 

Ook de taalgeografische verspreiding wijst op een hoge ouderdom ten opzichte van de 
andere benamingen en op oostelijke herkomst Uit oude attestaties blijken de таап-Ъс-
namingen als vanouds bekend in vooral westelijke en noordoostelijke bronnen. Kiliaan ( 1599, 
299-300) noemt maen-kop\\o\\ fri sicamb ,maensax en таеп-шесІчісатЬ. De attestaties 
die ik aantrof sluiten daar bij aan, maar geven ook nog (West)vlaamse vormen 

13de eeuw mecopin (Gysselmg 1980, 334: Calais-St.Omaars), macopijn I macopme 
(Gysseling 1981, 353 en 366: Brugge; het MNW IV, 1355 geeft als varianten mecopijn I 
mecopme), 

14de eeuw: mancopijn (Vandewiele 1965,390-92: West-Brabant), mane op (Braekman 
1975, ІЗЗеп 161 Zuidhollands,bijv Dordrecht),macopijn (Flaut 1972a,58: Westvlaams), 
mecopme, mancopijnzade (Van Leersum 1912, 42 en 54, Westvlaams), 

rond 1400 maan (De Man 1964, 192: zeer westelijk getint Nederduits), mankop 
(Braekman 1970, 438· Centraal Hollands); 

15de eeuw: mane op (De Man 1964, 109· streek Keulen-Zutphen-Munster), mam nop 
(MNW IV, 1127· Noordhollands), ma\nsa\t I maynsaits (Van der Schueren 1804, 165 
Gelders-Kleefs1), mee oppen I mecoppin (MNW IV, 1355' Vlaams), mancop (Braekman 
1970,438. Centraal Hollands en omg Dordrecht), mane opzael (Den Hei bai ins in d\etsc he 
(Leuven9 1484). streek tussen Aalsten Brussel (Brok 1991,35); slechts éénmaal naast talloze 
w/vtfir-benamingen'), 

16de eeuw: mancop (MNW IV, 1127: Brabants), mancop I mancopine I maensaets 
(Braekman 1975, 215, 276 en 289: streek Arnhem-Apeldoorn), maensaet I mancopsaet 
(Plantan 1573 Brabants9 met Duitse invloed), maenkopsaet (Daems 1942, 665. Zuid-
oostgelders), mancop (Junius 1567, 152 Westtncs). 

Uit het hedendaagse materiaal blijkt dat de benamingen met maan in de noordoostelijke 
dialekten zijn overgegaan op de klaproos. In Groningen is binnen deze benamingen de 
oppositie blauwmaanzaad- versus maan(e)kop I -kap ontstaan om beide soorten te onder-
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scheiden Bij de overige benamingen in de/e groep is er eerder sprake van samenval. die 
waar nodig bestreden wordt door nadere aanduidingen over de kleur (iode) of groeiplaats 
(wilde) De types tmtanklap klapniaanije en klatsilimolili differentieren /ich van de 
slaapbol door het klap/oos element klap resp klatsch 

Maandiooi dat uitsluitend door Heukels (1907, 171) wordt opgegeven voorde Graaf
schap Zutphen en door Koendennk ( 1982,18) werd overgenomen voorde Graatschap moet 
gezien de verspreiding van andere maan samenstel lingen m dit gebied wel een remlerpretatie 
/ijn van ^niaanioos In het Rijnlands komt dit als niohiuose voor (RWB IV, 651) 

Het unicum meuiebloem werd door Pauwels al eerder (1910, 82-81) herleid tot een sa
menstelling met niaan-

Mclbol slaapbol В IJ Dodoens( 1554,466) "als dese bloemen vergaan zoo come// daar 
bollekens voort / die veel minder sijn dan die Huel bollekens / ende van fatsocne 
lanckworpick (sic) /daer in swert saet leyt 

- Met holt "bout" Uitsluitend te Staphorst (F 087) slaapbolt door twee korrespondenten 
opgegeven als slo(<>p)boite resp slaobolten Ebbinge Wubben (1907, 126) geeft uit
sluitend voorde slaapbol чІёЬоІіё 

- Met/wT/(WNTni-l s ν booste)' peul,bolster"4«//e/wsrnaastgeassimileerd/;í,/(/í'/ws 
liollehos In het type oliebiis als oliebeiis te Pannmgcn (L 290) en oliebos te Helden (L 
291 ). is het tweede deel van de samenstelling wellicht ook in verband te brengen met dit 
bos(t) Het kan evenwel ook een nieuwvorming zijn, waarin heus bos < -bus 

- Met kap de types niaankap (wilde) manekap en maaiiskap 
- Mei kop de types doiekop healekop maankop manckop slaapkopdei en slaap 

koppehloem Bij Blankaart (1698,445) 'de bloem afgevallen zynde, siet men een lang
werpig, klein man-kopjes ofte zaad Imisjen (sic) 

- Met knop maanknop maneknop olieknop slaapt ozeknop Van Sleeuwen (1990,17) geeft 
het type olieknop in de oude veldnaam ollteknoppetilwf te Boekei (L 181) 

- Met top "dikke, met /aad gevulde, min ot meer bolvormige vrucht van sommige gewas
sen" (Pauwels 1911 104) heultop 

- Met kelk kelk Omdat de bloem van de klaproos juist met kelkvormig is denkt Pauwels 
( 1911. 122) ook hier aan de vorm van de zaadbol 

В BbNAMINGFN GEBASEERD OP DE PLAATS VAN VOORKOMEN 

В 2 /// het и ild 

В 2 1 A U J F M E B - N 

De aanduiding wild dient steeds ter onderscheiding van de slaapbol, die uitsluitend voor
komt als sierplant of kulluurgewas, vandaar и ilde heul и ilde kollehloein и ilde manekap 
wildemanekop wildepapa^ei wilde ι oos.wilde tulp wildioos Bi) wilde ι nos en wildioos 
dient и ild(e) eerder ter onderscheiding van de gekweekte roos 
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В 2 2 SPECIHI К 

1 In koren- en roggevelden 
De samenstellingen (ι ode) koi enbloem koienheul koi enpatei, koi e m nos oociti oos en 
(iode)>oçi>ebloem Zie hierover uitvoerig Pauwels (1913, 87-91 ) Geredeneerd vanuit de 
boer behoort in feite hierbij ook het type onki indie Broechem (K 262) In zijn kommentaar 
postuleert Pauwels koi eni oos als een oorspronkelijke benaming voor de klaproos Hij doet 
dit op grond van Kiliaan( 1599,250) kolle-bloem j coien юочеп Anemone Hoeweleen 
nadere aanduiding m verband met de klaproos in het exphcament s ν koi en-i oose ontbreekt 
- zelfs anemone ontbreekt daar - acht hij de synonymie van het hierboven geciteerde van 
voldoende bewijskracht De inmiddels in druk uitgegeven "vierde" Kihaan (1981,269) geeft 
hem daarin gelijk Kiliaanvultdaars ν koien ;í>oíí'aan"&papauererraticum argemone" 
Dit ai cernane moet wel slaan op de ruige klaproos (Papaver argemone L ), die ook al door 
Dodoens (1554, 466-67) bij de klapro/en ondergebracht werd Sprekend over de gioote 
с lappei ι оочеп (papauei ι hoeas allei um), dat wil zeggen de soort met grote bladeren, laat 
Dodoens daarover geen onzekerheid bestaan "Ende oft dat tweede gheslacht van Clapper-
roosen een Argemone es oft met en wordt sonder redene met ghetwijtelt" 

Koiemoos is op het unicum m Welkenraat (Q 278) na als naam voor de klaproos ver
dwenen Pauwels vermoedt dat de korenbloem (Centaurea tyanus L ) het "opgeslokt" heeft, 
waardoor koi enbloem zowel klaproos als korenbloem ging betekenen De/e ongewenste 
homonymie wordt dan vervolgens ongedaan gemaakt door bij de klaproos de nadere bepal ing 
iode toe te voegen of door uit te wijken naar andere klaproosbenamingen ot naar slaap
bolbenamingen In deze konstruktie ziet Pauwels echter over het hoofd dat de namen 
koi enbloem en koiemoos (en ook ooqstioos en іоіщеЫоет) amper specifiek zijn Ze zijn 
te gebruiken en ook daadwerkelijk in gebruik voor allerlei in het koren groeiende 'bloemen' 
(Heukels 1907, Pâque 1896 en 1912) Men lette ook op Kihaans samenvattende omschnj-
vingsv koien ιооче'Ъ&Ъаin segetibuspassimproueniens" Deze iseerdereen soortnaam 
dan een eigennaam en is daarom beter te vergelijken met soortnamen als weideplant 
tuinbloem of kameiplant Het weinig specifieke van deze namen blijkt ook uit de kleur-
aanduiding ; ode bij koi enbloem Men vindt die in het blauw terug bij benamingen voor de 
korenbloem, namelijk Ыаинекоіenbloem te В 068, E 117. F 060.098,098b, 1 118, I67d, 
L 060,289,378, Q 015 en 015 naast blau* e ι oçqebloem te F 01 Oa, 098a en G 054a (zie D 
13, vraag 14) 

2 Langs spoorwegen 
Uitsluitend te Sint-Gillis-Waas (I \1Ъ)іошеЫоет Volgens Pauwels (1933,122) betekent 
ι oute hier "spoorweg" De met in kultuur gebrachte bermen van spoorwegen zijn zoals 
bekend plaatsen waar veel planten in het wild voorkomen Zo worden margrieten te Grote
broek (E 038) ook spooi bloemen genoemd "omdat ze veel langs de spoorlijn groeien'" 
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С Bf-NAMlNCifcN GLBASbERD OP DE BLOLITUD VAN DE PI ANT 

С 1 Dooi middel \aii іесіішіеекче /ijdaaiuluidi>ii>eii 

Met οοίξΜ is samengesteld ont>srioos zie echter groep В 2 2 1 

D BENAMINGEN GEBASEERD OP TOEPASSINGEN, EIGENSCHAPPEN EN PRODUKTEN 

D 1 Algemeen 

D M M t T BETREKKING ГОТ DE R[ Ι К 

De klaproos ruikt bepaald onaangenaam, vandaarde samenstellingen mtXstink stinkbloem 
stinkebloem (kleine) stinki oos sttiikeioos чііпкеі bloem Ondanks het feit dat ook de pioen 
stmkioos genoemd wordt en bi) enkele types al naamsverwisseling aangenomen werd. is 
stinki oos in dit gebied toch een oorspronkelijke benaming voor de klaproos De stinki oos-
benammgen voorde pioen komen namelijk alleen voor in Midden-Drente en zuidelijker aan 
de IJssel (D 17, vraag 7) Ze opponeren zo met de rosa soorten Zie verder Pauwels (1931. 
121)cnMarzell(III 541) 

D 1 1 Mt-T BbTRI KMNG TOT Df- SCHADELIJKl- WERKING 

D 1 λ I Met betrekking tot de hallucinerende werking 

De types \aalbloem \aalt>bloem (te С 028 en Hun¿ingo \aalkbloni,lcC032 \atf>blom) 
en \eifhloem(= \aaifbloni te С 026) Dit type ontbreekt bij Pauwels, maar naar aanleiding 
van de benaming v\ol\eio:eii wijst hij op germ *\ala-. * >аІІіа- dat "verdoving bedwel
ming" betekent en dat hij m een eerdere studie (1930, 76) als verklaring voor wohe- had 
aangevoerd Het kleine W -Groningse gebiedje vormt dus de uitloper van voornamelijk 
Noordgermaanse benamingen die ook \olgens Kluge (1957 483) teruggaan op germ 
^w allia Omdat de oorspronkelijke betekenis ervan verloren ging, is volksetymologisch 
vermoedelijk aansluiting gezocht bij Gronings \ aaiden of ι аіцеп "ondiep ploegen, braken" 
met als terreinaanduiding \aalï> \ali> "braakliggend land" een plaats waar de klaproos in 
het wild voorkomt Ter Laan (1929, 1072) verklaart \aalkblom als een verbastering van 
\ααΙφΙοηι wat /eer wel mogelijk is omdat к voor stemhebbende explosief ook in Gro
ningen overgaat in een velare explosief (Schuringa 1923, 85) Via gnaderen ι? en к elkaar 
dus Door zijn geografische ligging moet ook \aaifbloni wel een herinterpretatie zijn van 
ι aalqblom Men vergelijke voor het benoemingsmotiet het ty pc (i ode) inkibloem Intussen 
blijkt dat de klaproos ook in dit gebied een oorspronkelijke slaapbolbenaming draagt 

D M 2 Met betrekking tot spokerij en hekserij (zie kaart [2 3 4]) 

Omdat platgetreden koren moeilijk te oogsten is, /ijn er in de loop der tijd een aantal beel
dende benamingen ontstaan die kinderen moeten afschrikken om in het koren klaprozen te 
gaanplukken Comelissen/Vervliet(l899,256)gevenzonderenigeomhaals ν bloedpatei 
"Ingebeeld wezen donkerrood van kleur, dat de schrik is der kinderen De bloedpaters zitten 
in de graanvelden en sleuren de kinderen mee, die eenen voet m het koren durven zetten 
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Zij snijden of trappen onmeedoogend de teenen der kinderen af, om hun langs daar het bloed 
uittezuigen ", terwijl /e Ъі) hloedzuipei enkoienpatei naardit lemma terugverwijzen Kaart 
20 van de Volkskunde-atlas (Meertcns / De Meyer 1965) brengt de "Kinderschnk in het 
korenveld" in beeld en met name in de Belgische provincies Antwerpen en Brabant komen 
daarop de types koienpaiei, hloedpatei en hloedzuipei (waarin begrepen is het type 
hloedzuigei ) voor. Een belangrijke aanvulling op deze kaart voor de provincie Antwerpen 
geeft Van den Berg (1975, krt. 3) In precies hetzellde gebied nu komen ook de klaproos
benamingen koienpatei, hloedpatei, kolepatei shloem en patei(s)hloem voor1 De types 
hloedzuipei en hloedzuipei hebben ten opzichte van de kinderschnk evenwel een ver
schillende verspreiding voorde kinderschnk komen ze voor in de streek Mcchelen - Brussel, 
voorde klaproos in West-VIaanderen ten zuiden van Brugge. Voskuil (1964, 168) laat 
koienpatei teruggaan op de bedelmonniken, die als "korenpaters" langs de deuren gingen 
om om koren te bedelen Daarmee is ook de terminus a quo voor deze benaming vastgesteld, 
omdat de oudste bedelorden zich pas na 1225 in Vlaanderen vestigden. Voskuils nadere 
verklaring dat deze paters bij het volk vaak een slechte naam hadden, verlegt deze grens 
minstens naar het einde van 14de eeuw, toen de armoede van de bedelorden fiktie geworden 
was (Simons 1987,56-66,240). De latere verwording van de aanvankelijk zeer gewaardeerde 
bedelorden blijkt ook uit de talrijke pogingen om de ommegangen al te kopen in de 17de 
eeuw (Voskuil 1964, 168) Geestelijken als kinderschnk zijn ook in andere kuituren ver
spreid (Widdowson 1977,255) Bloedpatei is volgens hetzelfde kommentaar gevormd naar 
analogie van koi enpatei en hloedzuipei (1964,170), waar men beter van een kontam inatie 
kan spreken. Het element bloed- heeft zonder twijtel ook met de rode kleur van de klaproos 
te maken, maar vormt in de kinderschnkbenamingen een rudiment van het volksgeloof dat 
het bloed de drager van de levenskracht is en dat het op onverklaarbare wijze verminderen 
van de levenskracht veroorzaakt wordt door bloedzuigende demonen, waarvan de vampier 
er een is (1964, 173; zo ook Van den Berg 1975, 84-86) Zie Pauwels (1933, 107-109). 

Pauwels (1933, 109-110) zoekt ook voorde benamingen иolve(i)hloeni en woheioos 
(het Frans kent evenzo > o¡,e au ¡oup, ι ose de loup) aansluiting bij de kinderschnk en wel bij 
de koienwolf, een akkergeest net als de hloedpatei (zo ook Widdowson 1977, 298) De 
verspreiding van MY.»//-benamingen op kaart 20 van de Volkskunde-Atlas (O -Noord-Bra-
bant en Ned -Limburg) sluit echter niet aan bij de klaproosbenamingen wolvefi )hloem en 
Holveioos (Frans- en West-VIaanderen). 

Niet op de kaart opgenomen is de Friese benaming spokehloem Deze komt niet voor bij 
Pauwels, maar zou wel kunnen aansluiten bij bovenstaande benamingen Spoken als 
kinderschnk (volwassenen niet uitgezonderd) zijn algemeen (Widdowson 1977,119). Als 
kinderschnk in het koren zijn spoken minder bekend. De Volkskunde-Atlas geeft het type 
met, maar Voskuil signaleert in zijn kommentaar (1964, 181) spook als kinderschnk-
benaming in Friesland (te В 065 en В 098). 

Een groot aantal benamingen voor de klaproos, zoals die met kanket, onw eer I dondei, 
met betrekking de ogen enzovoorts, heeft natuurlijk ook een afschrikkende werking. 

Anal\se \an de benaminqen per plant klapioos 105 



Kaart |2 3 4] Klaproos (Papaver rhoeas L ) Kinderschnkbenamingen en vergelijkbare 
benamingen voor de kinderschnk in het korenveld 

KAART [2.3.4] 
Klaproos (Papaver rhoeas L.) 
Kinderschnkbenamingen en vergelijkbare benamingen " 
voor de kinderschnk in het korenveld 

Kmderschrik: Klaproos 
O korenpater, tenenpater 
Δ bloedzuiger, -zuiper 
O bloedpater 
φ korenwolf, weerwolf 

[buiten de kaart 
В 057, G 171] 

Ό l ï1! Met betrekking tot de slaapverwekkende werking 
De samenstellingen met slaap- slaapbol, slaapholl slaapkop(je). slaapkoppebloem. 
slaapmuts slaapioos slaapi ozeknop Van de oudere namen voor de klaproos zijn de types 
met slaap- nog het jongst Ze ontbreken in het Middelnederlandse Synonymanum van Daems 
(1967,262e ν ) Deoudstedoormijgevondenvermeldingiss/<7í?/?£;M)Mnde Brabants getinte, 
maar door het Duitse origineel beïnvloede vertaling het D/c tionat mm van Dasypodius ( 1542) 
Anno l%2komtï/<7£77<:/znfeveneensvoorinhetBrabantsgetinteTetraglotton(s ν papauei) 
Kennelijk wordt de¿e naam op dat moment niet als een botanische naam beschouwd, want 
hij ontbreekt verder in de 16de eeuwse herbaria van onder andere Dodocns en De Lobel De 
eerste vermelding daarna is slaep-ki u\d bij Dodoens ( 1599,489) Ze ontbreken overigens 
in het MNW en WNT, waarin dit type als slaap-bollen pas in 1642, dus een eeuw na het 
Dulionanum, verschijnt (WNT XIV, 1462) 

Hoe frequent de/e namen ook worden opgegeven voorde klaproos, ook in oudere bronnen, 
het is een feit dat de klaproos in tegenstelling tot de slaapbol geen slaapverwekkende middelen 
bevat (Marzell III, 566, Braem 1956,131) Ze moeten dus overgenomen zijn van de slaapbol 
Ze behoren daarom even/eer tot groep G 1 Het gemeenschappelijke verspreidingsgebied 
op kaart [2 3 1 ] bewijst dit overduidelijk Toch blijft het een merkwaardige /aak dat zowel 
recente (Van Prooyen 1941, Uyldert 1961, Vanslembroeck 1980, en/ ) als oude literatuur 
(bijv Dodoens 1554, 467, Blankaart 1698,445 e ν ) een slaapverwekkende werking ook 
expliciet aan de klaproos toekennen Ook de recente en grondige literatuurstudie van Merlin 
geeft geen uitsluitsel (1984, 31) Of hier dus al dan met sprake is van een hardnekkig 
misverstand kan ik niet uitmaken, maar duidelijk is dat het effekt van placebowerking de 
overgang van types met slaap- naarde klaproos absoluut begunstigd moet hebben Zie verder 
Pauwels (1933, 105-106) 
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D 1 3 4 Met betrekking tot de giftigheid 
Het unicum gifti oos te К 208 duidt op de giftigheid van het melksap in de stengel, ¿oals in 
de Engelse benaming poison poppy De (vermeende) werkingen onder groep D· 1-3 1,1·3·3, 
2-2 1 en 2·2·2, duiden meer specifiek op de kwalijke eigenschappen van de klaproos. De 
overtuiging dat olie uit de slaapbol gewonnen giftig was heeft in Noord-Frankrijk zelfs tot 
de 18de eeuw de teelt ervan verhinderd. Zie onder D 24 1 (Pauwels 1933, 96). 

D 1 4 MET BFTREKKING TOT DE WEERSOMSTANDIGHEDEN 

De samenstellingen dondet bloem, tongei bloem en onweei sbloem(Pauwe\s 1933,117-119). 
Hel laatste type komt met voor bij Pauwels, maar sluit ruimtelijk aan bij dondei bloem en 
bij het Friese tongei blom Geen van de door Pauwels gegeven verklaringen (zijn voorkeur 
gaat uit naar het volksgeloof dat de klaproos als afweermiddel tegen de donder ziet) beperkt 
zich typisch tot Antwerpen, zodat ze ook voordit gebiedje kunnen gelden. Het type tonnou e, 
tònwai (< tonne) e: FEW ХШ-2, 28) komt ook in de N W -Franse dialekten (Picardie, 
Champagne en Brie) voor (ALPic krt. 281 ; ALCB krt 390). Widdowson ( 1977,309) noemt 
deze onweersbenamingen ook als kinderschnk. Zie onder 0·1·3 2. 

D2 Pi aktische toepassingen 

D 2 1 M I T BKTREKKING TOT KINDERSPFI 

1. -Het maken van een klappend geluid met de bloemblaadjes 
De samenstellingen met flap (flapioos), klap (klapbakkes, klapmaantje, klappei, klapper-
loos, (gemene, ι ode) klapioos(je), maanklap), klatsch (klatschmohn, klatschioos) en 
kiatschioos Het unicum klapbakkes (I 086) valt, althans volgens onze zegsman, in groep 
A 2 2 Het type/Zap/ rwskomtal voorin Van Schothorst (1904,128), terwijl de korrespondent 
uit Soest (E 164) expliciet opgeeft dat flapioos daar ouder is dan klapioos. Het is een 
onomatopoetische vorming (WNT s ν. flappen) die niet noodzakelijk onstaan hoeft te zijn 
naar aanleiding van het op de/elfde wijze gevormde klapi oos. De benaming klap/ oos komt 
in het Nederlands pas voor het eerst voor in het Brabants getinte Dictionanum Latmo-
gei manie urn van Dasypodius ( 1542· с lap ι oosen), maar het benoemingsmotief is van veel 
eerdere datum. Al in de Mateiш Medica gebruikt Dioscondes (le eeuw na Chr ) de bena
ming Όξύτονον. samengesteld uit 'o^t)ç"schel,doordringend"en Tóvoc"geluid"(Carnoy 
1959, 202) Zie verder Pauwels (1933, 91-94). 

Hoe men een klappend geluid krijgt beschrijft Pauwels ( 1933,92) als volgt: "Men vouwt 
een bloemblaadje bolvormig zoodat men een klein beursje bekomt. Dit slaat men op 
voorhoofd of handrug De samengedrukte lucht doet het kleine zakje met een knal open
springen." Waarschijnlijk daarom te К 356 ook het unicum blaashloem 

2. -Het maken van inkt met de bloemblaadjes 
De samenstelling inktbloem Bij ι ode inktbloem dient de kleuraanduiding met ter onder
scheiding van andere planten, maar om de kleur van de inkt aan te geven die van de bloem
blaadjes gemaakt werd door kinderen (Pauwels 1933,119). De korrespondent uit К 036, die 
overigens de benaming ; ode papavei opgeeft, wijst nadrukkelijk op de rode inkt die ervan 
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gemaakt kon worden AI m de 17de eeuw genoemd als middel "om wyn rood te maken, of 
een Aqua Viiae een schoone koleur te geven" (Blankaart 1698, 445-46) 

3 -Het zetten van stempels met de zaaddoos 
Aan de kruis- of radvormige stempel op de zaadbol kleeft dikwijls zwart-violet stuifmeel. 
Kinderen drukken daarmee een stempeltje op eikaars voorhoofd dat lijkt op het askruisje, 
dat op Aswoensdag bij katholieken inde kerk wordt uitgedeeld, vandaar de samenstellingen 
assekiuis, buisbloem, kiiusje. kiuisjesbloem en kiimjeszettei (Pauwels 1933, 116-117). 

D 2 2 MCT BfcTRIKKING lOTZI IKTLN 

D 2 2 1 Met betrekking tot kanker 

Naast kank en kankei de samenstellingen kankei bloem, kankenoos, alsook kankankei en 
kankankei bloem Over de heil/ame werking van de klaproos ten aanzien van kanker is er 
maar weinig overgeleverd Tussen de vele honderden Middelnederlandse recepten die door 
Braekman werden uitgegeven wordt deze werking maar eenmaal vermeld en wel bij het 
verderop onder 2-2 2 genoemde Aqua camfer Die overeenkomst moet echter meer dan 
toevallig zijn. Ook Uy Idert ( 1961,221 ) wijst op de/e werking Buiten de volksgeneeskunde 
wordt de klaproos niet voorditdoel aangewend (Braem 1956,131) Wel vermeldt De Langhc 
( 1959,86) dat de klaproos vanwege haar rode kleur werd aangewend tegen ontstekingen en 
brandwonden. Zie verder Pauwels (1933, 98-101) en voorde parallellie met de Engelse 
ι cinc ei -benamingen ook Weijnen (1975a, 178) 

Aparte aandacht verdienen de reduplicerende ('?) benamingen kankankei en kan
kankei bloem Ze komen volgens hel WZD(s ν kankei blomme) uitsluitend opOverflakkee, 
maar volgens Landheer ( 1955,192) komt daar alleen kankei (bloom) voor Ook de recentste 
mveniarisalie van Van den Broecke-de Man (1988, 177) kent alleen kankei blommen en 
klapi oozen Er zijn ook geen parallellen in andere talen, zodat hier sprake moet /ijn van een 
fout. 

D 2 2 2 Met betrekking tot de ogen 

De samenstellingen blmdebloem, blindsbloem, kwade-оцепЬІоет, oogbloem, piepoog-
bloem, :eeioo<> en zeie-o^enbloem Deze benamingen zijn afkomstig uit de volks
geneeskunde (Uy Idert 1961,221 ). De opvatting dat de klaproos heil/ame bestanddelen bevat 
in verband met oogkwalen is al te vinden in de 14de eeuwse Cv/ ui qie van Jan Yperman (Van 
Leersum 1912,82) en m de eveneens 14de eeuwse Hei bai ijs, namelijk "olyc hieraf gemaect 
verdrijft smetten optie ogen" (Vandewiele 1965, 390 deze passage gaat eigenlijk over de 
slaapbol) Ook als bestanddeel van Aqua camfer wordt hij m het 16de eeuwse handschrift 
Sloane 345 "goet theen oghen" genoemd (Braekman 1975,200) In de officiële noch m de 
"alternatieve" geneeskunde vindt deze toepassing plaats (bijv. Braem 1956,131 ) en ook in 
het volksgeloof is de klaproos eerder gedegradeerd tot oorzaak van oogkwalen. De 
korrespondent die zeerogen opgeeft voegt daaraan toe "door lang er op te kijken" en zelfs 
in plaatsen, waar de benaming klap/ oos in gebruik is, wordt er door de korrespondentcn aan 
toegevoegd "Je krijgt er zere ogen van" (E 024a) en "Je wordt er blind van" (E 063) De 
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omkering van de werking is mogelijk door het ondoorzichtige karakter van dit soort namen 
en doet zich ook voor bij andere planten (Pauwels 1933, 119 e.v., Schurter 1921, 46 e v., 
Schroefl 1915,67 e.v ). Het hoeft geen betoog dat de felle rode kleur van de bloemen en het 
gezichtsvermogen met elkaar in verband staan. 

In verband теіріерооцЫоет merkt Pauwels ( 1933,119) op áatpiepoog een dialektische 
benaming is voor een "oog dat half toegeetterd is" Speciaal tegen ontstoken ogen worden 
door Oslander lappen gedrenkt in "versehe koemelk, met gedroogden maankop afgekookt" 
aanbevolen ( 1835, 207). Scholtmeijer meldt dat de Nederlandse blindenveremging in het 
verleden de klaproos als symbool had (1990, 19). 

D24 M I T ВЬTREKKING TOTPRODLKTI-N 

D 2 4 I Als grondstof voor ohe 

Het zaad van de klaproos bevat olie, vandaar allerlei types met "olie": (iode, wilde) heulen 
de samenstellingen. lieul(e)bloem, heuli oo%. heultop, кеиІеЬоч, heulekop, hollebos. Loi en-
heui. оІіеЬич. ohekiwp. oliezaaiei en olifanlsbloem Ook de/e benamingen kunnen even goed 
gerekend worden tot groep G i l , omdat /e zijn overgenomen van de slaapbol, die al vroeg, 
maar op bescheiden schaal verbouwd werd vanwege de fijne olie die uit het zaad geperst 
kon worden (Lindemans 1952,276; Van Acker 1982,359). Ze komen dan ook in de oudste 
bronnen steeds voorde slaapbol voor: /ie de attestaties bij de behandeling van het {ypckol(le) 
en dergelijke m groep H. Het element eut, al dan met met jongere voorgevocgde h-, hoort 
evenals het ndl. olie bij lat. oleum Roukens ( 1937,361 ) bestrijdt Pauwels' opvatting dat het 
en [0І vokalismc uit het Duits komt, omdat het on f r. al οΐιχ heeft, een vorm die via de verbogen 

naamval *oli]es uit wgm. oli (< vuig. lat. *oliiim) ontstaan is. Weijnen heeft anderzijds in 

elk geval de Franse herkomst uitgesloten (1975b, 201 e.v.) die door FvW en later door 

Lindemans (1952, 281) werd aangenomen. De verbreiding van de teelt vooral vanuit 

Duitsland m de middeleeuwen en van daaruit over Vlaanderen, Lotharingen en Picardie 

(Schroefl 1915,8-9) verzet zich daar ook zakelijk tegen. Pas in de 18de eeuw kwam de teelt, 

na aanvankelijke angst voor de giftigheid van het /aad, in Noord-Frankrijk echt op gang en 

in hel Frans zijn er amper benamingen met het begrip "olie" aangetroffen. De ingewikkelde 

ontleningsgcschiedenis van lat oleum, lat.-gr. *oleion en kerklat. olea (zie vooral Muller 

/ Frings 1968, 346-49) hoeft hier met herhaald te worden. Toch is er vermoedelijk met de 

dialeklbenammg heul iels anders aan de hand dan met olie. Het is namelijk Irappant dat er 

vóór Dodoens 1554 geen spellingen voorkomen die op umlaut zouden kunnen wijzen. 

De aangetrollen attestaties geven het volgende beeld: 
14de eeuw: ole/(De Man /Van Sterkenburg 1977,268:0.-Brabants/ Limburgs), pi. olen 

(Lindemans 1952, 276: Astene), olibladen (Braekman 1975, 127· Ζ -Hollands, bijv. 

Dordrecht), oele I ohi ι uut (Vandewiele 1965, 390-92 en 472: W.-Brabants), oeleackeie 

(MNWV, 18 Hollands), oele(Elaut 1972a, 141: Westvlaams),gen. pi oí>/í>/i(VanLeersum 
1928, 159· het hs. heeft loeien, daarnaast echter ook eelsap dat Van Leersum als heulsap 
wil lezen), chele4 (Van Leersum 1912, 82· Westvlaams), ohi ι uut (Verdam 1983, 225' 

Vlaams), gen. oilzaets (Vangassen 1954, 753: Tienen), 
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15de eeuw ole 11 oden ola (ca 1400, Braekman 1970, 249 Centraal Hollands), gen 
oelsaehica 1400,Vangassen 1954,371 Diest),olei(VanSterkenburg 1973,174 Hagelands 
/ Limburgs), ollete (Lindemans 1952,276 Zwijnaarde), hoelsaet (Verdam 1983, 156 
Westvlaams), oelsaet (Den Hei bai iu<; m d\etsi he (Leuven 1484 /leBrok 1991,35) streek 
tussen Aalst en Brussel), 

begin 16de eeuw huelzaet (eind 15de/begin 16de, Braekman 1963, 55), ohsaet 
(Braekman 1975,275 streek Arnhem-Apeldoorn), oelsaet I oohael (MNW V, 18 met 
gelokaliseerd) 

Na Dodoens 1554 treffen we verder uitsluitend huel, heul en dergcli|ke aan, behalve in 
het oosten van Noord Brabant, dat nog samenstellingen met olie heelt Rond Gent komen 
meer vormen met hol- voor en (voor de slaapbol) samenstellingen met olie (Pâquc 1896, 
269) De/e gegevens voorde klaproos worden m nog groter getale bevestigd bij de slaapbol 
Omdat olie voor "olie" in de /zeHZ-gebicden nooit met umlaut voorkomt, kan niet anders dan 
gckonkludeerd worden dat de relatief jonge umlautsvormen met heul samen met de teelt op 
grotere schaal uit Duitsland zijn overgenomen Het konservatieve Oostbrabants bewaart dan 
nog de oude <9/;c'-samenslellingen\ terwijl de types met hol- uit heul te verklaren zijn uit of 
rechtstreekse voortzettingen /ijn van olie Het unicum olifant\bloem tenslotte te Maasbrec 
(L 267) is een al dan niet grappig bedoelde vervorming met als aanleiding het element olie 
Zeker tol aan de tweede wereldoorlog werd de olie verwerkt als spijsolie, in olieverf en in 
veevoederkoeken (Van Os 1942, 38-41) 

D 1 Benamingen f>eba\eeid op het ontbieken \an piaktiчс h nut 

De weinig specifieke aanduiding onkiuid opgegeven voor Broechem (K 262) 

D 3 2 B i NAMI4GI Ν МГТ IIOHD-

De benaming hondsi oos zou kunnen berusten op verwarring met de hondsroos (Rosa canina 
L ), maar het is aannemelijker dat het pejoratieve element hond in deze samenstelling de 
tegenstelling uitdrukt met de gekultiveerde roos (Pauwels 1933,95) In die zin betekent de 
benaming hondsioos dan "gemene, wilde roos" en is ze letterlijk en figuurlijk identiek aan 
de benaming hondsioos voor de Rosa canina L 

D 3 4 B i NAMINGI N MI Г \,\RKEN-

Volgens Pauwels (1933, 123, 1940,202) is het unicum \aikensbloem te Ρ 099 in de/elfde 
/in op te vatten 

E BENAMINGEN ObBASEFRD OP DE BOTANISCHE NOMENCLATUUR 

Ь 1 Benamingen ontleend aan de Latijnse nomem latuw 

Op Lat papa\ ei gaan terug (/ ode, и tide) papa\ ei, papavei bloem papa\ ei itje, papax ei -
plant, ι ode pa\ ei Pauwels (1933, 121) meent dat deze benamingen in België beperkt zijn 
tot de vaktaal, maar dat /e in Nederland tol op zekere hoogte ingeburgerd zijn in de volks-

110 

file:///aikensbloem


taal dit omdat Heukels een zekere dialektische spreiding suggereert (1907,171-75 Achter
hoek Ζ Holland, Ζ-Beveland en Overflakkee) Het huidige kaartbeeld ondersteunt de/e 
opvattmg amper meer Het type/w/w ÍV komt/eer verspreid voor, maar toch vooral in het 
westen en noorden, kortom in het gebied waar ook blaiivt maanzaad voor de slaapbol 
voorkomt (7ie kaart 12 1 1)) Het heefterdus alle schijn van ddtpapa\ei juist daar voorkomt 
waar slaapbollen verbouwd werden wat inhoudt dat de/e benaming ook in Nederland beperkt 
is tot de vaktaal Zeker is dat hij rechtstreeks uit medische en botanische vakliteratuur ontleend 
is Naarde recentste inzichten gaatook/?u/wi<'/terugophetkmderspel Gendust(l976 278) 
laat het (net als Lat cada\ei "lijk op ladeie "vallen' ) teruggaan op een wortel *pap-
"opblazen" naar het klappende geluid dat bi| het kapotslaan van de bloemblaadjes ontstaat 
Zie ook blaasbloem in groep D 2 1 I 

Het typepa\ei is een geval van haplologie, een met verrassend verschijnsel bi| het 
overnemen van vaktermen in de volkstaal Рара\еііЦі' moet wel een zetfout zijn voor 
papa\ ei r/e Zie onder Η 

F BCNAMINGFN ONTLFbND AAN ANDERE TAI EN 

У 1 De !\pes coquelicot, coquencot 

Het Franse с oc/itelu ol een onomatopee dat sinds de 14de eeuw "haan" betekent en sinds 
de 16de "klaproos" Het komt in allerlei vananten onder andere als kakliko коцііко kolijo 
kokhke Aö/UcenAmVvoorindeN -Franse dialekten (ALPic kit 281,ALCBkrt 190 ALLR 
krt 82) In Nederlandstalig België komt het vrijwel uitsluitend voor in grotere steden Te 
Turnhout ( К 217) ook de bij Pauwels ontbrekende dubbelvorm ι oqiici и at Pauwels (1911, 
110) konkludeert hieruit dat deze ontlening met ingeburgerd is 

Г 2 Het t\pc koekeloerehaan 

Voor -haan zie groep А 2 2 Het eerste lid van de samenstelling komt van het Franse 
( oquelow de, sinds de 16de eeuw in gebruik voorde klaproos In het Westvlaams komt deze 
samenstelling voor in het verbum koekeloei enhanen ' kraaien gelijk de haan' (De Во 1892, 
483) Nadien ging deze benaming over op verschillende planten, zoals de paarse of purperen 
boldenk (Agrostemma githago L ), door De Bo Lychnis agrostemma genoemd en door 
Pauwels (1913, 111) opgevat als de roodpurperen prikneus (Lychnis coronaria (L ) 
Desrouss ) Omdat de boldenk juist in roggevelden voorkomt ligt deze meer voor de hand 
Pauwels sluit ook later (1917a, 84) niet uit dat koekeloei ehaan te I 147 al zeer vroeg (ge
deeltelijk) ontleend is als klaproosbenaming 

O ΒΓΝΑΜΙΝΟΓΝ GEBASEERD OP OVEREENKOMST MEI ANDERE PLANTF N 

G 1 Gebaseeid op uiteilijke gelijkenis 

G i l I N DL P A P A V F - R F A M I L I E ( Р А Р А Ь К Л С Р Л Г . ) 

- Slaapbol (Papaver somnilerum L ) 
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Zie de vele verwijzingen bij de behandeling van de klaproosbenamingen in dit hoofd
stuk. 

G 1 2 IN ANDbRl· t-AMILICS. 

- Bolderik (Agrostemma githago L.) 
De echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi L.) en de pinkstcrbloem (Cardamine 

pratensis L.) dragen in de volksmond benamingen met het clement koekoek- Op grond van 
hun plaats van voorkomen in vochtige graslanden en de roze-lila kleur worden /e vaak 
verwisseld, maar de /U^AwÄ-benamingen horen in eerste instantie toch bij de koekoeks
bloem. De opvallende gespleten kroonbladen, de roze kleur daarvan en totaal andere plaats 
van voorkomen sluiten echter verwarring met de klaproos uit. De benamingen van het type 
koekoek en koekoeksbloem zullen daarom eerder afkomstig zijn van de hierboven onder F 2 
genoemde boldenk. Hierbij hoort zeker ook het verder onverklaarbare unicum koekeeske 
Voor plantnamen met het element koekoek- zie uitvoerig Pauwels 1937a 

G 2 Gebaseeid op overeenkomstige benamingen 

- Korenbloem (Centaurea cyanus L.) 
Door de overeenkomst in groeiplaats heeft de korenbloem met de klaproos benamingen 

gemeen als roggebloem, koi enbloem, spokebloem, kol, kolbloem, koienpatei sbloem, enz. 
(Pâque 1896,213; Heukels 1907,59). Daarom wordt de klaproos te G 2 \Gtiems genoemd, 
juist in het gebied waar ook de korenbloem irems genoemd wordt. 

H OVERIGE BENAMINGEN 

balroos 
Tenzi) het element bal- verwijst naar de zaaddoos, is er geen andere verklaring dan dal 
verwarring is opgetreden met de eveneens rode, roosvormige pioen, die juist in de 
omgeving van deze twee opgaven halmos genoemd wordt. 

dorekop 
Het unicum te В 084c doet wat betreft dore- denken aan de lisdodde, daar m het gebied 
waar deze benaming voorkomt dodde gerealiseerd wordt -dUdoei e, loei e, tuoi ι e (Francke 
/ Van der Ploeg 1984,161 ). Bij de onzekere etymologie van dodde en dot komt De Vries 
( 1971, 121, 130) tot "iets dat rondachtig, samengerold is" wat mogelijk kan duiden op 
de zaaddoos. 

кегкгооч 
Unicum te L 289. Deze benaming komt bij Pauwcis op ruime schaal voor in West-
Vlaanderen voor de pioen. Ook deze opgave ligt blijkens Heukels (1907, 172) en de 
enquête D 17,7 in een gebiedje, waar juist de pioen kerki oos genoemd wordt, zodat hier 
sprake moet zijn van een fout van de korrespondent. 

kobabloem 
Uitsluitend door Pâque ( 1896,205) opgegeven voor Izegem (N 045) en onverklaarbaar. 

112 

file:///Gtiems
file:///0tienis


koekeeske 
Unicum te Q 284. Het eerste lid sluit aan bij de types koekoek en koekoeksbloem Met 
Pauwels moet ik verklaring voor het tweede lid schuldig blijven. 

kol(le), kolebrander, kolepatersbloem, kolkbloem, kol(le)bloem, kollebost, kolsbloem, 
koole, kool(e)bloem, koelebloem, mellekol 

Voor het element kol-1 kolle- zijn in de loop der tijd zeer uiteenlopende verklaringen 
gegeven 

1 ) Kolbloem heeft dezelfde betekenis, zo met dezelfde oorsprong (door verbastering) 
als koombloem (Pâque 1896, 209). 

2) Kolle wordt teruggevoerd op kol "bles, witte vlek op het voorhoofd", dialektisch 
ook "voorhoofd" De/e betekenis is afgeleid van kol "(haarlo/e) schedel" en gaat dus uit 
van de zaadbol (FvW s.v. kol I, Vercoullie 1925 s.v kollebloem. De Vries 1971 s ν. kol 
I, Mar/ell III, 554) 

3) Kolle wordt teruggevoerd op het Franse onomatopee f oquelu ot, dat sinds de 14de 
eeuw "haan" betekent en sinds de 16de eeuw vanwege de rode kleur ook "klaproos" 
(Schroefl 1915, 35 e.v.; Roukens 1937, 359 e ν ) 

4) Kolle wordt in verband gebracht met de roep van de kalkoenhaan via kollein 
"klokgeluiden maken" (Schroefl 1915,36), wat aansluit bq Verdams etymologie van kol 
"heks" waar hij wijst op kallen "zich voortdurend laten horen" ( 1890,232-35) Vergelijk 
ook het MNWIII s.v. calle, m gebruik voor diverse vogels. Ook hier is de rode kam van 
de kalkoenhaan het benoemingsmotief. 

5) Kolle wordt teruggevoerd op Duits kolbe "kolf, dat in het Duits wel voorkomt in 
samenstellingen die de zaadbol van de slaapbol benoemen (Pauwels 1933, 81-82). 

6) Kolle wordt teruggevoerd op kol "toverheks" vanwege de (vermeende) magische 
werking van de klaproos (WNT s.v. kol IV en kollebloem) 

7) Andere mogelijkheden zijn nog 
-kol verwijst паатсоІіпит,соІеі ¡um of colei іеп "deeg of pap die als oogzalf gebruikt 

wordt" (MNW 3, 1701) in verband met types als blmdebloem (zie groep D 2 2 2), te
ruggaand op Lat. (ollynum "oogzalf (FEW II, 919), 

-¿»/gaat terug op cui, culle "teelbal, kloot ook ge/egd van de zaadbolletjes van plan
ten" (MNW 3, 2198), 

-kol staat m verband met het kolle dat te Eekloo (I 158) de dialektbenaming is voor 
koudvuur, gangreen of kanker (Pynckels 1984, 141) 

De etymologie van Pauwels (nr. 5) is zo onzeker dat noch Marzell, noch het WNT, 
noch De Vries hem overgenomen hebben Roukens (1937, 359 e.v.) wees al op het feit 
dat de geografische verspreiding /ich ver/et tegen de herkomst uit het Duits De samenhang 
met de Romania is hem intussen ook niet duidelijk, maar hij gaat ervan uit dat oude 
bewijsplaatsen de oplossing kunnen geven. Een uitvoerig bronnenonderzoek leert dat er 
in het Nederlands tot het begin van de 16de eeuw eigenlijk geen specifieke klaproos
benamingen bestaan Voor zoverpapavei vermeld wordt in woordenlijsten, recepten en 
andere bronnen wordt steeds de gekweekte slaapbol bedoeld en in de sporadische gevallen 
waarbij het om de klaproos gaat draagt deze een van de slaapbol afgeleide benaming: 

-Antidatai¡urn Nicolai (1351). wot olysaet (Van den Berg 1917, 170). 
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-Воеск \ап Suigten (14de eeuw)· \an loden papa\ei dais van toden oelen (Van 
Leersum 1928, 159 het hs. heeft toelen). 

-Hs S2/6(eindl4deeeuw,Centraalhollands) ι oden ola Braekman identificeert deze 
benaming als het zaad van de Papaver rhoeas L. of Papaver niger L ( 1970, 249) 

-Den Heibaiius in dsetscfie (Leuven9 1484)· io\ oelzaet of io\ mancopzaet 
-Oitus Samtatis (Antweφen 1514)' oelsaet mei ιoos\einige bloemen 
De oudste eigen benaming van de klaproos in het Nederlands dateert uit het begin van 

de 16de eeuw en komt voor in het Hs. Sloane 345, te globaal gelokaliseerd in de streek 
tussen Arnhem en Apeldoorn6, namelijk collen bloemen (Braekman 1975, 220) In het 
Brabants getinte Du nonai ium Імипоцеі manu urn (Dasypodius 1542) komt naast с οι en 
ι oosen voor de eerste maal t lap ι oosen voor Dodoens ( 1554, 466) heeft naast ; ooden 
of wilden huel ook ι lappen oosen en vanaf dat tijdstip beschikt de klaproos in de lite-
ratuurovereigen namen. Andere oude kollcbloem-nUestaUes voorde klaproos7 zijn onder 
andere: 

-colle, colbloemen (Fuchs 1543, Brabants); 
-Lolblomme (Paludanus 1544; Vlaams), 
-ioe tolle-bloemen, colle (De Lobel 1581) 
De eigen benamingen van de klaproos blijken dus qua optekening vrij jong. Deze 

toestand korrespondeert met die in Frankrijk. ( oquehc ot (en ( oqueloui de. Gamillscheg 
1969,260) is pas opgetekend in 1544 (FEW II, 859) Opvallend is echter dat de klaproos 
in de botanische en medische literatuur dan vrijwel onmiddellijk voorkomt met verschil
lende namen. (; ode] с οι en ι oosen, с lap ι oosen, с lappei ι oosen, с olle, с olbloenien De 
klaproos had dus kennelijk al vóór de 16de eeuw eigen volksnamen in verschillende streken 
van ons taalgebied. Dit houdt in dat men bij de verklaring van het type kollehloem uit moet 
gaan van benoemingsmotieven die typisch op de klaproos betrekking hebben en níet op 
de slaapbol Nu blijkt, ook al bij Schroef! (1915,33 en 61), dat de opval lende zaaddoos 
bij de slaapbol maar tot weinig benamingen geleid heeft. Dat kan dus bij de klaproos nog 
veel minder hel geval zijn, wat ook blijkt uit de reeds behandelde eigen benamingen. 
Hieruit volgt dat de etymologie van FvW(nr. 2) voorlopig onwaarschijnlijk is* Pauwels' 
bezwaar tegen deze etymologie is dat als kol oorspronkelijk een benaming is voor de 
zaaddoos, dit element ook voor zou moeten komen als tweede of laatste lid van samen
stellingen. HIJ mist de parallellie met de vergelijkbare elementen -kop, -bol. -knop, -hos, 
-bolt en dergelijke. Zo een parallellie kan er echter ook amper zijn, omdat de composita 
met deze elementen steeds blijken te slaan of oorspronkelijk sloegen op de slaapbol. 

Ook in het alternatief dat Pauwels voorstelt (nr 5) speelt de verwarring tussen de 
klaproos en de slaapbol een beslissende rol. Hij wijst op de Duitse benamingen met het 
element kolbe voor de zaaddoos van de slaapbol of zelfs voor deze plant in zijn geheel. 
De rekonstruktie *kolbeblum > kollehloem kan met juist zijn, omdat kollehloem een 
typische klaproosbenaming is De Dui tsedialektbenammgen voor beide planten bewijzen 
dit; benamingen met het element kolhe hebben uitsluitend betrekking op de slaapbol en 
benamingen met het element kolle worden uitsluitend gebruikt voor de klaproos (Marzell 
III, 565 en 554-555) De Duitse ÁciZ/í'-benamingen komen bovendien alleen "links-
npuarisch" voor volgens de kaart Klatschmohn m het RWB (IV, krt 19) Dit gebied 
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manifesteert/ich als "Westkeil 'in de terminologie van Hildebrandt( 1983,1334 en 1343) 
een wig vanuit het westen die ontstaan is door een doodgelopen of teruggedrongen west
oost expansie Ook een ander laalgcografisch aspekt verzet zich tegen de opvatting van 
Pauwels Hij rekonstrueert zelf Belgisch Brabant als oorspronkelijk uitstralmgscentrum 
van de /^//e-benamingen Van daaruit drongen 7e binnen in Oost-Vlaanderen en ge
deeltelijk ook in West-Vlaanderen én vandaaruit drongen /e binnen in de Maasvallei en 
later ook in de Kempen (Pauwels 1933, 124) 

Schroefls verklaring van kollebloem uit Frans ( oquelic ot (nr 3) is taalgeografisch het 
aannemelijkst Het blijft echter problematisch om van *кокэІ tot kalle te komen Wel
iswaar kennen de N W -Franse dialekten gereduceerde vormen als köklë koklike kose 
ennog7uidelijker/elfsAi%enAô(ALFkrt 32I,ALPickrt 281,ALCBkrt 390),maar 
meer dan goekelaeit oft çokel blommen (De Во 1892, 326) in 1602 geattesteerd voor 
Lokeren (1208) levert t oquehi ot m de richting van kollebloem met op4 Het unicum kalo 
m Godarvillle is eigenlijk de enige schakel die tot kollebloem kan leiden, maar het is de 
vraag of dit unicum voldoende bewijskracht bezit 

Schroefls tweede verklaring (nr 4) staat in nauw verband met die van het WNT (nr 
6) De laatste verklaring is met aannemelijk omdat kol "heks" vrij jong is (voor het eerst 
bij Kiliaan) en omdat daarbij weer uitgaan wordt van verwarring met de slaapbol1" Volgens 
Gijswijt-Hofstra ( 1991,14) moet kol "heks" bovendien pas vanaf het begin van de 17de 
eeuw vanuit de provincie Holland uitgewaaierd zijn, wat absoluut met aansluit bij de 
huidige verspreiding Als in het Frans echter de (kam van de) haan als benoemingsmotief 
voor de klaproos kan funktioneren dan moet aan de andere zijde van de taalgrens de 
kalkoenhaan dat ook kunnen Enig bewijs voor deze herkomst valt echter niet te leveren 
Ertegen pleit wel dat de kalkoen hier pas rond 1530 werd ingevoerd (WNT VII-1,997) 

Weinig woorden hoeven tenslotte gewijd te worden aan de verklaring van Pâque (nr 
1 ) Blijkens het materiaal en enquêtegegevens over de korenbloem" is m bepaalde ge
bieden kollebloem dan wel koienbloem de algemene benaming voor in het koren 
groeiende bloemen geworden een "verbastering" van kooinbloem tot kolhloem is on 
mogelijk 

De benaming kolshloem te Q 162 (Cotteme 1949-50,256) is een casuscompositum 
Het ontbreekt in Pauwels Grootaers 1910 geeftvoorde7e plaats nog uitsluitend/.О/Е^/ИШ 

Zeer opmerkelijk is ten slotte dat samenstellingen met / oos in de/e groep ontbreken 
mellekol 

Het type mellekol is mogelijk samengesteld met melde, de benaming van het onkruid 
Atriplex L als nadere specifikatie van kol In die zin zou de benaming letterlijk 
"onkruidskol" betekenen, een aannemelijker verklaring dan die van Pauwcis, die de/e 
benaming terug wil voeren op *me¡ekol waarin *mei uit maan zou komen (1933, 86-
87) 7 ie ook meidebloem onder А 2 2 

papaventje 
Zonder enige bevestiging uitsluitend in Heukels (1907, 174) voor Ζ -Holland Waar
schijnlijk een zetfout voor papa\ ei tje 
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parapluutje 
Als paiaplukes een unicum te L 360 De/e benaming komt ook wel voor voor andere 
planten, maar geen daarvan laat verwarring met de klaproos toe. Zo ook Pauwels (1933, 
122). 

sint-janskruid 
Unicum te Dudzele (H 012). De Langhe (1959, 86), de bron van deze benaming, wijst 
erop dat de klaproos vanwege haar rode kleur gebruikt werd tegen ontstekingen en noteert 
hierbij. "Mijn moeder zette het Sint-Janskruid (.. ) op fijnolie (olijfolie) tot deze prachtig 
rood werd. Dan kon /e gebruikt worden tegen brandwonden. Hen alom bekende volks
remedie9" 

stokroos 
Een merkwaardige verwarring met de stokroos ( Alcea rosea L.n) die Schroefl (1915,76) 
weinig overtuigend verklaart door de rode kleur van de bloemen. 

vits, wieken 
Unica respcktievelijk te К 241 en L 354. Er bestaat geen enkele uiterlijke overeenkomst 
met de wikke (Vicia L.), behalve dat de wikke ook een lastig onkruid in het koren is. 
Vandaar wellicht deze benamingen. Wieken is m het zuiden de oostelijke variant van \¡t\en 
(bijv. te L 318b: Kooyman 1985, 187) 

zonneroos 
De klaproos wordt m Wallonie ook wel/??/ solo "petit soleil" genoemd, terwijl het Hgd. 
voor papaverolic sonnenhlumol en sonneni очепоі kent Een nadere verklaring voor dit 
type ontbreekt echter. Zo ook Pauwels (1933, 96). 
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Noten 

1 Vooreen verdere lokalisatie 7ic Fickmans 1986 
' Vragenlijst D 42, 21 
' Pâquc (1896, 2И) geeft te Boisschot (K 142) koienpatei sbloem voor de korenbloem 
4 Hel handschrift heeft 'Meest«") bruu« leert datme/i neme tsap morwe/i chele dat m coornc staci 
ende dragtv rode blocme/i m lati/ге heel me//se papavc; / ubeum In hei register wordt deze plant s ν 
»/o/vií'fu/u'/í'gcidentificeerdalsPapavcrrhoeasL HeiWNWIV 1973 voegt daar s ν "moi нет hele' 
aan toc "De bet \ an hel woord wordt door den samenhang bepaald, doch de vorm is vreemd en bij 
Diefenb is niets dat licht geeft VanLecrsumenhetMNWgaandusuit vaneen woord Hel hglechter 
meer voor de hand in elk geval het eerste deel van dit woord te interpreteren als het ad|ecticl тоі і(е) 
'zacht, mals (gemaakt)" mogelijk kan hel tweede deel ook gelezen worden als ohele voor verdere 
interpretatie is raadpleging van het handschrift /elf noodzakelijk 

' Voor de slaapbol in de Peel ook nog oliebol (Sassen 1884-8^, 16) 
^ Voor wat betreft de/c mogelijk te noordelijke lokalisatie zie Brok 1976 Opvallend m dit verband 
is de noordelijke kollchloem opgave voor de Veluwe/oom in Hcukcls ( 1907 174), die door on/e 
gegevens niet bevestigd wordt 
7 Junius (l<)67, 152) wijst er bij de papauei enatu um of fluïdum (dwz Papaver rhocas L ) opdat 
dc/c door velen ook anemoon genoemd wordt ( 'multi hancanemonem vocarc non dubiiant' ) Junius 
doelt hier op de enigszins op de klaproos gelijkende Anemone pulsatilla, dat wil /eggen het wildc-
manskruid (Pulsatilla vulgaris Mill ) Voordeze plant treft men daarom dan ook inde 16de eeuw een 
aantal eigenlijke klaproosbenamingen aan Zo onderscheidt het Brabantse letiaiflotton (1562) s ν 
anemone кіеміеklappet ι oose {coque\ourde)cn φooteklappei оо<>е(рл^сПеиг<*),Р\апи}п 1571 geeft 
koi em ow (Fleur rouge comme vne rose au ble) kolle bloemen I с οι em оочеп (fleur rouge comme vnc 
rose large, croissant au ble) en kluppi 11 oose (Passefleurs) Kiliaan 1599 tenslotte geelt kolle bloeme 
toi en loosen 

* Voorlopig, want toch /i]n er ook feiten die de/c etymologie ondersteunen en waar ik hier nog in 
moet gaan Pauwcis bespreekt namelijk naar aanleiding van het type kankeibloem (1911 100) de 
mogelijkheid dat deze naam is overgenomen van de witte waterlelie (Nymphéa alba L ) of de gele 
plomp (Nuphar lutea (L ) Sm ) die m verschillende dialcklen ook kankei bloem genoemd worden 
Naamsverwarring door uiterlijke gelijkenis acht hij uitgesloten maar ' wel hebben de nuphar en de 
ny mphaca ook een dikken /aadbol evenals de papaveren hierom dragen beide b ν wel den naam/w(i/w 
(m Franse dialektcn HB), doch voor hel overige zien we geen verband De benaming kankei bloem 
zal door het geloof aan eenzelfde besmettende ol genezende kracht zeker op meerdere planten toe
pasbaar geweest zijn, maar de parallellie in de naamgeving van encr/ijds waterlelie en gele plomp en 
anderzijds slaapbol en klaproos gaat veel verder dan de Franse /WH/w-benamingen die Pauwels uit 
Schroefl citeert 
In het Duits komen namelijk vanouds voor de witte waterlelie allerlei molm en maan benamingen 
voor,/oalssemai;en viaweimaelm vtasseimaen пеіпамеі m^/»i"weißerwasscnnohn ' nasseimohn 
enz Ge/icn de etymologie van mhd man mähen тсЦеп wijst Marzell (III, 154) daarbij terecht op 
de wel /eer opvallende gelijkenis tussen de grote /aaddo/cn van de waterlelie en de gele plomp en 
de met deze waterplanten ook botanisch verwante slaapbol en klaproos Op dc/c gelijkenis werd al 
gewezen door Dioskondes in /i|n Materia Medica (Iste eeuw naChr ), waarhij beschrijft dat als de 
waterlelie uitgebloeid is er iets overblijft dat eruit ziel als de kop van de slaapbol In de Synonymen 
van de Ps -Apuleius wordt de waterlelie dan ook papa\ei pallisti e genoemd Bijna letterlijk vertaald 
vindt men dc/c naam trouwens nu nog in Franse dialektcn als/wi ot en pa\ ol dein tei e Carnoy ( 1959, 
88) noemt ook het bij Thcophrastus voorkomende κωδυοί dat in /ijn Historia Plantarum zowel de 
benaming is voor de kop van de slaapbol als voor de dikke knop van de gele plomp Hel Ohd heeft 
( olio voorde waterlelie en in de 14de en 15de eeuw vormen als с оііен ι ζ colei vu tie kollei и ш tzel 
kolleiblume voorde witte waterlelie en de gele plomp (Mar/cll 111,156-57) Hel Oudengels kent ι ollon-
ί lodai door l chmann( 1907,21-26) in verband gebracht wordt met Ohd (ollei MUI. De/c parallellie 
is ook aanwezig in andere lalen 
Ook in de Nederlandse dialekten zijn er benamingen voor de witte waterlelie en de gele plomp die 
sterke overeenkomst vertonen met die van de klaproos Heukels (1907, 164 65) noemt naast 
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kankeibladen kankeibloem en zeemaan In verband met kolde) en dergelijke blijkt er m Midden-
Limburg uitsluitend rond Weert een apart gebiedje te bestaan Heukels lokaliseert kol en kollebloem 
wat algemener in N en Ζ -NLimburg. maar de enquête D 17.4 is speuMekcrmet kolleblooni(L2S9. 
Зги.ЫИІ-ЧІНЬ ^20) kollehlaaiÌL2X9) naieikol(L2%9. 321 )en. wellicht aangepast aan 'kolk". 
»atei kolkeii(L28Kd) koi¡kbloonie(L~'i22),k<>i¡kablooiti(L''>75)enkoitkcblaat{L'in) Hieraan kunnen 
nog toegevoegd worden Limburgs kolleblôôm (Mertens 1885.221 ) kollebUulen kollebloome te W eert 
(L 289 Maassen 1975. 1 ^9. Kh L 289) Het is meer dan verleidelijk de verklaring van de overeen
komstige namen met kol(le) te betrekken op de ¿aaddoos. omdat deze de enige fysieke overeenkomst 
is tussen waterlelie, gele plomp en de klaproos of slaapbol 

" In een I6de ceuws recept hcett Braekman (1975. 279) ook kokelen koekeien en kokelei voor 
rcspektievclijk "kraaien" en "haan" Wel is hel waarschijnlijk dal de door Mar/ell (ill. 568) niet ver-
klaaide Rijnlandse namen kok(e)\ kok(eiblom. kukke\blume voor de slaapbol rcchtslreeks op de/c 
N -Franse vormen teruggaan 
'" Alhoewel een een Gents processtuk uit 1642. waarin sprake is van het opkopen лпсоІЬІоттеп 
door een vermeende looueiewe misschien toch een verband suggereert (Braekman 1990, 10) 
" ZiearocpB 4 De korenbloem wordt verder blauw e kolbloem genoemd te Ρ 121. 183, I88cn214 
en blaiin e kol te Ρ 121. 164, 174, 186, 188 en Q 156d (ZND 34. 31 ) 
12 Door Pauwels nog Altheae rosea genoemd (193"?, 97) 
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2 4 Muurbloem (Erysimum cheiri (L.) Crantz) 

2 4 1 Het heg) ψ 

Bij de vaststelling van de Nederlandse benaming voor Clieiranthus chein L (sinds Van der 
Meijden 1990· Erysimum cheiri (L.) Crantz) heeft de Commissie voor Nederlandsche 
Plantennamen van de Nederlandsche Natuurhistorische Vereemging in 1906 de voorkeur 
gegeven aan Mum bloem (NN V 1906) Naast de/e naam komt officieel ook de naam Pletten 
voor bij de herziening m 1967 van de Nederlandse namen van inheemse plantesoorten 
(Heimans 1983,34, Van der Meijden 1984,292). De benaming Violiei, die men voorde/e 
plant nog aantreft m oudere pubhkaties en als hoofdstuktitel in Pauwels (1933, 265-295), 

geldt inmiddels specifiek voor Cheiranthus annuus L. of Mattinola 
incana (L.) R. Br. (Van der Meijden 1984, 294). Bij dit onderzoek 
hanteenkduidelijkshalve en in tegenstelling tot Pauwels uitsluitend 
de benaming muui bloem Voor de verwarring tussen de muurbloem 
en de violier /ie de aanhef van paragraaf 2 4 4 
De muurbloem is een half-winterharde, tot 45 cm hoge, wat struik-
vormige tweejarige plant. Ze groeide ooit in het wild op oude, sterk 
verweerde, met kalkspecie gevoegde muren, maar wordt tegen
woordig vooral gekweekt als tuinplant, speciaal in borders en per
ken. De kleur van de heerlijk geurende bloemen is roestig geel, 
bruingeel, goudgeel, diepgeel tot roodbruin toe Ze bloeien van april 
tot en met juni. Hoewel de laatste tijd nog nieuwe vindplaatsen zijn 
ontdekt, is het aantal groeiplaatsen van de/e specifieke muurplant 
Чегк achteruitgegaan als gevolg van de drang tot restauratie en het 

gebruik van bouwmaterialen die beter tegen verwering bestand zijn dan de vroegere. In Ne
derland is de muurbloem voor 1950 in het wild nog op 28 plaatsen ("zeldzaam") aangetrof
fen. Door genoemde oorzaken liep het aantal vindplaatsen sinds 1950 terug tot 10, d.w z. 
"zeer zeldzaam" ( ANF 1,84) Het grote aantal onbekend-opgaven bevestigt deze zeldzaam
heid. 

2 4 2 Het matei taal 

De muurbloem werd in de volgende enquêtes afgevraagd' 
- ZND Brochure A-M, blz 30 (1922)· "giroffel (Fr. œillet of giroflée)" 
- ZND 1,71 ( 1922): "giroffel (muurgiroffel, muurviolier, Fr gn oflée violiei, gn oflée de 

mui aille. Lat. Í heu anthus с heu ι)" Het totale aantal inzendingen van deze twee enquêtes 
bedroeg 330, waarvan er 91 (28%) mets opgaven. Van de resterende 249 beanlwoordm-
gen acht Pauwels (1933, 266) er 110 niet betrouwbaar. 

- ZND 15, 25 (1930): "Violier. - Fr. guoflée des mwailles - Lat cheuanthus (hem 
Tweejarige plant De bloemen zijn roestig geel, bruingeel, groeien in dikke trappels, de 
buitenste staan open als de binnenste nog als knoppen omhooggroeien. - De zaadjes zitten 
in lange en smalle groene peulen, in de lengte verdeeld in twee vakken Algemeen ge
kweekt in onze hoven. Ook geheeten muurbloem, muurvlier, steenvlier, vlier(bloem).". 
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Het aantal inzendingen van lijst 15 bedroeg 788, waarvan er 86 (bijna 11%) mets opga
ven. 

- D 17.10(1949)-"Hoenoemtmendemuurbloei'n(CheiranthusCheiriL.)?(Kruisbloemige 
plant met grote goudgele, bizonder geurige bloemen, de gekweekte soorten zijn dieper 
geel tot roodbruin toe De/e plant groeit in het wild alleen op oude muren, ruines enz. en 
wordt veel gekweekt in tuinen)." Deze vraag is voorzien van een afbeelding (zie Vra
genlijsten 1960, 35). Aantal onbekend-opgaven. 267 (voor 246 plaatsen) 

De vraagstelling via de benaming gn ojfel in ZND Brochure A-M (daar nog versterkt door 
de toevoeging: Fr. œillet) en ZND I is met gelukkig geweest, omdat ze in oostelijke delen 
van Nederlandstalig België eerder bekend is als dialektbenaming voor de anjer Indie streek 
moet men er dus op verdacht zijn dat de invuller met de muurbloem maar de anjer bedoelt. 
Pauwels, diedeze vergissing bijtijds inzag, heeft via lijst ZND 15 alsnog een betrouwbaarder 
corpus bijeengebracht en slechts die gegevens van de eerdere enquêtes gebruikt, die m ZND 
15, 25 bevestigd werden. Aangezien mi)n materiaalverzameling in wezen berust op de 
gegevens van Pauwels, verwijs ik verder naar zijn verantwoording (1933,265-266 en 281 -
282). Ze zijn gekomgeerd, respektievelijk aangevuld met de gegevens uit Pauwels 1936. 

2-4-3 De benamingen 

Pauwels onderscheidt op etymologische gronden bij zijn materiaal steeds de benamingen 
met i'- respektievelijk/-anlaut. In onderstaande opsomming heb ik deze onderscheiding 
gehandhaafd. Om het materiaal enigszins overzichtelijk te houden zijn benamingen die met 
beide anlauten voorkomen bijeengehouden met dien verstande dat de benamingen geordend 
zijn op de/-anlaut (indien aangetroffen) en dal de gegevens met betrekking tot de r-anlaut 
daarachter steeds onderstreept zijn. 

De 1669 per plaats gelokaliseerde gegevens, bevestigd door 2182 korrespondenten of 
andere bronnen, zijn afkomstig uit 1326 verschillende plaatsen. Ze worden bevestigd en / 
of aangevuld door 102 globalere streekopgaven. 

- boterbloemer 1 ; I 112. 
- broekestoel: 1 ; I 111. 
- cheiranthus: 1; F 185a. 
- cheiranthus cheiri: 1,F 185 
- eulenteul (Pauwels nr. 44): 1,Q088. 
- feller (Pauwels nr 6): 3; I 255, O 251, Q 168a. Zie kaart [2·4·2: violiei |. 
- figelet: 2, E 0()3a, 058. Zie kaart [2 4 2: \ ¡ölet]. 
- filet I vliet: 21 (23) / 2; В 098, E 136, F 182, 184, 205a, I 003a, 024,025,043, К 008, 

008*, 022, 025, 060, 067, 067, 095, 098, 100a, 101a, 102, 104a. 133a, Achterhoek, 
Graafschap Zutphen, Land van Hulst, O.-Drente, Overflakkee, Salland, Twente, Vel-
uwezoom, Walcheren, Z.-Holland, Z.-Limburg Zie kaart [2-4 2" violet]. 

- ßolenmateriaal I violenmaterlaal: I / ; L 329, Z.-Limburg. 
- floletl violet (Pauwels nr. 45): 1 /15 (16), D 004, E 040,059.06 la, 1025.044,155,187. 

К 034,060,065,068,074- 097, l()4a. 133a, 133c. 161: W.-Fries(N.H.) Zie kaart [2·4·2: 
violet]. 
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- /ïo/iVr(Pauwels nr 8)/ vwher(Pauwels nr I) 1 /68 (85).E032,032a.04()a. 150.203. 
H 005,009,032,039,040,051,068. Q69,Q83.084,105,i06. ІШ. 1 Ш . i l i , Пб, 119, 
121,123.1125, Ш , 197. К 034. Ш , 29і, ЗЦ. 329, L 372, Ν 021, Q26,028,032,033, 
038.039.041.044.045.046.047.072.073.077.080.081.083.085.087.131.139.141. 
144.0004,075.079.080.188.2()1.266.286.Q0I3.088.101.113.GraafschapZutphen 
Zie kaart [2 4 2 uoliei \.fiohertje I vwliertje (Pauwels nr 1) 1 / l .H 112, К 239 

- ßet/vlet 67 (75)/4, DOOI. E I H , 117, 135, 142, 167,167, 171, 173, 174, 176, 192, 
193,204,208,209,220, F 182,205a, G 259,1002,006,008,009*, 012,016,019,024, 
025,031,037,043,044,045,047.053.074. К 005.006,008*, 008,014,019,025,026, 
034,042a, 042b, 043,044,047,047a, 049,049a 049b. 050,051,054,073,084.087,090, 
093, 094, 095, 096, 099, 117, 121, 122, L 026, Alblasserwaard, Duinstreck, Goeree 
Overflakkee, N -Beveland,О M -Betuwe.О M Betuwe. Schouwen-Duiveland.Voome-
Beveland. Walcheren. Ζ -Holland Zie kaart [2 4 2 uolet] 

- flier (Pauwels nr 6) /vher (Pauwels nr 2) 235 (335) /43 (47), Η 021,1019, ОЗІа, 033, 
034,036,040,047,050,052,055,061,062,063,064,065,066, ()67a, 067c, 067d, 069a, 
070,071 a, 072,073,077,078,079,080,081.082,082a, 084a, 086,089,090,091,095a, 
097,099,104,106,107,108,109,109a, 112,113,118,125,128,134,134,137,140,140b, 
142, 145,145, 149, 150,206, 215, 216, 222, 268, 269, 272, К 067,153. 173a. 174,188, 
188a, 189a, 190, 191, 193,201,201, 203, 206,208, 212. 213, 221, 223, 225,226, 235, 
237,237,241,244,245,246,249,251.253,254,257,262,263,268,272,276,277,277, 
281a, 284.285,291,293,294,295,295,303,307.313,314,315.316.317,317,320,325. 
325.326,327,328,329,330,331,332,333,339,341,342,346,348,352,353,356,357, 
357. 358, 361, L 207, 282, 286, 312, 314,114, 315, 317, 354, 355, 360, 366, 377, 378, 
381,414,420, N016,063,068,0 (Ml, 067,068,069,069,087,144, 152,156,158,162, 
177,178,207,208,209,210.220,229,233,235.237,238,239,253.271.271,286.289, 
Ρ 009,010,014,018a. 022.025,026,033,041,043,049,050,051,052,065,078,083, 
085,088,090.093. 093. 094. 095.096a. 099. 104, 118a, 119, 120, 121, 129, 136. 136. 
145, 152, 161, 169, 171, 176, 177, 183, 196, 198, 212. 218. Q 001. 002, 002. 003. 006. 
007,009, OJI, 012,013,032a, 036,077,080, 081,083,084, 088,096c, 100, 101, 103, 
156,156,158, 161, 162, 167,167,169,170, 171, 174, 176a, 177, 180. 182, Antwerpen, 
Goeree, Land van Axel, Schouwen, Schouwen. Tholen. Walcheren. W Zeeuws-
Vlaanderen, Ζ -Beveland, Ζ -Beveland. Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuwse eilanden Zie kaart 
[2 4 2 Mohei Ifliertje (Pduwch m 6) / vliertje (Pauwels nr 2) 34 (43)/5. E 084a. I 
085a, К 212,212a, 221,237,241,256,259,275,276,277,295,296,299,300a, 307,308, 
311,312,351,352, L224,262,264,280,280,281,281*,289,312,313,318, 318b, 355, 
0 219,220, Ρ 022, 036 

- flier, bruine (Pauwels nr 9) 1,1266 
- flier,gele Antwerpen 
- flietie)bloem (Pauwels nr 7) / vlierbloem (Pauwcis nr 3) 53 (58)/26. E 084a, Η 116, 

1174,267, К 151,161,124, 175,201,203, 204, 225, 230,237, 244, 246, 249, 256.274. 
276, 278, 278, 282, 285, 286, 304, 307, 317, 323, 330, 330, 332, 346, 342, L 201, 210. 
240,279.286.314.317.355.416. Ν 085. 141.0047.060, 131, 150, 152, 156,158.162. 
162. 177, 220, 232, 239, 251, Ρ 004,008, 009, 031, 031, 037, 048, 051, 073, 076, 077, 
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081,083. 145, 198, 199, Q 002,012,078,096c. 096c:flier(e)bloemetje (Pauwels nr. 7): 
4 (5); К 221, 237, 238, L 355. 

- flierefloertje (Pauwels nr. 38): 1 ; Ρ 036. Zie kaart [2-4· 1 ]. 
- floer (Pauwels nr. 37): 1 ; К 31 l.floertje (Pau weis nr. 36): 6 (7); К 277,313,347. Ρ 026, 

027,036. Zie kaart [2·4·1]. 

kaart [2·4·IJ: Muurbloem (Erysimum cheiri (L.) Crantz): de met hel afrikaantje (Tagetes 
L.) in verband staande types flierefloertje, floer(tje),ßuweelbloem, fluwelen-
broekje, panenbroeLje, vloerebroekje, vioerestmkertje. stankviool. stinkfiool 
I -viool, stinker en snotneus. Zie groep G· 1 -2. 

- fluweelbloem (Pauwels nr. 35): 1 (2): К 311. Zie kaart 12-4· 1 ]. 
- fluwelen-broekje: 1; К 182. Zie kaarl [2-4· 1 ]. 
- ganoffel (Pauwels nr. 25): 1 ; I 258. Zie kaart [2· 1 -4). 
- geelflier: 1;K207. 
- genoffel(Pauwels nr. 25): 15 ( 16); b-014, Η 081,099,1221, N 013,016,053,057,063, 

067,101,106,154,155,162;geno//cU/e(Pauwelsnr.25):2;1148,М067.гіекаап[2-14]. 
- genoffel, gele (Pauwels nr. 26): 3; N 051,057, 104. Zie kaart [2· 14]. 
- genoffel, vlaamse (Pauwcis nr. 27): 1; N 057. Zie kaart [2-14]. 
- geroffel (Pauwels nr. 24): 2; Η 119, N034. Zie kaart 12-14]. 
- gerofle (Pauwels nr. 24): 2; Η 119, O 004. Zie kaart [2· 141. 
- ginoflien (Pauwels nr. 25): 1; N 117. Zie kaart [214]. 
- giroffel(Pauwelsnr.24): 13; Η088, 116,118,1 157,158,241,K244,N019,025,063, 

151,0 140, Ρ 070. Zie kaart 12· 14|. 
- g/rq/Ze (Pau weis nr. 24): 12; Η 024,036,061,063,067,072,116,123,1224, N088,141, 

O 187. Zie kaart [2-14]. 
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- giroflée (Pauwels nr 28) 2, H 009,1 158 Zie kaart [2 1 4] 
- giroflien (Pauwels nr 24) 1, Ν 116 Zie kaart [2 1 4] 
- giroflier (Pauwels nr 29) 3, Ν 032,068,085 Zie kaart [2 1 4] 
- goedrieker (Pauwels nr 49) 1,N131 
- goflier (Pauwels nr 32) 2, H 026, 066 Zie kaart [2 1 4] 
- goldlack (Pauwels nr 47) 3, Q 252, 257, 261 Zie kaart [2 4 2] 
- goudlak Veluwezoom 

goudlaken 1 (3), F 002 Zie kaart [2 4 2] 
- gouden-laken 20(23), В 001a, 033a,036,040,046a, 051,052a,062,064,066,066*, 

094,099a, С 144,144*, 161, F036, К 179a, 182,L270, Ameland, W -Noord-Brabant, 
Friesland Zie kaart [2 4 2] 

- groffelier (Pauwels nr 30) 5, H 016, 039, 072,1 125, 153 Zie kaart (2 1 4] 
- groflier (Pauwels nr 30) 18 (26), H 001,002,003,004 005,007,012,023,028,036, 

038. 054, 061, 065, 068, 097, 116,1 153 Zie kaart [2 1 4] 
groveher (Pauwels nr 31) 3, H 013,1 156a, 158 Zie kaart [2 1 4] 

- jonkertje 2, L 267, 318b 
kalvermuiltje (Pauwels nr 54) 1,N104 
kamperfoelie 1, G 028a 

- kappertje 1, К 187a 
- keiken (Pauwels nr 53) 1, Ρ 090 
- kerkbloem 1 (2), Q 162 
- kernoffel 1,1 103 Zie kaart [2 1 4] 
- khmop 1,L291 
- koekebloem I, L 293 
- lak In Heukels zonder plaatsaanduiding 
- heve-heere-bloem (Pauwels nr 50) 1,1157 
- hevermannetje 1,L180** 
- muur (Pauwels nr 23) 6, F 184,1 140, К 204, 286, 346, L 148, Graafschap Zutphen, 

Salland, Twente 
- muurbloem (Pauwels nr 20) 571 (763) Zie kaart [2 4 2], Duinstreek, Friesland, Gro

ningen, Graafschap Zutphen,'tBilt,N -Limburg, Land van Nijmegen, N -Overijssel, N -
Veluwe, O -Drente,Overflakkec, Sdlland,Terschelling, Stellingwerven,Twente, Utrecht, 
Voome-Beveland, Veluwezoom, W -Fries (Ν Η ), Walcheren, Waterland, Ζ -Holland, 
Ζ -Limburg, muurbloemetje 15 (16), В 123*, F 021,042a, 042b, ()43a, 133, G 280,1 
079, L 119, 180, 183*, 209a. 250, 292, O 057 

- muurebloem Achterhoek, Friesland 
- muurfioolImuurnool 12(15)/5,L269.330.426.428.430.432.Q020.021.033,034. 

036,095,099. 111*. 117a. 201. 202. muurnooltje 2, L 248, Q 099 Zie kaart [2 4 2 
muui ι looi] 

- muurflet I muurvlet Voome-Beveland, Ζ Holland 
- muurflierImuurvher (Pauwelsnr 19) 9(10)/-, 1084a,К 189a,P052,171,175,176, 

186, Q 102, 103. Walcheren. Zeeuws-Vlaanderen Zie kaart [2 4 2 muunioliei] 
- muurgenoffel (Pauwels nr 22) 1, К 226 Zie kaart |2 1 4] 
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Kaart 12 4-21: Muurbloem (Erysimum chem(L.) Crantz): de types muurbloem, numi viool, 
muurv(io)liei,steenhloem, чіеетчооі, steenvfiolliei, v(io)lier, v(io)let, thee-
bloem(etje). veige d'or, goud(en-)laken en goldlack 

[2.4.2] 
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- muurkruid (Pauwels nr. 21 ): 3; I 148, O 057, Q 253. 
- muurkruip: 1; С 105. 
- muurtjebloem. 3; С 001, 129, 165. 
- muurviolier (Pauwels nr. 18):3;H 105, N075,091; Walcheren, Z.-Limburg. Zie kaart 

[2-4-21. 
- nagelbloem: Graafschap Zutphen. 
- oudevrijster: 1 ; E 076. 
- panenbroekje (Pauwels nr. 41): 4; I 156, N 063, 067, O 016. Zie kaart [2-4-1]. 
- peteuneke: 1; К 141. 
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sis 1,1044 
snotneus (Pduwels nr 52) 1, N 029 Zie kaart [2 4 1] 
stankviool 1, L 214a Zie kaart [241] 
steenbloem(Pauwelsnr 17) 13(22),Η003,016,017,018,021,022,036,054 061 069, 
105, 118, N084 Zie kaart [2 4 2] 
steenfiool (Pauwels nr 46) / steenvwol (Pauwels nr 46) 22 (27) / 8 (9), L 268, 269a, 

271,290, 291, 295, 298,298. 320, 322,325, 327, 328. 330, 331, 375,431,432, Q 208. 
252 257.260.261.263.263.278.282.283.284. Leudal. N enZ-NLimburg Zie kaart 
[2 4 2 steemwol] 
steenflet 1, Ρ 157a 
steenflier (Pauwels nr 16) I steenvher (Pauwels nr 15) 26 (28)/5, Η 016, 109,1215. 
К 231, 246. 246, О 014 052, 177,182, 238, Ρ 010, 014, 018, 041, 043, 052. 079, 080, 
082, 089. 090, 095, 118а, 119 131, 137, 145, 175, 176, 177. Antwerpen, Zeeuws-
Vlaanderen, steenfliertje 1, Ρ 065 Zie kaart [2 4 2 s/een) lohei ] 
steengroffeher (Pauwels nr 33) 2, Η (ЮЗ. 024 Zie kaart [2 I 4] 
steenstoffelier 1 О 086 
steenviolet In Heukels 7onder plaatsaanduiding 
steenvioher (Pauwels nr 14) 7(8).H()16, 112, 113, 116, 118, 120, К 212, In Heukels 
zonder plaatsaanduiding 7ie kaart [2 4 2] 
stinker 1, L 159 Zie kaart [2 4 1] 
stinkfiool I stinkvwol 1 / 3 (4), L 246b, 248. 250, 270 Zie kaart [241] 
stmkroos 1, F 073 
stoefer (Pauwels nr 51) 1, Q 088 
stoffel (Pauwels nr 12) 1.HI12 
stoffehen (Pauwels nr 13) 20(26),! 145, 146, 147, 167a, 171,172, 173,175, 176.208, 
257, 258, 261, 263. 264. 264a, 273. O 057 060,068, Land van Hulst 
stoffeller' (Pauwelsnr 12) 87(152) H()39 096,1045d 116b 135,155,156 157,158, 
160,163,164,165,167a. 173,174,175 178,179,182,187,189,192,193,197,200 204, 
208 215,217,218,223,231,232,236,241,242,243,246,251 252 253,256a,257,258, 
260a,261a,265, 266,К244,307 0014,015 017,021,023,024,041,042,044 ()44a, 
046 051,052 056,057.059,061,065 083,084,090,095,098,110,111,117,127,140, 
149, 150, 155, 157, 195,205 214 219 

stoflien (Pauwels nr 13) 1.1209 
stoflier (Pauwels nr 12) 18 (20). Η 059, 119. 123 1131,133,158,188,190,195,202, 
213,223,224,230.233,0 012, 182 199 
stofvlier (Pauwels nr 12) 1 (2), O 020 
stokfwol I stokviool 1 / 1 L 386, 387, stokfiooltje 1, Q 222 
stokflierl stokvher (Pauwels nr 11) 6/ 1, L 371, 373, 378*. 381, 381b, 386, Q 101 
stokroos 1 F 063 а 
stokvwlier (Pauwels nr 11) 1 Η 016 
stoppelier 4, I 116c. 139, 140a, 166, Land van Hulst 
theebloem 63 (90). E 031,035,036,04()a. G 095, 173, 197,1020,048,053,067,072. 
K()36 073,074, 105, 122, 129a, 133a 140, 143, 145a, 146, 161a, 171, 182, 183, 184, 
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187,187a. 195,215,216. L053,055,088,093,102,144a, 145. 145a, 147,148,152,157, 

158, 178a, 180a, 183, 185, 186*, 190, 200, 201, 208a, 224, 226*, 236, 244, 258, 263a, 

279.289;0.-Noord-Brabant,Z.-Holland.iAccWoeme(/'c(Pauwelsnr.48):6.KI83,237, 

L 207, 224, 241, 283. Zie kaart [2-4-2J. 

- tuiltje: 1,K 173. 

- tulitaantje: 1; С 148a. 

- verge d'or (Pauweis nr. 42): 9 (12); H 042,050,061,066,074, 106,113, 114, 116. Zie 

kaart [2-4-2]. 

- vilier. 1 ; Ν 044. Zie kaart [2-4-2: violiei ]. 

- violet, gele: In Heukels zonder plaatsaanduiding. 

- violier, gele: In Heukels zonder plaatsaanduiding. 

- vlet, gele: In Heukels zonder plaatsaanduiding. 

- vlierink (Pauwels nr. 5): 1; I 169. 

- vlierstruik (Pauwels nr. 4). I ; O 249. 

- vlinderbloem (Pauwels nr. 43): 3; I 247, O 086, 114. 

- vloerebroekje (Pauwels nr. 40): I ; К 201. Zie kaart [2-4-1 ]. 

- vloerestinkertje (Pauwels nr. 39): 1; К 206. Zie kaart [2-4-1]. 

- winterflier (Pauwels nr. 10): 3, К 246, L 244c. Ρ 010. 

- wintergroflier (Pauwels nr. 34): 1, Η (Ю2. Zie kaart [2-1-4]. 

- zomerflier: Z.-Limburg. 

2 4 4 Analyse van de benamingen 

Dodoens' beschrijving van de muurbloem ( 1554,186-87) bevat een groot aantal elementen 

dat bij de behandeling van de afzonderlijke benamingen een rol speelt. Ik citeer daarom 

Dodoens voor zover relevant: 

Van Steen vilieren 

Tfatsoen: Stccnvilieren es een boomachtich ghewas winter ende zoomcr duerende / sijn stelen 
sijn houtachtich ende hert met veel acnwassende sydc taexkens /dacr aen wassen langhc smalle 
gruene bladerkens Die bloemkcns wassen op dopperste van den stelen / ende sijn schoon geel 
vancoluere/vanrueckelietelijck/endeelckbesonderbloemkcncsmvierbladerkensghcsneden. 
Ende als deze bloemkens vergaen / zoo volghen daer langhc hau wkens naer / daer in breet geel 
saet wast 

Plaetse: Steen vilieren wassen op oude mueren ende daken/ende worden in die houen gheplant 
Tijt: Steen vilieren bloeyen m Aprili ende m Meye 
IMaem: Steen vilieren sijn een gheslachte van Violetten ghenaempl in Gnecx Leuc own /dat m 
Latijn gheheeten wordt Leuioum Luteum I ende van Serapio ende m die Apoteke Ke\n:: I Van 
Plimus (die dit van Viola alha&dle^Leui oion sceydt) Viola lutea In Hoochduytschgeel Violaten 
Hier te lande geel Vilieren / ende Steen vilieren In Franchois Girofflec laulne 

Het onderscheid tussen de muurbloem en de violier (Matthiola incana (L.) R. Br.; Cheiranthus 

annuus L.), die door Dioskondes en Plimus al vooreen en dezelfde plant aangezien worden, 

is eeuwen later nog zo moeilijk te maken dat Linnaeus hen nog beide tot het geslacht 
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Cheiranthus rekent De gelijkenis tussen beide planten is dan ook zeer groot, zeker sinds de 

muurbloem door kweek met meer uitsluitend geel is, en berust naar alle bronnen verzekeren 

op de overeenkomstige sterke geur, die beide planten overigens ook nog met de anjer delen 

Dodoens(1554, 187 89) slaagt er zelfs amper inde violier te beschrijven zonder voortdu

rend naar de muurbloem te verwijzen 

Van Vilieren 

Tghcslacht: Van desen Vilieren vindtmen twee gheslachten/cen ddtmen Stock ν ilicre/j nuempt 
/dat groot es/ende zoomerende winter mach ouerghehouden worden/ende een ander datdeyn 
es / dat heete Vilieren ghehecten wordt / dat alle laer van nieuws ghcsa>et moet worden ende 
op tselue laer sijn bloemen voortbnnght 
Tfatsoen: Ltiicoion Vilieren Beyde dese gheslachten van Vilieren /sijn den steen Vilieren 
niet seer ongel ijck/macr huer bladeren sijn w itterende veel saechter Die Stock vilieren hebben 
herde rechte stelen twee ott drije voelen hooch met aenwassende vele syde tacxkens / daer aen 
wassen langhe smal Ie / ende ghel ijck Wollccruy ι / saechte bladerkens / grooter / langher / ende 
breeder /dan die bladeren van geel Slecn vilieren Die bloemen sijn suet neckende/den Steen 
vilieren van ruecke ende fatsoene ghelijck maer wat meerder/ van coluere som wit / som 
aschveruwich/som lijivcruwich/som root/som peersch ( ) Die cleyne heete Vilieren sijn 
( ) in aider manieren minder ( ) 
Plaetse: Beyde dese gheslachten van Vilieren worden hier te lande in die houen ghesayct ende 
gheplanl 
Tijt: Die Stock vilieren bloeyen in Mecrte ende in Aprili een mer naer dat zy ghesaeyel sijn 
Dieclcyne heete Vilieren bloeyen in Hoymaent ende Ooghsimaem/op tselue laerdatzyghesayet 
zijn 
Grachten Werckinghe:( ) In somma dese Vilieren sijn den Steen vilieren van natueren gehjek 
/ maer niet /oo crachtich ende daer om en behooren /y oock in der mcdecyncn met ghebruyekt 
te wordene /dan in gebreke van den Steen vilieren / die in aider manieren beeter ende bequamer 
sijn 

Dodoens onderscheidt dus ook nog eens twee violiersoorten, namelijk de grote, overblij

vende Sloi к мііеіеп d w z de herfst-(f autumnalishort )ot winterviolier(f hiberna hort ) 
en de kleine eenjarige Vihei en d w z de (zomer)violier (Mattinola annua Sweet) (Marzell 
1,917-18. en III, 77-78) Beide soorten delen dus dezelfde benamingen met alleen op grond 
van verwisseling, maar ook omdat ze aanvankelijk niet van elkaar onderscheiden werden 
Tot voorkort was ι loliei zelfs een officiële Nederlandse benaming van de muurbloem, zoals 
in paragraaf 2 4 1 uiteengezet is Het precies uitzeven van de benamingen op soort is met 
deze wetenschap een vruchteloze zaak Er zit daarom mets anders op dan net als Marzell 
de gegroeide toestand te accepteren Bijdeafzonderlijkebenamingen.speciaalingroepG 1 1, 
zal ik daar voor zover mogelijk nader op ingaan 
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A BENAMINGEN GEBASEERD OP HET UITERLIJK 

A-1 De plant in zijn geheel 

A· I · 1 DK ALGEMHNE VIÍRSCIllJNlNCi 

A-l-l-l Met betrekking tot hebben van bloemen 

- Met -bloem: boterhloemer.fluweelbloem, kerkbloem, koekebloem, lieve-heere-bloem, 

muurtjehloem, nagelbloem, steenbloem, theebloem(etje), vlinderbloem. Daarnaast zijn 
er types samengesteld met bloem, die ook zonder dit element \oorkomcn:flier(e)bloem 

I vlierbloem,flier(e)bloemetje, niuurbloem(etje), muurebloem. 

- Met -roos: zie groep Α·2· 1 · 1. 

A· I · 1 ·2 Met betrekking tot het kruidachtige 

- Met kruid: muurkruid naast muur. 

Α·11·3 Met betrekking tot het struikachtige 

- Met struik: vlierstruik naast vlier. Vergelijk ook Blankaart die de muurbloem een "soort 

van Heester" noemt (1698, 352). 

Al-2 HET FORMAAT 

- Met diminutiefsuffix: fioliertje* I violiertje*, fliertje* I vliertje*, flier(e)bloemetje*, 

flierfloertje, floertje*. fluwelen-broekje, genoffeltje*, jonkertje, kalvermuiltje, kapper-

tje, keiken, lievermannetje, muurbloemetje*, muurviooltje*, panenbroekje, peteuneke, 

steenfliertje*, stokfiooltje*, theebloemetje*, tuiltje, tulitaantje, vloerehroekje en vloe-

restinkertje. De van een sterretje voorziene types komen ook zonder diminutiefsuffix voor. 

Daarnaast muurtjehloem. 

Λ-1-3 DEGROEIWIJZE 

- Met -kruip: het unicum muurkruip te С 105; zie echter groep H. 

- Voor het unicum klimop zie groep H. 

Α1·3·1 Winterhardheid 

- Met winter: winterflier, wintergroflier. Deze aanduiding wordt gebruikt ter onderschei

ding van een eenjarige, niet overwinterende soort. Dat kan een muurbloemsoort zijn', maar 

ook de herfst- of winterviolier. Zie ook groep G i l . 

A-2 De onderdelen van de plant 

Α·2· 1 DIL BLOEM 

A-2-M De vorm van de bloem 

- Met roos: stinkroos (zie groep H) en stokroos. 
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A 2 1 2 De kleur van de bloem 
De kleur van de bloemen is roestig geel, bruingeel, goudgeel, diepgeel tot roodbruin toe, 
vandaar-

- Met thee-: theehloem(etje) Pauwels (1933,291 ) baseert dit type op de reuk of kleur. Het 
moet jong zijn, want in het Nederlands komt het woord thee pas sinds de 17de eeuw (ca. 
1620) voor (Weijnen 1957, 15, De Vries / De Tollenaere 1983, 313). 

- Met "goud": goudlaken en gouden-laken, letterlijk een met gouddraad doorweven 
laken(se) stof (WNT V, 474 en 483), als goudelaken al aangetroffen m een Brabantse bron 
uit 1532 (Verdam 1983, 142) en kort daarna bij Kiliaan als gouden laecken "vestís auro 
intexta" Deze benaming wordt volgens het WNT met het adjectief goudlakens met 
alleen gebruikt voor goudglanzende stoffen, maar ook voor goudglanzende kevers en 
vogels en sinds 1778 (Chomel) ook voor de muurbloem Er moet een scherp onderscheid 
gemaakt worden met het type golcllatk. dat in het uiterste N O. van de provincie Luik 
rechtstreeks uit het Duits ontleend is (zie F-2). In alle opgaven buiten de Luikse gebiedje 
is het tweede element steeds tweelettergrepig -laken(s). terwijl de Friese opgaven keurig 
-lekken(s ) hebben, met Fries lekken "laken" dus. Ook de verspreiding over het taalgebied 
op Terschelling (B 001a), in Friesland, Groningen, W.-Noord-Brabanten in Tegelen (L 
270) wijst op dit onderscheid. 

Voor de goudglanzende (fluwelige) bloemen zie ook de verwarring met het afrikaantje 
(Tagetes L.) in groep Gl-2. 

Kluge ( 1957,264) vergelijkt goldlat к met Ned. goudlak "goudkleurige lakvernis" (WNT 
V, 482-3). Heukels ( 1907,61 ) geeft inderdaad, maar door geen enkele bron bevestigd goudlak 
voor de Veluwezoom naast met gelokaliseerd lak Aangezien er geen reden is om Kluge te 
wantrouwen in de/e, zou ook Veluws goudlak zo verklaard kunnen worden. Toch lijkt het 
mij beter deze opgaven van Heukels te wantrouwen4. 

Zie tenslotte ook nog de Franse ontlening veige d'oi in groep F. 
- Met geel en bi um: De goudgeel tot geelbruine kleur van de muurbloem is op /ichzelt nog 

geen reden om die kleur apart aan te geven. In de praktijk kan echter verwarring optreden 
met de anjelier: een reden om extra op de gele kleur te wij/en, of met de violier (Mattinola 
incana (L.) R. Br. of Cheiranthus annuus L ): een reden om extra op de bruine kleur te 
wijzen, vandaar ter onderscheiding van de violier: bi unie fliei en ter onderscheiding van 
de anjer: gele fliei, geelfliei, gele genoffel, gele violet en gele \ loliei Deze laatste be
naming komt al voor bij Blankaart (1698, 352: geele Vioheien). Zie groep G 1-2. 

В BhNAMINGEN GEBASLERD OP DF PLAATS VAN VOORKOMEN 

В 1 Gekultiveeid 

В 1 2 SPECiriEK 

В 1 2 5 Op muren 
De plant groeit bij voorkeur op en bij stenen muren, vandaar: 
- Met muui : muui, muurbloem(etje), muuifiool I -viool(tje), muwflet I -vlet. muuifliei I 

-\ hei. muw genoffel, mum ki uid, muw ki шр, mum violici, muw ebloem, muui tjebloem 
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Deze namen moeten tamelijk jong zijn, want de oudste vindplaats van een type met muur-
dateert eerst van 1659, namelijk muyrblommen (WNT IX, 1289), waama muur-bloemen 
bij Blankaart (1698, 352-3). 

- Met steen: steenbloem, steenfiool I viool, steenflet, steenßier(tje) I -vlier, sleengroffelier, 
steenstoffelier, steenviolet, steenviolier. 

- De plant "wordt op de oude kerk- en kerkhofsmuren gevonden" en heet daarom volgens 
Pâque ( 1896,191 ) te Tongeren (Q 162) kerkhloem. In een nagekomen lijst D 17 uit 1977 
wordt dit unicum ruim 80 jaar later bevestigd voor deze plaats! 

D BENAMINGEN GEBASEERD OP TOEPASSINGEN, EIGENSCHAPPEN EN PRODUKTEN 

D-l Algemeen 

D i l MET BETREKKING TOT DE REUK 

De bloemen zijn bijzonder geurig, door Dodoens omschreven als "van ruccke liefelijck" en 
"suet rieckende" ( 1554,186-88). Een aantal benamingen duidt dan ook op een sterke geur. 
Over de aard van die geur verschillen de bronnen van mening. Marzell noemt enerzijds 
gelijkenis met de geur van het viooltje (1-918), een gelijkenis die ook blijkt uit de klassieke 
benaming leucoïon (luteum), die samengesteld is met gr. ίο v"viooltje" (Genaust 1976,223). 
Anderzijds noemt hij echter ook gelijkenis in geur met de kruidnagel (1-919), terwijl Van 
der Trappen de muurbloem een "waren balsemgeur" toekent (1839,614). Al naargelang de 
appreciatie van die geur levert dat de volgende benamingen op: goedrieker, snotneus, 
stankviool, stinkfiool I -viool, stinkroos, stinker, vloerestinkertje. Bij de behandeling van 
groep G· 1 -2 zal echter aangetoond worden dat de types met een negatieve waardering eerder 
overgenomen zijn van het afrikaantje (Tagetes L.). Op de kruidnagelgeur duidt het alleen 
door Heukels voor de Graafschap Zutphen opgegeven nagelbloem. Daarnaast deelt de 
muurbloem een aantal benamingen met de anjer, die uiteindelijk eveneens berusten op hun 
gemeenschappelijke kruidnagelgeur: ganoffel, (gele. vlaamse, muur-) genoffel(tje), geroffel, 
gerofle, ginoßien, giroffel. girofle, giroflée, giroflien, giroflier, goflier, (steen)grojfelier, 
groflier, grovelier, kernoffel. Zie kaart [2-1-41. Pauwels (1933, 291) baseert ook hel type 
theebloem(etje) op de reuk of kleur. Zie Α·2·1-2. 

D-2 Praktische toepassingen 

D-2-3 MET BEIREKKINC TOT DEKORATIE 

Het type broekestoel (I 111). Zie hoofdstuk 2-1 bij de behandeling van de anjer in groep 
D-2-3. 

E BENAMINGEN GEBASEERD OP DE BOTANISCHE NOMENCLATUUR 

E· 1 Benamingen ontleend aan de Latijnse nomenclatuur 

De zeldzame types fiole nmateriaal (=fieool9 тапіеааіэ te L 329) en violenmateriaal (= 
violenmaterialen door Heukels ( 1907,62) opgegeven voor Z.-NLimburg) lijken op het eerste 
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ge/icht geen dialektbenamingen Toch /ijn /e, zeker ge/ien hun pluralisuitgang, terug te 
voeren op de Latijnse benaming Violae Mali anales die voor de violiersoorten reeds bij 
Dodoens voorkomt (1554, 189) Zie ook groep G l 1. 

De opgaven с hen anthus (F 185a) en с heu anthu s с heu te (F 185) zijn niet te beschouwen 
als dialektbenamingen. 

F BENAMINGEN ONTLEEND AAN ANDERE TALEN 

F I Het type verge d'or 

Hoewel veige d'oi, letterlijk te vertalen als guidentoede, in het Frans voorkomt voor de 
guldcnroede (Solidago L ), komt deze benaming daarblijkens Pauwels ( 1933,289) ook voor 
voor de muurbloem, naast bijv. baguette d'oi, bâton d'oi en ïameau d'oi In die hoeda
nigheid is dit type derhalve een rechtslreeksejonge ontlening uit het Frans (Weijnen 1975b, 
227). 

F 2 Het type goldlack 

Door Pauwels werd deze officiële Hoogduitse benaming voor de muurbloem slechts 
aangetroffen in het uiterste N.O. van de provincie Luik, een reden om aan rechtstreekse 
invloed uit Aken te denken (1933, 290). Mogelijk geldt die invloed ook voor Tegelen (I, 
270), maar de korrespondent uit die plaats geeft duidelijk het in groep A onder 2 1 2 be
handelde -laken en met -lac к Hetjonge Duitse type goldlat к is door Marzell niet eerder dan 
in 1717 geattesteerd (I, 920). Kluge (1957, 264) vergelijkt het met Ned. goudlak "goud
kleurige lakvernis" (WNT V, 482-3) Heukels geeft als enige bron zonder lokalisatie lak en 
daarnaast goudlak voor de Veluwezoom (1907, 61). 

F 3 Het type violier, vlier en ναι ¡anten 

De naam viohei komt uit het Frans en komt in het Nederlands voor sinds de 16de eeuw. 
Frans violiei is een afleiding van ofr. viole < Lat. viola, nu nog slechts gebruikt m het 
diminutief violette (Pauwcis 1933, 267). Als \ioliei komt dit leenwoord nog geheel intakt 
voor in de lypev.fioliei (tje) I (gele) \ loliei (t/e), muui \ loliei, steenviohei en stokviohei Met 
reduktie van de eerste syllabe, felici, (steen)gi offeliei, groveliei, (steen)stojfeliei, viliei en 
tenslotte met verlies van syllabe (gele, biuine)fliei(tje) I vliei(tje),fIiei(e)bloem(etje) I 
vliei bloem, fliei efloei tje, geelfliei, gii ofliei, gofliet, gi ofliei, muuiflier I muui vliet, 
steenflier(tje) I steenvliei, stoflier, stofvlier, stokflier I stokvlier, vliennk, vliet struik, 
wmteiflier, wintet gtoflier en zomeifliet Met Pauwels wijst Stroop (1981, 30) op de 
merkwadrdige/-anlaut, waar het Frans v- heeft. Eerstgenoemde verklaart de/e overgang als 
een min of meer spontane neiging van de Brabantse dialekten"1 Een voorbeeld van het 
tegenovergestelde geeft Weijnen (1975b, 230 en krt. 15) waar juist in het Brabants Frans 
figue (< Lat fìuis) tot vijg werd. Het ligt voor de hand de verklaring te zoeken in het feit 
dat deze konsonanlen in anlaut in het Frans fonetisch met helemaal "passen" op hun Ne
derlandse pendanten Salverda de Grave ( 1906,250-51 ) noch Weijnen ( 1966,246) kunnen 
er regelmaat in ontdekken. 
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In het Land van Waas en de streek van Dendermonde is in de samenstelling stof(fe)lien 
de /-auslaut veranderd Pauwels (1931, 274) wijst onder andere op de mogelijkheid van 
analogie met andere plantnamen. bijv de seringbenamingen чеиеп (1216, 275), η \эпип 
(О 068, 157), lozemien (I 145, 211, 260, О 069) en balsemien (I 205, 208, 209, 253 255. 
О 156, 162, 253, 271) Dezelfde overgang is trouwens ook te vinden in de types qinqflien 
en qu ofhen op de grens van West- en Frans- Vlaanderen (N 116,117), maar Pauwels (1933, 
280-81) interpreteert deze uitgangen als "in zekere mate beklemtoond" 

Het type ι loliei hoort gezien de grote hoeveelheid opgaven eerder bij de muurbloem dan 
bij de anjer (zie aldaar groep F 6) Een overtuigender bewijs hiervoor is dat de samenstellingen 
met muui - en steem loliei -\ liei uiterst sporadisch opponeren met viohei of vliei voor de 
anjer (alleen in H 113, 118 en 120) Kennelijk dient de aanduiding mum-, steen- om de 
muurbloem van de violiersoorten te onderscheiden 

De elementen steen- en muui - onderscheiden elders soms wel de anjer (N -Westvlaams 
gioffeliei, К 266 genoffel, O 086 stoffeller) van de muurbloem (N -Westvlaams 
steengioffeliei,K26& muuigenoffel, O086 steenstoffehei) 

F 4 Het type violet, vlet en ι ai ¡anten 

De naam violet komt uit het Frans en komt in het Nederlands al voor sinds het eind van de 
13de eeuw Vroege attestaties van dit type worden gegeven bij de behandeling van de anjer 
(groep F7), die eveneens benamingen met \iolet, \let en dergelijke kent Het type komt 
voornamelijk in N -Nederland voor en wel vooral gekoncentreerd in Ζ -Holland en op de 
noordelijkste Zeeuwse eilanden voor als (цеіе, steen ) \ wiet I fiolet (in het Westfries (NH) 
tweemaal met -j- > g- als /igelet), met reduktie van de eerste syllabe ι ilet/filet en met verlies 
van syllabe (gele, muui -)\let/ (mum -, steen-jflet Voor de verstemlo/ing van \ zie onder 
3 hierboven 

F 5 Het tvpe viool en \ ai lantén 

Viool en fiool komt uitsluitend in samenstellingen voor, namelijk in de types fiolen-1 
ν lolenmatei taal, mum fiool Ι -ι tool(tje) stank\ tooi, steenfiool I -\iool stmkfiool I -\ tooi, 
stokfiool(tje)I -\ioolen wel uitsluitend (') in Nederlands Limburg en rond Eupen Opeen 
duidelijk geval van verwarring na komt \iool ook niet voor de anjer voor Voor de 
verstemlozing van v- /ie onder 3 hierboven 

F 6 Het type giroffel, ginoffel en ναι tauten Zie kaai t [2-1 4] 

De benamingen van dit type /ijn afkomstig van de Latijnse benaming voorde kruidnagelboom 
caiyophvllum door bemiddeling van het Frans, waar de Latijnse benaming guofliei werd 
voor de boom en gu ofle voor de bekende specerij De ermee in verband te brengen be
namingen zijn (steen-) gi offeltei, gi oveliei, gi ofliei, gofliei, gei offel, gu off el, gn ofle, 
gei ofle, guofliei, guoflien, (gele, \laamse mum-) genoffel(tje), gaiwffel, ginoflien en 
gn oflée Het type kei noffelkomt uitsluitend voor in Q103, maar zal wel opeen fout berusten, 
omdat de anjer daar ook zo genoemd wordt Voor een uitvoerige behandeling van al deze 
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varianten zie bij de Anjer in groep F 4 en bij de Sering in groep F4. Voor de auslaut van 
de types ginoflien en giroflien zie hierboven m groep F-3. 

Voor de kennelijk beïnvloede vormen stof(fe)lien, stoflier, stofi'liei, stoppeliei, Moffel, 
(steen)stoffeliei zie verderop bij de violiersoorten in groep G l . 

l· 7 Het type giroflée. Zie kaai t [2-1-4] 

Dit type, tweemaal aangetroffen m H 009 en 1158, gaat terug op de middeleeuws Latijnse 
benaming (heiba) ganophüata (of cai wphyllata) "kruidnagelachtige plant", oorspron
kelijk als omschrijving van verschillende naar kruidnagels riekende planten als de muur
bloem (Cheiranthus cheiri L.), de violier (Mattinola incana (L.) R. Br, Cheiranthus annuus 
L.) en het nagelkruid (Geum urbanum L ). In het Middelfrans werd het geleerdensuffix -ata 
via -ede in de 6de eeuw al vroeg lot -ée: galiophilee (Smt-Omaars 1268), waardoor deze 
benaming uit het Frans ontleend moet zijn (Regula 1955, 111, FEW 2-1,446-449, Genaust 
1976,97) Het betreft hiereen jonge ontlening aangezien dit type vóór 1600 niet geattesteerd 
is Hetzelfde type komt te H 009 en 059 voor voor de anjer Zie aldaar onder groep F-5. 

G BENAMINGEN GEBASEERD OP OVEREENKOMST MFT ANDERE PLANTEN 

G 1 Gebaseei d op ui tei hjke gelijken/ s 

G i l I \ DE- KRUISBLOfcM[NFAMILIE(CRLClF-ERAE): 

- Violier (Matthiola incana (L.) R Br., Cheiranthus annuus L.) 
- (Zomer)violter (Matthiola annua Sweet) 
- Herfstviolier (Matthiola incana (L.) R. Br, f autumnahs hort.) 
- Winterviolier (Matthiola incana (L.) R. Br., f hiberna hort ) 

Zie de inleiding van paragraat 2·4·4. Terwijl Pauwels (1933, 271-73) erop wijst dat de 
stengel van de violier gewoonlijk eerst een eind stevig omhoogschiet en dan pas vertakt, 
waarde muurbloem al bij de grond zijtakken heeft, kan men bij Oudemans ( 1872,286) reeds 
beschreven vinden dat de muurbloem "een houtigen stengel" heeft. Blankaart noemt de 
muurbloem een "soort van Heester (.. ) met uitgebreide takjes als de Stok-Violieren" ( 1698, 
352). Ook Marzell (1943-79 I, 921) geeft bij de groeivorm zonder verder kommentaar 
naamtypes met stang-, stock- en stamm-, al verwijst hij daar naar de violier met soortgelijke 
benamingen Pauwels leidt voor wat betreft de eerste syllabe uit de types stokvioliei (> 
stokfiool(tje)/ stokviool)heltype(steen)stoffeliei af (stokvioliei >*stokfioliei >*stokfieliei 
> * 4tokfiliei > *stokfeliei > stoffeliei ) De niet door hem genoemde, maar wel aangetroffen 
types stokßier/ -vhei, stofrliei en stoßet, verder verkort tot het type stoffel, sluiten zich bij 
deze reeks aan Voorts werd aangetroffen het type stoppeliei Voor de types чюкюоч en 
4toefei zie groep H. Voor de auslaut van de types %toJ(fe)lien zie groep F-3. 

Op grond van de naam /al het Z.-Limburgse zomeifleien uit Heukels (1907,62) eerder 
op de zomerviolier slaan. 
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G I 2 I s \М)СКІ TAMII H S 

- Anjer (Dianthus L ) 
- Tuinanier (Dianthus car>ophyllus L ) 
- Dui/endschoon (Diantus barbatus L ) 

Zoals blijkt uit hoofdstuk 2 1 kennen de Dianthussoorten tallo/e benamingen, die over 
eenkomen met die van de muurbloem6 Die overeenkomst /it hem in het feit dat beide sterk 
riekende sierplanten zijn Zie de benamingen van hel type 411 offe! qmoffel en dergelijke in 
groep F 6 en bij de anjer in groep F 5 Zie aldaar ook kaart (2 1 4| 

Het type naце¡bloem komt volgens Heukels zowel voor de muurbloem als voor de anjer 
voor in de Graafschap Zutphen Zie voor mogelijke verwarring met de anjer ook nog het 
type stoefei in groep H Anderzijds wordt de anjer te N 024 en 071 aangeduid met de 
muurbloembenaming ι ei <>ecl 01 en draagt ze te O 26"i de Franse muurbloembenaming mui et 
(zie hoofdstuk 2 1 groep F 1 en 2) In Frans-Vlaanderen wordt de muurbloem op enkele 
plaatsen і>еІе(№ 051,057. \()4)o\ Vlaamse {Ν 0^7) jenoffel genoemd De spetitikaties dienen 
om de muurbloem, die daar vanouds jenoffel heet, te onderscheiden van de oprukkende 
i1'í'//í>//í'/-benamingen voor de anjer Bij ceel gebeurt dit met verwijzing naar de kleur, bij 
ι laams met verwij/ing naar de streek waar qenofjel oorspronkelijk is voor de muurbloem 
(Pauwels 1913.282) 

Verwarringen met de dui/endschoon 7i|n 
Het unicum keiken te Korbeek-Lo (P09()), dat naar Pauwels meedeelt een vergissing van 

de korrespondent is (1933, 291), omdat juist de anjer in deze omgeving (te Ρ 083, 094 en 
096)/o genoemd wordt Zie par 2 1 groep G 1 1 Opzijn beurt heeft de anjer echter deze 
naam van de dui/endschoon (1933, 24)) 

Het type ¡onkei t/e (L 267 318b) Heukels geeft dit type het voorZ-en N-Limburg Voor 
L 318b wordt dit ten overvloede bevestigd door Kooijman (1985, 186) De unica lie\ei-
mannetje (L 180**) en ws (I 044) blijken m O -Noord-Brabant, respektievelijk op 
Schouwen benamingen ν oor de duizendschoon (Heukels 1907,86) Evenzo het unicum tiultie 
te К 173 

- Afrikaantje (Tagetes L ) Zie kaart [241] 
In tegenstelling tot de geraadpleegde flora's omschrijft Pauwels ( 1933.288) de bloemen 

van de muurbloem als "fluweelachtig', wat ze wel degelijk zijn Toch vindt hij dat de 
benamingen met "fluweel" eerder afkomstig zijn van hel afnkaantje Het gaat om de types 
samengesteld mct/liivxeel (fluweelbloem flimelen-bioek/e). met het Franse \eloiii<; 
(floei(tie) flieiefloeit]e 1 loeicstinkeitje 1 loeiebioek/e) en met de eveneens Zuid-
nederlandse. uit het Frans overgenomen fluweelaanduiding panne (paneniv oekje) De 
benamingen fluw den fluw eeltjes f luw elen bi оек/еч. panenbi oekje \ loei ebi oekje en 
\loeiestinkeitie zijn inderdaad specifiek voor het afnkaantje (Brok 1980,79, aanvullende 
gegevens uit D 60a, 178) en liggen vrijwel in hetzelfde gebied als de gelijksoortige 
muurbloembenamingen Een onmiskenbaar bewijs voor de verwisseling met het afnkaantje 
vormt het unitumfliei efioei tje dat zoiets betekent als ' muurbloem-afrikaantje" Zie groep 
F3 
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Voor verwisseling van de muurbloem met het afrikaantjc (met zijn minder prettige reuk, 
vooral van het sap in de stengel) pleiten ook de vele benamingen met betrekking tot de 
onaangename geur. Met het afrikaantjc heeft de muurbloem gemeen de types stinkei en 
vloei estinkeitje, terwijl de muurbloem daar nog eens aan toevoegt de types snotneus. 
stankviool, stmkfiool I \iool Ook deze benamingen overlappen het gebied ten zuiden van 
de grote rivieren, waar het afnkaantje naast itinkeitje en de bovengenoemde nog andere 
benamingen kent met het element slink Voor de reuk van de muurbloem zie groep D i l . 
Het unicum stmki oosie Rumerwold (F 073) valt buiten dit gebied en dus buiten het verband 
met het afnkaantje /ie groep H. 

De zelfde verwisseling vindt men terug in het unicum lulitaantje te С 148a, precies in het 
gebied waar het afnkaantje zo heet. Voor de verspreiding van de dialektbenamingen voor 
het afnkaantje zie steeds de taalkaart bij Brok 1980. 

G 2 Geba seei d op ove/ eenkom stige benamingen 

- Vlier (Sambucus nigra L.) 
Het unicum eulenteul te Q 088 ligt op de grens van het Z.-Limburgse gebied, waar de 

vlier met benamingen van het type holundei aangeduid wordt. Zie de kaart in Van 
Sterkenburg (1975,203) Gezien de vele \ hei -benamingen voorde muurbloem, ook in dit 
gebied, ligt het voorde hand dat eulen/eulhiereen onterechte "vertaling" is. Pauwels ( 1933, 
289) spreekt van een "vergissing" 

Ten zuiden van Gent komt te I 247, O 086 en 114 het type vlindei bloem voor. Pauwels 
(1933, 289) wijst erop dat de vlierboom juist hier ook vimdei boom (met vimdei bloemen) 
genoemd wordt. Wat betreft het type vlieunk, eveneens in Oost-Vlaanderen te I 169, /iet 
Pauwels (1933,268) geen mogelijkheid tot beïnvloeding door de vlier vanwege deze vhndei-
benammgen en hij suggereert daarom "volksetymologische vervorming" met vliering 
("vliering'). Bijna 20 jaar later echter draagt hij /onder zich daarvan bewust te zijn de 
oplossing aan door voor de vlier te I 167 het type vlieunk te attcsteren (1951, 330). 

H OVERIGE BENAMINGEN 

boterbloemer 
De korrespondent uit Terneuzen (I 112) voegt aan deze benaming "misschien" toe 
Terecht, want een tweede korrespondent uitTemeu/en noch enige andere bron bevestigt 
dit unicum. De gele kleur moet verantwoordelijk zijn voor deze fout. 

kalvermuiltje 
Unicum te Steenvoorde (N 104), maar naar Pauwels veronderstelt een vergissing van de 
korrespondent (1933, 291). In W -Vlaanderen eerderde benaming voorde leeuwcbek 
(Antirrhinum L.) 

kamperfoelie 
Unicum te G 028a. Er is geen enkel aanknopingspunt met kamperfoelie, zodat deze opgave 
foutief moet zijn. 
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kappertje 
Het unicum koppeltje werd te Spoordonk (K 187a) opgegeven met de toevoeging 
"Vroeger planten de mensen ¿e om de bomen", wat op een klimmende groeiwij/e /ou 
kunnen duiden. De opgave wordt met bevestigd door de andere korrespondent uit deze 
plaats, noch door enige andere bron. Enigszins in de buurt van deze plaats komt kappei tje 
wel weer voor als benaming van de oostindische kers, waannee verwarring moet hebben 
plaatsgevonden 

klimop 
Unicum te Helden (L 291 ), niet bevestigd door de andere korrespondent uit deze plaats, 
noch door enige andere bron. Alhoewel de muurbloem niet tegen muren opklimt, wortelt 
hij wel op muren, vandaar mogelijk deze verwarring. Pauwels (1933. 292) elimineert 
overigens als vergissing de opgave klimop voor 1 175 afkomstig uit ZND (Brochure A-
M of 1,71). Zie hiervoor paragraaf 2-4 2 

koekebloem 
Unicum te Roggel (L 293), dat als koekebloem volgens Heukels (1907, 198-99) en 
talrijke andere bronnen7 juist m Midden-NLimburg specifiek is voor de sleutelbloem 
(Primula L.). De afbeelding bij de vraag op lijst D 17, 10 zou verantwoordelijk kunnen 
zijn voor deze tout. 

lieve-heere-bloem 
Unicum te Kaprijke (1157). On verklaarbaar (Pauwels 1933,291 ). Ook de weinige planten 
die met (оіі:е-)Ііе\е-Ііееі- samengesteld /ijn, bieden geen aanknopingspunt. 

muurkruip 
Aangezien de muurbloem niet kruipt moet het unicum muiiikiuip te С 105 onjuist zijn. 
Mogel ijk is de korrespondent in de war met de kruipende besanjelier (Cucubalusbaccifer 
L.), die tot de anjerfamilie (groep G Ι ·2) hoort en bij Heukels ki uipende muni genoemd 
wordt (1907, 86). 

oudevrijster 
Unicum te Middelie (E 076), met bevestigd door de andere korrespondent uit deze plaats, 
noch door enige andere bron. De zegsman blijkt uit de overige vragen van lijst D 17 met 
op de hoogte van plantnamen. Als plantnaam is dit type nergens geattesteerd 

peteuneke 
Het unicum peteuneke te Waalwijk (K 141) is volgens Heukels (1907, 199) West-
noordbrabants, maar volgens recenter gegevens eerder specifiek Midden- en Oost-
noordbrabants4 voor de sleutelbloem (Primula L.) De afbeelding bij de vraag op lijst D 
17,10 zou net als bij koekebloem hierboven verantwoordelijk kunnen zijn voor deze fout. 

stinkroos 
Het unicum stinki oos te Ruinerwold (F073) ligt midden een gebied waar de klaproos en 
soms de pioen zo genoemd worden. Vermoedelijk een fout. 

stoefer 
Het is verleidelijk het unicum stoefer te Q 088 terug te voeren op de stok-1 sfr;/-varianten 
uit groep G 1 · 1, maar dit type ligt te ver van dat gebied af. Pauwels ( 1933, 291 ) meent 
dat de naam ingegeven kan zijn door het in die streek voorkomende jonkei t/e ν oor de anjer. 
Te Q 088a heet de anjer inderdaad jonkeitjc. maar het lijkt me beter verband te zoeken 
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met het werkwoord stoefen "pronken, opscheppen" bijv in Hasselt (Q 002. Staelens 1982, 
433). Voor Genk (Q 003) geeft Geraerts (1985-87, 114) zeer vergelijkbaar hel hiervan 
afgeleide stòffe/ ke als benaming vooreen "pronkzakdoekje". In dezelfde betekenis kent 
ook I 057 stoefeitje (Koek 1978a). 

stokroos 
Waarschijnlijke foutief is te F 063a het unicum stoki oos Verwarring door de types met 
stok- (zie groep G-1-1) is met mogelijk, omdal deze veel zuidelijker voorkomen. De 
stokroos (Alcearosea L., Althaea rosea Cav.) vertoont geen gelijkenis melde muurbloem, 
maar komt ook als sierplant veel in boerentumen voor. 
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Noten 

1 Het WZD geeft in een verwijzing s.ν flie ren ook uaffehei Dn is een drukfout voor sloffeliei 
2 Lees: Kexn, zie het lijstje Eu 01 o ( ) na de indices. 

' Herwig ( 1989,164) noemt als eenjarige kwecksoorten de Kewcnsis, Panjse Vroege en Früh wunder. 
4 Het is verleidelijk dit lak te verbinden met het feit dat in Nederland /eker al in hel begin van de 
17de eeuw van de bladeren "een seer schoone groene verwe twelck de schilders ende watcrverwers 
seer bekent is" gemaakt werd (Dodoens 1608,255) De kleur groen staat die gedachte echter absoluut 
in de weg. 
4 Deze verstemlozing blijkt later in Pauwels' studie over de vlier voor dezelfde dialekten ook op te 
gaan (1951). 
0 Op grond van Heukels alleen al voor anjer in het algemeen filet, flet, genoffel. gn offel.jonkei tje. 
kei noffel, nagelbloem.bi oekomsteel. violet, ι tohet .voorde tuinanier bi oekonnteel,filet,flet,kei noffel. 
naqelbloem, ganoffel, voorde duizendschoon bioekomsteel,jonkeitje, lie\ermannet]e, sis, keikens 
(1907,85-87). 

" Bij voorbeeld: kookbleumke (Kooyman 1985, 186. L 318b), kookebloom (D 60a bijlage: L 381 ), 
kooke-bloem(Krekelberg 1935, 190: N.-L\mbuig\kooksbleumpkes(Abrahams 1981, 127 Lcudal), 
ШкеЬІоет( ап der Voort 1973,168: L 214,214a, 215,217,245b, 246a), kôêkehlôôm (Menens 1885, 
221: L 374 e.o ), kokusblumkes (Kh. Venlo· L 271) 
» Volgens D 24 ( 1953), 1 a-b. Van Compel ( 1979,20) en S wanenberg ( 1982,96; 1986,227) te К 140, 
161, 161b, 164a, 216, L 144, 145, 147, 180a, 187, 200, 255, 258 
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2 5 Paardebloem (Taraxacum officinale Web.) 

2 5 1 Het heg) ι ρ 

Paardebloemen treft men overal aan waar gras groeif m weilanden, 
in hooilanden, in bermen maar ook als akkeronkruid. Het zijn 
overblijvende planten, die onder gunstige omstandigheden waar
schijnlijk meer dan 15 jaren oud kunnen worden. In vrij wel alle delen 
van de plant, maar vooral in de stengel, komt een bitter smakend wit 
melksap voor, dat bij breken of kneuzen tevoorschijn treedt. Als dit 
sap met de huid in aanraking komt, dan laat het een bruine vlek achter, 
die moeilijk te verwijderen is Boven de penwortel, die vooral in 
fandige bodem zeer diep kan zijn, draagt de plant een rozet van dicht 
bij elkaar staande spiraalsgewijs gerangschikte ingesneden blade
ren. De jongste in het hart zijn vaak sterk behaard en het minst in
gesneden. In het algemeen varieert de diepte van de insnijding met 

: de seizoenen, injuni-juli zijn ze het minst ingesneden, van oktober 
tot mei het meest De hoofdbloeitijd valt in het voorjaar (apnl-mei), 

maar kan doorlopen tot juni (Slavik 1977,54) of zelfs augustus (Bianchini 1976,254) De 
bloemkleur is meestal geel, bij sommige ondersoorten ook oranjegeel, lichtgeel of strokleung. 
Na de bloei vormen de vruchtjes een zogenaamde pluisbol. Vooral de bladeren worden 
gegeten door weidend vee (rundvee, schapen, varkens en paarden) mits de koncentratie niet 
al te groot is. Het geslacht paardebloem bestaat uit ongeveer 2000 sterk op elkaar gelijkende 
soorten, waarvan er in Europa ca. 1200 (waaronder in Nederland ruim 200 microsoortcn) 
beschreven zijn Deze gegevens zijn ontleend aan een uitvoerige studie onder redaktic van 
A.A Sterk over de paardebloem, die in 1987 werd gepubliceerd. De soort waarom het hier 
gaat is de gewone paardebloem, bij Van der Meijden Taraxacum officinale Wiggers, ? s. 
genaamd (1990,449). 

2 5 2 Het matei taal 

De paardebloem werd in de volgende enquêtes afgevraagd 
- SGV, blz. 27 (1914): "Paardenbloem" 
- ZND 5, 39 (1924)· "paardenbloem (gele samengestelde, stervormige weidebloem, Fr. 

pissenlit. Lat taiaxacum officinale)". 
- Zuidnedersaksisch Woordenboek IX-X, 547 (1926): "Paardenbloem, Leeuwentand 

(Taraxacum) dial. Hondeblome, Hondeblomeslaot, Hondtong, Kankerblocm, Molslaot 
enz ". 

- ZND 15, 13 (1930). "Paardenbloem. - Fr pissenlit - Lat. taiaxacum officinale Geel 
stervormig bloemhoofd, samengesteld uit een groóte hoeveelheid smalle, lange bloem
blaadjes De zaadjes zijn gepluimd en de kinderen vermaken zich er mee de zaadpluisjes 
weg te blazen al tellend hoe dikwijls ze blazen. De bloemstengel schiet uit den wortel op, 
is hol en geeft melksap. De jonge spruitjes worden m het voorjaar als sla gegeten. Wordt 
aangetroffen m alle bouw- en weilanden. Ook geheeten: pisbloem (de plant zelf: suikenj).". 
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Totaal aantal beantwoordingen van de twee ZND-hjsten 929, waarvan onbekend 29 
(3,1%). 

- D 13, 15 (1945). "Hoe noemt men de paardebloem (Taraxacum officinale Web.)? (De 
meest voorkomende gele composiet, op alle grondsoorten. De stengel is altijd eenbloemtg 
en hol. De hoofdbloei valt in Mei De plant bevat bitter melksap en de vruchten zijn 
voorzien van vruchtpluis en zitten als "kaarsjes" boven op den stengel. De kinderen blazen 
die graag uiteen. Men verwarre de paardebloem met met andere composieten met vertakten 
stengel.)." 

- Pée ( 1967): "Paardebloem: a) de bloem; b) de plant " Kleine enquête gehouden onder 
studenten van de R.U. te Gent door Prof Dr. Willem Pée. Het materiaal berust op het PJ. 
Meertens-Instituut te Amsterdam. 

2 5-3 üe benamingen 

De paardebloem kent een grote diversiteit aan benamingen, hieronder verzameld in 289 
verschi llende hoofdtypes Vanwege de eetbaarheid van het groen of de bladeren ontstonden 
aparte benamingen voor enerzijds de plant in zijn geheel en anderzijds het door mens of dier 
eetbare gedeelte ervan: het loot of de bladeren al dan niet met wortel. De benamingen waarvan 
een of meer bronnen aangeven dat ze tot laatstgenoemde groep behoren, heb ik hieronder 
van het teken Σ voorzien. Bovendien kent de bloem uiterlijk zeer verschillende gedaanten: 
van gele bloem via wittige pluisbol tot kale bloembodem. Speciaal de pluisbolgedaanle en 
het zaad heeft een aantal eigen benamingen gekregen, die ik hieronder van hel teken Ω 
voorzien heb. Al deze benamingen blijken gemarkeerde betekenissen te hebben die elkaar 
geenszins uitsluiten. Daardoor kunnen binnen één dialekt verschillende benamingen naast 
elkaar staan Een voorbeeld daarvan vormt het dialekt van Gilze-Rijen, waarin alle genoemde 
mogelijkheden aanwezig zijn (Van Gestel 1987, 20)· 

- piesblom voor de plant met gele bloem; 
- hemel, hel of vagevuur voor de plant met pluisbol; 
- mullekdi stel voor de bladrozet, 
- knèènevoeiei voor het groen voor dierlijke konsumptie; 
- molslaoi voor het groen voor menselijke konsumptie. 
De 2801 per plaats gelokaliseerde gegevens, bevestigd door 3969 korrespondenten of andere 
bronnen, zijn afkomstig uit 1635 verschillende plaatsen. Ze worden bevestigd en/of aan
gevuld door 308 globalere streekopgaven. De plaatsen zijn daarbij als volgt verdeeld: 
- 1046 plaatsen met alleen benamingen voor de plant als geheel 
- 132 plaatsen met alleen benamingen voor het groen 
- 2 plaatsen met alleen benamingen voor de pluisbol 
- 8 plaatsen met zowel benamingen voor de plant als geheel als voor het groen als voor de 

pluisbol 
- 438 plaatsen met zowel benamen voor de plant als geheel als voor het groen 
- 15 plaatsen met zowel benamingen voor de plant als geheel als voor de pluisbol. 
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aa/4/ge/I:25(29);L 145a, 147,148,149, 150,152. 157, 177c. 178,178a, 179. 180, 182, 
182a, 183, 202, 203, 203b, 226, 233, 264. 265, 288, 289; O.-Noord-Brabant. Zie kaart 
12-5.1]. 
aardgallebloem: 1; L 152. 

Caart [2-5· 1 ]: Paardebloem (Taraxacum officinale Web.): de lypes aaicìgal. boterbloem. 
distel, doedistel. fleuris, fleunsbloem, fleunssla, gaiìstong, kankerbloem. 
klokkebloem, koebloem, konijnedistel, konij>ies(a)la(de). luizcbloem, 
meers(kes)sla. meibloem, melkdislel, melknet. melkstruik, mclkwied, 
mol(leìs(a)la(de), motdistel, paardedistel, paardesla, paardestek. padde-
bloem, papestoel, plaat I platen I platten, sfa )la(de). s(a)la(de)bloem, stoep, 
sinkeri/. varkcnsbloem. veldsla, zciksla en zoegedistel. 

\nalyse van de benamingen per plant- paardebloem 141 

file:///ntil/se


aardschal Σ' 10(12); L 152, 205, 208, 237, 240, 241, 242a, 244, 262. 263a. 
aardschallebloem: 1 ; L 239. 
aardskraal: 1; L 207. 

baasje: I;I 119. 
beddepisbloem (Pauwels nr. 7): 3, N 067, O 086. 182. Zie kaart [2·5·2]. 
beddepisser (Pauwels nr. 6): 118 (174) Zie kaart [2-5-2J; Land van Hulst, Mariakerke 
(W.-Vlaanderen), N. en Z.-Beveland, O.-Zeeuws-Vlaanderen, Schouwen, Tholen, 
Walcheren. 
beddepister: 4; I 036,048, 052,067d. Zie kaart [2·5·2]. 
beddezeiker (Pauwels nr. 8): 79 (108); Η (ЮЗ, 005, 016, 019, 021, 022, 026, 028, 051, 
061,066,088,099, 101, 105, 106, 109, III , 112, 113, 114, 116, 118,1 032, 035a, 038, 
039,050,051,055,056,058,060,061,062,062a, 063, ()67c, 073,074,075,082,084a, 
085,097, 101, 104, 106, 107, 108, 109, 116, 116b, 116d, 123, 125, 133, 134, 136, 139, 
140a, 142, 143, 168, 187, N024,025,028,028a, 030,032,034,039,045,072,073,077, 
078, 117, О 182; Land van Hulst, O en W.-Zeeuws-Vlaanderen, Schouwen, Tholen, 
Walcheren, Z.-Beveland. Op kaart [2·5·2: ondergebracht bij het type beddepissei ]. 
beddezeikerbloem (Pauwels nr. 9): 1; Η 113. Op kaart [2·5·2.· ondergebracht bij de 
samenstellingen met/j/.\-]. 
bekreem: Zie paragraaf 2-5-4 onder groep H. 
bitterplant: In Heukels zonder plaatsaanduiding. 
ЫаагЫоет (Pauwels nr. 48): I (2); Ρ 176. 
blaasbloem (Pauwels nr. 58): 1 ; К 244. 
bladeren Σ (mv.): 1; К 201. 
boodschaploper il: 1 ; В 056. 
boterbloem (Pauwels nr. 76): 12 ( 17); К 038, L 164, 187, 190,209, 210,212, 239,266, 
381a, Ρ 165, Q 253. Zie kaart [2-5· 11. 
boterenremkos (Pauwels nr. 76): 1 ; L 286. 
bot Σ- 1 (2), O 265; botje: 1 ; O 202. 
brievenbesteller Ω. 1; E 109; W.-Fries (NH). 
cichorei Σ (Pauwels nr. 38): 6; К 277, O l l i , 126, Q 002, 161, 167. 
chicoreiaaj Σ (Pauwels nr. 38): 1; К 317. 
cichorei, wilde ΣΓ 1; I 241; In Heukels /onder plaatsaanduiding. 
cichoreibloem (Pauwels nr. 39): 3; N 141, Q 002, 084. 
cichoreikruid Σ (Pauwels nr. 38): 1; Q 002. 
cichoreistruik Σ (Pauwels nr. 38): 3; К 358, Ρ 152, Q 012. 
distel Σ: 26; В 030,035,056, С 030,044*, 065,071 а, 075*, 079, E 024,025,028а, 032, 
032а, 036, 047а, 058, 059, 060, 069, 117, F 026, К 160, 161Ь, 179, 179а; Groningen, 
Groningen (Westerkwartier, Hogeland), W.-Fries (NH). Zie kaart [2-5-1]. 
distel, stompe Σ: 1, В 035; Groningen (Westerkwartier). 
distelbloem (Pauwels nr. 23)· 1; К 208. 
doedistell: 4 (5); L 433, Q 018, 032, 102. Zie kaart [2-5-I ). 
ensebladl: l ; 0 182. 
enseplatl: l ; 0 182. 
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- ezelsoor. Alblasserwaard. 
- fleuris Σ (Pauwels nr. 52): 3:1 150, 182, O 058. Zie kaart |2-5-l ). 
- fleurisbloem: 1 ; O 058. Zie kaart [2-5· 1 ]. 
- fleurissla (Pauwcis nr. 33): 1:1 175. Zie kaart [2-5· 1 ]. 
- fluisci: 1;H016. 
- fontania. 1;Q095. 
- gal (Pauwels nr. 80): 3 (4); L 318, 318b, 319: Z.-NLimburg. 
- gansstomp Σ: I ; L 330. 
- ganstong Σ: 6 (7); К 218, L 280, 285, 328, 377.425; Leudal. Zie kaart [2-5· 1 ]. 
- ganzebloem (Pauwels nr. 69): Ι; К 238. 
- gflnz<?to/!£X(Pauwelsnr.67):28(38);K 170, 183, 184a. 185, 196,212,213,216,220, 

237, 239. L 201, 258, 279, 280, 312,313,353, 354. 420. 422. Ρ 157, Q 001, 007, 008, 
009, 011, 096c; Antwerpen, O.-Noord-Brabant. 

- ganzetongebloem (Pauwels nr. 68): 2: L 420.422 
- gauwstom Σ (Pauwels nr. 70): 5 (8); L 282. 314, 327, 328, 377. 
- gauwstombloem (Pauwcis nr. 70): 1; L 327. 
- goudstang (Pauwels nr. 71 ): 1 : L 286. 
- hemel-hel-of-vagevuur Ω: 2; К 161 a, 182. 
- hengsteblad Σ: 1 ; F 038. 
- hengstebloem: 68 (79); В 004,007,010,011,013a. 013c, 013e, 014a, 022.022a, 024, 

026a. 029a, 029b, 032,046,048b, 050,051.051 *, 052,052a. 053,053*. 055,061,068, 
074,080a, 081,081*, 084c, 085b, 090,094,096,098, ()99a, 099b, 113a, 114,115a. 117, 
117b, 117c, 120, 120a, 121, l26,F002,002a,OÜ2d.()02e,002f,()05*,OIOa,013a,()20, 
029.()29a. 031,034,036,036*, 036b, 040b,041 ; Friesland, Fries (NL), ZO.-Walden. Zie 
kaart 12-5-2). 

- henselblad: 1;0 181. 
- hirdebloem: Zie paragraaf 2·5·4 onder groep H. 
- hondbloem. 3; G 177b, 180, 208. 
- hondeblauwe: In Heukels /onder plaatsaanduiding. 
- hondebloem: 156 (216). Zie kaart |2·5·2]; Achterhoek, Drente, Friesland, Groningen, 

Graafschap Zutphen,IJsselstreek,N.-Ovenjsscl,0.-Drente,0.-Veluwe,Salland, Twente, 
Veluwe/oom, We.sterwoldc. 

- hondebloemepol Σ: I ; (ï 221. 
- hondebloemesalade: Twente. 
- hondebloempol: Veluwezoom. 
- hondedistel·. 1;G208. 
- hondefoeke: 1 ; F 098a. 
- hondeknoeve: I ; G 280. 
- hondekop: 1;G028. 
- hondepol Σ: 10; F 184, G 246, 252, 255, M 003, 006, 007, 011,014*, О 056; Vel

uwezoom. Zie kaart [2-5-21. 
- hondesla: In Heukels zonder plaatsaanduiding. 
- hondetong. 2; G 033, 228. Zie kaart [2-5-2]. 
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hondetop 1, С 122 Zie kaart [2 5 2] 
hondigebloem 2, F 108, 109 
hondsbloem 27 (29), С 178, 186, F 140, 141a, 142, 142a, 153, 161, 170, 170c, 17()e 
180, 188. 190a, 193,209, L 051,245,246,246a, 246b, 248,249,268,270,374, M 042a, 
Groningen, N -Veluwe, Twente, Utrecht, Ζ en N NLimburg Zie kaart [2 5 2] 
hondskringel I, L 005 
hondsoor In Heukels zonder plaatsaanduiding 
hondspol 3, F 172a, 173, L 017, Veluwezoom Zie kaart [2 5 2| 
hondsroos In Heukels zonder plaatsaanduiding 
hondstong In Heukels zonder plaatsaanduiding Zie kaart [2 5 2| 
hondstop In Heukels zonder plaatsaanduiding Zie kaart [2 5 2] 
hondíongΣ 21 (24), Γ 033*,065,070,076, 112, 114a, 115, 116, 118, 121, 144, 148a, 
155,161,177a, 179,185, F 184,G007,010,011, Drente, Groningen, Graafschap Zutphen, 
O Drente, Salland, Twente Zie kaart [2 5 2| 
hondtongbloem 4, С 103a, 182, 184*, 188a Zie kaart [2 5 2] 
hondtop 3, С 131, 133, 133a, Groningen (Oldambt) Zie kaart [2 5 2) 
homngbloem I, F 149 
honzebloem 1, F 176 
horlogetje (Pauwels nr 62) 1,0 052 
horsebloem 1 (2), В 006, Terschelling Zie kaart [2 5 2] 
horzelbloem 1, L 241 
kaardebloem Walcheren 
kaarsje Ω 5, А 002, E 091, К 062, L 106, 330, Terschelling 
kaarsjesbloem Groningen, N -Overijssel, Utrecht, Waterland 
kankerbloem 7 (10), F096 (of G 281)1, K042a, 161, 171, 172,L 199,289, Oostroot 
Zie kaart [251) 
ketelbloem (Pauwels nr 53) 1,Q093 
keten (Pauwels nr 57) 1, Ρ 018a Zie kaart [2 5 2] 
ketenbloem(Pauwelsnr 53) 11 (13),Q020,027,030,033,118,202,278.282,283,284 
Zie kaart [2 5 2] 
ketenkrmd(Pau weis nr 55) 10,Q 036,038,096a, 113,117a, 117b, 204a, 208,252,257, 
Ζ -NLimburg Zie kaart [2 5 2\ 
ketenplant (Pauwels nr 56) 5, Ρ 011, 012, 063, 077, 078, I isp Zie kaart [2 5 2] 
ketenstok Σ (Pauwels nr 54) 6(8) Q 257,261,263, 278, 278a, 284 Zie kaart [2 5 2) 
ketenstruik 1, Q 020 Zie kaart |2 5 2] 
kettehngspollebloem 1,L()33 Zie kaart (2 5 2] 
ketting 2, L 062a, Q 014 Zie kaart [2 5 2] 
kettingbloem 17 (20), L 055,056,064,096, 104, 105, 109, 111, 114, 153, 159, 178a, 
381, Q 015,020,021,022, Friesland, Groningen, Veluwezoom, Ζ -NLimburg Zie kaart 
[2 5 2] 
kettingestronk Ζ -NLimburg Zie kaart [2 5 2) 
kettingplant 1, Ρ 061 Zie kaart 12 5 2] 
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- kettingpoll 8, L038,054b,060,064a, 107,114,115,M042a,Over-Midden-Betuwe 
Zie kaart [2 5 2] 

- kettingsalade Σ 1,Q093 
- kettingspol 10(13), L 073, 074, 075, 075d, 076,077, 221, 231, M 043, 044, Betuwe, 

Over-Betuwe Zie kaart [2 5 2] 
- klethngbloem 1,Q()98 
- klokkebloem 2 (3), D 001, E 133, Duinstreek Zie kaart [2 5 1] 
- koebloem 2 (3), G 171, L 191 Zie kaart [2 5 1] 
- koekkruid (Pauwels nr 72) 1,L354 
- Jfcoeoog (Pauwels nr 83) 2, К 131, Q 160 
- koliï 1, E 091b 
- konijnebladl 17(19),A004,006,007,008,009,OIO,B()01,001a,002,003,030,056, 

099d, F020,035,036*, 083, Ameland, Friesland, Kennemerland, Stellingwerven, Texel 
- konijnebloem 1,L178 
- konijnedistel Σ 6, В 035,037a, 071, 101, E 033,067, W-Fries (NH) Zie kaart [251) 
- komjne-eten Σ Friesland 
- konijnegee Zie paragraaf 2 5 4 onder groep Η 
- konijnegras Σ 1, А 001, Friesland 
- konijnegroen Σ Land van Hulst 
- konijneplaten (mv ) 3, Η 23, 36, 118 
- komjnesalade I -sla Σ (Pauwels nr 28) 6,1 208, 241, 259, К 212, O 113, 135 
- konijnestaml 2, E 033,045, W-Frics (NH) 
- konijn-eten Σ (Pauwels nr 29) 2, Η 036, 112 
- komjnetikselblad Σ NW-Friesland 
- konijnevoeder Σ 2, К 16 la, 182 
- konijnoor Σ (Pauwels nr 29) 2 (3), Η 036, 118 
- konijnsblad 1,L381 
- konijnsvoer Σ 2, Q 193, 194 
- konijntjeblad Σ 1 (2), F 002, Friesland 
- krabbebloem (Pauwels nr 44) 1, Ρ 169 
- krauwbloem (Pauwels nr 45) 2, Q 282, 284 
- kreusde Waterland 
- kruidkoek Σ (Pauwels nr 73) 3, К 237, 315, L 353 
- kruidkoekbloem (Pauwels nr 74) 1, L 357 
- kruisteek Friesland 
- lamp Ω 1, L 185, lampje Ω 6, F 083,1 055, К 058,068, 173*, L 432 
- lampeblazer Ω 1, F 121 
- lampepoetser Ω Friesland 
- lampier Zie paragraaf 2 5 4 onder groep Η 
- leeuwetand In Heukels /onder plaatsaanduiding 
- luisbloem 3, L 381, Q 117a, 208, Ζ -NLimburg 
- luizebloem (Pauwels nr 82) 6,1 079, К 184, O 068, 149, 156, 229 Zie kaart [251] 
- meerskessla Σ 2, O 135, 146 Zie kaart [2 5 1] 
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meersslal 10(11 ). О036,043,044,052,054,056.061,065,130,131 Zie kaart [2 5 1] 
meibloem 4, E ООЗа 004, 047, L 267 Zie kaart [251] 
meierbloem 6 ( 12), A 004, 006, 007, 008, 009, 010, Texel 
meisla (Pauwels nr 32) 1,0 060 
melkbladY. Stellingwerven, Waterland 
melkbloem (Pauwels nr 20) 10 H 120, M 042a, O 144, 150, Ρ 026,079, 157a, Q 009, 
016 171, Stellingwerven, Waterland, Ζ -Holland 
melkdistelΣ (Pauwels nr 21) 25 (30), F 060,066,067, G 171, 172, 210, H 118,1 163, 
164,195,200,202,228,229,232,233,236,240,241,246, К 159,161,161a. 182,0017, 
W -Noord-Brabant, Honesch, Twente Zie kaart [251] 
melkdistelbloem (Pauwels nr 22) 2,1 189, 236 
melker Σ 1, F 046a 
melkgoed 1,1 162 
melkgroensel 1,1 162 

melkgroente Σ 8 (9), I 038, 069, 072, 107, 108, 136, 162, 166 
melkkruid (Pauwels nr 19) 1, К 358, O -Zeeuws-Vlaanderen 
melkplant 6, P. 181, Η 120, Ρ 079, 088, 157a, Q 009 
melkriet Σ (Pauwels nr 18) 18 (20), Η 003,005,1063,072,084a, 086,089,095,095a, 
096, 097, 099, 100, 111, 113. 117a, 142, Goeree, Land van Axel, Land van Hulst, О -
Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren, Ζ -Beveland Zie kaart [251] 
melksla (Pauwels nr 24) 1, O 114 

melkstruik 6 (9), L 429,430, 432, 434a, Q 021, 032a Zie kaart [251] 
melkwiedT(Pauwelsnr 16) 37(47),A001,Η002,(Ю5,009a,016,019,021,023,084, 
111.1008,016,019,020,022,024,025,040,044 045 045a, 048 052,056 065,066, 
067c, 067d, 074, 099, 108, 125, 125a, 133, 142, К 122, N 039, Goeree-Overflakkee, 
Graafschap Zutphen, N -Beveland, Schouwen-Duiveland, Terschelling, Tholen, Zeeuws-
Vlaanderen, Walcheren Zie kaart |2 5 1] 
melkwiedbloem (Pauwels nr 17) 1,H084 
melkwiedsel W -Noord-Brabant 
melkwispet Σ Ι, К 125a 
molleslabloem (Pauwels nr 27) 1,1 204 

molsla I molsalade I mollesla I mollesalade Σ (Pauwels nr 26) 93 ( 124). E 085, 109, 
F08()z,090, 133, 187, G 058,078,079, Η 021,069,072, 112,116,118,119,1025,070, 
084a, 087, 096, 096a, 097, 104, 109, 132, 133, 145, 155, 156, 157, 158, 160, 165, 173, 
182,183, 190,197,200,203,204,205,206,208,209,212,212a, 213,217,241,242,246, 
250,255,K 153, 161a, 161b, 172. 176, 182, 206, L 073,074,075,075a. 100,221,231, 
246, M 009, O 001,004, 010,012, 014, 019a, 041, 061,080, 098, 146, 155, 196, 198, 
199, 219, 203, 220, 232, 271, Ρ 118a, Q 020, Achterhoek, Antwerpen, Goeree, Gro 
mngen. Graafschap Zutphen, Land van Nijmegen, N -Overijssel, O -Drente, Salland, 
Veluwe/oom, W -Fries (NH), Walcheren, Ζ -Beveland, Ζ -Holland, Ζ -NLimburg, 
Zeeuws-Vlaanderen Zie kaart [2 5 I ] 
molsuikenj (Pauwels nr 40) Ι, К 333 
monnikskap In Heukels zonder plaatsaanduiding 
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moídistel 3 (4), С 085, 118. 122 Zie kaart [2 5 1] 
onderbloem: 3, F 064, 075. G 076b. 
onderpoll. 1;F 103. 
oorring 2, Ρ 102, 143a 
paap- 10 (15); К 183, 184, L 091, 093, 094, 378, 379, 380, 381, 381b. 

aart [2 5-2]: Paardebloem (Taraxacum officmale Web ): de types paaidcbloem paaid-
shloem.hengUebloem.hondebloem, hondsbloem. hondtong, hondtongbloem, 
hondetong, hondstong, hondepol, hondspol, hondelop, hondtop, hondstop, 
ketelhloem, keten, ketenhloem, ketenh uid, ketenplant, keten stok, keten sti u/k, 
kettelingspollebloem, ketting, kettmgbloem, kettmt>estionk, kettingplant, 
kettini>pol, kettingspol, pis-au-lit, pis-en-lit, pislit, pissebed, beddepissei. 
beddepntei, pisbloem, pi s se bloem en zoet melk 
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- paapmuts 3, К 12()а, L 091, 093 
- paardbloem 17, С 030, 031, 038а. 044*, 070, 070а. 077*. 106, 150, 155, 183, G 033, 

173. 177, 180, 208,1 032, Groningen (Hogeland) 
- paardbloemdistel Σ Groningen (Hogeland) 
- paardebloem(Pduv.e\snT 13) 631(798) 7iekaart[2 5 2], 'tBildt,Ameland.Duinstreek, 

Goeree, Groningen (Westcrkwartier), Graafschap Zutphen, Kennemerland, Land van 
Nijmegen, N -NLimburg, N -Overijssel, O -Drente, Overflakkee,Salland,Terschelling, 
Stellingwerven, Tholen, Utrecht, Voorne Beierland, Veluwe/oom, W -Pries (NU), 
Wacker/eel, Walcheren, Waterland, Ζ -Bcveland, Ζ -Holland, Zeeland 

- paardedistel Σ 5, В 035. E 077, 142a, 204 G 233 Zie kaart [251] 
- paardeoog (Pauwels nr 14) 4, I 215, L417, Ρ 171, Q 083 
- paardepluis Ω Stellingwerven 
- paardepoetser Ω 1, В 004 
- paardesalade Schouwen 
- paardeslal 20(21),E 174,200,1003,006,03la,035,035b,039,039a,040,049,052, 

053,067,107,108,125,248,K042a,O022, Duinstreek, Schouwcn-Duiveland Zie kaart 
[251] 

- paardestekl 10(11), E 077,097, 111, 113a, 120, 123b, 130, 155, 159, 162 Zie kaart 
[2 5 1] 

- paardezeiker 14,1045a, 056,061,063,065a, 067,072,085,096,096a, 112,128, 162, 
166, Land van Axel, Schouwen-Duivcland, W -Zeeuws-Vlaanderen 

- paardezurkel Σ 2, Η 024,1 165 
- paardsbloem 127 (156), К 133а, 143,161а, 161b, 167, 182, 184а, 187а, 197а, 216а, L 

060 064Ь 080, 111 147 148, 150, 151, 152, 154, 154а 156, 157, 158. 159. 160, 184, 
185,186,186*. 187а, 189,192а, 203,208,209а,210,213,214,215а,217,224,242,244, 
244*, 248,261,263а, 264,267,269,271,283,285,289,289а, 290, 291,292,293,295, 
296,297,298,299,316,318.318Ь, 320,321,322,323.325,326,328,329,330,331,333, 
374, 376.377, 381, 381 а, 382, 385,387,426,427,428,429,430,431,433, Q 014,018, 
019,020,021,029,030,032.032а, 033,035,036,095,096а, 098,099, 101, 102, 103, 
ПО, 111, 111*, 112а, 113, 113а, 116, 117а, 121, 187а, 196, 198, 202, 203,208, Fries
land, Leudal, Ζ NLimburg Zie kaart [2 5 2] 

- paardsmuil (Pauwels nr 15) 1,P176 
- paardsoog 1, Q 083 
- paardzeiker 1,1056,Tholen Opkaart[2 5 2 ondergebrachtbij de samenstellingen met 

pis-\ 
- paasbloem (Pauwels nr 77) 1,L316 
- padblad (Pauwels nr 79) 1,1213 
- paddebloem 3 (5), В 004, F 121, 139 Zie kaart [2 5 1] 
- paddepisser 1 (2), F 083, N -Overijssel 
- paddestoel 10(11), F 139, К 097,098,098a, 107, 116, 135, 145a, 147, 148 
- pape blad In Heukels zonder plaatsaanduiding 
- papebloem In Heukels zonder plaatsaanduiding 
- papebloemekruid 1, Ρ 041 
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- papekruid: 1 ; L 288. 
- papemuts: 2; L 093, 379. 
- papestek: 1; E 194. 
- papestoel: 6; E 192, 194, 231, 233, К 040, L 090; N.-Betuwe, Nedcrbetuwe, Veluwe-

/oom. Zie kaart [2-5· 11. 
- papestronk: 1 ; К 031. 
- pinkerbloem: Z.-Beveland. 
- pinksterbloem: 1; L 312. 
- pis-au-lit (Pauwels nr. 4): 2; O 178, 255. Zie kaart [2·5·2]. 
- pisbloem I pissebloem (Pauwels nr. 1): 383 (971). Zie kaart [2·5·2]; Antwerpen, Lisp, 

Thielt, Land van Hulst, O. en W.-Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren, Z.-Beveland. 
- pisbloembotje Σ (Pauwels nr. 3): 1; O 265. 
- pis-en-lit Σ (Pauwels nr. 4): 8; N 144, 199,0 177, 250,253, 271,286, Ρ 198. Zie kaart 

[2-5-2I. 
- pis-in-het-bed: In Heukels /onder plaatsaanduiding. 
- pislit Σ (PauweLs nr. 4): 4 (6); N 139, 146, O 188, 271. Zie kaart [2-5-21. 
- pislitbloem: 1; N 143. 
- pisplant (Pauwels nr. 7): 3; I 241, O 252, Ρ 010. 
- pissalade: Antwerpen. 
- pm<;fotf(Pauwelsnr.5):37(42);E167,H074,116,1032,048,056,061.062,063,064a, 

067*, 067c, 072,075,081,084a, 087,099,103,182, К 159,160, 185,244, N 009,050, 
052,053,056,057,058,104,110,112,113,162,Q003; Schouwen, Tholen, Walcheren, 
Z.-Beveland, Z.-Holland, Zeeuws-Vlaanderen. Zie kaart [2-5-2J. 

- pissesla (Pauwels nr. 2): 2; Η 123,1 224. 
- pistelit: 2; N 132, O 187. Zie kaart |2·5·2]. 
- plaat Iplaten (mv.) Σ (Pauwels nr. 75): 22 (24); Η 019, 026, 035, 036, 039, 041, 059, 

068,072, 116,1 154, 155,L099,145, 154, 157, 158, 159, 184, I86,N 141,0082.Zie 
kaart I2-5-1]. 

- plaatbloem: 2; L 158, 184. 
- plant Σ (Pauwels nr. 81 ): 2; К 223, 329; Antwerpse polder. 
- platgat Σ: 4; L 099, 144, 145, 145a. 

- platgatter'L: 1; L 145. 
- p/e«e/i(mv.):2(4);L210,216a. 
- ρ/α№ΓΣ:9(10);Ι057,078,079,102,118, К 151,152, 173b, 177b; W.-Noord-Brabant. 
- platterbloem: 4; К 151, 173a, L 158, 184. 
- pluimbol: In Heukels zonder plaatsaanduiding. 
- pluimpje: In Heukels zonder plaatsaanduiding. 
- poes Ω: 2; F 086,087; Groningen; poesje Ω (Pauwels nr. 59): 2; К 286, 323. 
- poesbloem (Pauwels nr. 60): 1 ; O 226. 
- poetser Ω: 1 ; E 049. 
- prapekop: 1; L088. 
- prutoog (Pauwels nr. 51): 1 ; Ρ 020. 
- rappebloem (Pauwels nr. 46): 2; Ρ 009, 073. 
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- ribbel: Zie paragraaf 2·5·4 onder groep G· 1 -2. 
- M/a</<?/s/aI(Pauwelsnr.35):6;I 171,252,254. К 249.0 061, 209. Zie kaart [2·5· 11. 
- saladebloem/slabloem(Pauv.ehnr.34): 17(23);1208,258.263,0031,044,()44a,046, 

057,059,065, 144, 146, 150. 155. 157. 158. 214. Zie kaart [2-5· 1]. 
- scfta/Σ: 5 (6): К 129, 161, 161b, 162, 163. 
- schapebloem: 2 (5); E 065a (Ω). F 066. 
- . сА^/(Pauwels nr. 64): I; L 317. 
- scheelbloem (Pauwels nr. 50): 3; I 222, 268, 272. 
- scheelogenbloem (Pauwels nr. 49): 1.1 221. 
- schelebloem: 1; O 067. 
- scheve Σ (Pauwels nr. 64): 2 (4); L 360, 418. 
- schevebloem (Pauwels nr. 65): I; L 416. 
- scheverlebloem (Pauwels nr. 66): 1; L 361. 
- schurftbloem: In Heukels zonder plaatsaanduiding. 
- slag-wat-uur-is-het (Pauwels nr. 63): 1; К 323. 
- spokebloem: 1; F 060. Zie kaart |2·2·3]. 
- steeksla (Pauwels nr. 31 ): 3; I 254, O 041. 061. 
- stinkbloem. 2; F 087, К 358; Waterland. 
- siöepX:ll(16);L2I4,214a,215,217,245b.246a,250,267,270.271,300;N.-NLimburg. 

Zie kaart [2-5-I]. 
- stoepebloem: 1; L 217. 
- strontbloem:2\K2\5,L2b5. 
- stuiver: In Heukels /onder plaatsaanduiding. 
- suikerbloem (Pauwels nr. 37)- 1; Ρ 082. 
- suikerij Σ (Pauwels nr. 36): 84 ( 129); Η 108,116,1185,266,268, К 207,244,245,246, 

254,256,259,276,277,281 a, 283,285,286,293,294,295,296.301,307.312.313,315, 
317,321,322,327.328,330,338,342.346,347,351,353, L 314,372,0 001,047,048, 
063,068,069, 073, 162, 201, 210, 233, 237, 238, 241, Ρ 025, 026,027,034,036, 039, 
039а, 041,048,083,086,088,093, 102, 143а, 161.171. 176, 179, 186, 196,224,Q001, 
074, 077, 080, 162, 193, 194; Antwerpen. O.L.V.-Thielt, Parck. Zie kaart [2·5· 11. 

- suikerij, wilde (Pauwels nr. 41): 3; Ρ 129. Q 078, 178; Antwerpen, Z.O.-Vlaanderen. 
- suikerijbloem (Pauwels nr. 37): 49 (61 ); 1187,273, К 276,277,294,295, ЗООа, 303,307, 

311,312, 320, 333, 342, 346, 351, 353, О 021,023, 047, 068, 127, 158, 162, 177, 208, 
209, 210, 235, Ρ 049. 050, 052, 055, 120, 164. 165, 169, 171, 174, 176, 177, 211, 218, 
Q 077, 080, 081,089. 199,200. 

- suikerijkruid Σ: 2 (3); I 249, О 022. 
- suikerijplant Σ: 2; К 331, Ρ 041 ; In Heukels ¿onder plaatsaanduiding. 
- suikerijsalade I -sla Σ (Pauwels nr. 42): 5; Η 036,1 224, Q 001, 010. 168. 
- suikerijsalade, wilde Σ (Pauwels nr. 43): 1; Q 002. 
- suikerijstruik: 1; Ρ 117. 
- suikersalade Σ (Pauwels nr. 42): 1; Q 009. 
- takkeblad Σ: 1 ; G 027; Drente. 
- tiksel Σ: 4; В 046, 055, 057, 090; Friesland, NW.-Friesland. 
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- tikselblad^. NW-Friesland, Friese Kleistreek 
- tikselpluim Ω Friese Kleistreek 
- tingebrenger Ω I, F 077 
- tister Σ 7, В 007, 024, 027,029,030, 032а, 055 
- tister, stompe Σ Friesland 
- tisterblad Σ 7, В 007, 024, 027,029, 030, 032а, 055 
- tovenaartje Ω 1, Η 036 
- uit blaze rtje In Heukels zonder plaatsaanduiding 
- varkensbloem 7, E 082. L 144, 147, 178,178a, 179,208, Waterland Zie kaart [251] 
- veldnjs In Heukels /onder plaatsaanduiding 
- veldsla Σ (Pauwels nr 30) 8(10),I223,255,256,O041,061,139, 148,228 Zickaart 

[2511 
- vlekkebloem 1,Q 118 
- vraag (Pauwels nr 61) 1,L371 
- wortehalade Σ 2 , 0 033,086 
- wrattebloem (Pauwels nr 47) 2, Ρ 137, 171 
- zeefdistel Betuwe 
- zeikbloem(Pauwelsnr 10) 9(11),1173,187,241,L360,0004,Q012,101,102,203 

Op kaart [2 5 2 ondergebracht bij het type pisbloem] 
- zeikebed 6 (8), I 067c, 112, 137, 138, 139, 140, Land van Axel, W -ZBeveland, W -

Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaandercn Op kaart [2 5 2 ondergebracht bij het type 
pissebed] 

- zeikebloem 9 ( 11 ), 1067c, 070,088,090,091,095a, 097,113,117а, W -ZBeveland Op 
kaart [2 5 2 ondergebracht bij het type pisbloem] 

- zeiker (Pauwels nr 11) 2(3), I 165, 166, Ζ-Beveland Op kaart [2 5 2 ondergebracht 
bij de samenstellingen met pis ) 

- zeikplaten (mv ) W -Vlaanderen 
- zeiksla Σ (Pauwels nr 12) 11 (15), H083, 116, 117, 118, 119, 121,1 123,N039,045, 

085, O 001, W -Vlaanderen Zie kaart [2 5 1] 
- zevendistel 1,1 027a, Voome-Beierland 
- zoegedeksel 1, К 024 
- zoegedistel Σ 6, В 019, 020, E 142a, 189*, 220, 233, Ζ -Holland Zie kaart [2511 
- zoeideksel 2,1029, К 069 
- zoeidistelj, 15(18). С 133,133a, F 142, К 045,047,048, 073,083,086, 100a, 104a, 

120a, L 045, 087, 087d, Voorne-Beierland, Ζ -Holland 
- zoerdistel 2, К 086, L 021* 
- zoermelk(Pauwelsnr 25) 15(16),Q032,035,()36,098,100,101a, 105,109,113,196, 

201, 202, 207, 208, 253, Ζ -NLimburg Zie kaart |2 5 2] 
- zoermelksbloem I, Q 111 
- zonnebloem 1, С 080 
- zonnebloem, kleine (Pauwels nr 78) 1,N063 
- zuiddistel Alblasserwaard 
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2-5 4 Analyse van de benamingen 

Na de behandeling van Pauwels (1933, 127-159) zijn de benamingen van de paardebloem 
in het hele Nederlandse taalgebied meerdan uitvoerig door Siroop bestudeerd. Pauwels vangt 
zijn bespreking van Stroops monografie Paardebloem à la carte dan ook aan met 
"Waarschijnlijk weten we nu wel ongeveer alles wat over de namen van de paardebloem 
achterhaalbaar is" ( 1970,77). Stroop zelf vatte bovendien zijn bevindingen nog eens samen 
in hel kommentaar bij de Taalaflas-kaart Paardebloem (Stroop 1974). Het is met alleen 
on/inmg dit onderzoek in zijn geheel over te doen: er is ook geen enkele aanleiding toe. 
Voor zover mogelijk zal ik me daarom in de/e paragraaf tot beknopte verwijzingen naar 
mijn voorgangers beperken. Buiten deze beperking vallen natuurlijk aanvullingen en gevallen 
waarin zij van mening verschillen of ik met hen van mening verschil. 

Dodoens beschrijft onder de kleine Condnlla (Condrilla altera) de paardebloem (1554, 
óOS-Oó)2. Deze beschrijving bevat een aantal elementen dat bij de behandeling van de af
zonderlijke benamingen een rol speelt. Ik citeer daarom Dodoens in zijn geheel: 

Van Condrilla 

Tgheslacht: Condrilla es tweedcrleye als Dioscondes scnjfl /Groot ende clcyne. 
Tfatsoen: (...) Condnlla alte/a Papecruyt (...) Die ander Condrilla dal es dal cruyt datmen 
Papecruyt nuempt / heeft langhc bladeren ouer beyde sijden diep ghesneden / den bladeren van 
wilden Cichoreye ghehjck/die meest opter eerden wtghespreyt ligghen. Tusschen die bladeren 
comen dunnecf fenne hole sieelkens voort/daerop voortcomen schoonc geelc ghevulde bloemen 
/die als sy vergaen sijn/in wollachtighe bollckens veranderen die met den winde wech stuyue// 
Die wortel esdun/lanck/gecldchtich/endevol wil mclckachlich saps dat daer wt vlocyet als 
sy ghequetst wordl. 
Plaetse: (.. ) Die eleyne dat es dat Papecruyt / wast hier te lande al om in die beempden ende 
grasplcynen. 
Tijt: (...) het Papecruyt blocyet van in Aprili tot in Oostmacnt. 
Naem: (.. ) Dat ander ghcslacht heet in Gnecx Condnlle heteia In Latijn Condnlla allei a In 
die Лроіеке Dens leoim/ende Rost/um poi с mum In Hoochduytsch Korlkraul / Pfaftcnblat 
/ Plaffen rorlin In Neerduylseh Papencruyt / Honts roosen / Canckerbloemen / ende Scorlt-
bloemen / In Franchois Pissen lict. 
Natuere· Dese cruyden sijn cout ende drooghe van natueren / ghelijck die Endiuien ende 
Cichoreyen. 
Cracht ende Werckinghc (..) Papecruyt es van erachten ende werekinghen der Cichoreyen 
secr ghelijck ende mach daer voor altiji ghcbruyckt worden. Item Papecruyt doet dal hayr dat 
aendie sccclcn van den ooghen auer rechts wast wi vallenende wel wassen /alsmen isapdaer 
aen dicwijls strijekt 
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A BENAMINGEN GEBASEERD OP HET UITERLIJK 

A 1 De plant m zijn geheel 

A l l D E ALGCMENE VI RSCHIJNINC. 

Met -plani Naast plant /elf ook in de samenstellingen bittei plant, ketenplant. kettnigplant, 
melkplant, pisplant, suikei ijplant Het simplex plant noteert Verlommen (1984, 18) als 
synomiem voor baaske. volgens /ijn zeggen waarschijnlijk een verbastering van bosje 
"plantje". De betekenisverenging moet voortkomen uit de uitdrukking planten steken voor 
"konijnevoer verzamelen", waarbij de voorkeur bij uitstek ging naar het groen van de 
paardebloem (Pauwels 1933, 155). 

A 1 1 1 Met betrekking tot het hebben van bloemen 
Met -bloem, waarbij het sterretje aangeeft dat een type ook zonder dit element voorkomt: 
aaidgallebloem*, aaidschallebloem*, beddepisbloem, beddezeikeibloem*, blaaibloem, 
blaasbloem, boteibloem. cu hoi eibloem*, distelbloem*, fieni isbloem*, ganzebloem, 
ganzetongebloem*, gauv\ чіотЬІоет*, hengstehloem. hiidebloem, hond(e)bloem, 
hondebloeni(en)pol, hondebloemesalade. ondei bloem, hondigebloem, hondsbloem, hond-
tongbloem'4, honingbloem, honzebloem. hoi sebloem. hoizelbloem, kaaidebloem, 
kaaisjesbloem, kankeibloem, ketelbloem, ketenbloem*. kettelinçspollebloem, ketting-
bloem*, klettingbloem, klokkebloem, koebloem, komjnebloem, ki abbebloem. ki auwbloem, 
kiuidkoekbloem*, Imsbloem, htizebloem, meibloem, meieibloem, melkbloem. melkdistel-
bloem*. melkwiedhioem*, molleslabloem*. paaid(e)bIoem, paaidbloemdistel*, paauh-
bloem, paasbloem, paddebloem, papebloem*. papebloemeki uid*. pinkel bloem, pmkstei -
bloem.pis( se )bloem, pi sbloembotje,pislithloem*,plaatbloem*.platte/bloem*, poabloem, 
lappebloem, s(a)la(de)bloem*, schapebloem, scheel(e)bloem, btheelogenbloem, sthe\e-
bloem*, scheveitebloem.uhwftbloem, spokebloem, stinkbloem, stoepebloem*,strontbloem, 
suikeibloem, suikei ¡¡bloem*, ναι kensbloem. vlekkebloem, wiattebloem, zeik(e}bloem, 
zoeimelksbloem* en (kleine) zonnebloem 
- Met -raar zie groep Α·2· 1 · 1. 

A 1 1 2 Met betrekking tot het kruidachtige 

Met -kund cuhoieikiuid, ketenkmid, koekkiuid (zie echter groep D 2-4·'?), melkkrmd, 
papebloemeh uid, papeki uid. suikei ijh uid 

Met -wied: Het woord wied "kruid, onkruid" was in het Westmiddelnederlands vrij al
gemeen bekend. In het begin van de 13de eeuw al komt het in melquid "lactandes" voor in 
het planienglossanum uit Vlaams Artesie of brans-Vlaanderen (Gysselmg 1980,334), terwijl 
-wied daar nog in het begin van de 19de eeuw voor Zegerskappel (N 051 ) geattesteerd werd 
in melkwied voor de paardebloem en stmkwied, stienkewied voor de stinkende gouwe1 

(Moeyaert 1991,229 en 233). In de samenstellingen melkw ¡eden melkwiedhioem komt het 
nu in het uiterste zuidwesten tot in Z.-Holland en zelfs éénmaal op Terschelling voor, in een 
wat groter gebied dan ; ozewied voor de klaproos. In het Zeeuws is volgens Stroop wied met 
de oorspronkelijke betekenis "kruid, onkruid" verdwenen, zoals inmiddels kaart 114 
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"Onkruid" van de Taaiatlas laat zien, waardoor juist dáár naast melkwied de volks 
etymologische vervorming melki iet voorkomt (Stroop 1969, 52-53). Deze verklaring lijk 
me niet sluitend, omdat melkt iet ook wel in het Westvlaams voorkomt en in Zeeland vrij we 
beperkt bhjtt tot Walcheren en Z.-Beveland, terwijl het Zeeuws ten noorden daarvan tocl 
nog volop melkwied kent. Volgens Weijnen (1975a, 176) hoeft wied niet, zoals Pauwel' 
aanneemt, identiek te zijn met het Engelse и eed Zie ook het type / oze\i ied bij de klaproo' 
in groep A· 1 · 1 -2 en kaart [2 5 3]. De afleiding и ¡eden leidde met suffix -sei ter vorming var 
concreta in W.-Noord-Brabant tot melkwiedsel*. 

Kaart [2-5-3] Wied en samenstellingen in het Nederlands taalgebied, de types теІЫ іес 
(paardebloem), lozewied (klaproos), wied (onkruid) en melknet (paarde 
bloem). 

А 1 1 3 Met betrekking tot het struikachtige 
Voor struikachtige benamingen met -stiuik, -pol. -hos, -stionk, -top. -stok en -stoep, die 
overigens uitsluitend betrekking hebben op de bladeren, zie hieronder in groep Л 1-3. 

А 1 2 HCT FORMAAT 

Diminutiva: voorde plant de unica haasje, botje, hoi logetje, pishloemhotje en in Heukels 
zonder lokalisatie uithlazeitje Voor het zaadpluis: kaaisje. lampje, poesje, Unenaaitje 

Met klem: het unicum kleine zonnehloem te N 63. 
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A 1 3 D E GROHWIJ7E 

De bladeiTozet groeit zeer dicht ot plat legen de grond aangedrukt, een reden waarom gra/ende 
dieren er maar moeilijk bij kunnen. In enkele plaatsen binnen het hondebloem-gebied{FOM, 
075 en G 076b), waar de anlautende h- met uitgesproken wordt, leidde du tot de geremter-
pretcerde vorm ondei bloem Navraag bij de betreffende konrespondenten'1 leverde op dat in 
deze plaatsen ook het type (h)ondebloem bekend is. Hun opgave ondei bloem met -/ - in de 
enquête D 13 (1945) handhaafden zij echter met verwijzing naar de lage groei Hier sluit 
bij aan het type ondei pol 

Eveneens op deze groeiwijze duidt het element aaide- in de types aaidgalflebloem). 
aardse hal(lebloem) en aai dski aal (Stroop 1969,63) en mogelijk st hève en dergelijke in de 
betekenis "schijf (zie groep H). 

Wat betreft de types metpla(a)t ziet Stroop (1969, 65-66) in tegenstelling tot Pauwels 
verwantschap met Fràns piare "plaat, plat voorwerp". Deze types worden aangetroffen is 
drie uiteenliggende gebieden, namelijk m W -Vlaanderenp/ufiv?, konijneplaten, zeikplaten 
en enseplat, in W.-Noord-Brabanx plattet (bloem) en in NO.-Noord-Brabant plaat, plaat-
bloem,plat(ten),platteibloemenplati>at(tei ) HetWNT(XII-l s ν platte/ ¡13) steunt hem 
daarin en geeft 4 de vergelijkbare benamingen plattet en plaatkoek voor een /ekere platte 
koek. Voor wat betreft Westnoordbrabants platten, dat met vokaal verkorting plaoter had 
moeten luiden, moet Stroop terug naar een oorsponkelijke vorm plat1 

Een totaal andere mogelijkheid biedt platte (< mlat piatta, ohd. blatta, mnd. platte) dat 
wordt aangetroffen in de Teuthomsta en bij Kihaan voor "tonsuur", de kaal geschoren kruin 
van geestelijken. Het wordt in het MNW ( VI,433) en WNT (XII-1 s.v.platte) als verouderd 
opgegeven voor oostelijke dialekten en zou ten grondslag kunnen liggen aan de Duitse 
benamingenpfaffen-tnmomhsplatte (Schutter 1921,96, zie ook Marzell IV, 604 e ν .Kleijn 
1970, 277). Het zou dan aansluiten bij de benamingen met betrekking lot de vorm van de 
lege bloembodem in groep A 2 1-4 Aangezien de hier behandelde benamingen juist op de 
bladeren slaan, kan die aansluiting met juist zijn. Dit wordt eens temeer bewe/en door het 
feit dat de benaming plattet s te Lebbeke (1264a) voor de korcnsla(Amoseris minima Schw 
en K.) in deze omgeving ook aan verschillende andere planten gegeven wordt, die een 
bladro/et vormen dicht tegen de grond (Muyldermans 1953, 262) 

De bladerrozet is niet alleen dicht op de grond aan de wortel gehecht, maar vormt ook 
- zeker in leeggegraasde weiden - als het ware een bosje of struikje, dat m één keer uitge
trokken kan worden als de wortel los(-gestoken) is Juist het feit dat de bladeren als voe
dingsmiddel gebruikt worden was aanleiding tot verschillende struikachtigc namen, die 
uitsluitend betrekking hebben op de bladeren. 
- Met -stiuik. ctchoteistinik, ketenstiuik, melkstimk, suiketijstruik De niet-vertakle 

stengel geeft weinig aanleiding tot benamingen met -stiuik In groep G-l 1 zal echter 
blijken dat de paardebloem de meeste samenstellingen van dn type in Belgisch en Ne
derlands Limburg heeft overgenomen van de wel vertakte melkdistel (Sonchus L ). 

- Met-pol:hoiidebloem(e)pol,hondepol,hondspol,ketti'lingspollebloem,kettiiig(s)polen 
ondei pol, nogal eens speciaal voor de bladeren of het groen De typische dicht op de wortel 
groeiende bladrozet geeft aanleiding tot dit pol in de zin van "samengegroeide en 
-groeiende bundel van planten" (WNT XII-2 s.v. pol 111). 
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- Mei-bos Voorde streek van Zandvliet (1119) geeft Vertommen( 1984.18) de benaming 
Ьаачке, respektievehjk baaskes steken "paardebloemen steken" voorde konijnen. 
Waarschijnlijk is dit baaske (met een verdonkerde rw-uitspraak) een hyperkorrekte 
realisering van hoske "bosje". 

- Met -stionk. ketnngestionk en papestionk samengesteld met -stionk in de betekenis-
uitbreiding "de gezamenlijke takken of bladeren die opgroeien uit een stronk" (WNT XVI 
s.v. stionk 4). Kennelijk specifiek voor het groen 

- Met -top. Dicht bijeen in het Groningse Oldambt komen voor de types hond(e)top en 
hondstop Ze 7ijn samengesteld met top "bos, plukje, bundel" (Ter Laan 1929,1046; WNT 
XVII-1 s.\.topIC9) 

- Met -stok: Uitsluitend in de omgeving van Eupen komt speciaal voor de bladeren in 6 
plaatsen het type keten stok voor Het is samengesteld met -stok "de gezamenlijke wortels 
van een plant", ook wel hel daaruit groeiende loof (R WB VI11,721 ) Vergelijkbaar hiermee 
is het type wortelsalade (zie groep H). 

- De types stoep voor de bladerrozet en stoepebloem komen uitsluitend voor in N.-
NLimburg. Stroop (1969, 66) verklaart stoep op grond van Roukens (1937, 367) met 
Oostmiddelnederlands stobbe "boomstronk" Dit blijkt juist, omdat stoeb in deze be
tekenis ook juist hier voorkomt. Van de Voort ( 1973,277) geeft het ook nog als benaming 
voor een klein dik persoon en in samenstellingen die op kort en dik of stomp duiden 
stoebneus "stomp neusje, wipneus", stoebstúi t "stomp van een staart" 

A 2 De ondei delen \ an de plant 

A 2 1 Di BLOEM 

A 2 1 1 De vorm van de bloem 
Met -; oos, maar ook met -bloem: hondsi oos Dit type wordt uitsluitend door Heukelsen dan 
nog zonder lokalisatie gegeven. 

A 2 I 2 De kleur van de bloem 
Op de gele kleur van de bloem duiden zonder twijfel bepaalde verwarringen met andere gele 
bloemen, zoals botei bloem (/ie groep G 1 ) De unieke benaming kleine zonnebloem echter 
omzeilt de/e verwarring Zo ook Pauwels (1933, 153). 

A 2 1 4 De vorm van de bloem na de bloei 
De lege bloembodem die resteert nadat de zaden zich verspreid hebben, /iet er /oals in de 
druk van 1608 van Dodoens' Cruijdeboec к beschreven wordt, uit als "de gedaente van caele 
oft geschoren Monninckscoppen" (Stroop 1969,39) Op grond van de/e gelijkenis verklaart 
Dodoens dan ook de al in de editie van 1554 voorkomende benaming papenc ι uyt, die in
tussen al veel ouder is*. 

- papen ciude (Braekman 1975, 97, midden 14de eeuw; Z.O. van Gent), papenciuut 
(Braekman 1975,151,midden 14de eeuw, Z. -Hollands), papencruut (Braekman 1970, 
245 en 247, eind 14de eeuw; Centraalhollands), 

156 



- р<7/^п(л//7/(Вгаектап 1975, 120, 15deeeuw), papen a und, рарепспш.рареік ι uut, 
рареік ι uut (Braekman 1970,170,213,216,217, midden 15de eeuw; streek Gent-Aalst), 
papeniiude. papenauul.papenciut (Braekman 1965, 100, eind 15de eeuw), 

- papen с ι ut (Braekman 1975,282 en 284, begin 16de eeuw; streek Arnhem-Apeldoorn), 
papen с inde (idem, 292) 
Deze oude benaming, in de middeleeuwen verlatijnst tot сaput monac hi, heeft een wijde 

verbreiding m W.- en N -Europa, maar komt bij Pauwels met voor. In Nederland leeft hij 
voort in de types paap, paapmuts, papeblad, papebloem(eki uid). papekiuid, papemuts, 
papestek, papestoel, papestionk en wellicht ook piapekop dat te L 088, vlak bij de types 
paap (L 091, 093, 094), paapmuts (L 093) en papeuoel (L 090), gebe/igd wordt. Stroop 
(1969, 39-40) vermoedt op grond van hun Europese verspreiding en op grond van het 
middeleeuws-latijnse с aput monai hi dat de samenstelling met "hoofd" het oudst zijn Het 
nergens bevestigde type monnikskap, in Heukels (1907,250) zonder plaatsaanduiding, zal 
gelezen moeten worden als monnikskap en is waarschijnlijk een boekenwoord. 

Het type papestoel, nu in de streek tussen Utrecht en Den Bosch, verklaart Stroop in het 
voetspoor van Roukens (1937, 367) als ontstaan door kontaminatie van papekiuid χ 
paddestoel "paddestoel". Zijn betoog dat beide benamingen uitsluitend in ons taalgebied 
voorkomen, is overtuigend Het feit dat de paardebloem in het begin van de 19de eeuw ook 
te Maastricht4 nogpapenstoelen blijkt te helen, versterkt de mogelijkheid van kontaminatie. 
Na het ontstaan van papestoel kon de paardebloem vervolgens zelfs paddestoel gaan heten, 
waaruit dan weerpaddebloem. padblad en paddepissei kon ontstaan. Voor het pejoratieve 
pad- zie ook groep D-3-3. 

А 2 2 Ны /АЛО 

А 2 2 1 Het zaad 
De /aden, die na de bloei op de bloembodem verschijnen, bestaan uit pluisjes, vandaar dat 
ze paai depluis.fluisol poesf/e) genoemd worden en de plant pluimbol,pluimpje, tikselpluim 
en poesbloem. Tezamen vormen ze een wit, transparant rond bolletje als het schijnsel om 
een lamp of kaars, vandaar de benamingen lamp(je) en kaai sje voor de zaadpluisjes en 
kaai sjesbloem voor de plant (vergelijk bougie bij Schurter 1921 ). De stengel lijkt met deze 
pluizige substantie ook op een plumeautje, vandaar voor de plant met pluisjes de types 
paaidepoetsei. poetsei, lampeblazei en lampepoetsei 

Hombergh-Bot (1954, 222) geeft merkwaardigerwijze ook nog het type si hapehioem 
voor "de uitgebloeide paardebloem" in E 065a Het wollige van de pluisjes zal hier de 
associatie met schaap tot stand gebracht hebben. Ook in F()66 komt « hapehioem voor, maar 
in algemenere /in 

Andere benamingen voor het zaad /ijn de types hoodsc haplopei. hiievenbestellei, he-
mel-hel-o}-\age\'uui, tmgebi engei, to\ enaai tje Ze zijn gebaseerd op spelletjes die kinde
ren ermee doen, waarover meer in groep D-2 1 
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Λ 2 1 Dl BI \DERr\ 

Met -bof Dicht bij de taalgrens in O.-Vlaanderen komen voor te Ronse (O 265) de bena
mingen batten, pishloembotjes en te Nukerke (O 202) botjes vooral voor de bladeren van 
de plant. Het feit dat vooral de jonge scheuten als sla gegeten worden maakt aannemelijk 
dat bot terug gaat op Romaans bouton (¿ie het WNT s ν. bot III) "knop, oog, beginsel van 
bladeren" en dergelijke. 

Met -blad blaclei en, en sehlad, hen selhlad, heng steblad, konijneblad. konijnetik selblad, 
konijnsblad, konijntjeblad, melkblad, padblad, papeblad, takkeblad, tikselblad, ti stei blad 

Met -gias: konijneglas, een kollektieve aanduiding van het groen, waaronder uiteraard 
ook gras, dat voor de konijnen verzameld werd 

A 2 3 I De vorm van de bladeren 

Alhoewel de grofgezaagde, getande bladeren enigszins lijken op die van de distelsoorten, 
I igt het toch meer voor de hand dat de paardebloem zijn benamingen met di stel ontleend heeft 
aan de melkdistel (zie groep G-l-l) De aangetroffen benamingen zijn: distel(bloem), 
doedistel. hondedistel, konijnedistel, melkdistel(bloeni), motdistel, paaidbloenidistel, 
paaidedistel, zeefdistel, :e\ endistel, zoegedistel, zoeidistel, zoet distel en zuiddistel In te
genstelling tot de distel prikken ze niet, vandaar de specifikaties stompe distel, stompe tistei 
Van de weeromstuit wordt op het Groningse Hogeland de diste) zelf weer sihaaibe diezei 
genoemd (Ter Laan 1929, 740) In Z.-Holland wordt distel tot -deksel in zoegedeksel en 
zoeideksel Voor de kennelijk verwante vormen met -tiksel en -tistei zie groep H. 

Op de zuidgrens ν an O.- en W.-Vlaanderen komen te Anzegem (O 181 ) \ooxhenselhlai en 
(Pâque 1898, 146) en te Ingooigem (O Xül) enseplat oï ensehloei'n (Pauwels 1933, 156). 
Pauwels ziet voor Ingooigem in het eerste lid "een vervorming van 
hengst", dat zo in de plaats getreden zou zijn van paaid De types 
hengstebloem en het unicum hengsteblad komen echter uitsluitend 
in Friesland en nergens elders voor, wat deze verklaring te gemak
zuchtig maakt. Het feit dat deze types samengesteld zijn met -blad 
ot plat doet vermoeden dat het eerste lid het tweede nader omschrijft, 
waardoor zich een vergelijking opdringt met de diepgetande vorm 
van de /aaghaal. het /aagvormige ij/eren voorwerp waaraan een ketel 
boven het haardvuur wordt opgehangen en wel zodanig dat de af
stand tot het vuur via de gezaagde tanden verstelbaar is. De overeen
komst tussen beide is frappant: zie lype b op de illustratie (type a is 
een kettinghaal ) Het Wooi denboek van de Bi abantse Dialec ten geeft 
voorde omgeving van Ingooigem inderdaad benamingen van het type en(g)s3l worden (WBD 
I-1,49). Een zelfde verklaring kan gelden voor het Drentse type takkeblad speciaal voor de 
bladeren. Haddermgh ( 1979, 274) geeft voor tak immers "tand van b ν een haal". Bena
mingen gebaseerd op de haal komen volgens Schurter ook in Oostfranse en Zwitserse dia
lekten voor ( 1921,57-59. respektievehjk с ι émaillei e enz. en hall). Door Stroop worden deze 
types niet behandeld 
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Met tong ganstonç, ganzetong. ganzetongebloem, gansstomp, gauw 4tom(bloem). 
goudstang, hond(e)tong(bloem) en hondstong Pauwels verklaart tong in deze samenstel
lingen "ontstaan wegens de puntigheid der blaren" (1913, 151), waar Stroop bij çan.stong 
en dergelijke eerder aan een oorspronkelijke melkdistelbenaming denkt Op de twee 
ongelokahseerde en nergens bevestigde benamingen ganzedistel m Heukels na'" zijn voor 
de melkdistel echter geen benamingen met cansen al helemaal niet met -tong aangetroffen 
Bij zijn verklaring van het pejoratieve hond- uit de valse of stinkende kamille (Anthémis 
arvensis / cotula L.) en de margriet (Chrysanthemum leucanthemum L ) wijst hij echter op 
de bladeren voor wat betreft de typische bladbenamingen hond(e)tong en hondstong ( 1969, 
62 en 69) Er is dan ook geen enkele reden om voor ganstont· enz. een andere verklaring te 
zoeken, temeer omdat de margriet in de oostelijke dialekten van Nederland volop benamin
gen van het type ganzebloem draagt". 

Met -ooi : ezelsooi. hondsooi en konijnooi Voor het type ooi ι mg /ie groep D-2 1 2. 

A24 Dl STF-NGEL 

De stengel bevat wit melksap, vandaar voorde hele plant en met name het groen: melkblad, 
melkhloem.melkdistel,melkdistelbloem.melkei,melkgioente, melkki uid,inelkplant,melk-
i iet, melk sla melk sti uik.melkw ied, inelkv, ledbloem.melkw ledsel. melkw ispel, zoei melk en 
zoei melk shloem Met kollektief -дол/(WNT V, s.v. çoed IIВ 6-7)het\ype melkçoed ben 
invuller uit Sas van Gent (I 162) geeft ook op melkgioenze. door mij geïnterpreteerd is als 
melkgioensel (WZD s ν. gioe nsel 2 en samenstellingen). 

В BENAMINGEN GEBASFFRD OP DL PI AA TS VAN VOORKOMEN 

В 2 /// het и //с/ 

В 2 I AlGEMhLN 

Nadere specifikatie door middel van de toevoeging и /M komt alleen voor bij de types и ilde 
с к hoi ei en wilde sin kei ij( salade) Juist daardoor is duidelijk dat dit wild dient ter onder
scheiding van de gekweekte en veredelde cichorei (Cichorium intybus L.), die op zijn beurt 
m de botanische nomenclatuur weer и ilde t и hoi ei genoemd wordt ter onderscheiding van 
andijvie (Cichorium endiva L.) Zie groep F· 1. 

B 2 2 SpmricK 

1 -In weilanden 
- Uitsluitend in hel (/uid-)oosten van Oost-Vlaanderen in 12 plaatsen de types meei ssla 

en meei skessla, samengesteld met meeis "weide" (/ie de kaart Weide WVD 1-1, 105), 
en in 8 plaatsen ι eldsla Dit laatste type berust naar Stroop (1969,46) aangeeft met op 
verwarring met veldsla ( Valenanella ohtoria), dit in tegenstelling tot Pauwels die dit type 
in 1933 alleen in Serskamp (O 041) aantrof Het is zeer opmerkelijk dat de types met 
meei s- bij Pau weis totaal ontbreken H IJ staat daarin met alleen, want ook bij De Во ( 1888) 
en Pâque ( 1896, 1912) ontbreken ze. Kennelijk gaat het hierom een zeer jong type. Mijn 
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oudste vindplaats dateert uit 1949 (Coitenie 1949-50), de andere dateren vrijwel allemaal 
uit een in 1967 gehouden enquête van Péc Ook de veMN/a-opgaven komen, op Serskamp 
na, uit de/e enquête Als synoniemen worden in 1967 in de/e meei s- en ι cW-plaatsen voor 
het groen opgegeven mol(le)sla, чіа, копцпечіа, zeikila en voor de plant dis geheel 
pnbloem, чІаЫоет, hondepolen paai debloem In 1933 voorhet groen 4teeksla,mol(le)sla 
(al in 1896), \ eldsla, steeksla en voor de plant als geheel pisbloem, slabloem en paai -
debloem Het gaat hier dus onmiskenbaar om een nieuw type 
Na afsluiting van mijn materiaalverzameling trof ik nog mooi salcio aan, dat in 1943-44 

voor Hamme (1213) en Moerzeke (1260) opgetekend werd (De Keersmaeker 1944-45,400). 
De/e benaming is echter samengesteld met moei "laag vochtig weiland", /ie daarvoor WVD 
I-l de kaarten op blz 108en 110. Het type ν eWi/ys heeft, zoals in groep D-2-2-2 nog zal blijken, 
niets met de groeiplaats te maken 
- Het type paddebhem wordt door Stroop (1969, 41) ingedeeld bij de benamingen van 

pejoratieve aard zie groep D 3-3. Plantnamen die met "pad" zijn samengesteld, hebben 
echter volgens Mar/ell zowel betrekking op giftige planten als op planten die in weiden 
groeien (1913,110,resp. 168) Wat betreft de giftigheid zijn er voor de paardebloem geen 
parallelle benamingen, al schijnt het melksap met geheel onschadelijk te zijn. Toch 
betrekken Marzell noch Schurter( 1921,94) de door hen aangetroffen "pad"-benamingen 
voor de paardebloem (kiote- en dergelijke) op de giftigheid ervan. Omdat de paarde
bloem een typische weideplant is en er ook andere benamingen zijn waarin dat wordt 
uitgedrukt, moet pad- hier dus wel slaan op de plaats van voorkomen. Dit geldt dan ook 
vooTde\ypcspadhlad,paddepisseirer\paddestoel Desamenstelling/wpe'itop/verklaart 
Stroop als ontstaan onder invloed van de fungusbcnaming paddestoel, waarna hij 
chronologisch weerde paardebloembenaming/jat/c/ei/op/plaatst De types paddebloem 
en Oostvlaams padblad kunnen ook oorspronkelijk /ijn. 

2 -Onder molshopen 
Zoals verderop in groep D-2-4 2 uiteengezet wordt, worden de (jonge) bladeren als sla gege
ten Pauwels ( 1933,139) wijst erop dat men m weiden daarvoor speciaal zocht naarde planten 
die in molshopen stonden, omdat de bladeren dan nog geel en mals waren en nog met bitter 
(Blankaart 1698, 570). Vandaar en ter onderscheiding van gewone sla de types met mol-. 
nwl(le)sla en mol(le)salade voor de bladeren, molleslabloem en molsuikei IJ voor de plant. 

С BFNAMINGEN GCBASFFRD OP DE BLOEITIJD VAN DE PLANT 

С 1 Dooi middel \an lechtstieekse tijdaandi<idinf>en 

- Met mei-: Met andere in mei bloeiende planten deelt de paardebloem de benaming 
meibloem Stroop ( 1969,42) acht de bloeitijd het meest voorde hand I iggend, waar Pauwels 
( 1933,140) nog twijfelt bij het unicum meisla De naam van deze maand zit wellicht ook 
in het Texelse type meiei bloem, dat in groep H behandeld wordt. 

- Metpaa s- : Ook het type paasbloem deelt de paardebloem met andere planten Toch hoeft 
volgens Pauwels dit unicum (te L 316) niet op verwarring te berusten (1933, 153). 
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- Met puiksteì - Pauwels noch Stroop behandelen het type pink stei bloem te L 312, 
waarvoor wel hetzelfde moet gelden als voor paasbloem 

D BFNAMINGEN GEBASFERD OP TOEPASSINGEN, EIGENSCHAPPEN FN PRODUKTEN 

D 1 Algemeen 

D 1 1 MbT HCTRf-KKlNG TOT Dl RUK 

Voor het type stinkbloem zie groep D 3 5 

D I 2 Mi-T BETREKKING TOT DE HOM\G 

Voor het type homngbloem zie groep H 

D 1 1 MET BETREKKING TOT DE SCHADELIJKE WERKING 

DM S Met betrekking tot kanker 
Het type kankei bloem dat reeds bij Dodoens als с am ka bloemen voorkomt, kan zijn naam 
te danken hebben aan de heilzame werking van de paardebloem tegen kanker Het zou dan 
in groep D 2 2 1 thuishoren In tegenstelling tot de klaproos, die ook benamingen van het 
type kankei bloem draagt, is deze werking is voor de paardebloem nergens gesignaleerd 
Meertens (1970, 110) denkt eerder aan de paardebloem als kankerverwekkend Hoe dicht 
schadelijkheid bij nuttigheid ligt kan met betrekking tot de paardebloem nog eens gedemon
streerd worden met Hiller (1987, 146), die het volksgeloof noemt dat het vastpakken ervan 
zweren veroor/aakt, terwijl bij Bianchini (1976, 38) deze plant juist als heelmiddel voor 
zweren genoemd wordt 

D 1 3 7 Met betrekking tot de diurctische werking 
Zoals onder D 2 4 2 uiteengezet wordt, worden de bladeren van de paardebloem als sla 
gegeten Aangezien deze stolfen bevatten met een diurelische werking (Stroop 1969, 13) 
ontstonden de volgende types beddepishloem, beddepissei beddepntei beddezeikei 
beddezeikeibloem,fontania,paaidezeikei paaidzetkei,paddepissei pisbloemlpissebloem, 
pisbloembotje.pis-m-het-bed.pisplant pissalade pissebed,pissesla,zeikbloem zeikebed, 
zeikebloem zei kei zeikplaten en zeiksla Voorde pejoratieve lading van het element pi s-
I zeik -zie ook groep 3 6 Uit het Frans werden bovendien ontleend/J/C-ÖM lit,pis-en-lit,pislit, 
pishtbloem en pistelil Zie groep F 2 

Het typefoiUama, opgegeven in lijst D 13 voor Amby bij Maastricht (Q 102), komt naar 
de korrespondent Endepols meedeelt "spottend" voor bij Olterdissen Uit de bewuste bron 
(Jaspar 1926, 103) blijkt dat het hier om een zeit verzonnen en dus niet in gebruik zijnde 
naam gaat 

Van Ravelingen geeft in zijn bijvoegsel op Dodoens (1618,992) ook nog met ui me- het 
type Mijnauxt 
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D I 5 M C I BEIRCKKINC. TOI DCSM\\K 

De hierboven al genoemde bittere smaak van het melksap, maar ook van de bladeren die 
gegeten worden, komt natuurlijk duidelijk tot uiting in het uitsluitend door Heukels gegeven 
type hitte/plant Overduidelijk is ook zoeimelk(sbloem) en bijvoorbeeld vandaaruit 
zoei di stel 

Tenslotte de types met gal Volgens Stroop (1969, 64) zijn deze benamingen oor
spronkelijk ontleend aan andere planten in de vorm aaidgai Hieruit ontstond gal of door 
uitbreiding aaidgallebloem Met verbindings -s- ontstond anderzijds aaidsgal of aaid-
schal, verkort tot « hal of uitgebreid tot aai dschallebloem Het type aaidshaal in L 207 
berust (aangemoedigd door de Meienjse εχ > sk ?) op reinterpretatie. 

D 1 6 M l T BI TRI KKINGI ОТ PARASIETEN 

Het bovenste gedeelte van de stengel, maar ook andere delen van de plant (Sterk 1987,179), 
zitten nogal eens onderde bladlui/en (Hemiptera), vandaar de types luisbloemzn luizebloem 
(Pauwels 1933, 155, Stroop 1969,43) 

D2 Piaktisthe toepassingen 

D 2 1 M E T BETREKKING TOT KINDI RSPI L 

1. -Het wegblazen van de zaadpluisjes 
De types blaasbloem, volgens Pauwels ( 1933.148) in 't leven geroepen werd door de Ant-
werpenaren,en;//f/?/aré'>(/c Dit wegblazen heeft een plaatselijk verschillende orakelfunktie 
Het aantal keren dat men moet blazen om alle zaadpluisjes te verwijderen van de bloembo
dem heett daarbij voorspellende waarde. Elders telt men de resterende zaadpluisjes na een 
vast aantal keren blazen. Het verkregen aantal kan antwoord geven op verschillende vragen, 
vandaar het type viaag (en voor het zaadpluis to\enaait]e) namelijk: 
- het aantal jaren aangeven dat men nog te leven heeft (Hiller 1987, 146) 
- het aantal jaren dat men nog van het huwelijk verwijderd is (Hiller 1987, 146) 
- het hoeveelste uur van de dag het is Vandaar de types slag-w at-uw -ι s-het, horlogetje en 

wellicht klokkebloem, waarvoor Pauwels in zijn bespreking van Stroop ( 1969) opteert' ', 
Ook Schurter geett voor het Waals het type hoi loge (1921, 102) 
Kennelijk gaf het ook antwoord op de vraag waar men na zijn dood terecht zou komen. 

Het type hemel-hel-of-\agevuui voor de zaadpluisjes wijst hier op 
De weggeblazen zaadpluisjes kunnen ver door de lucht zweven, vandaar dat het wegbla/en 

ervan door kinderen ook beschouwd werd als overbrengen van een boodschap. Hierop duiden 
de types boodschaplopei, tmgebi enget, hi ¡evenbestellei voor de zaadpluisjes (Kleijn 1980, 
275). 

2. -Het maken van ringen met de stelen 
De kinderen steken het dunne bovenste deel in het dikke onderste deel van de holle stengel, 
waardoor een ring ontstaat, waarop de benamingen van het type oon mg zouden kunnen slaan. 
Dit type komt alleen voorbij Pâque en wordt door Pauwels ( 1933,146) verder niet verklaard. 
Het lijkt me op grond van deze benaming voor de hand te liggen dat ze die ringen om hun 
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oren droegen, zoals ook "dubbele" kersen door kinderen als een soort oorbellen gebruikt 
worden 

3. -Het tot kettingen rijgen van de stelen 
Met de aldus gevormde ringen kunnen weer kettingen gevormd worden, een kinderspel 
waarvoor Pauwels (1933,146-47) literatuur opgeeft. De hier sterk geschematiseerde types 
keten, ketenbloem, ketenkiuid, ketenplant, ketenstok, ketemtiuik, ketting, kettmghloem, 
kettelingspollebloem, kettmgesti onk, kettmqplant, ketting(s)polcn ketting salade ¿ijn op dit 
gebruik gebaseerd. Ook het type ketelbloem te Q 093 (door de korrespondent gespeld als 
AeW/Ww/n) interpreteert Pau weis als een mogelijke vergissing voor ketenbloem ( 1933,147). 
Hel unicum klettingbloem te Q 098 is een verschrijving van de korrespondent of hangt samen 
met genoemd kettelmg-

4. -Het laten krullen van de stelen 
Het Friese kiôhtâle (type hulsteel) gaat weer op een ander spelletje terug. De kinderen 
splijten de holle stengel aan beide uiteinden, leggen hem dan in water, waarna de uiteinden 
van de steel vanzelf helemaal omkrullen (Wannga 1952,108) Dit spel komt ook elders voor, 
een Westfriese korrespondent vermeldt het voor Andijk (E 036), Stoep ( 1987,54) vermeldt 
het voor Sliedrccht (K 096) en Rasch (1935,214) noemt het zonder nadere lokalisatie "een 
bekend kinderspel". Het type komt bij Pauwels niet voor, de beschrijving van het spel wel 
(1933, 147). 

D 2 2 MfcT BCTRrKKIMG TOT7IEKTEN 

D 2 2 l Met betrekking tot kanker 
Voor het type kankei bloem zie groep D-l 3-5. 

D 2 2 2 Met betrekking tot de ogen 
Hoewel Dodoens bij de geneeskrachtige werking verwijst naarde werking van Cu hoi even, 
vermeldt hij wel apart het doen groeien van de oogwimpers Als middel tegen bepaalde 
oogziekten wordt de paardebloem al sinds Galenos aangewend14. Benamingen die hierop 
betrekking hebben zijn de ook geografisch bijeenhorende types scheelbloem, scheel-
ogenbloem en « helehloem, waarin Dodoens' se eelen van den ooghen nog te herkennen zijn. 
Het unicum pi utoog te Ρ 020 ligt wat geïsoleerd van deze types, wat me nog geen reden lijkt 
om het element pi ut- m verband te brengen met "koffieprut" (Pauwels 1933,145). Van de 
paardebloemwortel wordt inderdaad koffiesurrogaal gemaakt, zoals verderop bij het type 
( к hoi ei in groep F· 1 zal blijken, maar het element -oog pleit ervoor pi utoog gelijk te stellen 
aan piepoog als benaming voor de klaproos (groep D 2 2-2) 

Tenslotte het door Heukels zonder lokalisatie vermelde type veldi IJS Sterk ( 1987,299) 
citeert de Duitse Hortu ч Samtati я ui 11485 van Johann Wonnecke von Cube, waarin de Duitse 
benaming feliyss als volgt verklaard wordt. "Der salft von felryss in die augen gelaisscn, 
bcnympt das fel dar ut". Deze benaming komt later bij Dodoens voor als veltnj s ( 1608,1079; 
1618,993). 
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D 2 2 λ Met betrekking tot wratten 
Blankaart (1698,570) vermeldt "Het witte melk-sap op de wratten somtyds gevrevcn, doet 
die vergaan" en vandaar het type и ι attebloem te Ρ 137 en 171 Deze werking wordt beves
tigd door Miller (1987, 146) en Sterk (1987, 276). 

D 2 2 4 Met betrekking tot huidziekten 

Pauwels rekent hieronder de types kiabbebloem, kiauwbloem (met krauw- "schurft") en 
iappebloem (І93Ч, 144), waaraan na Dodoens' scorftbloemen Hcukels' sthmftbloem 
toegevoegd kan worden en mogelijk ook de unica vlekkebloem en blaaibloem Deze 
werking die door aanraking met het melksap kan optreden wordt bevestigd door Bianchini 
(1976, 38) en Mitchell (1979, 219-220) 

D 2 2 5 Met betrekking tot pleuritis 
Pauwels brengt de types fleuin enfleunssla in verband met het Zuidnederlandse/70/aï 
"pleurésie" ofwel pleuritis (1933, 146). Met Stroop ( 1969,66) verbaast hij 7ich bijßeitus 
erover dat de plant hier de naam van de ziekte is gaan dragen Beiden verklaren dit uit het 
feit dat àefleui is als ziektebenaming niet meer bekend is Te O 058 heb ik echter ook nog 
het typeßeuiisbloem aangetroffen, waardoor fieni ι s eerder als een verkorting daaruit 
opgevat kan worden. Dit procédé is overigens absoluut niet zo uitzonderlijk als /ij beiden 
veronderstellen' het hierboven genoemde typeprutoog, maar ook zeeioot; en kankei voor 
de klaproos ¿ijn op dezelfde manier ontstaan. 

D 2 4 MET BETREKKING TOT PRODUKTI Ν 

D 2 4 2 Als voedingsmiddel 

De bladeren worden als sla gegeten, vooral van de planten die in molshopen groeiden, 
vandaar: sla(bloem), flewissla, hondesla, konijnesla. meei s(kes)sla, nieisla. melksla. 
mol(le)sla(bloem), paai desia, pnsesla, steeksla. suikenjsla, veldsla, zeikslacnmcl salade: 
salade(bloem), hondebloemesalade, kettingsalade, konijnesalade, niol(le)salade, paai de
salade,pissalade, (wilde) smkei ijsalade en и οι telsalade (Pauwels 1933,139) Ook de types 
теікці oente en melkgi oensel duiden op de konsumptie 

Vanwege de dicht op de wortel vastgegroeide bladerrozet kunnen de bladeren niet met 
de hand uitgetrokken worden, maar moeten ze met de wortel uitgestoken worden. Op deze 
wijze van verzamelen duiden de ty ptspaai destek in het zuiden van N.-Holland en vlak daarbij 
papestek in het Utrechtse gebied met papestoel Voor de verkorting steek > stik, stek in dit 
gebied zie Van Veen (1964, 64). In Oost-Vlaanderen komt het door Pauwels op dezelfde 
wijze verklaarde type steeksla voor (1933, 140). 

De bladeren worden echter ook door dieren gegeten, wat al blijkt uit -voe(de)i en -eten 
in de samenstellingen konijnsvoei, konijnevoedei en komjne-eten 
- Door konijnen, wat door talloze zegslieden bevestigd werd, die meedeelden dat men 

speciaal voor konijnen paardebloemen verzamelt, vandaar de types komjneblad, 
komjnebloem, konijnedistel, komjne-eten, konijnegias, konijnegioen, konijneplaten, 
konijnestam, komjnetikselblad, konijnevoeder, konijmblad, konijnsioei, konijntjeblad 
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en door Pauwels behandelde types komjn-eten.komjnooi (dat meer op de vorm zal slaan) 
en konijnesalade I -sla (1933, 139) 

- Door ganzen, wat door Sterk ( 1987, 182) bevestigd wordt, vandaar met gans- de types 
çanzehloem, ganzetongfcbloem) en ganstong De plaatselijke realisatie van gans- leidde 
bij dit laatste type tot omvormingen (te L 328 tot gaostem(e), te L 377 tot goastom en 
goadstöm) en de reinterpretaties gansstomp, gaiiwstom(bloem) en goudstang (Pauwels 
1933, 151-52). Zoals ik bij de verklaring van de /o«(ç-samenstellingcn onder Λ-2 3 
uiteengezet heb, zou het element gans- ook afkomstig kunnen /ijn van de margriet
benaming ganzebloem 

- Door schapen (specifiek vermelddoorSterk 1987,273) eventueel и hapebloemteF(.)66. 
- Tenslotte ook door paarden en varkens zie echter groep D 3 1 en 34. 

D 2 4 3 Als ingredient voor kruidkoek 
Daarnaast worden de bladeren van de paardebloem naar Pauwels (1933, 152) meedeelt 
plaatselijk ook gebruikt als ingredient voor kruidkoeken Vandaar in die streek de types 
koekki uid, ki uidkoek en ki utdkoekhloem 

D 3 Benamingen gebaseei d op het onthi eken van pi aktisc h nut 

D 3 1 -BENAVlINGbN MET "РЛЛШ" (PAARD-, /II \(,ST-, HORS-) 

Het is verbazingwekkend hoe eensgezind men er sinds Pauwels (1933,135) van uitgaat dal 
paarden geen paardebloemen eten Hoewel Stroop ( 1969) daarover zwijgt, wijst Ey lenbosch 
in zijn bespreking van de/e studie daar /elfs nog eens expliciet op'\ terwijl het tegen
overgestelde vaststaat (Sterk 1987, 273) Hoe dit ook zij, de benamingen met "paard" da
teren uit een tijd waarin het paard nog met speciaal als een nuttig dier beschouwd werd (Siroop 
1969, 32) en waarin paaid- "nog volop in gebruik was om een negatief, pejoratief 
betekeniselement aan een woord toe te voegen" en wel omdat "een plant met als geneesmid
del of als voeder bruikbaar was, in tegenstelling tot een andere plant die er sterk op li)kt" 
(Stroop 1974,59) ZicookMar7ell(l913,126 e ν ). In het geval van de paardebloem, waar
tegenover eigenlijk geen gelijkende nuttige planten staan, hebben de valse en de stinkende 
kamille (Anthemisarvensis/cotulaL.) en de margriet (Chrysanthemum IcucanthemumL ), 
die door leken met van elkaar onderscheiden werden, als met-nuttige tegenhanger van de 
vanouds als nuttig gewaardeerde tamme kamille (Matricaria chamomilla L) gcfunktioneerd 
Ze werden aangeduid als paai dekamille en later minder specifiek 'dUpaai debloem, waarna 
door de verwarring met de paardebloem de/e als meest algemeen voorkomende plant het 
alleenrecht over deze benaming kreeg Beide processen hebben geleid tot de volgende types: 

- met paaid-: paaidbloem, paai dbloemdi stel, paai debloem, paaidedistel, paaideoog, 
paaidepluis, paaidepoetsei, paaidesalade, paai desia, paaidestek, paaidezeikei, 
paai dezui kei, paaidsbloem, paaidsmuil, paaidsoog en paaidzeikei ; 

- met hengst-: hengsteblad en hengstebloem; voor de volgens Pauwels (1933, 156) met 
henqst- samengestelde types enseplat. enseblad en henselblad /ie echter groep A 2 3, 

- met hoi s-: uitsluitend op Terschelling hoi sebloem 
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Vooreen verdere bctekenisontwikkelmg van het element paai d /ie bij de behandeling 
van de pioen groep A 2 1 1 

0 ^ 2 - B E \ A M I S ( J [ \ мьт HOM) 

Van het element hond /ijn, behalve waar het om specifieke lichamelijke gelijkenis gaat, 
bi| plantnamen geen andere dan pejoratieve betekenissen bekend (Mar/ell 19П, 126 e ν ) 
In het geval van de paardebloem, waartegenover zoals hierboven blijkt geen andere gelij
kende nuttige planten staan, hebben de valse en de stinkende kamille (Anthémis arvensis 
/cotula L ) en de margriet (Chrysanthemum leucanthemum L ) die door leken met van elkaar 
onderscheiden werden als met nuttige tegenhangers van de vanouds als nuttig gewaardeerde 
tamme kamille (Matricaria chamomillaDgefunktioneerd Ze werden daarom ook aangeduid 
d\shoncls oMioiidekamilletnlaterminderspecihekals/w/ïc/s othoiidehloem waamadoor 
verwarring ook de paardebloem deze benamingen kreeg Vooral m de noordoostelijke 
dialekten leidde dit tot de volgende types hoiuibloem hondeblocm hondshloem hoiidcpol 
hondspol hondt(i')on<> hondtonqhloeni Iwndtop en de unica hondebloemepol (G 221). 
hondedisiel (G 208), hondefockc (F 098a), hoiidi>knoe\e (G 280), hondekop (G 028). 
hondetop (C 122) en hond ski ι η цеі (L 005) In Heukels (1907 250) bovendien /onder 
plaatsaanduiding de types hondesla hoiiclchlocnipol hondsooi hondsioos homhtont> 
hondstop en hondehlaim e" 

Voor het uit (h)ondehloeni ontstane type ondei bloem zie groep A 1 3 

Όί~\ -Bl-\AMIN(ÌF\ MI Τ Ρ \D-

Met betrekking tot het t>pe paddehloem stelt Stroop (1969 41) onomwonden "De term is 
duidelijk van pejoratieve aard" De met 'pad samcngstelde plantnamen hebben volgens 
Mar/ell ofwel betrekking op de giftigheid van planten ofwel op het feit dat ze in weiden 
groeien ( 19 Π, 110, resp 168) In het geval van de paardebloem moet pad dus wel slaan 
op de plaats van voorkomenen met op het pejoratieve Dit geldt dan ook de types padblad 
paddepissei ]1enpaddestoel De samensie\Ung.pcipestoel verklaart Stroop als ontstaan onder 
invloed van de fungusbenaming paddestoel waarna hij chronologisch weer de paarde
bloembenaming paddestoel plaatst De t) pes paddehloem en Oostvlaams padblad kunnen 
ook oorspronkelijk zijn 

D Ì 4 B E N A M I N G E N M F I " V \ R K I - N " ( Ι · Ι Κ Λ 7 · \ / H O w o r ) 

Zoals in groep D 2 4 2 gebleken is worden de bladeren en de wortels van paardebloemen 
ook door dieren gegeten Naar het schijnt ook door varkens, wat een verklaring /ou kunnen 
zijn voor het type \aikensbloem en de types met zeut· {< idg *s¡/ al dan met met к suffix) 
endistel zoeqedeksel zoet>edistel zoeideksel zoeidistcl die bij Pauwels ontbreken Mettype 
zuiddistel is een reinterpretatie van zoeuhstel De types zeef distel en ze\ endistel /ouden 
volgens Pauwels (1933, 150) en Stroop uit zoeqe- of zoetdiste/afgeleid kunnen zijn wat 
/eer waarschijnlijk is vanwege de gemeenschappelijke komponent -distel Zo ook zulteezel 
teC 133a Het type wio/t/zw/is samengesteld met het jongere mot"7tug" Zie verder Stroop 
voor de vele varianten die achter mijn types schuil gaan Stroop aarzelt overigens sterk bij 
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het toekennen van een pejoratieve betekenis aan het element "varken" ( 1969,57-60,1974, 
67) Goossens ( 1970,73) vindt die voorzichtigheid absoluut overdreven en plaatst "varken" 
op één lijn met "paard" en hond, zo ook Marzell (1913, 126 e.v.). 

0 3 5 - B i NAVI1NGES MET SIIMf-

Het tweemaal aangetroffen type stmkbloem (F 087, К 358) moet gezien het ontbreken van 
geur in verband gebracht worden met stinken "afkeer of tegenzin inboezemen, verfoeilijk 
zijn" (WNT XV s ν. stinken 12), vergelijk stmkstieek 

D 3 6 -Bi NAMINGEN MET PIS- I /UK- L\ STRONT-

De benamingen met^/τ- / zeik- zijn in verband met de diuretische werking van de bladeren 
van de paardebloem al behandeld in groep D 1-3 7. Ze danken daar ook ongetwijfeld hun 
naam aan, maar toch kan de verbreiding van dit type ook bevorderd zijn door de pejoratieve 
betekenis van het element pis-1 zeik-, zoals bij stink- hierboven. Een recent voorbeeld van 
dit negatieve aspekt geeft Ooms-Slob( 1989,136)inde/egswij/e£/'/ ziteenpis\ouH //¡voor 
"er zit een verkeerde vouw m" m verband met kleding in het dialekt van Giessenburg en 
Schellumen (K 068z, 069). Zo ook het type sti ontbloem te К 215 (Stroop 1969,74, en 1974, 
74: sti ondhloem)zn bij Roukens ( 1937,366-67) voorde uitgebloeide paardebloem te L 265. 
Volgens de laatste is dit type een associatieve variant van pisbloem 

E BbNAMINGEN GEBASFFRD OP DE BOTANISCHE NOMENCLATUUR 

E 1 Benamingen ontleend aan de Latijnse nomenc latum 

De Latijnse apothekersbenaming bij Dodoens ( 1554) is / osti um poi с mum "varkensmuil". 
Hij komt al voor in de vroeg 14de ccuwse Heibanjs, namelijk. Rostium pouinum dais 
тек distel ofmeUwiet (Vandewiele 1965,435). Bij de types met ναι ken- is van deze be
naming niets meer terug te vinden Toch lijkt mij het te Sint-Truiden (P 176) aangetrolfen 
type paaidsmuil, dat voor Pauwels onverklaarbaar is (1933, 135), op dit lostium terug te 
gaan. 

De diepe tanding van de bladeren leidde al vroeg tot de Latijnse botanische naam Dens 
leoms Het door Heukcls zonder plaatsaanduiding opgegeven leeuwetand, een letterlijke 
vertaling die nergens bevestigd wordt, moet dan ook beschouwd worden als een boeken-
woord. 

F BENAMINGEN ONTLEEND AAN ANDERE TAI EN 

F 1 Het type cichorei, suikenj en samenstellingen 

- Uit het Oudfranse chicolee ontstond cichorei, dat terug te vinden is in de types (wilde) 
cichoiei, cichoieibloem, cichoieikiuid en cichoieistiuik Deze benaming is eigenlijk 
afkomstig van de wilde cichorei (Cichorium intybus L.). Ook de bladeren van deze plant, 
nu beter bekend als Brussels lof of witlof, worden gegeten, nadat ze onder zand gekweekt 
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7i]n Uitde wortels wordt kolliesurrogaat gemaakt een procede dat m 1775 in Frankrijk 
ontdekt werd en in Nederland voor het eerst m 1779 werd toegepast (Jansma 1987, 254) 
Hoewel ook de wortel van de paardebloem ook wel als kolfiesurrogaat gebruikt werd. 
naar Pauwels ( 1933. 141 ) en recentelijk ook Bianchini ( 1976. 36) en Slavik ( 1977. 54) 
meedelen, moet < lm οι ее met de betekenis paardebloem en wel speciaal voor de plant of 
de bladeren uit het Waals /ijn overgenomen, omdat de paardebloem ten /uiden \an de 
taalgrens al zo genoemd werd (Pauwels 1933. 141. Siroop 1969.51-52) Zoals bekend 
is deze groente vanuit het zuiden in onze streken geïmporteerd 
Voor ί /i/i οι eutai /ie groep H 

- Met de bijgedachte aan suiker ontstonden uit de vorige groep ook weer vooral voor de 
plant en de bladeren de volkselymologische omvormingen (w tide) suikeiii sinket if-
hloem \шкеі ijkt itici sinketηρΙαιιΐ (іліШе) sinke/i/salade -sla sinket цчпink en /nol-
staket ι/ waaruit vervolgens de types sinket bloem tn sinket saladeOntstaan/ijn De bittere 
smaak van de paardebloem sluit verband met suiker uit 

F 2 Het t\pe pis-en-lit en \ ai lantén 

Uit Frans pissenlit ontstonden in het zuiden van het taalgebied de types pis-an-lit pis-en-
l/t pisl/t pislitbloemenpistelit Stroop(l969.13)noemtalsoudsteFransevcrmelding/)mi' 
en IK t uit 1536 op grond van Schurter ( 1921.21 ) In /ijn recensie van Stroop wijst Pauwels 
(1970,78) echter op 15de eeuws pissenlit bi| Dauzat (1938. 562). een datering die in 1988 
ook te vinden is in de Ti eso/ de la Іапцііе Г/ащаіче (\mbs. Vol 13.425) De datering van 
Siroop wordt echter gesteund door het FEW (Bd 8. 591 ) en Robert (Bd 15.218). terwijl 
tenslotte m de her/iene vierde druk van Dauzat ook 1536 als oudste datum vernield wordt 
(1964.570) 

G BENAMINGbN Gt-BASECRD OP Dh OVERFENKOVISI ME Г ANDERE PLANTEN 

G 1 Gebaseeidop inletlijke gelijkenis 

G l 1 I\ DE COMPOSiniM AMI1IF (COVIPOSITM ) 

Melkdistel (Sonchus L ) 
Tot de composietenfamilie behoren ook de op paardebloemen gelijkende, geelbloeiende 

melkdistelsoorten De bladeren zijn weliswaar wal distelachtiger en de stengels /ijn vertakt. 
maar ze groeien op dezelfde plaatsen, /e /ijn ook rijk aan wit melksap en vooral de gewone 
mclkdistcl (Sonchus oleraceus L ) heeft dezelfde opvallende gele bloemen, terwijl het zaad 
na de bloei ook een soort pluizebollen vormt Mede op grond van Schurters studie over de 
paardebloem ( 1921 ) toont Stroop aan dat beide planten op grond ν an hun onderlinge gelijkenis 
veel namen gedeeld hebben Met het toenemen van het belang van de paardebloem gingen 
"vrijwel alle namen die eerst aan de melkdistel toebehoorden op de paardebloem over" ( 1969. 
54 e ν ) Vooral de types met -distel en -stunk Іцкеп op grond van de groeiwijze eerder 
afkomstig van de melkdistel Ook het Ζ -Limburgse type doedtstel, waarover meer bi) Stroop 
(1969. 61). is eigenlijk een benaming voorde melkdistel 
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- Valse kamille (Anthémis arvensis L.) 
- Stinkende kamille (Anthémis cotula L.) 

Voor wal betreit de types met paaid- en hond- zie groep D-3. 

- Margriet (Chrysanthemum leucanthemum L.) 
Voor wat betreft de types m&\gans- /ie groep A 2-3 en C-2-4-2, voorde types metpamd-

cn hond- /ie groep D-3. Ook enkele verspreide types met koe- lijken overgenomen van de 
margriet Het gaat hier om пс/сп ссп^ koebloem (G 171 tweemaal, bevestigd door Hntjes 
1970,214)enAi>éYWi;inWaspik(K 131) en Bommershoven (Q 160). Lijst D 42, 21 geeft 
in de onmiddellijke omgeving van Bommershoven met koe- of -oog het type koeoog (P 092, 
109, 161, 177, Q 166), het type koebloem (P 220) en het type paai dsoog (P 108a, 184, Q 
075,076). Om de veestapel kompleet te maken blijkt Waspik /ich te bevinden in een aan 
het koeoog grenzend kalveioog-geb\ed (K 081a, 143, 146, 153, 173). De/c willekeurig 
aandoende benamingen voorde margriet zijn zelfs nog uit te breiden (bijv. osbeoog in L147), 
maar hel gaat er hier om dat de paardebloembenamingen koebloem, koeoog, paai deoog en 
paai dsoog alle voorkomen voor de margriet, waar Pauwels (1933,135 en 155) er nodeloos 
nog andere planten bijhaalt'". 

- Zonnebloem (Helianthus annuus L.) 
Uitsluitend de gele kleur moet aanleiding gegeven hebben tot het unicum zonnebloem, 

een verwarring met de zonnebloem. Het type kleine zonnebloem vermijdt deze verwarring 
(¿ie groep Α-2·1·2). 

G 1 2 IN АМЭІ Ri іл ш li s: 

- Weegbree (Plantago L.) 

Niet alleen wat betreft ζηη kompakte, dicht tegen de grond gedrukte en daarom moeilijk 

uit te trekken bladrozct lijkt de weegbree op de paardebloem Beide worden namelijk ook 

verzameld als konijnevoer. Vooral de smalle weegbree (Plantago lanceolata L.) met zijn 

eveneens langwerpige bladeren draagt allerlei benamingen met -tong en -ooi Korpel ( 1984, 

19) geeft voorde Alblasserwaard het type ezelsooi eigenlijk voor de smalle weegbree, maar 

"ook wel paardebloem". Ik heb ezelsooi voor de weegbree ook aangetroffen in het Midden-

NLimburgse Leudal (Abrahams 1981, 129), in Beesel (L 300, D 46, 5) en op Schouwen 

(Heukels 1907, 186), voor de paardebloem blijft het een unicum Toch is er geen twijfel 

mogelijk aan de/.c weegbreebenaming voor de paardebloem, omdat de weegbree veel meer 

benamingen met deze plant blijkt te delen. Heukels ( 1907,186-7) alleen al heeft: konijneblad, 

komjnooi, ganzetong, hondetong, hondsbloem en hondstong Volgens vragenlijst D 46,5 

komt ganzetong vooral in O.-Noord-Brabant, Midden- en Z.-NLimburg voor en hond (-el 

-s)tong vooral in Groningen, Friesland, Ζ -Holland, O.-Vlaanderen en Antwerpen. De/.c 

vragenlijst heeft verder ook nog konqnevoei, tikselblad, paai dezui kei Cotteme (1949-50, 

255) geeft voor Adegem (I 155) zelfs ook nog het type plaat 

De Oostnoordbrabantse weegbreebenaming nbbel wordt door Stroop (1969, 74) als 

unicum opgegeven voor Son (L 202). Nadere bestudering van lijst D 13 wijst echter uit dat 
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de korrespondent de bladeren en wortels van de weegbree en de paardebloem beide als 
konijnevoer aanduidt. 

- Boterbloem (Ranunculus L.) 
Op grond van de groeiplaats, maar vooral van de gele kleur, ontstaat blijkens het type 

boterbloem lokaal verwarring met de boterbloem. Voor de unica boterenremlos en pin-
kerbloem zie ook groep H. 

G-2 Gebaseerd op overeenkomstige benamingeii 

- Kardinaalsmuts (Euonymus europaeus L.) 
Temidden van de types met paap komt paapmuts, papenmuts voor in К 120a en L 091, 

093,379. Een vergelijking met monnikskap is mogelijk, ware het niet dal ik in A-2· 14 ge
suggereerd heb dit kap als kop te lezen. Eerder zal de benaming papenmuts in deze streek 
voor de overigens niet gelijkende kardinaalsmuts (Heukels 1907,97) op grond van het clement 
paap op de paardebloem zijn overgegaan. 

- Wilde cichorei (Cichorium intybus L.) 
Door ontlening van de benaming cichorei (zie F-1 ). 
Ook het ongelokaliseerde bitterplant staat eigenlijk voor de wilde cichorei. Merk op dat 

omgekeerd pieseliet'in het Brabants gebruikt wordt voor kwalitatief slechte witlof (Ver Eist 
1963, 169). 

- Zuring (Rumex L.) 
Voor de verschillende, meest grotere zuringsoorten kennen vooral de zuidwestelijke 

dialeklen benamingen, die samengesteld zijn mei paard- zoals de lypeapaardezurkel of met 
mefdthea'ìfipaardezulker naastpaardezuring. Zie bijvoorbeeld Heukels ( 1907,217-19). De 
Rumex aquaticus L. heet zelfs officieel paardezuring. Aangezien deze planten op dezelfde 
plaatsen groeien als de paardebloem is via het gemeenschappelijke element paard- ver
warring opgetreden in Oudenburg (H 024) en Zelzate (I 165). 

H OVERIGE BENAMINGEN 

bekreem 
Een invulster uit Valkenburg geeft naast het typepèèrschbloom ook het onduldbare unicum 
bekreem op. Dorren (1928, 23) geeft voor het Valkenburgse bekreem "paardetoom". 
Vergelijking van haar antwoorden op de overige vragen van vragenlijst D 13 met de 
woordenlijst van Dorren wijst ondubbelzinnig uit dat ze deze uitgave bij het invullen 
gebruikt heeft. Bekreem berust derhalve op een leesfout, maar funktioneert met zijn 
spookbetekenis19 in Stroop 1969, 73. 
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boterenremkas 
De gele kleur van de bloem geeft aanleiding tot benamingen met /W/ÍV zoals blijkl m groep 
Α·2·1·2εη F-l. Resteert bij dit unicum het onverklaarbare woorddeel -; çmkas m L286. 
Pauwels (1933,153) vermoedt met de nodige twijfel "boterhammen" of "botemempjes". 

chicoreiaaj 
Voorde plant of de bladeren geeft Pauwels (1933, 142) te Leopoldsburg (К 317) 
chwoieiaaj, samengesteld met cichorei en onverklaard -aaj 

hirdebloem 
De unica lm debloeme en hl'debioeme, voor F 060 opgegeven door Stroop (1969, 73, 
resp 1974, 73), blijken bij raadpleging van vragenlijst D 13, 15 spookwoorden te zijn. 
Ze berusten op een verkeerde lezing (//- in plaats van p-) van het overigens onduidelijke 
handschrift. 

hondefoeke 
Te Oud Leuzen (F 098a) wordt opgegeven ondefoeke Het element -foeke. in deze 
omgeving de realisatie van fuik, is onduldbaar. 

hondeknoef 
Te Groenlo (G 280) komt voor het unicum hondenknoeve In de Achterhoek betekent 
knoeven "kluiven", maar de letterlijke betekenis "hondekluif ' is, tenzij humoristisch 
bedoeld, niet verder te duiden. Vergelijk nog Winterswijks knoef "dikke prop, bundel, 
knot, (haar-)wrong, verdikking, knoest" (Deunk 1982, 136). 

hondekop 
Unicum te Beilen (G 028). Mogelijk met piapekop in verband te brengen met caput 
monachi uit groep Α·2·1·4. 

hondigebloem, honingbloem, honzebloem 
Op de Veluwe komen enkele types voor, die ik gerekonstrueerd heb als hondigebloem 
(F 108: hondegebiom; F 109: hondege blommen), honingbloem (F 149: honnigbloeme) 
en honzebloem (F 176). Ze vallen geografisch binnen het gebied waar hondebloem en 
dergelijke gebruikt wordt, maar zijn daar niet /onder meer op terug te voeren 

hondskringel 
Unicum te Ingen (L 005). 

horzelbloem 
Unicum te Mierlo (L 241 ), opgegeven maar niet besproken door Stroop ( 1969,73; 1974, 
73). Het is onduidelijk uit welke bron dit gegeven komt. De twee korrcspondenten uit 
Mierlo geven dit type niet op en het ontbreekt ook in Roukens 1937. Wellicht is het te 
verbinden met groep Dl-6. 

kaardebloem 
Voor Walcheren uitsluitend door Heukels opgegeven ( 1907,250). Op geen andere wi|ze 
te verklaren dan als lees- of drukfout voor paardebloem 

kol 
Onverklaarbaar unicum te Volendam (E091b) voorde uitgebloeide paardebloem (Van 
den Hombergh-Bot 1954, 222). 
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konijnegee 
Als kenienegée bij Stroop (1969,56 en op kaart C) Spook woord, op de lijst voor A OOI 
blijkt nameli|k bij nadere bestudering kewene^és te staan met Terschellings це\ "gras" 

konijnestam 
Speciaal voor de bladeren opgegeven in E 033,045 en bevestigd door Pannekcet ( 1984, 
177). Hel element -stam is onduldbaar. 

kreusde 
Uitsluitend in Heukels (1907, 250) opgegeven voor het Waterland Onduldbaar. 

lampier 
Voor Oud Alblas (K 058) en dessen Nieuwkcrk (K 068) bij Stroop (1969,74), die de/e 
opgaven kennelijk uit Roukens (1937,367) heeft Op grond van de benamingen in groep 
A-2-2· I beter te duiden als lampies "lampjes". 

meierbloem 
Uit verschillende bronnen uitsluitend opgetekend voor Texel, maar daar inmiddels vrijwel 
uitgestorven Het WNT (IX) verwijst s ν. »w/c/ enmeiei //naar enkele planten, waarvan 
er geen enkele in verband te brengen is met de paardebloem. Recente nav raag (Brok 199()b) 
leverde echter op dat meiei blom op Texel ook m gebruik is voor het madehetje, terwijl 
het eerste deel van de samenstelling ook voorkomt in het Texclse meieiblis, een bena
ming voor het mei vuur (Dros 1991; Van der Vlis 1975,473). Eind 18de eeuw wordt dit 
meivuur nog me\-blit.s genoemd (Van Oldcnbarncvelt 1789, 108), waardoor het des te 
waarschijnlijker is dat het element mei- in verband staal met de naam van de maand mei. 

melkwhpel 
Те К 125a komt voor het unicum melkwispel Er moet wel -met metathesis- verband 
bestaan met het Westnoordbrabantse type melkw ledsel 

pinkerbloent 
Uitsluitend Heukels (1907,250) geeft voorZ.-Beveland/N/fAe/Woew Gedacht/ou kunnen 
worden aan een /ettout voorpinksterhloem, maar de paardebloem wordt op één enkele 
en onbetrouwbare opgave na nergens ¿o genoemd. Het WZD geeft s.v. pienkstei hlom(me) 
voor Ζ -Bevcland als betekenis vcldkers (Cardamine pratensis) of boterbloem (Ranun
culus L). De/e laatste opgave wordt voor N.- en Z.-Beveland bevestigd door Van den 
Broecke-De Man (1984, 103; 1985, 174), waardoor het mogelijk is om net als in groep 
G-l te denken aan een plaatselijke verwarring met de boterbloem. 

prapekop 
Unicum te Herewaarden (1.088). Het elementp/ ape- moet teruggaan op paap. omdat vlak 
bij de types paap (L 091, 093, 094), paapmuts (L 093) en papestoel (L 090) gebe/igd 
worden. Mét hoiulekop in verband te brengen met caput monachi uit groep A 2 1 4. 

scheef, scheve, schevebloem, schevertebloem 
Alleen al door de ligging moet er een nauw verband beslaan tussen de types scheef (L 
317' chèv), scheve (L 360: zjèven, scheve2"; L 418: siè\en), sche\ebloem (L 416: 
s( hèvebloem) en SÍ hevei tebloem(L?ib I : ( hèvei tebloem). Pauwels (1933,150) geeft drie 
mogelijke verklaringen: 

1. Scheef als synoniem van scheel: de types scheelbloem, scheeloqenbloem en 
schelebloem sluiten echter geografisch niet bij scheef aan 
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2 S( /ÍÍ'I Í' als plaatselijke uitspraak van het verbum SÍ hm ai "tijn snijden" in verband 
met de bereiding van de bladeren als sla. waarbij .s< hevei te- voorkomt uit het f rek wentatiel 
uhevi'ien 

3. De benamingen 7ijn net als zeefdistelen :c'\ e/íí/mWafkomstig uMzocge-.zoeulistel 
Stroop (1974, 66) acht het aantal stappen dat daarvoor nodig /ou /ιμι geweest te groot 

en stelt een vierde verklaring voor· 

4. .Vi lic\ e. d w /. « lie\ e. is gcmonoltongeerd u Ιιιμ e Voor u /;///. vanwege de platte 

bladerrozet, /ie de types met pla(a)t in groep Λ 1-3. 

spokebloem 

Unicum te Steenwijk (F 060), nergens bevestigd, ook met door de twee andere korres-

pondenten uit de/e plaats Deze opgave ligt iets ten zuiden van het groot Fries gebied, 

waar de/c benaming gebruikt wordt voor de haagwinde en andere planten, waarmee ver

warring echter uitgesloten is. Zie kaart [2-2 3] 

stuiver 

Zonder plaatsaanduiding bijHeukcls( 1907,251). Blijkens een verwi|/ing in/ijn register 

ook voor een andere plant, maar op de genoemde pagina met terug te vinden Waar

schijnlijk een afleiding van het werkwoord чіипеп in verband met de /aadpluizen. 

tik\el 

In de Friese Klcistreek komen voor de bladbcnamingen tiksel, tikselblad en Κοηηηο-

іікчеІЬІсиІ en voor de /aadpluim likselplom Tiksel is hier kennelijk een synoniem van 
distel (de plant) en dissel (het wagenonderdeel): /ie Dijkstra 1900-11, III, 284. 

tister 

In de Friese Noordhoek komen volgens Waringa ( 1952,107-8) en Franke / Van der Ploeg 
( 1984, 129-30) voorde blddbenumingen (stompe) tistei en tnteiblad Ze worden echter 
door geen enkele invuller van vragenlijst D 13 en ook nergens elders bevestigd. Zoals 
bekend ontlenen Franke en Van der Ploeg veel van hun materiaal aan Warmga- het is dus 
de vraag waar de/c /i)n opgaven vandaan heeft. 

wortelsalade 

Dit type komt voor de plant tweemaal voor in de enquête van Pée: te O 033 en een on
zekere opgave met vraagteken uil O 086. Omdat het groen met wortel en al voor konijnen 
gestoken wordt? Of /ou in de/e benaming wo/ te "wrat" schuilgaan'' 
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Noten 

1 Heukels (1907, 240) vermeldt alleen Zwolle 
1 In de druk van I'ібЗ Condiille in de druk van 1608 Dens tennis 
I Overigens de enige benaming met и ted die ik voor deze plant aangetrotlen heb 
4 7ieook het type и/et/in Faalatlas kaart 119 Onbuid Niet op de kaart maar wel bij hel materiaal 
(DAI П) heb ik voor onkruid te К 177 и ledsei aangetroffen 
s De/e korrcspondentie berust in hel archici van het huidige Ρ J Meertcns-Instituut (brieven dd 20/ 
24/29 12-19<)1) 
6 Voor I 118 tweemaal opgegeven als btatteis (Hugens Verbruggc 198^, 28 1987 65) 

De benamingen plaat plate en melkplaat voor de gele morgensier (Tragopogón pratensis L ) bij 
De Во ( 1888, 79 en 94) moeten dan weer afkomstig 7ijn van de paardebloem, aangezien de/e geen 
wortclro/et hcefl 
" Brackman ( 1970 en 1975 ) identificeert deze benaming steeds als "naam van verscheidene planten 
o a de paardebloem (Taiaxaciim ojfumale Month) 
4 "( ) omtrent Maastricht ook genaamd papemioelen" (Le Francq van Berkhcy 1811, 100) 
"' 1907,241-42 
II Zie vragenlijst D 42, 21 
11 Inhctdialekt vanGicthoorn(b070)betckcnt/>aí/í/£'p;\SÉ'í "strontje(ophc(oog)"(Vos 1981,146) 
" Stroop (1969, 64) legt verband met schal(len) "schellen", wat Pauwels (1970, 78 79) terecht af
keurt 
" Sterk (1987, 297) meent dat de officiële benaming taia\acum afgeleid is van Grieks iaia\i\ 
"oogziekte" en akeomat "genezen", wat onjuist is (Genaust 1976, 358 59) 
14 "Men bedenke ook dat van de paarden goed bekend is, dat zij de paardebloem nooit /uilen eten" 
(1970,8) 
^ Hcukels geeft voor dit laatste type letterlijk onneblaimc een drukfout voor onnehlaume hon-
dehlocnP 
r Inhetdialekl vanGielhoom(F070)belckcnl/7öt/i/<:'/7/sv<j/ "stronlje(ophetoog)"(Vos 1981,146) 
'* Dat koe- bij de paardebloem in Nederland met voorkomt (1913, 155) blijkt hiermee onjuist 
" Voorde/e term /ie De lollcnaerc (1981, 46) 
1" In de/e plaats ook sthe\eslaaj voor "paardebloemensla" 
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2 6 Pioen (Paeonia officinalis L.) 

2 6 1 Het beg> ψ 

De pioen of pioenroos is een vaste, overblijvende sierplant uit Ζ O -Europa met prachtige, 
grote bloemen, die kogel- tot schaalvormig kunnen zijn Als geneeskrachtige plant wordt 
de pioen in ons taalgebied al in de 13de-eeuwse recepten vermeld (/ie groep F-l), en ken
nelijk is /e al vroeg in kruidentuinen gekweekt Door Hieronymus Bock wordt ze m 1560 
als sierplant nog als rariteit vermeld, maar in de tweede helft van de 16de eeuw krijgt ze in 
on/e streken een steeds grotere verbreiding (Roth 1970,291 ). Het Bijvoegsel van de uitgave 
van 1608 van Dodoens' Ci uydt-Boeck zegt hierover: 

De Pioenen /ende insonderheydt die met Dubbele bloemen /en zijn hier te lande niet seer lange 
in sulcken menichte ie vinden geweest / als sij nu wel zijn Dan nu zijn sij seer gemeyn / ende 
worden ouer al inde houen geuonden (16()H, 320) 

Ze komen tegenwoordig alleen nog gekweekt voor, meest met gevulde bloemen in kleur 
variërend van wit, roze, vleeskleur, /ilverglan/end roze, appelbloesem ro/e, kersroze, roze
rood, karmozijn en donkerrood tot aan zwart gren/end Sommige 
soorten hebben een verschillend gekleurd hart, bijv geel, terwijl er 
ook heerlijk geurende soorten /ijn. De familie bestaat uit een dertig
tal soorten, waaronder enkele heesterachtige met houtige stengels 
Na de bloei springen de vruchtbladen ver open, /odat de glan/ende, 
blauw/warte zaadkorrels vrij liggen. De gewone pioen, waar het in 
dit hoofdstuk om gaat, heeft een hoogte van 35 tot 75 cm , enkelvou
dige, rode bloemen met gele meeldraden. Men treft hem nog vaak 
aan in tuinen, wat niet zo vreemd is als men bedenkt dat hij hier in
heems is De bloeitijd valt in mei-jum Er bestaan een massa tum-
vormen van, die echter tegenwoordig weinig meer gekweekt wor
den, omdat de stengels ervan te slap /ijn Enkele nog gekweekte 
soorten /ijn: de Alba Plena met gevulde witte bloemen, de J CR. 
Wegulin met enkelvoudige, rood met karmozijnrode bloem en gele 
stuifmeeldraden, de Rosea Plena met gevulde, donker purperroze bloem en de Rubra Plena 
met gevulde, karmozijnrode bloem (Van Ooststroom 1977,233-34, Herwig 1989,215. Mijn 
tuin 1987,510-512). 

BIJ de benamingen vindt men soms elementen die op de verschillende soorten betrekking 
hebben. Een korrespondent uit Doornenburg (L 076) meldt zo dat op grond van de kleur de 
rode pioen tomóos genoemd wordt en de roze houtioos Een korrespondent uit Coirle (К 
184) noemt de kruidachtige pioen kinellesiôze en de houtachtige pioentôze De korres
pondent uit Reninge (N 026) onderscheidt de enkele van de dubbele pioen Ook restanten 
van het oude onderscheid tussen de mannelijke en de vrouwelijke pioen blijken nog steeds 
aanwezig. 
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2 6-2 liet matei mal 

De pioen werd m de volgende enquêtes afgevraagd: 
- ZND 5,47 (1924)· "pioen (Iraaie, groóte bloem, meestal rood, bloeitijd rond Piksteren 

(sic. HB), vandaar soms Pinksterroos geheeten; IT. pivoine. Lal. paeonia oflic malis)". 
- ZND 15,18(1930): "Pioen.- Fr pivoine -Lm.pœoniaofjumalis Fraaie, groóte bloem, 

bloeit rond Pinksteren, gewoonlijk donkerrood gekleurd. Er bestaat ook een witte variëteit, 
waarvan het kruid paarsrood is. Ook geheeten: stmkbloem, Smksenbloem.". Hel totale 
aantal inzendingen van de 2 ZND-lijsten bedroeg 929, waarvan er 173 (= 18,69{-) niets 
opgaven. 

- D 17,7(1949): "Hoe noemt men de pioen (Paeonia officinalis L.)? (Kruidachtige plant 
met rode ot witte, met welriekende bloemen. Veelal worden in tuinen variëteiten met 
gevulde bloemen gekweekt).". Deze vraag is voor/ien van een afbeelding (zie Vragen
lijsten I960, 35). Aantal onbekend-opgaven: 357 (voor 318 plaatsen). 

- N 73, 33c4 (1975): "Hoe noemt u (...) paeonia albiflora"1. Aantal beantwoordingen: 7. 
De gegevens uit de beide enquêtes van de Zuidnederlandse Dialectcentrale (ZND 5 en 15) 
van de Katholieke Universiteit te Leuven zijn rechtstreeks ontleend aan Pauwels 1933,160-
179, en zijn gekomgeerd, respektieveli|k aangevuld met de gegevens uit Pauwels 1936. 

2 6 3 De benamingen 

De 1617 per plaats gelokaliseerde gegevens, bevestigd door 2043 korrespondenten of an
dere bronnen, zijn afkomstig uit 1262 verschillende plaatsen. Ze worden bevestigd en/of 
aangevuld door 84 globalere streekopgaven. 

- aardbei, wilde: 1 : В ()93a. 
- ander-half-honderdblad: Voorne-Beicrland. 
- apriltjes (mv.): 1; G 234. 
- balroos (Pauwels nr. 26): 35 (40); G 052,1055,073, К 253,313, L 271,293,296,298, 

319,322,325, 327,328,330,331,371,373,375, 377,378,381,381 b, 386, 387,422, Ρ 
038, 041 a, 047, 095, 145, 147, 171, 211, Q 009; Antwerpen, Leudal, Z.-Limburg. 

- begonge: 1: G 234; Linneker. Zie kaart |2·6-2]. 
- begonnie: 1; G 200. Zie kaart |2·6·2]. 
- bejunnie: 3; G 179, 207, 211. Zie kaart [2·6·2]. 
- betonnie: 3; G 171, 177, 178. Zie kaart [2-6 2]. 
- betunnie: 5 (7); G 177, 222, 225, 257, 258. Zie kaart [2·6·2]. 
- bijonnie: 1; G 173. Zie kaart [2·6·2|. 
- Ыоепіе: 1; (ί 200. Zie kaart |2·6-2]. 
- bloedroos: Veluwe/oom. 
- boerenpioen: 7; E 036,058,115,135,149,208,0 069a; Pâque ( 1896,534) vermeldt dit 

type wel in zijn register, maar het ontbreekt in het woordenboek. 
- boerenroos (Pauwels nr. 19): 7 (13); F 122,1 165, К 237, L 314, 354, 355, Ρ 020. 
- bolderik: 1;G075. 
- bolroos (Pauwels nr. 27): 3; К 212, L 317, Q 006. 
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Kuart[26 1] Pioen (Paeonia otficinalis L ) de types ріоеп(-іооч) (Fries pioen( was) te 
A OOI loospioen), (sint) соіпеіпнюч (-bloem) (sint) кпеіімооч ( bloem), 
кіеііч(-іооч) pinksteiioos (-bloem te L 185 рткчіеіlelie) мпкчетооч 
(-bloem) keikioos stmkioos (-bloem), stinkei(-sbloem) bal- I bolioos 
\ iei dehalfliondei dblad dei dehalfhondei dblad daqen-m-het-jaai paai 
(d)eioos paaidsioos stokioos МІІЧІІООЧ (dubbele)кіарюоч,boeienpioen 
(-1004) pon oos tafelboul (-loos) tomóos pompioos pompoen(-ioos) 
slaapkop(-muts -loos) kei misi oos (-bloem) bommeli oos pondi oos kin-
dei kopenpt'tunnie(pol) Naar deze kaart wordt in paragraaf 2 6 Imetafzon-
derlijk verwezen Vooreen toelichting /ie hooldstuk 7 
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- bommelroos (Pauwels nr. 24): 4; Q 010, 012. 013, 088. 
- bosroosje, wild: I ; К 150. 
- boterbloem (Pauwels nr. 36): 2; H 099, N 022. 
- brong: Twente. 
- bruid(s)roos: 1 (2); L 318b. 
- campagneroos (Pauwels nr. 20): 1 ; Q 284. 
- cornelisbloem (Pauwels nr. 18): I ; Ρ 052. Zie kaart [2·6·4]. 
- cornelisroos (Pauwelsnr. 17): 51 (56); 1008,026,050,078,096, 118, К 051,084, 133c, 

151, 153, 161, 173, 173a, 174, 175, 183, 184, 187, 188, 188a, 189, 190, 195, 197,201, 
206,213, 220, 221, 235, 272, 278, 307, L 102, 103, 114, I8()a, 183, 224, 236, 264. 280, 
281 *, 283, 290,291, 353, Q 078, 180, 181 ; Antwerpen, O.-Noord-Brabant, O.-Drente, 
Schouwen. Zie kaart [2·6·4]. 

- cornelisrozenbos: 1; L 224. Zie kaart |2-6-4]. 
- dagen-in-'t-jaar: 3; F 06()a, 064, 070; O.-Drente. 
- dahlia: 1;B 102. 
- derde-half-honderdblad: 4; E 225, К 019, 025, 026; Utrecht. 
- donderbloem: 1; L 241. 
- donderkruid (Pauwels nr. 35): 1; L 416. 
- heul (Pauwels nr. 34): 2; К 353, L 279. 
- houtroos: 1 ; L 076. 
- jasmijn (Pauwels nr. 37): 1; Q 158. 
- kamil 1;C 148. 
- kattekop: 1 ; E 204. 
- kerkeroos: W.- Vlaanderen; Pâquc ( 1896,534) vemicldl dit type wel in /ijn register, maar 

het ontbreekt in het woordenboek. 
- kerkhofroos (Pauwels nr 21): 1; N 066. 
- ¿«f/tfroos(Pauwelsnr. 16):54(79),G280,Н003,(Ю5,013,016,036,039,061,066,068, 

072,084,088, 105, 116, 118, К 006,008,008"•', L 115,208a, 244, 263,263a, 264, 289, 
289*, 289a, 289a*, 374, M 006,007,009,011,015,039,042a, N 021,022,033,038,039, 
042, 045, 046, 063, 072, 080, 087, 131, 139, 141, 144, О 082; Achterhoek, O.-Noord-
Brabant. 

- kermisbloem (Pauwels nr. 39): 1; Q 009. 
- kermisroos: 13 ( 14); 1031,032,033,034,035,035a, 036,037,038,040,049,051,052; 

Schouwen. 
- kinderkop: 3; F 086,087. G 089. 
- klaproos: 11;B 117b,С 160.F 113,136*,G011,050a,234,К 143,183,L 180**, 185. 
- klaproos, dubbele: 2; К 161, 163. 
- knelis: 1; 1016. Zie kaart [2·6·4]. 
- knelisbloem: 3; 1016, 029a, К 170. Zie kaart [2·6·4]. 
- knelisroos: 45 (51 ); F 073, 087, G 047,074a, I 002, 012,016, 052,053, К 006, 042b, 

047,049b,054,067.083,087,093, 133a, I33d, 140,143,146,16la, 164, 166,170,171, 
182, 183b, 187a,215,2l6,L 103, 147,148, 152, 178a, 180, 183*, 185, 186*, 207, 258, 
262; Z.-Holland. Zie kaart |2·6·4]. 
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- knoopje: 1; С 148. 
- kolbloem: 1;Q 198. 
- kraalpioen: 1 ; В 051 ; Friesland (alg), Groningen, Stellingwerven, Terschelling. 
- krelis: 1; I 016. Zie kaart |2·6·4|. 
- krelisroos: 11 ( 16); 1020,023,024,025,043,044,045,045a, 051,053, К 122; doeree. 

Zie kaart [2·6·4|. 
- kronnikroos: 2; G 200*, 201 ; Twente. 
- kruidnagel: 1 ; К 184a. 
- maaispioen: 2; I 141a, 142. 
- manekop: 1; С 128. 
- mannetje-van-pioen (Pauwels nr. 4): 1 ; H 026. 
- manspioen: 2; I 116b, 140a. 
- molroos: Veluwezoom. 
- nagelkruidje: 1 ; Q 099. 
- paarderoos: 23 (29); 1040,048.049,067,067a, 067c, ()67d, 069a, 070.071 a, 076,086, 

087,089,090,091,095a, 096,096a, 099, 100, 111, 113; W.Z.-Beveland,Z.-Beveland. 
- paardsroos (Pauwcis nr. 25): 19 (25); Q 093, 162, 163, 171. 174, 176a, 180, 181, 182, 

183, 252. 253, 257, 260, 263, 278, 278a. 282, 283; Z.-Limburg. 
- papkop: 1 ; (ï 233. 
- papaver: 1 ; L 232. 
- pejunnie: 1 (2); G 181a. Zie kaart (2-6-2]. 
- petunia: 1 (2); G 248. Zie kaart [2·6·2]. 
- petunnie: 13(15);G 143,143*, 177,177b,201,222,224,252,255,257,259.280.L083; 

Graafschap Zutphen. Zie kaart [2·6·2]. 

Kaart [2·6·2]: Pioen (Paeonia officinalis L): het type pioen met -ie I -f-auslaut. 

KAART [2.6.2] 
Pioen (Paeonia officinalis L.) 

Type pioen met -ie I - i - aus lau t : 

betunnie ^ petunnie 
betonnie 

Ó bejunnie 
Θ bejonnie 
@ begonn(i)e 

Δ pejunnie 

[Uitsluitend in Twente 
en de Achterhoek] 
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- petunniepol: 2: G 221, 221a; Graafschap Zutphen. Zie kaart |2-6-2|. 
- pienning: Z.-Holland. 
- pierelroos: I : К 023. 
- pijunnie: 2; G 181a, 207; Twente. Zie kaart |2·6·2]. 
- piljoen (Pauwels nr. 5): 6 (7); N 018, 038, 039, 067, 077, 117. Zie kaart |2·6·3]. 
- piljoenroos (Pauwels nr. 6): 6 (7); N 024, 025, 028a, 063, 067, 116. Zie kaart |2-6-3]. 
- pinksbloem (Pauwcis nr. 12): 2; L 414, Ρ 119. 
- pinksroos (Pauwels nr. 12): 5: К 358, Ρ 118a, Q 112, 121, 208. 
- pinksterbloem (Pauwels nr. II): 39 (50); E 003a. I 162. К 277, 278, L 112, 184, 286, 

314, 315, 317. 319, 355, 360, 371, 372,417,418,420.423, O 187. Ρ 096a, 176. 218, Q 
001, 002, 008, 009, 011, 077, 078, 080, 084, 088, 095, ()96c, 102, 112, 199, 208. 

Kaart |2-6-3|: Pioen (Paeonia officinalis L.): De types pioen, pioenroos, roospioen, 
piljoen(roos), pompoen(roos), pomproos, po(m)pejei(ii). pipioen, pivoen. 

[2.6.3] 

Δ pioen 

Δ piO('ti(foo\) 

A piovm <ю\ 

L· loospioí'it 

H ρ η oen 

V роіпроеп{іоо\), pompi aas poím)pi']ei(n) 

Λ pipioen 

Δ pllßtC'll\IOOS) 

' ' Л Л Δ £ Α," Δ . Λ 
Δ . і * . »^» 

Λ Δ Δ Δ ^ ΐ , -£• " " Λ Δ - & · „ ^ ¿ Δ 
^ ¿ Δ ^ Δ Α * ί ^ л \ А

к \ Л 

* Α » Δ , Δ л , * ^ Δ 

' . Δ Α Δ 
Δ Α . Α 

Δ « ^ 

•Δ » 

> Α ^ » » 

. ' "А л V * * » 

Μ ; 
' Δ « i ' 

4 \ Δ ^ *ί ί 

« ' ^ Α 

' * Α 

* . Α 
Α Δ 

ΑΑ Δ Α 

* Δ ΰΔ 
Α 

, Α Δ Δ 
Α Α Δ 

V 
Δ , Λ Λ 

4» ' ΑΑ * * » * » " 
ΔΑ Α^ 

Δ Δ 
» ^ ^ 

Ь А Д ^ 

Δ Α Α 1 

Δ Α Δ Ч 

Δ ^ Α . Δ ι 
ÙA ΔΛ Δ ^ Δ Λ

Α ^ 
Δ Δ Δ Λ* 

Δ Δ Δ 

Δ . Δ 

£ Δ " \ 4 Δ Λ 

Α "Δ 

Δ 

, Δ 
Δ Δ Δ ' 

Δ Δ 

Δ Μ 

^ ' Δ 
Α 

Δ Α 

Δ ^ Δ 

' Δ 

Δ - Λ · Δ ^ й ^:к-'-л ^ 
Λ Δ : ; Δ ί Δ Δ ^ f ΔΔ-; ^ г -Δ г i* 1 

А А А д . Δ 

Δ Δ Δ Δ Α 

^ί 
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- pinksterlelie: I; L 185. 
- pinksterpol: Stellingwerven. 
- pinksterroos (Pauwels nr. 12): 28(39): H 059,1 215, К 244, 317, L 119, 159. 160, 161, 

250,269a, 313,424, Ρ049,171,174,176,177.179,183,186. 188,212, Q 088.089, 101. 
253, 257. 261; N.-Limburg, Stellingwerven. 

- pinkstroos: 2; L 119, 186. 
- pioen (Pauwels nr. I ): 642 (899): Zie kaart [2-6-3]: Friesland (alg). Groningen, N.-Lim

burg, O.-Drente, Stellingwerven, Walcheren, Ζ O.-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen. 
- pioen, dubbele (Pauwels nr. 1 ): 1 ; O 061. 
- pioen, enkele (Pauwels nr. I ): 1 ; O 061. 
- pioen, mannetje van: Zie mannetje-van-pioen 
- pioenbloem (Pauwels nr. 3): 1; Q 002. 
- pioeneroos: 1; К 036. Zie kaart [2-6-3| 
- pioenker: 1; (ί 182. 
- pioenkraal: Friesland (alg). 
- pioenroos (Pauwels nr. 2): 259 (293). Zie kaart [2-6-31; Ameland, Friesland (alg), 

Groningen (Westerkwartier), Graafschap Zutphen, Land van Nijmegen. Land van Hulst, 
N -Overijssel,Overflakkee,Stellingwerven,Tholen,Twente, Utrecht, Voome-Beierland, 
Veluwezoom, W.-Fries (NH), Waterland, Z.-Holland. 

- pipioen (Pauwcis nr. 7): 3; Ρ 018,036,078; Pâque ( 1896. 534) vermeldt dit type wel m 
zijn register, maar het ontbreekt in het woordenboek. Zie kaart [2-6-3]. 

- pivoen (Pauwcis nr. 8): 1, Ρ 171. Zie kaart [2-6-3]. 
- pompejein: 1; G 285. Zie kaart [2-6-3]. 
- pompoen. 1, F 089. Zie kaart |2·6·3]. 
- pompoenroos: 1; F 124a. Zie kaart [2-6-3]. 
- pomproos: 5; F 10()a, 102, 102a, 122, 124. Zie kaart [2-6-3|. 
- pondroos (Pauwels nr. 22): 4; С 043, 104a, 144*. Q 001. 
- poppejei: 1; M 013. Zie kaart [2-6-3]. 
- poppejein: 1; M 015. Zie kaart [2·6·3|. 
- potroos (Pauwels nr. 23): К), С ІОЗа, \49^, 150, 155, F 17()b, 188, 190, 194, К 316, L 

008; Z.O.-Kcmpen; Pâque (1896, 534) vermeldt dit type wel in ¿ijn register, maar het 
ontbreekt in het woordenboek. 

- roos (Pauwels nr. 15): 3; В 013a, L 208. Ρ 152. 
- roos, dikke- 1, G 028. 
- roos,gelderse: I; E 192. 
- roos, wilde: 1; G 095. 
- roospioen: 1; A 001; Terschelling. Zie kaan [2·6·3|. 
- rozepioen: I; I 109. Zie kaart (2-6 3|. 
- schorpioen (Pauwels nr. 10): 1; К 238 
- sinkenbloem (Pauwels nr. 14): 1; Η 036. 
- sinkenroos (Pauwels nr. 14): 1; Η 036. 
- sinksbloem (Pauwels nr. 14): 2; К 317, 357. 
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smksenbloem (Pauwels nr 13) 22(25) H 009 026 061.068 113 1160 164 265, К 
193.221,240,276.277.314 N028.139 141 О 251. Ρ 009. 048. 099 Q 167 
sinksenroos(Pauwelsnr 14) 26(30) H016 061 105. 108. 116. 118 1215 N030 032 
068.084 085 090.139.141 146.0 080,082, 182, 188,265 Ρ 104, 161, 164 165 169 
N W -Vlaanderen 

- sinkserbloem (Pauwels nr 14) 1,1,418 
smkskensbloem (Pauwels nr 14) I .OI44 

- sint-cornehsroos 3 L093, 153, 157 Ζ-Beveland 7ie kaart [2 6 4) 
- sinte-cornehsroos (Pauwels nr 17) 2,1072,149 Zie kaart [2 6 4] 
- sinter-knehsroos 2 L 153 158 Zie kaart |2 6 4| 
- sint-urbanusroos N -Limburg 
- slaapkop (Pauwels nr 32) 3. Η 019, К 204, Ρ 120 

slaapmuts (Pauwels nr 33) 3, Η 016 019. N074 
- slaaproos 1, К 042 

slabolt 1,F086 
- spioen (Pauwels nr 9) 1,1 176 
- staakroos (Pauwels nr 28) 1, L 313 
- stinkbloem (Pauwcis nr 30) 22, F 157, Η 123,1 145, 158, 175. 197, К 212, 237, 246, 

291, 295, 301, 352, 357. 366, 372, О 060. 201. Ρ 051, Q 001, 002, 250 
- stinkende-juffrouw 1, I 057 
- stinker (Pauwels nr 29) 4, Η 036, L 314.360,0 144, stinkertje (Pauwels nr 29) I,P 

120 
- stinkersbloem (Pauwels nr 31) 3, H 061 083,1187 
- stinkroos Π (16). F 035, 115, 130. 133. 153, 155, 177b, G 007.011.048, 091, 09! b+. 

095,0 Drente. Sal land 
- stokroos (Pauwcis nr 28) 27 (29), E 193, G 089, 200,1 140, L 269, 426. 428, 430, N 

068,071 Ρ 121,Q020,021,031,033 034,036,038,083 099,100,101,102 103,111*, 
196, 201, Ζ-Limburg 
tafelbord 7 ( 18), A 004, 006, 007. 008, 009, 01 ()\ 010, Texel 

- tafelroos 2, A 007, 008 
- teumsroos 1, E 204 
- theebloem Ι К 164 
- theeroos 1 К 184 
- tijmer (Pauwels nr 38) 1, N 038 
- tijmoen (Pauwels nr 38) 1.H02I 
- tonroos 8 (9), F 201, 203, L 017, 027, 033, 069, 076, 077, Betuwe 
- veldkers 2.1,205,206 
- vierde-half-honderd 1, L 054b 

vierde-half-honderdblad ! 8 (24). E 220. F 188, К 034,040,065.068.073.097.098, 
104a 115, L 002. 005. 012,051,053,064 088, Betuwe, Nederbetuwe 
vierde-halfs-honderdblad 2, К 060, L 025 

- vierde-halfs-hondsblad 1, К 067 
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vuistroos 21 (31), F 107,112,118,112. I l l , 118,161,164,181, 182,205a,206.G 168, 
197. 198, 199, 203, 204, 221a, 230, 278, M 005, 042a, Usselstreek, Salland, Twente 

- wikke 1, С, 222 

- zere-ogenbtoem Ι, E 0 1 0 

2 6 4 Aiiah se \an de benammqen 

In 1918 publiceerde Pauwels in Nieuw Vìaandei en een mm of meer gepopulariseerde 
samenvatting van zijn studie over de benamingen van de pioen In principe verwijs ik slechts 
naar de/e samenvatting als Pauwels daarin afwijkt van zijn oorspronkelijke studie 

Dodoens' beschrijving van de pioen ( 15'54,172-374) bevat een groot aantal elementen 
dat bij de behandeling van de afzonderlijke benamingen een rol speelt Ik citeer daarom 
Dodoens in /ijn geheel 

Van Pioenen 

Tgheslacht Pioenen sijn twccderleyc als Dioscondcs ende die oudere scrijuen manneken ende 
wijfkcn 
Tfatsoen Pioene manneken heelt ronde bruync rouwe ende een lutlel hayrschtighc stelen/dacr 
acn wassen schoone wighesprc>dc bladeren den bladeren van Noteboom schier ghelijck maer 
mindere Aen dopperste van den sicle« wassen schoone pecrsathiighc bloemen acn deen ende 
dopperste helft мег oh vijfbladerkens hebbende/ghelijckende den bloemen van wilde Maluwe 
/ende acn die onderste helft langhc omghecromde dra>kens ghelijck een baerdeke« schier 
hangende Ende als dese bloemen vergaen zoo volghen naer clck bloeme vier oft ν ijf hauwkens 
tsamen by een wassende / daer in swert el ten bhnckendc sael leyl /den sade van Pioene w ijfken 
seer ghelijckendc maer mindere Die wortelen sijn lanck cften wit somtijts vinghers dick/dweers 
duer ende ouer malcandercn wassende 

Pioene wijfken heeft ronde stelen ontrent onderhaluen voet hooch / die als 7y in die lente 
wtspruylen met den longhcn bladerkens heel root sijn Die bladeren /ijn groot / brcet / ende 
ghelijck die bladeren van Angelica oll van groóte Eppe gespleten Op dopperste van den stelen 
wassen die bloemen die groot rooiende seer schoon sijn schier een roode Roosc ghehjekende 
in dmiddel oock / geele hayrachlighe vecselinghen draghende Als die bloemen gheresen sijn 
/oo volghe/i daer drije oft vier by een groóte dicke hauwcn vinghers dick die als /y rijp sijn / 
open gaen ende dan vindtme/i daer in sommige schoon roode corenkensende schoon swert el len 
ende glat säet dat van binnen wíl es Die wortel heeft veel knoppen schier als ecckelen groot 
aenhangende 

Plaetse Pioene manneken wast tot sommighe plaetsen van Duytschlant op die gheberchte/i 
ende m die wildernissen Hier te lande wordden beydc die gheslachien in die houcn gheplant 
Fijt Piocne man/icken bloeyet in Braeckmaent ende lloymaent Pioene wijfken bloeyct in 
tbegmsel van den Meye 
Naem Pioene wordt ghehecten inGriccx ende in Latijn Paonia/van sommighen Pentoiohiis 
(JI\Í\SI\,GI\( wide oñ Dult ¡sulci ende Ida us clcHtilitì/vAnAputeìusoock A tilaophtili1; Selenion. 
Du homemon Чекпоцопоп, Iheodomon en Hei ba ((isla &( 

Dal icrslc gheslachl heel ην ter tijt in die Apolekc Diptamum / ende die wortel dacr al wordt 
voor oprecht Dictamnum ghebruyekt daert nochtans ghcen ghchjckenisse mede en heeft / als 
wt die historie va/i Dictamnum in tweede deel dees cruydcboccks ghesercuen ghenoch bhjckl 

Anahse \an de Ьепапшщеп pei plant pioen 181 



/ende daer om hebben sommighe gheleerden dn crin t PSÍ'IICUHIH uimmim/dat es valseli Dictum 
ghenaempt. 

Dat ander gheslacht wordt gheheeten in die Apolekc Ρ юта ende Ρα·οιιια. In Hoochdu>tsch 
Peomenblum/Peoinenrosen/Uichtwurt/i'//Kunig/blum/Pfingsirosen InNeerdu\tsch Pioenen 
ende piœnblocme/i/lot sommighe piaeisen ν an Vlaendere/íMastbloemen InbranchoisPiuoine 
Oirsake sijns naems Pioenen hebben hueren naem nacr den ouden Paeon die hier \ oortijls in 
die oude lijden die medecuie ghehandcll hecll ende du cruyt in kenmsse ghebrochl 
Natuere' Die wortelen van Pioenen sijn drooeh tot in den tweeden graedt ende werm in den 
lerslen / ende subtijl \ an subslantien. 
Crachl ende werekinghe: Die wortel van Pioenen ghedrooeht ende ontrent een boone groot 
met meede ghedroncken verweckt die natuerhjeke cranekheyt van den vrouwen / гу doel die 
moeder wel suyuere/i als zy van kinde vcrleeght sijn /ende vesuet die pijne ende weedom des 
buyex. 

Die selue wortel opent die vcrstoplheyt van der leuer ende van den nieren / ende in rooden 
dicken wijn ghesoden stelpt zy den loop des buycx. 

Die wortel acn den hals ghehangen / ghenccst die vallende sieckte / als Galenus en dc nicer 
andere bcuonden hebben sonderhnghe aen longhc kinderen. 

Thien oil twell van den rooden corenkens met bruynrooden harden wijn mghenomen stelpen 
die natuerhjeke cranekheyt van den vrouwen. 

Vijthicn oft sesthien swerte saden met wijn oft mecde ghedroncken / sijn goei tscghen dat 
opchmmen ende pijne van der moeder / ende /ijn seer goet ghebruyckt den ghencn die van die 
marc ende swaeren droomen ghcquelt sijn. 

A BENAMINGbN GhBASEERD OP НЕТ UTI-RLUK 

A· I De plant in ζηη geheel 

A l l Dt ALCI VII M MRSCHIJMNCi 

A l l 1 Met betrekking tot het hebben van bloemen 

- Met -bloem: boterbloem.clondei'bloem, kolhloem.sinksbloem,sink.seibloem,smkskens-

bloem en zere-ogenbloem Kennelijk fungeert -bloem als meest opvallende onderdeel in 

de/e samenstellingen als pars pro toto. 

Daarnaast zijn er enkele types samengesteld met -bloem, die ook /onder dit element 

\OOTkomcn:kiielisbloem,pioenbloem,.stinkei.4bloeni. Men mag hieruit niet konkluderen dat 

-bloem bij deze types specil iek op de bloem slaat, integendeel, ook bij de/e samenstellingen 

staat -bloem voor "plant". 

Met -roos: De meeste samenstellingen met -bloem echter kennen naast /ich een heteroniem 

met -roos: cnrneli.sbloem. kermisbloem. knelisbloem, pinksbloem, pinkstcrhloem, 

pioenbloem, sinkenbloem. sinksenbloem, stinkbloem, theehloem. Zie Α - 2 Ί Ί . 

- Met -lelie: Zie Α·2· 1-1. 

A-M-2 Met betrekking tot het kruidachtige 

- Met -kruid: donderkruid. nagelkruulje. 
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Λ·1 1-3 Met betrekking tot het struikachtige 
- Met -pol: petuniiiepol (naast petunnie) en pinksterpol. Het element pol hier met 

betekenisuitbreiding in de zin van "stronk, struik, heester" (WNT XII-2 s.v. pol 113). 
- Met -bos: cornelisrozenbos. 

Λ·Ι·2 H E T FORMAAT 

Met diminutiefsuflix komen \oorapriltjes, wild bosroosje, knoopje, mannetje-van-pioen, 
nagelkniidje, stinkertje. Het formaat van de plant geeft geen aanleiding tot deze diminutiva. 
De eerste drie benamingen blijken dan ook onjuist (zie groep Η ). Het diminuti vum mannetje 
duidt niet op de fysiek wat minder volumineuze soort (zie groep E-2), maar is in geslacht-
sonderscheidende betekenis een soort diminutivum tantunv (ANS, 83). Nagelkruidje dient 
zoals in groep 0-2 zal blijken ter onderscheiding van de veel grotere sering. 

A-l-3 DF: GROHIWIJXI; 

Door de zware bloem hebben de stengels van de plant de neiging te knakken. De korres-
pondent uit G 143* merkt dan ook op dat men, als de plant in het voorjaar begint uit te schieten, 
een bodemloze emmer er overheen plaatst, die als de bloemen vol ontwikkeld zijn lot steun 
kan dienen. Bij de korrespondent uit С 149* wordt daartoe een omgekeerde bloempot 
gebruikt. De onder andere in hetzelfde gebied voorkomende benaming potroos duidt op dit 
gebruik. Pauwels' veronderstelling pot- <pond- ligt minder voorde hand (1933, 171-72). 

Op geografische gronden kan wel het lokaal produktieve type tonroos in het oosten van 
de Betuwe en rond Arnhem bij potroos aansluiten. Een sterk argument daarvoor is de 
soortaanduiding, die uit de dubbele opgave uit Doornenburg (L076) blijkt: de roze houtroos 
is kennelijk de soort met houtige stengels, dus is de rode tonroos de soort met minder stevige 
stengels, die ondersteund moet worden met een pot of ton. 

Л-2 De onderdelen van de plant 

A-2· 1 Di: BLOI-M 

A-211 De vorm van de bloem 
- Met roos: (dikke, f>elderse, wilde) roos en de samenstellingen balroos, bloedroos, 

hoerenroos. bolroos, bommelroos, wild bosroosje, hruid(s)roos, campagneroos. 
cornelisroos, houtroos, kerk(e)roos. kerkhofroos. kermisroos, (dubbele) klaproos, kne-
lisroos*. krelisroos*, kronnikroos, molióos, paarderoos. paardsroos, pierelroos, pil-
joenroos*. pinksroos, pinksterroos, pinkstroos. pioen(e)roos*, pompoenroos*, ponip-
roos, pondroos, potroos, roospioen*, rozepioen*. sink(s)enroos, sint(e)-cornelisroos. 
sinter-knelisroos, sint-urbanusroos, slauproos, staakroos. stinkroos, stokroos, tafelroos, 
tettnisroos, theeroos, tonroos en vuistroos. De types met sterretje komen ook zonder het 
element roos voor. Wat betreft dit roos zie verder bij de klaproos (2-3-4 groep Α·2· I ). 
Alleen al door het grote aantal mos-benamingen is duidelijk dat er een onmiskenbare 
samenhang gezien wordt tussen de pioen en de roos. Aangezien de roos de oudste rechten 
heeft, wordt de pioen daarvan onderscheiden door nader kwalificerende elementen in de 
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benamingen, /oals verderop steeds blijken zal 
- Met lelie: pink stei lelie De lelie is voor wat betreft de bloemvorm in het geheel niet roos

achtig. De lelie staat andemjds echter als sierbloem hoog in aanzien (WNT ІИ-1 s.v. 
lelie) en kan daarom ook m figuurlijke zin op de fraaiheid van de bloem slaan. De/e over
drachtelijke betekenis gekoppeld aan het Pinksterfeest, waaraan /oals verderop nog ter 
sprake komt ook de pioen verbonden is, levert als ondubbelzinnige betekenis de pioen 
op. 

- Hierbij sluiten aan de benamingen met ponip(e)- "pracht, praal, vertoon" (WNT XII-2 
s.v. pompe). Het gaat hier om de types pompioos (F 100a. 102, 102a, 122 en 124), 
pompejem (G 285), poppejei (M 013) en poppejein (M 015). Aan weerszijden van het 
gebied met pompi oo\ zijn de unica pompoen (F 089) en pompoenroos (F 124a) opge
tekend. Dit moeten uitbreidingen zijn die begunstigd zijn door de grote, bolle vorm van 
de bloem. 

- De bloem van met name de gevulde of dubbele pioen telt een groot aantal bloemblaadjes. 
Van Ravelmgen voegt aan Dodoens in een latere druk (1608, 320) toe: "nu zijn sij seer 
gemeyn /ende worden ouer al in de houen geuonden (...) op d'een plaetsc veel dubbelder 
tnde volbladiger dan op d'ander (...) somtijts en een bloeme 
vierhondert / iae vijfhondert1 bladeren (...) getelt heeft". In een 
aantal benamingen klinkt dit enorme aantal door. Op het getal 150 
wijst amlei -lialf-honcleiclhlad, op 250deide-half-hondeiclblad, 
op 350 dagen-m-'t-iaai, \ieide-half-iioiuleid, vieide-lialf-
hondeidblad, \ iei de-halfs-hondeidhlad en vieide-halfs-honds-
blad 

- Vooral in knop zijn de bloemen vol, groot en bolvormig. De 
grootte was voor de Lobel dermate opvallend dat hij in zijn 
Κι uydthoec к vermeldt· "iae som tijdts viermael meerder dan de 
grootste Winter-roosen" (1581, 832). Dit formaat wordt uitge
drukt in de benamingen dikke ι oos en dubbele klapt oos, waarbij 
klapioos zeker ook duidt op de rode kleur. 
Ondubbelzinnig zijn wat betreft de bolle vorm ook hall oos, ook 

al wijst Pauwels ( 1933, 173) op mogelijke verwarring met de sneeuwbal (Viburnum opulus 
L.)\ boli oos. dat in tegenstelling tot wat Pauwels meent uiteraard met uit bah oos hoeft te 
komen, en boldei ik te G 075. Ook bij dit laatste type hoeft met aan verwarring met de niet 
gelijkende boldenk (Agrostemma githago L.) gedacht te worden 

Op rond en dik wij/en ook de types bommelioos (volgens Pauwels is er verband met 
pompei-), pompoen(ioos) en utistioo.s'' en de met -kop samengestelde namen, zoals 
kindeikop, papkop en mogelijk kattekop Het unicum biongen, uitsluitend door Heukels 
opgegeven voor Twente, meen ik m verband te mogen brengen met het Twentse pion 
"zwaarlijvige man" (Gigengack 1979, 57)6. Voor manekop en slaapkop zie groep С-1-2. 

Op het gewicht duidt pondi oos 
De grootte van de bloem wordt volgens Pauwels (1938, 8; 1940, 202; 1952, 158) ook 

uitgedrukt door het elementpaaul- in paaideioos en paaidsioos7 Marzell (III, 506) valt 
hem daarin bij en geeft volop voorbeelden daarvan in zijn studie overdieren in plantnamen 
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(1913,79-81 ) Voor het element paai d- in de betekenis "groot" geeft De Flou (1881,171) 
in de botanische sfeer ook nog peeidekaiote en daarbuiten peci delen çen peeidediank 
(vergelijkpaa/ demiddel),peei demos seien de nieuwvorming/«w deooç voor het in die tijd 
nieuwe vijffrankstuk dat bijzonder groot was Merk op dat deze voorbeelden in tegenspraak 
lijken met stelling 6 bij de dissertatie van Stroop (1977), waar voor paai d uitgegaan wordt 
van een pejoratieve betekenis Ook zelf heb ik m hoofdstuk 2 5 bij de paardbloem in groep 
D 3 Stroops stelling onderschreven De verklaring van deze tegenspraak zit in de betekenis
ontwikkeling van dit paaid- Zoals Stroop in zijn studie over de paardebloem uitvoerig 
aangetoond heeft, had het paard lot de vroege Middeleeuwen, dat wil zeggen voor het bij 
landbouwwerkzaamheden werd ingezet, betrekkelijk weinig nut ( 1969,30 e ν ) en had de 
aanduiding paaid een negatieve associatie Plantnamen met paai d- in negatieve zin gaan 
hierop terug en zijn dus zeer oud Toen het paard (in de landbouw) zijn nut bewezen had, 
veranderde de negatieve associatie in het positieve "groot" of' sterk" De benamingen die 
daarop teruggaan moeten dan ook veel jonger zijn Het is dus onjuist de benaming paai -
dekastanje voor de met-eetbare rode en witte paardekastanje (Aesculus L ) in negatieve zin 
te plaatsen tegenover (tamme) kastanje voor de eetbare tamme kastanje (Castanea sativa 
Miller), zoals Stroop doet ( 1969,31 ), omdat de paardekastanje pas in de 16de eeuw in Furopa 
ingevoerd werd (WNT XII-1) 

A 2 1 2 De kleur van de bloem 

De rode kleur van de pioen is spreekwoordelijk "een kleur krijgen, blozen als een pioen" 
en gewestelijk is pioen een benaming voor een "vrouw die er blozend uitziet" (Van Dale 
1984 s ν pioen) In de benamingen is daar in tegenstelling tot de klaproos weinig van terug 
te vinden Slechts hei door Heukels voor de Veluwczoom genoteerde bloedi oos bevat een 
verwijzing naarde rode kleur" Marzell (III, 509) noemt voor Duitse dialektcn ook het type 
blutlose Ook (dubbele) klapioos duidt op de rode kleur Zie groep A 2 I 

A 2 2 Нет ZAAD 

А 2 2 1 Het zaad 
De zwarte kraalvormige zaden, die van een zodanige grootte zijn dat ze tot een ketting geregen 
kunnen worden Het dragen van zo η ketting wordt tegen ziekten aangewend zie groep 
D 2 2 6 Op deze zaden duiden kiaalpioen en pioenkiaal 

А 2 4 Dl STENGEl 

- Меі/шмг- houtioos te Doomenburg(L 076) voor de roze soort met houtige stengels Zie 
ook tomóos in groep А 1 3 

Anahse \an de benamingen pei plant pioen 187 



В BEiNAMINGFN GLBAbbbRD OP DE PLAATS VAN VOORKOMEN 

В I Gekiiltneeul 

В 1 2 Sl'K ΙΓΙΕΚ 

В 1 2 2 In boerentuinen 

Pauwels ( 1933, 171) wijst erop dat de pioen |uist in boerentuinen werd aangetroffen, van

daar boei enpioen boei ein oos Het unicum campaqnei oos te Q 284 is qua betekenis hier

mee synoniem 

В 2 In het и ild 

в 2 1 AUJI MEEN 

Met и ilei komen slechts drie unica voor и ilde aai dbei и ikl bost oos/e en и ilde ι oos De 

eerste twee 7ijn onjuist (7ie onder groep H) De pioen wordt in het wild m feite niet aange

troffen Wilde loos sluit daarom eerder aan bij boeien- in de vorige groep 

С BENAMINGEN GEBASEERD OP DE BLOEITIJD VAN DF PLANT 

Volgens de flora van Heukels (Van Oostslroom 1977, 234) valt de bloeitijd van de pioen 

in mei juni, waardoor de volgende aan deze periode verbonden "tijdaanduidingen" element 

van naamgeving konden worden 

С 1 Dooi middel ι απ ι et htsti eek se tijdaanduidmqen 

Met pinksteien Pinksteren valt op de vijftigste dag na Pasen, dus lussen midden mei en 

midden |uni, vandaarpinksteibloem pmksteilelie pinksteipol en pmksteiioos Met ver

korting van het eerste lid van deze samenstelling ook pink sti oos, respektievelijk pink si oos 

en pinksbloem' In het gebied waar het Pinksterfeest Sinksen heet sinksenbloein en 

sinkscnioos Daarnaast de varianten sinkenbloem smkemoos smksbloemtn sinkskenshloem, 

die naar Pauwels meedeelt "meestal in overeenstemming (zijn) met de plaatseli|ke uitspraak 

van het al zonderhjke woord ЗшАл^и" Het unicum sink sei bloem te Niel-bij-As(L418) heeft 

-/ epenthese naar analogie van pink stei bloem dat ook in deze plaats voorkomt De bena

ming siinenioosenkomtti in het midden van de 16de eeuw voor (Fuchs 1543) In het Land 

van Waas wordt de pioen met Pinksteren gewijd (Pauw els 1933,166) Zie voor al deze types 

echter ook groep D 2 3 

Voor hel unicum apnltjes le G 234 zie groep H 

С 2 Dooi muldel \an mdiiekte tijdaanduidincen 

С 2 1 HEILIGEM EESTEN 

Me.\SintCoi nel is sint(e)-coi nel ι si oos. coi nelisbloem.toi neh si oos coi nel ι si ozenbos met 

-/-uitval sintei-knelisioos knelis. knelisbloem knelisioos1" en met /7-uitval kieltsen 

ki elisi oos Sint Cornells werd kort na zijn verkiezing als paus in 252 of 253 met 120 pas-
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gedoopten onthoofd. Na /ijn dood ontstonden tal van legenden. Hij zou lammen hebben 
gene/en. de meest afschuwelijke martelingen hebben ondergaan en kei/ers hebben gestraft 
met de vallende ziekte. Dit laatste is een zeker een toedichting achteraf, omdat Cornelius 
pas veel later beschouwd zou gaan worden als beschermheilige tegen vallende ziekte en 
stuipen (Zender 1959. 151-52). De Corneliusverering verbreidde zich sinds de 7de eeuw 
over N.W.-Europa. Ze werd sterk gestimuleerd door kei/er Karel de Kale, die in 875 reli
kwieën vanuit Rome naar de Benediktijnenkerk in Compiègne bracht, mogelijk de eerste 
bedevaartplaats van Cornelius buiten Rome. Vanuit N.-Frankrijk werden relikwieën van 
hem vervolgens overgebracht naar Duitsland met name in Kornelimünster. waar zijn hoofd 
/ou berusten. Van daaruit heeft de Cornelius verering /ich eigenli )k sinds de 11 de eeuw over 
het Rijnland en de zuidelijke Nederlanden verspreid. Pas in de late middeleeuwen ontstond 
vanuit Kornelimünster. dat tegen de Belgische grens bij Aken ligt, /ijn verering als be
schermheilige tegen vallende ziekteen stuipen (Scheepers 1889.26; Klep 1919,22-23; Van 
der Heijden 1989. maar vooral Zender 1959, 144-177)". Cornelius werd zo in de loop der 
tijd een populaire volksheilige vooral in het katholieke zuiden, waar in de vele kroostrijke 
gezinnen kinderstuipen vaak voorkwamen. Zijn sterfdag is op 14 september, maar in verband 
met andere kerkelijke feesten werd zijn feestdag later op 16 september vastgesteld. Op /ich 
valt de/e feestdag buiten de bloeitijd van de pioen, maar naast /ijn verering in september 
(Van Kemcnade 1989. 235-245) wordt hij ook vereerd met bedevaarten, ommegangen, 
processies, enzovoorts in mei (K 148a), in het tweede weekeinde van mei (N 141, 144), op 
paasmaandag (K 328,0 070,073, Ρ 062), op derde paasdag (K 235), op de tweede zondag 
na pasen (O 250), op pinksteren (I 263 ), op pinkstermaandag (O 061,153,231 ), op de laatste 
zondag van juni (O 010), op de /ondag na 29 juni (O 192). en/. (Scheepers 1889, 32; Top 
1986, passim; De Meyer 1965, 18-33). Toch /ijn er meer redenen om aan te nemen úalSint 
Cornells in de/e namen voorde pioen niet als tijdaanduiding funktionecrt: zie verderop groep 
D-2-2-6. 

Met Sint Urbanus: sint-iirbamtsroos. De feestdag van deze heilige valt op 25 mei. 
Lühmanns uitvoerige studie over Urbanus (1968) legt geen enkel verband met de pioen. 
Opmerkelijk is wel dat Urbanus een tvpische kinderheihge is en dat juist de pioen ter be
strijding van kinderziekten aangewend wordt. Zie verder groep D-2-2-6. 

Met Sint Antonius: teitnisroos te F 204. Zijn feestdag valt op 13 juni. Marzell noemt voor 
Duitse dialekten ook het types met antonius (III. 512-13). 

C-2-2 Ovi'RIGF 

Met kei mis: Daar het tijdstip van de kermis plaatselijk varieert, lijkt de aanduiding kermis 
niet te beantwoorden aan het begrip "tijdbepaling". Voor elke plaats afzonderlijk is ze dat 
echter wel. We moeten dus aannemen dat te Mechelen-aan-de-Maas (Q009), waar het unicum 
kermishloem voorkomt, de kermis in de bloeitijd van de pioen gevierd wordt. Geheel los van 
dit unicum moet kerniisroos staan dat uitsluitend op Schouwen voorkomt, terwijl Duive-
land en Goeree-Overflakkee benamingen met krelis en knelt s hebben. Stroop (1981 ,"76) /oekt 
een verklaring m het protestantse karaktervan Schouwen, waardoor с ornelis- "(onbew ust?) 
vervormd werd tot een wereldser gedaante". Deze vorm van taboe (Weijncn 1971, 2) zou 
aannemelijk /ijn indien aangrenzend Dui veland en Goeree-Overflakkee een andere religieuze 
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achtergrond hadden, waar mij niets van bekend is Aange/ien Schouwen en Duiveland al 
sinds het begin van de 17de eeuw met elkaar verbonden /ijn, zou kei mismos op Schouwen 
al /eer oud kunnen 7ijn en toegevoegd kunnen worden aan de oost-west verschillen die De 
Vm (1952,48 e ν ) noemt 

D BENAMINGEN GEBASEERD OP 1OFPASSINGEN, EIGENSCHAPPEN EN PRODUKTEN 

D 1 Algemeen 

D 1 1 ML! BI-TREKKINCI TOT Dl- RH к 

De pioen is volgens Pauwels vrijwel reukloos, wat in /ou houden dat er geen benamingen 
met betrekking tot de geur kunnen optreden De werkelijkheid wordt echter ge/ien de types 
stinkbloem, \tinkencle-juffi ouw . stiiikei(tje), stinkeisbloemen stmki oos overstegen dooreen 
omgekeerde redenering Pauwels (1933,175) rekonstrueert daartoe de volgende gedachte
gang. de bloemvorm van de pioen is roosachtig, maar m tegenstelling tot de lekker ruikende 
roos is de pioen niet welriekend "Niet lekker ruiken" heeft als equivalent "stinken", dus 
vandaar de benamingen met stink Le Francq van Berkhey (1773, 1270) /egt daarentegen. 
"Deeze Plant heeft een vun/en reuk" Enkele jaren later komt Pauwels dan ook op de/e ver
klaring terug, omdat er pioensoorten blijken te bestaan die wel degelijk onaangenaam ruiken. 
De Paeoma olticmalis L zou dan zijn naam aan die soorten te danken hebben (1938, 8). 
Voor benamingen met stink- zie ook bij de klaproos groep D M . 

D2 Piaktisihe toepassingen 

D 2 2 MPT BI-TREKKING TOT ZÌI KTES 

D 2 2 6 Met betrekking tot epilepsie, stuipen en kinderziekten 
Van oudsher worden de zaden en de wortels van de pioen aangewend tegen talloze kwalen 
en ongemakken, maar wel speciaal tegen de vallende ziekte, stuipen en kinderziekten Een 
uitvoerig overzicht uit de vroege medisch-botamsche artesliteratuur geeft Roth 1970 
Dodoens zegt hierover "Die wortel aen den hals ghehangen / gheneest die vallende sieckte 
/als Galenus en de meer andere beuonden hebben sonderlinghe aen longhe kinderen" ( 1554, 
372-74) Zo ook m het Oostmidilelnedei landsc h Meclec i/nboec к "Item hefftet groete pijn, 
so nempt pulver van peonie wortellen, off vant säet, ende geffet toe dnnckenn, ende hanget 
drij peonijs saedekens aen den hals" (Daems 1942, 665) Veel skeptischer is inmiddels 
Blankaart. "Dese nu werden gemeenlyk gebruikt tegens de stuipen, vallende siekten, en 
andere zenuw- en hoofd-qualen, maar ik hebbe de uitwerksels daar nooit van vernomen Sy 
maken van de bloemen en wortelen een onnut water. (...) Van het zaad maken sy poeders, 
of sy rygen die als kralen om den hals, of sy hangen de wortel aan den hals, en meer andere 
onnoodigheden" (1698, 440-441). Desondanks werd de pioen nog tot 1967 in Duitsland 
geteeld om zijn medische uitwerking, terwijl recent wetenschappelijk onderzoek onder 
andere de sedatieve werking ervan bevestigt (Roth 1970, 299) 

Terwijl bij voorbeeld in de Duitse dialekten veel benamingen voorkomen die op deze 
werking duiden, onder andere gichtblume en gichtmsen met GIL ht "jicht" voor verschil-
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lende vormen van kramp, amcwhtsblome met Ohnmacht "flauwte, bewusteloosheid", 
schreckroseme\schrecken'\chnkkcn"cníhi>HÍe(n)wahbliienimetKinderweli(Mar7.e\\Ul. 
515-517). lijkt van deze werking in de Nederlandse volksnamen niets meer terug te vinden. 
Er zijn echter redenen om aan te nemen dat de benamingen die teruggaan op Sint Cornells 
(zie groep C-2· 1 ) direkt op de stuipen betrekking hebben. De kaart "Beschermheiligen en 
bedevaarten voor genezing van de stuipen" (Volkskunde-Atlas II, 13) laat zien dat Sint 
Cornells bij uitstek de beschermheilige voor stuipen is. Zoals kaart |2-6-4] toont valt het 
gebied met pioenbenamingen van de types samengesteld met conielis.knelisen krelis vrijwel 
geheel binnen het gebied waardeze heilige ter bescherming tegen stuipen aangeroepen wordt. 
Ook de verspreidingskaarten van de Corneliusverering in N.W.-Europa bij Zender geven 
hetzelfde beeld ( 1959, krt. 8,8a en 8b). Hoewel de Cornel iusverering zich daarop ook uitstrekt 
overde Franse taalgrens, terwijl daar geen cwvieZ/.v-benamingen voorkomen (Pauwels 1933, 
171). bevestigt juist dit kaartbeeld de samenhang: ten zuiden van de taalgrens is Cornelius 
namelijk uitsluitend beschermheilige voor ziekten bij het hoornvee en niet voor vallende 
ziekte (Zender 1959, 156). Het is hoe dan ook duidelijk dat deze namen niet op de bloeitijd 
kunnen slaan12. 

Kaart [2-6-4]: Pioenbenamingen samengesteld met cornelis. knelis en krelis. 

In verband met deze werking staan dus ook de zwarte kraalvormige zaden, die van een 
zodanige grootte zijn dat ze tot een ketting geregen kunnen worden. Het dragen van zo'n 
ketting wordt vooral bij kinderen preventief geacht. Op de zaden en vooral op deze toepassing 
duiden kraalpioen en pioenkraal. In plaats van pioenzaden worden te Meerlo (L 217) ook 
echte kralen hiervoor aangewend, nadat deze eerst op Sint Cornelis in de kerk gewijd zijn 
(De Meyer 1965.29). 
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D 2 2 7 Met betrekking tot bloedvloed 
Wat betreft het eerder genoemde type hloedioos kan nog gewe/en worden op De Cock 
Volgens de/e achtte men pioenen en andere planten met rode bloemen, /oals de roos en het 
robrechtskruid 'juist om hunne kleur, bij uitnemendheid geschikt voor het stremmen van 
allerlei bloedvloed" ( 1889,11, 1891, 65) 

D 2 1 MCT BETRl ККІЧСі TOT Ü1-KORAII1-

Op grond van De Во ( 1892 s ν sc hink seni oos) "Dus genaamd omdat men, in vroegeren ti ]d, 
op den Schinksendag, bloembladen van de/e roos door de gaten van de gewelven der kerken 
liet nedervallen over 't volk, ter gedachtenis van de vurige tongen die op dien dag over de 
apostelen daalden Dit gebruik bestond nog te Nieuport m 1840 verklaart Pauwels (19Ή, 
167) en /o verklaart hij verderop dan ook het type kei Це)іооч Het is /elfs de vraag in hoeverre 
met ook de types samengesteld mcipinktfeien en unksen op dit gebruik terug gaan Voor 
het Waalse Malmedy verklaart Bastin (1939 209) melk geval het type; òse du saaiimmt 
op de/elfde wij/e 

De prachtige en opvallende bloemen van de pioen maken de plant m de maanden mei en 
juni tot een gehelde versiering, ook van kerken, vandaar dat met overal à\ykeik(e)i(>osop 
een dergelijk gebruik hoeft terug te gaan Talloze Duitse benamingen voorde pioen worden 
zo door Mar/ell (III, 512-514) verklaard 

Het type biiiid(s)iооч door twee verschillende bronnen opgegeven voor Tungelroy (L 
318b) wijst erop dat aldaar pioenen m bruidsboeketten verwerkt werden Kooijman ver-
w ijst bij dit ij pe speciaal naar de rubriek "Trouwen en huwelijk" (1985,6) Zie ook het type 
ЬиитеЪц Mar/ell (111,521) 

Voor de (mogelijke) dekoratieve afbeelding van pioenen op porceleinen borden /ie de 
Texelse types tafelboid en taf eh oos in groep H 

Ь BFNAMINGFN CfBASEFRD OP DE BOTANISCHE NOMENCLATUUR 

F 1 Benamingen ontleend aan de Latijnse nomenc la tuin 

Op Lat paeonia Gr paiönia gaat terug pioen (bvW 503, De Vries 1971, 523) Zie echter 
hieronder in groep F 

Ь 2 Benamingen ontleend aan de Nedei land se nomenc latiiin 

Zoals blijkt uit de aan het begin van deze paragraaf geciteerde beschrijving van Dodoens 
werd van oudsher een mannelijke en een vrouwelijke soort onderscheiden In feite on
derscheidde Dodoens hiemiee de Paeonia corallina Retz (Paeonia mascula Mill ) van de 
Paeomaolficmalis L (PaeoniafoeminaGarsault)(Mar/ell 111,499) In /ijn materiaal trof 
Pauwels (1933, 163) slechts aan het unicum mannetje \an pioen In het Land van Hulst 
komen echter ook voor manspioen en maai spioen Het laatste type moet op grond van de 
verspreiding teruggaan op het eerste 
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Met de toevoegingen enkel en dubbel onderscheidt de korrespondent uit N 026 de met 
gevulde van de gevulde soort 

F BENAMINGEN ONTLEEND AAN ANDERE TALEN 

F 1 Hel t\pe pioen en samensteUinqen 

/V>i'/fisterugtevindenindetypes/>/oe/îff)/<ws loospioen ;огф;ое//(а11еоркаагі[2 6 3]), 
boeienpioen kiaalpiaen maaispioen mannelje-\an pioen тапчрюеп (enkele) pioen 
pioenbloem pioenkei pioenki aal pipioen « hoi pioen en spioen 

De meeste oude bronnen hebben pioenie bij voorbeeld 
- Hdeceuw peonie gen peomen (Gysseling 1981, 367. eind 13deeeuw Westvlaams), 
- 14deeeuw piome(Verdam 1983,252,1305, Westvlaams),p\onie p\onten{Vапаеък\е. 

1965, 394, 432, vroeg m de 14de eeuw. Westbrabants), piome (De Man / Van 
Sterkenburg 1977, 277, begin 14de eeuw, O -Brabants / Limburgs), piome (Braekman 
1975,121,midden 14deeeuw,Z Hollands),/nwi/ivm οι tel (Verdam 1983 251,tweede 
helft 14de, Ζ -Hollands /Utrechts),piom blaeie (Braekman 1970, ree 812, eind 14de, 
Centraalhollands), 

- 15deeeuw рюше (Van Slerkenburg 1973 183 15deeeuw Hagclands/L imburgs), ace 
sg peomen (Braekman 1970,287 kort na 1450'streek Gent Aalst),pijonie pioni piome 
piameli (Den Heibaims in chetsilie 1484, streek Aalst - Brussel), 

- 16deeeuw p\onie(Braekman 1975,294 begin 16deeeuw,streek Arnhem- Apeldoorn), 
p\oiue (Braekman 1985 93, begin 16de eeuw, Vláttem).peonieiibloemen (Fuchs 1543 
Brabants') peomen ei u\t (Tetraglotton I 562 216 Brabants) peonie (Junius 1567 152) 
peonie noi tellen peomjs saedekens (Ddcmï 1942,665 circa 1570, Zuidoost-Gelders), 
peonie (Kliman 1599 399εη40λ) 

- 17de eeuw peoni bloem peonie (Blankaart 1698,440) 
Daarnaast ook pione (Braekman 1970,149en 168 kort na 1450', streek Gent-Aalst), 

gen pi pxoenen (De Man 1956, 161 1475, Brabants, Mechelen),/ww// (MNW VI, 374, 
1514),/ж>я£' pioenen pioenbloemen (Dodoens 1554, 373-74),pioene j peoeme (Kiliaan 
1599,399 en 403) 

De korte vorm pioen is in ons taalgebied het7ij verkort uit pioeme hetzij rechtstreeks 
ontleend uit Frans (ofr peone peonie piome) en wel rechtstreeks uit de Noordfranse dia
lekten, die uitsluitend pion kennen (Weijnen 1975b, 246, ALF krt 1670) Voor het laatste 
spreken ook de Zuidnederlandsc vormen pioene en peoene (WNT XII 1, s ν pioen I) en 
bovendien pleit daar indirekt voor het feit dat ook de op ie uitgaande types in het Neder
landse taalgebied kennelijk met rechtstreeks aan het Latijn ontleend zijn, zoals hieronder 
zal blijken 

De types se hoi pioen en spioen (de Zuidnederlandsc uitspraak van spion "spion") zijn 
volgens Pauwels (1933, 165) volksetymologische aanpassingen aan deels homonieme 
woorden 

Pipioen ogenschijnlijk met reduplikatie, zou zich volgens Pauwels (1933, 164) aange
past kunnen hebben aan het Zuidnederlandsc pipioen "jonge duif' < mlat pipio(nem) In 
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het Waalse dialekt van Lille worden /owel de goudvink (Frans Boimeuilpnoine') als de 
pioen pionne genoemd, waarbij Vermesse (1861 134) aantekent dat de goudvink ¿o ge
noemd wordt omdat zijn borst de kleur van een pioen heeft 

Ь 2 Het t\pe pioen met -ie / -e aitslaut Zie kaai t ¡2 6 2] 

In een beperkt grensgebied in het oosten van Gelderland en Overijssel komen benamingen 
van dit type voor met naast p- ook b anlaut hegonçe betonine bejuimie (naast pejunme 
pijunnie), hijonnie bioeme In tegenstelling tot de door Salverda de Grave (1906, 191 ) 
veronderstelde Latijnse herkomst duiden ze mede door hun verspreidingsgebied op recht
streekse ontlening uit het oosten (ohd beonia piome nhd paonie. Kluge 19*17,529) Zie 
ook Plantijn, die in /i|n door het Duits beïnvloede Thesauius (1573) benedicten ι osen oft 
benomen kunt geeft In precies hctzellde gebied komen ook de types betwmie betonine 
petunnie(pol) en het unicum petunia voor De intervokalische -t ontstond doordat pioen 
met -ie uitgang vrijwel gelijkluidend werd met de benamingen voor de betonie zie groep 
G 2 Merk op dat al deze types nooit samengesteld zijn met loos 

F 3 Het t\pe pivoen 

Het unicum pnoen komt vlak bij de taalgrens voor te Landen (P 171) en wijst met zijn 
hiaatdelgende \ op rechtstreekse import uit de Franse kultuurtaalpno/né' Deklankvorm 
wijst op betrekkelijk hoge ouderdom (Weijnen 1975b, 233) 

G BLNAMINGEN GFBASEERD OP DE OVERfCNKOMST MET ANDERE PLANTEN 

G 1 Gebaseeid op uiteilijke gelijkenis 

G 1 2 IN ANDERE F\MiLirs 

- Slaapbol (Papaver somniferum L ) 
Zeer verspreid komen de volgende (bijna )unica voor die eigenlijk benamingen /ijn voor 

de slaapbol of klaproos Gezien de opvallend rode kleur en de vergelijkbare grootte van de 
bloemen van de pioen en de slaapbol ligt verwarring met de laatste voor de hand Het gaat 
hierom dondeibloem (L421 ), dondeikiuid(L416),heul(K 353, L279),kolbloem (Q 198), 
manekop (C \2%),ραρα\α (L 232), slaapkop (H W", К 204, Ρ 120), slaapmuts (Η 016, 
019, Ν 074), slaaptoos (К 0742), slabolt (F()86)14en zeie-оцепЬІоет (E010) Wat vaker, 
11 maal, maar ook weer zeer verspreid komt voor klapi oos 

- Stokroos (Лісеа rosea L , Althaea rosea Cav ) 
In het ¿uiden van beide Limburgen, maar ook in enkele plaatsen daarbuiten wordt de pioen 

Uoki oos genoemd Dit type is in het Nederlandse taalgebied de benaming voorde stokroos, 
een eveneens roosachtige, m tuinen voorkomende sierplant met vaak dubbele bloemen 
(Heukels 1907,16) Pauwels (1933, 174) besluit wat betreft het unicum staakt oos te L 313 
dat het element ι oos voldoende was om voor verwarring te zorgen 
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G 2 Geba\eeid op ovei eenkomsnçe benamingen 

- Echte tijm (Thymus vulgaris L ) 
De lijm, die uiteraard geenszins lijkt op de pioen^, heet in Wesl-Vlaandercn pil/oen en 

dergelijke, een verkorte vorm van het Latijnse grondwoord seipillum Onder invloed van 
de grote gelijkenis van deze naam mt\pioen kreeg deze laatste dezelfde uitspraak in dit gebied, 
namelijk piljoen en piljoem ooi (Pauwels 1933,163-4). Andern )ds kon de tijm in dit gebied 
juist pioen gaan heten, zo pejoene te N 110,112,113,161,162(Pâque 1896,29%),pioen in 
Frans-Vlaanderen (Moeyaert 1977,227) cnpuyu,pu\é in Picardie (ALPic krt. 264). De/e 
samenhang wordt nog dwingender bewezen door de twee unica ti/mei en tijmoen voor de 
pioen in dezelfde omgeving, beide eigenlijk benamingen voor tijm. 

- Betonie (Betonica officinalis L., Stachys officinalis (L.) Trevisan) 
De types betunme,betonine en peninnie(pol)7\jn ontstaan onder invloed van betonte De 

intervokalische -/- ontstond doordat pioen met -/f-uitgang vrijwel gelijkluidend werd met 
de benamingen voor de/e plant Zie groep F-2 en kaart [2 6 2| 

- Petunia (Petunia Juss.) 
Het unicum petunia te G 248 Zie groep F 2 en hierboven. De ligging van de/e plaats 

bewijst dal dit type teruggaat oppetunme, waarna aanpassing aan de benaming voorde petunia 
plaats vond Zie kaart [2 6-2]. 

- Sering (Synnga vulgaris L ) 
Het unieke type ¡ачтцп komt voorteRiksingen (Q 158), juist in het gebied waar/owel 

de pioen als de sering pmkstei bloem genoemd worden Homoniemenvrees /orgde ervoor 
dat voor de sering uitgeweken werd naar de benaming jasmi/n Te Riksmgcn is de/e 
kennelijk ontaard, waardoor de pioen jasmijn ging heten (Pauwels 1933, 177). Identieke 
gevallen zijn de unica kiuidnagel (K 184) en пацеікі uidje (Q 099), waar de gemeen
schappelijke pmkstei -benamingen voor een "onjuiste" oplossing verantwoordelijk /ijn 

- Pinksterbloem (Cardamine pratensis L.) 
In tegenstelling tot Heukels wordt de pinksterbloem blijkens de enquêtes"' ook in O.-

Noord-Brabant wel veldkei 9 genoemd. De aangrenzende gebieden, waar de pioen pmk
stei bloem genoemd wordt, maken het aldus aannemelijk dat de benaming veldkei s, door één 
korrespondent opgegeven voor L 205 en 206, abusievelijk op de pioen is overgegaan 

H OVbRlGE BbNAMINGbN 

wilde aardbei 
Unicum te Wartena (B 093a) De korrespondent, die uit /ijn beantwoordingen van de 
andere vragen zeer betrouwbaar blijkt, heeft vermoedelijk uitsluitend op grond van de 
afgebeelde bloem geantwoord Deze lijkt inderdaad op die van de bosaardbei (Fragaria 
vesca L ). 
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apriltjes 
Unicum te G 234 Blijkens Heukels (1907. 198-99) komen benamingen met apnl uit
sluitend voor bij de sleutelbloem (Primula L ) en dan nog uitsluitend in de/e streek De 
korrespondent moet een foutief antwoord gegeven hebben. Mar/ell (III, 505) wijst evenwel 
op verwarring. 

wild bosroosje 
Unicum te h 150 Vermoedelijk een onjuiste opgave. 

boterbloem 
Hoewel opgegeven voor twee plaatsen (H 099'" en N 022); kennelijk een foutief ant
woord Zo ook Pauwels (1933, 177). 

dahlia 
Unicum te В 102 Vermoedelijk een onjuiste opgave. 

gelderse roos 
De Gelderse roos (Viburnum opulus L ) werd m groep A 2-1 al genoemd in verband met 
de types baiioos en bolioos Het teit dat de pioen ook de/e benamingen draagt /ou er 
verantwoordelijk voor kunnen /ijn dat men de pioen met dit synoniem is gaan benoemen 
Hetunicum.ifí'/í/í'Mí'/iwUeE 192 ligt echter te ver verwijderd van de streken, waar boli oos 
en balloos gebezigd worden. 

kamil 
Na aanvankelijk "onbekend" ingevuld te hebben noteert de korrespondent uit С 148 naast 
dit unicum ook het unicum knoopje, beide benamingen voor de kamille. Het is duidelijk 
dat hij niet weet om welke plant het gaat 

kattekop 
Unicum te Bleis wijk (E 204) De korrespondent uit de/e plaats is bloemist-hovenier, mo
gelijk betreft deze benaming een bepaalde soort Voor het element -kop ¿ie groep А 2-1 1 

kerkhofroos 
Unicum te N 066. Volgens Pauwels (1933, 171) werd de/e benaming ingegeven door 
keikiooïdvA. in de/e streek inderdaad voorde pioen veel voorkomt Misschien wordt de 
pioen in deze plaats ter versiering veel op kerkhoven geplant 

knoopje 
Unicum te С 148' /ie hierboven onder kanul 

kronnikroos 
De korrespondent uit Borne (G 201) geeft kioniiikiose, wat bevestigd wordt door 
Gigengack ( 1979,74) met ki onnikt ooze \oor Saasveld (G 200*) en Twents ki oneki osen 
(Heukels 1907, 172) De betekenis van de/e naam is onduidelijk. Be/oen (1948, 132) 
geeft ki on ot ki aan voor kraanvogel Mar/ell (1,891) geel t ki iincki an ("Kranich") in een 
gebiedje gren/end aan de Lijmers voor de pmksterbloem (Cardamme pratensis L ) en 
wijst op andere ooievaar-benamingen voor deze plant (a w., 810). De pmksterbloem kent 
in de aangrenzende Nederlandse dialekten benamingen met uivei in het Noorden van 
Overijssel en Gelderland met heilem ei-'4 en in Hattum (F 103) het type kianebloem (D 
17,3 en Borst 1988,32) I Iet is dus met uitgesloten dal op grond van de overeenkomstige 
bloeitijd verwarring is opgetreden met deze plant, waarmee al verwarring gekonstateerd 
is in groep G 2 
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masíbloem 
Fuchs (1543, cap 75) geett "mastbloemen heetmen oock anders peonienbloemen ott 
sinxenroosen". Deze ook bij Dodoens ( 1554,374) nog voorkomende naam mastbloemen 
"tot sommighe plaetsen van Vlaendere/i" (1563, 287: maesthloemen, 1568, 114-15: 
mastbloemen "flandns tarnen", 1608,319" "bij de Vlamingen"mastbloemen "met welcken 
naem de Damasbloemen bn sommighe bekent /ijn") ontbreekt in ons materiaal. 

molroos 
Uitsluitend bij Heukcls (1907, 172) genoemd voor de Veluwezoom 

pienning 
Een onverklaarbare afleiding van pioen (?), uitsluitend aangetroffen bij Heukels voor Z.
Holland (1907, 172). 

pierelroos 
De/e onverklaarbare afleiding van pioemoos uit Lopik (K 023) is afkomstig uit een van 
de 19 door een lagere schoolklas ingevulde lijstenen zal eerder een schrijl tout zijn. Alle 
andere lijsten geven namelijk het type pioemoos 

pioenker 
Een onverklaarbare afleiding vanpioen C), uitsluitend aangetroffen in Denekamp (G 182) 
in de spelling pionnkei 

pompejein, poppejei(n) 
De drie unica pompejein (G 2ü5),poppeiei (M 013) en poppe/ein (M 015) komen vlak 
bij elkaar voor in de Achterhoek Voor het element pomp- zie groep A-2 I De uitgang 
-iei(n) is onverklaarbaar Uit -(pi)joen kan ze onmogelijk ontstaan /ijn. 

tofelbord, tafelroos 
De types tafelboid en tafelioos die uitsluitend op Texel voorkomen en inmiddels sterk 
verouderd zijn, zijn onverklaarbaar Ook recente navraag leverde mets op (Brok 199()b). 
Wellicht werden pioenen hier ter versiering op tafel in een dnjfschaal geplaatst. Een andere 
verklaring is dat de pioen mogelijk op chinees porseleinen (tafel)borden algebeeld werd 
([hsIDros 1991). 

theebloem, theeroos 
Unica, respektievelijk te Loon-op-Zand (K 164) en Coirle (К 184). In deze streek, met 
name in deze beide plaatsen, is theebloem de benaming voor de muurbloem (zie aldaar 
in groep A 2 1-2) Beide invullers blijken op grond van hun overige antwoorden in lijst 
D 17 niet erg op de hoogte van plantnamen. Andere korrespondenten uit dezelfde plaatsen 
bevestigen deze unica met. 

wikke 
Unicum te G 222. Vermoedelijk een onjuiste opgave 
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Noten 

1 De stamvorm van de luinpioenen.waarv an/ekcr^OOOgekuliiv eerde vormen bestaan Gemiddelde 
hoogte 70 lot 100 LITI . bloeitijd jum-juli (Herwig 1989. 214) 

De ANS noemt dit verschijnsel overigens uitsluitend voor dieren Uittien (1946, 64-73) maakt 
duidelijk dat dit soort diminutiva ook bij planten zeer gebruikelijk is 
I Dit aantal wordt al genoemd m Maiihiolus' Kieuttei hm //van 1590 (Roth 1970,292) 
4 Viburnum opulus L is eigenlijk de Gelderse roos De gekweekte vorm met bloemen in bolronde 
tullen worden "sneeuwballen" genoemd (Hcimans 1960 965) 

' Dit laatste type was als ι oesti ооч midden vorige eeuw al bekend in de Achterhoek (Klokman 1856, 
69) 
'' Ook in Twente pmn "korte, zwaarlijvige man. vrouw" (Schonfeld Withers 198\ 205) 

' Aanvankelijk probeerde Pauwcis (1933. 173) іншиіч uit/w«v-te verklaren 
s Zie echter ook groep D 2 2 7 
4 Via de plaatselijke uitspraak van pinksioos tracht Pauwels (1933, 173) ook. paai (hi om als af
komstig van pinksitios te verklaren Later komt hij daar terecht op terug (1938, 8. 1940, 201) 
111 Stroop (1981. 76) wijst er op dat m het gebied waarde verkorting lot kneln plaats vindt juist ook 
кіііі((І)ііацсІ tot кішцсі verkort wordt 

" Daarnaast werd hij uitsluitend op grond van zijn naam, die naar men meende lat < опт "hoorn" 
bevatte, ook beschermheilige voor ziekten bij het hoornvec (Zender 1959, 151) 
r Nog te verklaren blijft hel leit dat in de Duitse dialekten geen benaming met coi nein- voor de pioen 
aangetrotten zijn 
II Pauwcis geeft abusievelijk К 019 
14 Dit unicum komt ie F 087 voor als unicum voor de klaproos Zie aldaar (2 3 4 groep А 4) 

" Pauwels (1938.8) omschijlt het verschil nogal komisch door te stellen dat "de lijm en de pioen op 
elkaar gelijken als een koe op een kermistent" 
III D 17. 3. en N 37. 16f te L 183. 184. 289. 289=-. 289a. 289a* 

'" Pauwcis geeft abusievelijk К 099 

'" Het type ші ei - D 17. 3 (F 194. 203 L 021.025,027.033, 064,064a 069.076) L 026 (Bedeaux 
1977. 154) het type heilemei - D 17.3(F067 092,096*. 100. 100a. 102. 102a, 112a. I18).F()95 
(Klcusien 1978a. 28). F 112 (Veerman 1973. 20) 
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2 7 Sering (Svringa vulgaris L.) 

2 7 1 Het bey φ 

De sering, voluit gewone sei mg genaamd (Van der Meijden 1990,318), is een hoge struik, 
soms een kleine boom, met gladde grauwige takken De knoppen zijn eivormig, groen Ze 
staan aan krachtige takken en zijn soms meer dan een halve centimeter lang. De tegenover
staande bladeren zijn eirond tot hartvormig. De bloei valt in mei-jum. De bloemkronen van 
de sering zijn doorgaans paarsachtig of lila, maar soms ook wit, en staan in flinke aantallen 
bijeen in rechtopstaande pluimen Van de gewone sering bestaan vele cultuurvaneteiten met 
enkele en dubbele, witte, roodachtige, blauwe, lila en zelfs geelachtige bloemen. De wilde 

plant komt voorop de Balkan en m Klem-Azië (Vedel / Lange 1976, 
197-98). De sering werd tussen 1540 en 1560 uit Turkije naar Mid
den-Europa gebracht door de Vlaamse geleerde en arts Ghislam de 
Busbccq ( Hehn 1885,392, Dumon 1955,33). In de drukken van 1554 
en 1563 komt bij Dodoens dan ook nog geen beschri)ving van de 
sering voor. De plant is m onze streken onder de namen Syi inga en 
Lillach zeer snel ingeburgerd, want bij de eerste Nederlandse be
schrijving ervan in 1581 vermeldt Matthias de Lobel'"Desc plante 
is nv ter tijt wel bekent / met de welcke veel houen van Nederlant 
vcrciert /ijn" ( 1581, II, 120). De naam is in het Nederlands dan ook 
pas geatlesteerd in 1657 als adjektief (sn mgen) en m 1778 als sub
stantief (De Vries / De Tollcnaere 1983, 275). Naast algemene 
benamingen, die dus op de paarsblauwachtigc of lilakleurige sering 
slaan, omvat het materiaal ook enkele benamingen voor de witte 

sering Deze zijn echter nooit specifiek, want ze onderscheiden zich slechts door een toe
gevoegde kleuraanduiding Hoezeer de paarsblauwe kleur als eigen aan de sering beschouwd 
wordt, blijkt wel uit de opgaven uit Spakenburg (F 121) en Bunschoten (F 131), waarde 
gewone sering blauwnageltje genoemd wordt en de witte sering wit blauwnageltie Bij de 
opsomming van de benamingen is uitgegaan van de paarsblauwachtigc sering en zijn de 
namen met aanduiding van andere kleuren apart gehouden 

2 7 2 Het matei taal 

De sering werd in de volgende enquêtes afgevraagd: 
- ZND 2, 15(1923)· "Sering (bedoeld wordt de struik met paarse of witte bloemen, die in 

het voorjaar bloeit, Fr lilas. Lat syrmga vulgaris; dus met de philadelphus, die in het Fr. 
seringa heet, en einde Mei of begin Juni bloeit)." 

- Baader Zuidnedersaksisch Woordenboek IX-X, 544 (1926): "Sering (Syrmga) dial. 
nagellakken enz." 

- Baader Zuidnedersaksisch Woordenboek XIV, 669 (ca. 1927)· "Sering (bedoeld wordt 
de struik met paarse of witte bloemen, die in het voorjaar bloeit, Syrmga vulgaris, duitsch 
Syringe of Nagelchen)?" 

- ZND 15,22(1930):"Sering.- ?x.lilas -Lat synngavulgaris Struikmetpaarseofwitte 
bloemen, die in 't voorjaar (einde, Apnl-Mei) bloeit. Wordt tot 3 meter hoog. De bloemen 
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hangen in dikke trossen bijeen Een enkel afzonderlijk bloempie gelijkt zeer op een 
kruidnagel (specerij). De kinderen steken die bloempjes tusschen de huidplooien van hun 
duim Enkele benamingen jasmijn, (kruid)nagel, meibloem. Pmkslerbloem. Paasch-
bloem, bel/emien. rozemien. St-Jonsbloem, lammerstaart, tronkhaarpluimen, stanse-
mei.". Het totale aantal inzendingen van de 2 ZND-lijsten vermeldt Pauwcis niet, wel dat 
er 140 (= 11 £c/c) niets opgaven. 

- D 17.8 ( 1949): "[ loc noemt men de sering (Synnga ν ulgaris L.) ? (Heester of boom met 
witte of lila bloemen, heerlijk geurenden veel honing bevattend De bloemen /ijn gedeel
telijk buisvormig. Groeit veelal in tuinen en parken)." De/c vraag is voorzien van een 
afbeelding (/.ie Vragenlijsten 1960. 35). Aantal onbekend-opgaven: 42 (voor 41 plaat
sen). 

De gegevens uit de beide enquêtes van de Zuidnederlandse Dialectcentrale (ZND 2 en 15) 
van de Katholieke Universiteit te Leuven zijn rechtstreeks ontleend aan Pauwels 1933,180-
217. en zijn gekorngeerd, respektievelijk aangevuld met de gegevens uit Pauwels 1936. 

2 7 3 De benanimgen 

De 2057 per plaats gelokaliseerde gegevens voorde paarsblau we sering, bevestigd door3238 
korrespondenien ot andere bronnen, zijn afkomstig uil 1579 verschillende plaatsen. Ze 
worden bevestigd en/of aangevuld door 76 globalere streekopgaven De verdeling van de 
gegevens per plaats is als volgt: 
- 1563 plaatsen met een ot meer benamingen voor de plant 
- 45 plaatsen met een ot meer benamingen voor de boom 
- 40 plaatsen met een of meer benamingen voor de struik of heester 
- 9 plaatsen met een of meer benamingen voor de takken. 

- balsemien (Pauwels nr. 38): 21 (33). I 205. 208, 209. 253, 255. К 293, 307, 313, 314, 
L 3 1 2 . 0 156, 162, 253, 271, Ρ 049. 164, 165, 167, 169. 171, Q 088. Zie kaart [2·7·2|. 

- benjamien (Pauwels nr. 39): 3, Ρ 109, 162a. 169 Zie kaart |2·7·2]. 
- blauwnagel: 1 (2): В 115a: blauwnageltje 4 ( 10). В 026a. F 121. 121 a. 139: Fries Zie 

kaart [2-7· 11. 
- blauwnageltjebooirr Fries. 
- hoerenjasmijn: 1, Η 108. Ned. 
- bruunageltje Ι, В 045 Zie kaart [2 71]. 
- </м/;лд/е(Pauwelsnr.47):26(58):HOOI.OOIa.003.005.016.036.040.1132,135.136, 

146. 154. 156. 157. 158. 160, 162. 163, 165. 167a. 173. 177. 224. 253. O 016, 117. Zie 
kaart [2-7-2J. 

- duimpjesbloem (Pauwels nr. 48): 1 : К 295. Zie kaart |2·7·2|. 
- duimpjestakken (mv.): 1; I 136. Zie kaart [2·7·2|. 
- dzerins (Pauwels nr 26a): I.O 129. 
- flieder 2 (3): Q 208, 222 
- gnoffelsnagel: Z.-Limburg. 
- gouden-regen: 1; К 055. 
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- groffelsnagel (Pauwels nr. 19): 20(29); N 016, Q 117a, 121,202,208,209,210,222, 
250, 252. 253. 257, 260, 261, 263, 278, 279, 282, 283, 284. Zie kaart [2· 1-4 en 2-7-11. 

- groffelsnagelbloem (Pauwels nr. 20): 1 ; Q 278a. Zie kaart [2-1 -4 en 2-7-1 ]. 
- groffelsnarel (Pauwels nr. 19): 1: Q 257. Zie kaart [2-1-4 en 2-7-1 ]. 
- groffentsnagel: 1 ; Q 119. Zie kaart [2-1 -4 en 2-7-1 ]. 
- grof nagel: 1 : L 426. Zie kaart |2· 1 -4 en 2-7-1 ]. 
- hofnagel: 3 (4); F 124a, 142, 144c. Zie kaart 12-7-1J. 
- honingbloem: 1; I 045. 

Kaart [2-7-1 ): Sering (Syringa vulgaris L.): de types sering, jasmijn, nagel(tje) en samen
stellingen, kruidnagel(tje) en samenstellingen, kernagel I kerneelft/e) en 
samenstellingen, samenstellingen met pinkster- en smksen-, paashloem, 
paaslelie, (pieter)lammer(ten)staart. 
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- jasmijn (Pauwels nr 27) 383(726) Zie kaart [2 7 I ], Ζ O -Vlaanderen, Land van Waas 
jasmijntje (Pauwels nr 27) 2 (4), Η 016. К 237 

- kaasjeskruid (Pauwels nr 45) 1,1 256a 
kamperfoehebloem 1, E 069 

- kananebloem 2, К 104, 104a 
- kannebloem (Pauwels nr 40) 4, Η 024, 026, 032, 036, kannetjesbloem 1, К 120a, 

Betuwe 
- katnnabloem (Pauwels nr 24) 1,1275 
- katte staart Nederbetuwe 
- kelkbloemetje 1, L 269 
- kerkbloem (Pauwels nr 52) 2, Ρ 183 Q 003 
- kermisbloem (Pauwels nr 12) 1,L371 
- kernagelbloem 1, L 055 7ie kaart [271] 
- kernagelstruik 1, L 064a Zie kaart [2 7 1] 
- kerneeltje 7 (10), L 288a, 289, 289*, 289a, 289a*, 318, 318b Zie kaart [2 7 1 ] 
- kerneeltjesboom 1, L 318b Zie kaart [271] 
- knagel 4, К 140, L 005.012, O^.knageltje 3 (5), К 143, 164, 164a 
- knagelbloem II (16),K040, 104, 104a, 115, 116, 133a, I33d, 145a, 146, I70,L088 
- knagelboom 1, К 145a 

knagelkruid Ι, К 170 
- knavelbloem l,K133d 
- koekoekbloem (Pauwels nr 44) 1,1229 
- kraaienagel 1, L 244, kraainagel 1, L 263а Zie kaart |2 7 1] 
- kraaltjesboom 1, В 100 
- kruidnagel (Pauwels nr 15) 257 (504), E 084a, F 102a, 194, Η 105,1 025,043, 045, 

045a,047,048,055,056,057,061 063 073,074,077,078,079,081,085 097,099,100, 
103,104,106,107,108, 109, l()9a, 112,113, 116b, 116c, 117, 118,123 125.128, 134, 
137, 139, 140, 140a, 14()b, 141, 141a, 142, 149, 166, 167, 167a, 168, 215, 258, 268, К 
()42b,099, 122, 127a, 128a, 129a, 133a. 140, 146, 148, 151, 153, 161, 161a, 162, 164a, 
166,168,170 171,173,173a, 174,175,179a, 182,183,183b, 184,187,187a, 188,188a, 
189, 189a, 190, 191, 193, 195, 197,201,204 205, 206, 207, 208, 210, 212, 212a, 213, 
215,216,220,221,223,225,226,231,234,235,236,237,238,239,240,241,244,246, 
253, 257, 262, 268, 269, 270, 272, 273, 273a, 274, 275, 276, 277, 278, 281a, 291, 292, 
293,301,303,304,305,307,311,312 317,348, L 021,052,054b, 067,069,076,088, 
090,093,099, 100, 102, 103, 104, 106, 110, 111, 112, 114, 115, 119, 144a, 145, 145a, 
147,148,151,152,153,157,158,159,160,161,162,178a, 180,180**, 180a, 180b, 183, 
183*, 184,185,186,186*, 187,190,200,201,203,205,206,207,208,2()8a,2()9a,210, 
211,214,214a, 224,226,226*, 236,240,241,248,250,258,262,263,263a, 264,268, 
269, 269a, 270, 271,279,280, 281, 281 *, 282,283, 286, 290,291, 314, 328, 330, 332, 
352,374,375,381,381a, 382,387, N 045, Q 002,201, Antwerpen, W -Noord-Brabant, 
Land van Axel, N -Limburg, N -Beveland, Nijmegen-0 ,Over-Midden-Betuwe,Tholen, 
Hontemsse, W -Zeeuws-Vlaanderen, Ζ Limburg, Zeeuws Vlaanderen, Ζ -Beveland, 



kruidnageltje. 16 (21); L 250,293, 320, 322, 325, 327, 328, 329, 377, 378, 378*, 381, 
381b, 386, 432, 434. Zie kaart [2-7-1]. 

Kaart [2·7·2]: Sering (Syringa vulgaris L.): de types duimpje en samenstellingen, meibloem 
(-roos I -boom), makraas(-bloem I -elaar), stnngi-ebos), stiengel(-bloem), 
sermgel, \mgenng(ebos), bahemien, benjamien, •nntjoiii (hout-)bloem, 
samenstellingen met (smt) leve(i/n)s-. lever(te)- en lila(k) I lilasbloem I leel 
(-ie I -ia) 
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kruidnagelbloem (Pauwels nr. 16). 21 (25); E 069, G 255,1048,067a, 067c, 067d, 082, 
082a, К 073, 120a, 133a, 170, 189a, 196, 225, L 053, 054a, 056, 064, 093, 111; Ant-
werpen. Zie kaart [2-7-1 ]. 
kruidnagelboom: 23; 1025,043,045, ()45a, 047,048,056,070,074,075,076,077,081, 
087,097,099,103,108,109,134, К 141, L088,Q021; Antwerpen,Land van Axe!, Land 
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\an Hulst krmdnagelboompje 3,1099 140, L 381 Zeeuws-Vlaanderen Zie kaart 
[27 I] 
kruidnagelbos 1 L 224 Zie kaart (271] 
kruisbloem 1. L 381a kruisjesbloem (Pauwels nr 53) 1,P154 

- lammerstaart (Pauwels nr 50) 14 (16), Ρ 121, 175, 176. 177. 179. 188. 189 192,196, 
Q 078, 156, 157, 160, 166 Zie kaart [2 7 1] 

- lamme rtenstaart (Pauwels nr 50) 1,L421 Zie kaart [2 7 IJ 
leel (Pauwels nr 37) 2, O 152.Q 158 Zie kaart [2 7 2] 

- leha (Pauwels nr 37) 1, N 074 Zie kaart [2 7 2] 
- lehe (Pauwels nr 37) I, N 124 Zie kaart [2 7 2] 
- leverbloem 3 L 433,434a. Q 020 7ie kaart [2 7 2] 

leversbloem 1, Q ()32a Zie kaart [2 7 2| 
- levertebloem 2, L 429. 430 Zie kaart [2 7 2] 
- levesbloem 2, Q 020. 033 Zie kaart [2 7 2| 
- levesboom 1, L 434a, Ζ O Limburg 7ie kaart [2 7 2] 
- heve-vrouw-bloem (Pauwels nr 13) 1,0 067 
- lila (Pauwels nr 34-35) 21 (35), b()14,()14a,()15, H036 084,1 145, 158, 173, К 316, 

L315,368,N009,054,162,0009,162.201,P01()a,065,Q 166,168 7iekaari[2 7 2] 
- lilak (Pauwels nr 33) 9 (12), Η 074,081,083,084, N 051,053,058, 155, Q 278 Zie 

kaart [2 7 2| 
- hlasbloem (Pauwels nr 36) 2. Q 250, 253 Zie kaart [2 7 2| 
- makraas (Pauwels nr 10) 2. Ρ 21 1, 212 Zie kaart [2 7 2] 
- makraasbloem (Pauwels nr 10) 3, Ρ 211 21 la, 212 Zie kaart [2 7 2] 

makrazelaar (Pauwels nr 10) 1,P211 Zie kaart [2 7 2] 
- meibloem (Pauwels nr 6) 85 (112), E 208,1044 123, 236, 272, 274. К 246, 317, 323, 

346, 352, 353. 358, L 317, 354, 360 361,368,371,373,416,417,418 419,420,422, 
424, 426, 428,431, 432, 434, N 144, 146, O 067, 188, 207, 232, 241, 274, 286, Ρ 009, 
048, Q 001, 006, 007, 009, 010, 011,012,013, 015, 021,031,034, 036,038, 077, 088, 
093,095,096a, 096c, 099,100,101, 101a, 102, 103, 111*, 167,171,176a, 180,182,183, 
193, 195, 196, 199, 200, 201, 203, 247, 247a, Bloir(') Ζ -Limburg Zie kaart [2 7 2| 
meiboom 1, Q 095 Zie kaart [2 7 2| 

- meiroos (Pauwels nr 7) 2, I 258, O 080 7ie kaart [2 7 2] 
- nagel 23(25), А 006, В 030,051,055,056 057,068,069,086,090 095,096*. E 164, 

Y 002,004,023, ()52a, 074, 124,140, 142 142a, 170e, Duinstreek, Fries (alg), nageltje 
(Pauwels nr 18) 17 (32), A (Ю7,008, В 029, ()29a, 029b, 095. F 040b, 060.1043. К 358, 
ІЛ)83, 298, 318, Ρ055, 119, Q 001,002, Г nes (alg) Zie kaart [2 7 Ι) 

- nagel, blauwe I, В 051 Zie kaart [2 7 11 
- nagelbloem (Pauwels nr 17) 47(50). BOOla.OK),033,035,044,056,064b,066,081, 

085b.090,093,093a,098,099,099b, 110,120,126,F023,035,1024,044,045, К 105, 
122,308,333, L093,115.119,192a, 215a, 244c, 245b, 246b, 267,270,295,296, M 009, 
013.039,042,043,044.046, Fr, Fries (alg). Velu wezoom, 7 Limburg, nagelbloemetje 
3,FO2(),MO15,O46,nagi>/f/<?çW0i>m 10 B012,0I4a,026a,032,033a,052a,053,099a, 
107а, F 0()2с, Fries (alg) Zie kaart [2 7 1] 



- nagelboom 14 ( 16), A 004,006.007.008.009.010. В 001 a. 013a. 028.030,056. ()64b. 

066,115a, Fries (alg), nagelboompje I, F 004, nageltjesboom 9 ( 10), A 007,008.010. 

В 014a. 057. 122, F 013a 013b I 043. Fries (alg) Zie kaart |2 7 l | 

- nagelentak 6. A 004, 006. 007. 008, 009. 010 Zie kaart [ 2 7 1 ] 

- nagelkruid Nieuwerkerke (') 

- nagelpol Stellingwerven 

- nagellak 15 (25). A 004, 006, 007. 008. 009. 010. Y 206, G 280, 285, К 122, M 004, 

007, 009, 010, 046, Achterhoek Zie kaart [ 2 7 1 ] 

- nagehakkebloem Fries (alg) 

nageltakkeboom 1. В 122 Zie kaart [ 2 7 1 ] 

- nagelzak 1. M 009 Zie kaart [2 7 11 

- onze-lieve-vrouw-bloemetje (Pauwels nr 13) 1,L36I 

/7a<nW0<?m(Pauwelsnr 1) 27(33) H0I6,017,118,1150,167a,260a 273,K2()l,203, 

204. 221, 235 241, 276. 277, 285, 291. 295, 346. 353, L 315, О 052, 158, 232, Q 002, 

008,080 Zie kaart |2 7 l | 

- paaslehe (Pauwels nr 2) 2.1 165, 252 Zie kaart [2 7 1] 

- pankraasbloem (Pauwels nr IO) I . P 2 1 1 

- pieter-lammerstaart (Pauwels nr 51) l , P 1 7 4 Zie kaart [2 7 1 ) 

- pinksterbloem (Pauwels nr 3) 29 (34). E 220, G 010, 143*, I 215, К 357. L 045. 286, 

293, 317, 319, 320,353. 354, 366, 371, 372, 374, 381 a, 417, Q 002,003,077,083.088, 

089, 156, 168, 168a, 170 Ζ-Limburg Zie kaart [2 7 ![ 

- pinksterboom 2. В 002,003 Zie kaart [2 7 11 

pinksternagel 3. В 002, 003, F ()27a. Ameland, Laaksum Zie kaart |2 7 1 ] 

- poezemien (Pauwels nr 30) 2, L 354, Ρ 025 

pyrus (Pauwels nr 43) 1,1 147 

- nnnekensbloem (Pauwels nr 23) 1, O 067 

- ronkaardsbloem (Pauwels nr 49) 1,1147 

rossemien (Pauwels nr 32) 1,P()80 

- rozemten (Pauwels nr 31) 8 (13). I 145, 213, 260, К 313, 315, L 315, 355, O 069 

- schernngel (Pauwels nr 26c) 2 (5), I 208, 258 

- serening (Pauwels nr 21b) 1, К 347 

- sériel (Pauwels nr 25) 3, К 293, 299, 308 

sering (Pauwels nr 21) 643(994) Zie kaart [2 7 1] Antwerpen, 't Bildt, Fries (alg), 

Groningen , Over-Midden-Betuwe, Stellingwerven, Twente, West-Fries (Ν H ), 

senngetje 1. F 113 

- sering, blauwe I, С 068 

- seringa (Pauwcis nr 21a) 3, H 066,1 145, O 286 

senngbloem (Pauwels nr 22) 3, К 295, 345, N 057 

- senngebloem (Pauwels nr 22) 4 (5), F 01 la, I 045, 269, К 345 

- seringeboom 13. В 044, ()84c, l()9a. 112,C 153,E()47a, 177, 209, F 002, 003*, 052, 

057. G 230a, L 025, 't Bildt, Fries (alg), Twente 

- senngebos 2. С 163, G 257 

- senngel 13 (15). F096*,096a*, 102a,G 168, 173, 197, 198, 199,203,222,224,225 
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Zie kaart [2·7·2]. 
- seringestruik: 5, С 164, F 113, 130, 185, G 037. 
- seringetak: I ; G 037. 
- seringing: 1;K023. 
- seringsboom: 1; С 037. 
- seringtros: 1; E 043. 
- servaasbloem (Pauwels nr 11 ): 1 ; Ρ 002. 
- sezering (Pauwels nr. 26b): I; I 221. 
- singeling (Pauwels nr. 5): 1 (2); К 285. 
- singering: 33 (41); E 164,F080z,083,084,()85,087a,089,()9(),()92,188,G076b,089, 

091, 112*, 138, 168,278, К 057,060,067,093,096,097,098, 100а, 101, 102, L 039, 
M 002, (KMa, 004b, 009, 013. Zie kaart [2·7-2). 

- singeringebos: I ; F 064. Zie kaart |2·7·2]. 
- sinkeling (Pauwels nr. 5): 1 ; К 286. 
- sinksenbloem (Pauwels nr. 4): 5 (6); I 174, 220, 265, К 237, Ρ 109. Zie kaart [2·7·1]. 
- sint-jans-bloem (Pauwels nr. 9): 1; Ρ 055; Z.-Limburg. 
- sint-joris-Ыоет (Pauwels nr. 8): 21 (43); К 312, 353, 357, 358, 360, 361, Ρ 049, 050, 

051,052, 107, l()7a, 108, 118, 118a, 119, 120, 176, 177, 218, Q 081. Zie kaart [2·7·2]. 
- sint-joris-houtbloem (Pauwels nr. 8): I (2); К 312. Zie kaart [2·7·2|. 
- sint-jozef-bloem (Pauwels nr. 14): 1;I267. 
- sint-levens-bloem: 1; Q 020. Zie kaart [2·7·2]. 
- sint-levers-bloem: 1; Q 032a. Zie kaart [2-7 2]. 
- sint-leves-boom: Z.O.-Limburg. 
- sint-servaas-bloem (Pauwels nr. 11 ): 3 (4); O 074, Ρ 004, 010. 
- sireden (mv.): I ; С 184. 
- sirees: 1 (2); G 007. 
- stansemei (Pauwels nr. 42): 1 (4); N 132. 
- sterrebloem (Pauwels nr. 54): Ι; H 016. 
- strengel: 3 (4); F 066, 067, 068. Zie kaart [2·7·2]. 
- strengelbloem: 1 ; F 068. Zie kaart (2·7·2|. 
- string : 30 (44); G 143.1058,061,062,063,064,065,066,067*, 067a, 069,069a, 070, 

072,080,082,082a, ()84a, 085,090,091,095,095a, 096,096a, 097,099,111,113,114; 
Walcheren, Z.-Beveland, W.Z.-Bcveland. Zie kaart |2·7·2]. 

- strìngebos: 10; 1067*. 069,072,080,095a, 096, ()96a, 099, 113, 114; Walcheren. Zie 
kaart [2·7·2]. 

- strìngel: 1; G 173*. Zie kaart [2-7·2: strengel]. 
- theebloem (Pauwels nr. 46): 1; L 313. 
- tronkaard: Land van Hulst. 
- tronkaardspluim (Pauwels nr. 49): 3 (6); I 180, 181, 182. 
- tronkbloem (Pauwels nr. 49): 1; I 150; Land van Waas. 
- trossering: 1; E 043. 
- wijnkan (Pauwels nr. 41): 1; I 157. 
- zuiglammetje: Gelderland, Graafschap. 



De witte sering totaal 19(19) 
- blauwnageltje, wit 2, F 121, 139 

- kruidnagel, witte 3,1 109, L 184, 208 

- nagel, witte 2, В 0^1, F 142a 
- rozemien 1, H 119 

- sering, witte 11, С 026a, 068, E 024a, 058, F 051, 130, G 037, 11 За. К 055, L 076, Q 
203, Antwerpen 

De rode sering totaal 1(1) 

- sering, rode 1, G 113a 

De roze sering totaal I (1) 

- sering, roze Ι, Ε 024a 

2 7 4 Anal\se \an de Ьепаттцеп 

Doorlopend wordt verwezen naar Pauwcis' analyse van de benamingen m Nederlandstalig 
België en Frans-Vlaanderen ( 193 3,181 -217) Naar zijn voordracht over de benamingen van 
de sering, gepubliceerd m de Hancleliiiqen \aii het tiende Vlaams l·iloloqenkoiiy es 
(Pauwels 1930b), wordt als voorlopig bevind van zaken verder met afzonderlijk verwe/en 
Het unieke typepuitebloenien dat hij in I93()b nog voor Sinaai (1209) gcett, heeft hij laten 
vallen in 1933 en blijh daarom ook in deze studie buiten beschouwing 

In de drukken van 1554 en 1563 komt bi) Dodoens nog geen beschrijving van de sering 
voor Een reden om hier de derde uitgave (1608, 1309-11) te citeren, voor /over de/e 
elementen bevat die bij de behandeling van de alzonderlijke benamingen een rol spelen 
Dodoens onderscheidt de witte van de blauwe sering 

Van Syringa 

Gedacnte De Synnga is een scer weeldichlijck wassende ende heur selvcn verre ende wijt 
wtspreydende heester Heur struyi-ken ende lacken zijn met ledekens oll cnoopke/;s 
onderscheyden/van buyien meteen bruyn oft besmeurt roodachtige schorssc bedect/ende van 
binnen met wit / voos /licht ende sachi merch vervult De Bladeren /ijn lanckworpich / breedt 
/ mei zenuwen oft ribben doorregen / rontom de canten wat gesneden ott ghekertt /de Peer 
boombladeren van grootte ende gedaente schier gelijc ( ) De Bloemen zijn in een corte aere 
isdinen gehoopt ende in een ghedrongen / op de tsoppen van de stcelkens /ende /ijn wit ( ) met 
eenigc swaencheyt soei oft sicrek van reuck 

Plaetse De Synnga en is hier te lande nergens elders dan alleen inde hoven te vinden waer 
datse eerst wi Spacgnien overghesonden is geweest / soomen seydt 
Tijt Ontrent het laetsle van Mey oft wat laeter sietmen dit gewas in de hoven van dese landen 
bloeyen maer het saei wort in Oogstmaeni oft September \olcomen ende rijp 
Naem Du ghewas wort hcdcnsdacchs 5 //иі?а genaemt/oft Sv/m Zofty^ (sic HB) dat is 
Fistula \n 1 atijn/ende Fluytcott Pijpe in onse taci /omdat de struyeken enJi tacxkenshol zijn 
( ) ende lichtclijck voor pijpkens oft fluytkens connen dienen Men geettet somtijts oock den 
toenacm van S ν/ i;ii»a< andida dal is Wine S ν/ insta/oi I ooc S\iiiii>aiandidofloie dal is ï\iint>a 
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mt'/vuí/í'Woí'wii'/i/encledatalIcenlijcklolondcrschilvandcnLillach/dicvansommigcBlaeuwe 
Syringa genoemi won. 
Aeri, Gracht ende Werckinge: Van de nuliichcyt ende Igebruyck van dese Syringa en weet 
ick met sckerlijcks ie schrijven / dal ick sell's versocht ofl van lemant anders verslaen soude 
mogen hebben. 

Van Lillach 

Gedaentc: De Blaeuwe Syringa/dieeygcntlijck ende meest Lillachgheheeien wort/ is ooek 
een hecsierachtich ghewas / dat seer veel tacken oft dunne / rechte / scer getaclc / ende in le-
dekens oft enoopkens ghedeylde struyeken van heur wortel wtgeeft / oock met ledckens olt 
cnoopkens onder.scheyden ghehjek de tacken van de Witte oft oprechte Syringa / doch corter 
ende leeger dan die: van binnen ooe met een wit / licht ende voos merch vervult / macr van 
buyten met een niet soo graeuwe oft rosse schors se bedeel. De Bladeren (...) zijn breedt / voor 
spiisch/ effen ende gelat / grooter / herdter / groender /ende meer blinckcndc dan die van de 
Witte Syringa. De Bloemen zijn cleyn/druy fwijsoft troswijs versameli/ van een dun laneworpich 
halsken heur selven elck in viercleync bladekensontluyckende/licht blaeuw van verwen. (...) 
Plaetse: Dit gewas is in de hoven van dese landen oock wt ander vreemde landen gebrochr ende 
aldaer allengcskens gemeyn geworden. 
Tijt: Lillach bloeydl in'l lactste van April /ende inde Meymaenl. 
Naem. De nieuweCruydtbeschrijvers noemen dn gewasLillat h, .sommige oock Syringaca'rulea 
in Latijn / dal is Blaeuwe Syringa (...) 
Aert, Gracht ende Werckinge: Dese Blaeuwe Syringa en wort tegen gcenderhandc siecten 
gebruyet: daerom zijn heur erachten ende eygeniheden onbekeni ende onvcrsochl. 

Bijvoegsel 

In alle landen is dese heester hedensdaechs veel geacht / om den wille van heur licffclicke 
bloemen: dan men ghclooft datsc in Afrijckcn van sells in 't wilt groeyt: Lobel noemtsc noch
tans Syringa cwrulea Liisiianica. al oftse in Portugael eygenthjek wies (...) 

A BENAMINGtN GEBASKERD OP HET UITERLIJK 

A· I DÌ ' plant in zijn geheel 

A l l DE ALC'ILMIAE VERSCHIJNING 

A· 1 • 1 · 1 Met betrekking tot het hebben van bloemen 

- Met bloem: Een groot aantal types is samengesteld met het element -bloem: homng-
bloem, kampeifoeliebloem, kanariebloem, kannehloem, kannetjesbloem, katrinahloem, 
kelkbloemetje, kerkbloem, kermishloem, knavelhloem, koekoekhloem, kernagelbloem, 
kruisbloem, kruisjeshloem, leverbloem, leversbloem, levertehloem, levesbloem, lieve-
vrouwe-hloem, meibloem, onze-tieve-vrouwe-bloemetje. paashloem, pinksterhloem, 
riniiekeshloem, ronkaardshloem, servaasbloem, sinksenbloem, sint-janshloem, smt-
jorishloem,sint-jons-houthloem,sint-jozejbloem,sint-le\ers-hloem,sint-servaasbloem. 
sterrehloem, thee hloem, tronkhloem. 



Daarnaast zijn er types samengesteld met -bloem, die ook zonder dit element voorkomen: 
duimpjesbloem. gioffelsnagelbloem, knagelbioem, kniidnagelbloem, lilashloem. mak-
raasbloem, nagelbloem(etje). nageltjesbloem, nagellakkebloem, sering(e)bloem, stren
gel bloem. 
- Met -roos, -lelie: zie onder Α·2· 1 • 1. 

A l l 2 Met betrekking tot het kruidachtige 

- Met -kruid: Steeds met kruid: kaasjeskruid. Ook zonder het element kruid: knagelkruid, 
nagelkruid. 

Λ·Ι·1·3 Met betrekking tot het struikachtige 

- Met -struik: kernagelstruik. Ook zonder het element struik: seringestruik. Bij deze 
laatste naam wordt door de korrespondent expliciet vermeld dat deze geldt voor de struik. 

- Met -pol: nagelpol naast nagel. Vanuit de betekenis "samengegroeide en -groeiende 
bundel van planten" is hier uitgebreid tot "struik, stronk, heester" (WNT XI1-2 s.v. pol 
111-14). 

- Met -hos: kruidnagelbos*, seringehos*, singeringebos. stringebos*. De types zijn ook 
steeds zonder het element bos vertegenwoordigd. В ij de van een sterretje voorziene namen 
wordt door de korrespondenten expliciet vernield dat deze gelden voorde struik of heester. 

- Met (s)tronk: In 5 plaatsen in het Land van Waas en volgens Heukels ook in het aan
grenzende Land van Hulst komen voor de types ronkaardshloem. tronkaard. tronk-
aardspluim en tronkbloem. Pauwels (1933,212-213) is onzeker in de verklaring van deze 
naam, maar neigt ertoe tronk, resp. tronkaard in dit gebied - waar ook de wilg deze 
benamingen kent - te zien als een algemene benaming voor (afgeknotte) boom, respek-
tievelijk (de daarop groeiende) struik. De toevoegingen -bloem en -pluim duiden er dan 
op dat deze specifieke struik of boom (pluimvormige) bloemen draagt. Pauwels* verklaring 
wordt gesterkt door de benaming tronkbezie voor de galnoot in dit gebied. Ook in deze 
samenstelling staat tronk voor struik of boom en wel speciaal voor de eik (Joos 19(K), 663 
en 307). 

A· I • 1 -4 Met betrekking tot het boomachtige 
- Met -boom: Uitsluitend met boom: kraaltjesboom. Met hoorn naast bloem: knagelboom*, 

kruidnagelbooni(pje)*, levesboom, meiboom*, nagelboom(pje)*, nageltjesboom, 
nageltakkeboom, pinksterboom*, seringeboom*, seringsboom en sint-levesboom. 
Daarnaast zijn er types samengesteld met hoorn, die ook zonder dit element voorkomen: 

blauwnageltjeshoom, knagelboom. kerneeltjeshoom* .kruidnagelhoom(pje)*. nagelboom-
(pje)*, nageltjesboom, nageltakkeboom, seringehoom*, seringsboom. Bij de van een 
sterretje voorziene namen wordt door de korrespondenten expliciet vermeld dat deze gelden 
voor de boom of struik in zijn geheel. De benamingen met -boom dienen nogal eens ter 
onderscheiding van planten waarmee de sering verward kan worden: zie groep G. 
- Met -tak: duimpjestakken*, nageltak*1, nagelentak. seringelak en nageltakkebloem I-

hoom. De types zijn ook steeds zonder het element tak vertegenwoordigd. Bij de van een 
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sterretje voorziene namen wordt door de korrespondenten expliciet vermeld dat deze 
gelden voor de takken 

- Met -elaar makiazelaai Het suftix -(e)laai dient volgens De Smet (1977, 224) in de 
Zuidnederlandse dialekten ook meer in het algemeen ter vorming van boomnamen De 
korrespondent meldde bij zijn opgave dat deze specifiek voor de struik geldt 
Met -hout- smt-joi ishoutbloem te К 412 (uit Pâque) Het element hout dient mogelijk 

ter onderscheiding van smt-joiisbloem, te Ρ 093 volgens Pâque de naam voor de keizers
kroon (Fritillaria impenalis). 

A 1 2 HhTlORMAAT 

Specifieke aanduidingen met betrekking tot het formaat ontbreken, wel komen er diminu-
tietvormen voor In het algemeen /ijn de/e juist vertegenwoordigd bij de benamingen die 
opde afzonderlijke (kleine) bloemetjes duiden. In gevallen als -boompje duiden de diminutiva 
op het struik- ot heesterachtige karakter van de sering Diminutiva met -stiuik komen dan 
ook niet voor. 
- Uitsluitend met diminutiefsuffix: bi uunageltje, duimp]e(-shloeml -stak), kelkbloemetje. 

keineeltje(-sboom), kiaaltjesboom, onze-lieve-vwuw-bloemetje en zutglammetje 
- Ook mei diminutiefsuffix, blauw iiageltje(boom),jawujntje, kannetjesbloem.knageltje, 

kiuidnageltje, kiutdnagelboompje, kiuisjesbloem, nageltje, nagelbloemetje, nageltjes-
bloem, nagelboompje, na^eltjesboom, ιmnekensbloem (naast, katitnabloem) en 
sei mgetje 

A 2 De onderdelen \ an de plant 

A 2 1 D E BiOhM 

A 2 1 I De vorm van de bloem 

- Met kiuidnagel· De kruidnagelboom (Eugenia caryophyllata Thumb, of Syzygium 
aromaticum (L ) Merr. et L.M. Perry) is een altijd groene boom van 18 tot 20 meter hoog 
met karmozijn- tot purperrode bloemen in trossen aan het eind van de takjes Tot het einde 
van de 18de eeuw was ze uitsluitend inheems op de Molukken. De geurige specerij, 
waarvan de Verenigde Oostindischc Compagnie begin 17de eeuw door de verovering 
van de Molukken het wereldmonopolie kreeg, beslaat uit de gedroogde en eventueel 
gemalen bloemknopjes (Root 1982, 53) In onze streken was de specerij al in de Mid
deleeuwen bekend. I loewcl Pauwels ook nog enige overeenkomst /iet tussen de groei wijze 
en eventueel de geur van de kruidnagelboom en die van de sering, is zonder twijfel het 
feit dat de afzonderlijke bloemknopjes van de sering sprekend lijken op de gedroogde 
kruidnagels verantwoordelijk voor de talloze kruidnagelbenamingen voorde sering: 
kruidnagel(tje),ki wdnagelbloem.ki uidnagelboom(pje),ki uidnagelbos MetPeellandse 
ontronding kiaamagel (L 263a) en kiaaienagel (L 244) lemiddcn van korte realisaties 
a]sA;a;-(L203,208,241,263aen264),AM;-(L263)^)i7-(L2()8a),A;è-(L279)enA/m-
(L 207) (Weijnen 1937, 149). Met restanten van het element kiuid-: knagel(tje), 
knagelhloem, knagelboom, knagelkiuid, knaxelbloem, keinagelbloem, ke/nagelstiuik. 
kei neeltje, kei neeltjesboom. Voor de realisatie van de wgerm oorspronkelijk korte a in 
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naçel- zie Taalatlas V, 5, in de Weertlandse dialekten komen, waar de Taaiatlas lieget 
en iiiegel geeft, in de aangetroffen spelling de volgende realisaties voor. L 288a 
(kw nielkes),2S9(kei nielke(s),kui meelkus.kei nieelkes.kui nieelke),289* (kei nielke(s)). 
289a (kei melkef·,)), 289a* (kei iiielke(s)), 318 (keiueelkes) en 318b (k'inieelkes(-haiim)) 
Na rekking en umlaut verdween -#-. een reden voor de korrespondent uit Stamprooi (L 
318) om op kemeel "kaneel" te wijzen. Voor de overgang kna\ el < knagel- ¿ie Weijnen 
(1966, 245) en Stroop (1979, 110). Het type kiia\el komt overigens voor in een gebied 
waar navel tot nagel wordt (Taalatlas IV, 12), zodat hyperkorrektie hier meer voor de 
hand ligt 
Met nagel, door verlies van het element kiuid-' blaunnagel(tie), blauwnageltjeboom, 
biuunageltje, gnoffelsnagel, gioffehnagel, gi offehnai eí', gì offelsnaçelbloem, giof-
fentsnagel, giofnagel, hofnagel, nagel(tje), nai>elbloem(etie), nageltiesbloem, nagel-
boom(pje), nageltjesboom, nagelentak.na^elki uid, nagelpol, nagellak, nageltakkebloem, 
nageltakkeboom, nagelzak ', pmkstei nagel 
Met kiun: kmisbloem, kiuisjesbloem. omdat de bloembladen van elk openstaand 

bloempje de vorm van een kruis(je) hebben. Vergelijk het net over de grens in het Rijnlands 
voorkomende type kieulzblume (RWB VI, 50). 

Met stei. stei ι ebloem, omdat de bloembladen van elk openstaand bloempje de vorm van 
een ster(retje) hebben. 

Met pluim: tronkaai dspluim, omdat de bloemetjes samen de vorm hebben van een pluim. 
Met tíos: seiinqtios, ti ossei ing, omdat de bloemetjes samen een tros vormen. 
Met ; ons- het type men oos te 1258 en O 080 komt zeer incidenteel ook wel in het Rijnland 

voor (RWB VI, 50) 
Met lelie In twee plaatsen in O.-Vlaanderen komt het typepaaslelie voor en dicht bi| de 

taalgrens de types leel, lelia en lelie, waarover meer in groep F-2 Gezien het uiterlijke verschil 
tussen sering en lelie mag dit lelie níet in verband worden met de vorm van de bloem 

л 2 1 2 De kleur van de bloem 
Naar gelang de kleur van de betreffende variëteit met de omschrijvingen blaim (blauw-
nagel(tje), blauw nageItjeboom, blauw e пацеі, blauw e sei mg), ι ood(i ode sei mg), ι oze (ι oze 
sei /nt>) en и η (wit blauwnagelt/e, w itte nagel, witte sei mg). 

В BENAMINGEN GEBASEERD OP DE PLAATS VAN VOORKOMEN 

В I Gekultneeid 

в 1 2 SPKIHFK 

В 1 2 1 In tuinen 

Met hof: hofnagel 

в I 2 2 In boerentumen. 

Mogelijk duidt boeien- in het unicum boeienjasmijn te (II 108) ook op het voorkomen in 
boerentumen. 
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С BI-NAMINGI-N GbBASthRD OP DE BLOhl'IIJD VAN Db PLANT 

Volgens de flora van Heukels ( Van Ooststroom 1977,568; Van der Meijden 1990.318) \ alt 
de bloeitijd van de sering in mci-jum, maar blijkens Pauwels (1933, 186) ook al eind april, 
waardoor de volgende aan de/e periode verbonden "tijdaanduidingen" element van 
naamgeving konden worden"1. 

C-1 Door middel van ι echtst) cekse tijdaanduidingen 

Met nier. meibloem, meiroos, meiboom. Vooral het Limburgse type meibloem wordt 
krachtig gesteund door het aansluitende Rijnlandse type matbliw¡e(RWB VI, 50). Voor mei-
/ie ook nog groep Η bij stansemet. 

Met pink stei en: Pinksteren valt op de vijftigste dag na Pasen, dus tussen midden mei en 
middenjuni,vandaar/?;/iA.sf£'/Wo(;'/7i./7i/iA.s/<:'//?wwï,p//)A.\fi'/v/£/,(>f/en in het gebied, waar het 
Pinksterfeest Sinksen heet: sinksenbloem. Pauwels (1933, 182) ziet de dicht bij elkaar 
voorkomende unica singeling en sinkeling als kompromisvormen tussen sinksenbloem en 
sering. 

Met pasen: Pasen valt op de eerste /ondag na de eerste volle maan op of na 21 maart, dus 
tussen de laatste week van maart en de voorlaatste week van april. Een late Pasen valt dus 
op 25 april, waardoor dit kerkelijk feest eigenlijk niet goed voldoet als "tijdaanduiding". 
Een groot aantal planten draagt echter al benamingen met het element pinkster-. Zo wordt 
alleen al de benaming ptnksterbloem zelf door Ileukels (1907, passim) opgegeven voor 23 
plantsoorten. Waar nu pinksteibloem al bestond voor een andere plant, ontstond de nood
zaak om uit te wijken naar het Paasfeest, vandaar paasbloem en paaslelie. 

C-2 Door middel van indirekte tijdaanduidingen 

C-2-1 H l l l l C I M I I S I I N 

Met Sim./an: In aanmerking komt vooral de apostel Johannes, die nu nog /eer vereerd wordt 
in Vlaanderen. Pauwels ( 1933,187) geeft als datum 6 mei (Johannes voor de Latijnse Poort 
of "Sint-Jan in de Olie"), maar Top ( 1986,52,71 en 73) voegt daar nog verschillende data 
in mei en juni aan toe: sint-jansbloem. 

Met Sim Jons: Een populaire heilige, wiens feestdag gevierd wordt op 29 april: sint-
jonsbloem.sint-joiis-houtbloem De naam is naar Pauwels meedeelt waarschijnlijk ontstaan 
te Alken (P 120), waar Sint Joris een bijzondere eredienst heeft. Voor de tweede naam zie 
groep A l l -4. 

Met Sint Jozef: I Iet feest van Sint Jozef valt op het te vroege tijdstip 19 maart, maar ook 
op de derde zondag na Pasen (Pauwels 1933, 189), vandaar mogelijk het unicum sint-
/ozefbloem. 

Met Sint Mac anus: De feestdag van deze beschermheilige tegen de pest valt in mei, nadat 
op 7 mei 1067 zijn graf in de Sint-Baafsabdij te Gent geopend werd en hij verheven werd 
tot de eer der altaren (Meulenmeesler 1991.21). Te Waasmont (P 211) werd zijn feestdag 
op 9 mei gevierd, tegelijk met de kermis. Sint Macarius wordt daar nu niet meer speciaal 
vereerd, maar het bestaan van de Makraasbion wijst altijd nog op de vroegere verering: 
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vandaar te Waasmonl en onmiddellijke omgeving de types mah aas mah aasbloem en 
makiazclaai 

Met Sint Panciatius De verering voor de hierboven genoemde H Macanus is te 
Waasmont inmiddels overgegaan op die van de H Pancratius, een van de IJsheiligen, waarvan 
de feestdag drie dagen later op 12 mei gevierd wordt Volgens Pauwels (1913 188) zou de/e 
verandering \oor de/elfde plaats inmiddels de benaming panbaasbloem voor de sering 
opgeleverd hebben Dat dit met noodzakelijk /o hoett te zijn bewijzen de benamingen van 
het [)pepankiatiusbliwie in het Rijnland (RWB VI, 50) 

Met Sint Sei \ atius De feestdag van de/e heilige, een van de IJsheiligen wordt gevierd 
op Π mei of de eerste zondag daarna en wel speciaal te Grimbergen (P 004) en Maastricht 
(Q 095) met een kennis en een processie (Top 1986,42, Loontjens 1946,107) Sint Servaas 
is ook de patroon van het vlakbij Grimbergen gelegen Wemmei (O 165) De benamingen 
smt senaasbloem en senaasblocm komen uitsluitend in dit kleine gebiedje ten noorden 
van Brussel voor te O 074, Ρ 002, 004 en 010 

Met Onze Lie\ e Vi они De meimaand is van oudsher aan haar toegewijd, \ andaar lie\ e 
\ioim bloem onze lie\e-\ ιoim bloemetje 

С 22 OviRIGt-

Met kei mis Daar het tijdstip van de kermis plaatselijk varieert, lijkt de aanduiding kei mis 
met te beantwoorden aan het begrip "tijdbepaling ' Voor elke plaats afzonderlijk is /e dat 
echter wel We moeten dus aannemen dat te Ophoven (L171 ), waar het unicum kei mi sbloem 
voorkomt, de kermis in de bloeitijd van de sering gevierd wordt Dat blijkt inderdaad het 
geval op de /ondag na Pinksteren (Pauwels 1913, 188) 

D BFNAMINGFN Cï BASCF RD OP TOFPASSINGFN, blGFNSCHAPPPN EN PRODUKTTN 

I) 1 Аіцетееп 

D I 2 MET BI IRCKKISG10I Dl IIÜMNCi 

Het type Іютпфіоет wordt uitsluitend opgegeven te Oude 7 onge (1045) Vandcnbussche 
( 1955,414) noteert deze benaming voor de boerenjasmijn(PhiladelphuscoronanusL ),maar 
ook de sering bev at veel honing Marzell (IV, 548) verklaart in elk geval voor het Duits de/e 
naam op grond van het homnghoudende vruchtbeginsel 

D 2 Piaktisc he toepassingen 

D 2 1 M L T BI IREKKING TOI KIM)! RSI'E 1 

I Het op de duim laten staan van de bloempjes 
Pauwels verklaart benamingen mei het element duim met het gebruik "dat de kinderen om 
zich te vermaken de afzonderlijke seringbloempjes met hun plalgekncpen stengeltje tusschen 
de huidplooien van hun duim steken zoodat een ol meer bloempjes rechtop staan op den 
uilgestrekten duim" (1911, 21 1), vandaar de West en Oostvlaamse types duimpje 
diumpjesbloem en diumpiestakken Dit kinderspel wordt bevestigd door Mar/eli (IV, 551 ) 
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met het Beierse daununtec liei Marzell voegt eraan toe dat de arm vervolgens snel in een 
cirkel rondgcdraaid wordt. Het aantal keren dat men /ijn arm dan zo rond kan draaien zonder 
dat de bloemetjes eraf vallen, /ou aangeven hoe oud iemand zal worden. Ondanks de/e 
bevestiging heb ik dit kinderspel nergens in de literatuur vermeld gevonden Zelts in de 
uitputtende achtdelige Zuidnederlandse inventarisatie van De Cock /Teirlinck (1902-08) 
ontbreekt het, /owel bij de kinderspelen met planten als bij de orakelspelen. Ook meer 
gedetailleerde studies over kinderspelen m Vlaanderen, /oals die van De Cort (1927), 
vermelden du gebruik niet. 

D 2 3 Ml-T BI TR[-KKI\G TOT Dl KORA I IE 

Pauwels (1933,214-15) verklaart het type keikbloem door het feit dat grote boeketten seringen 
in de meimaand in de kerk gebruikt worden als versiering van altaren en heiligenbeelden, 
vooral van dat van Maria. 

E BFNAMINGEN GEBASEbRD OP Dfc BOTANISCHE NOMENCLAT UUR 

E 1 Benaniingeii ontleend aan de Latijnse nonienc latuui 

De benaming чхшща is oorspronkelijk een variant uit het vulgair Latijn, gevormd uit de 
akkusalief van Lat. s γι un (< Grieks σΰριγξ) "buis", respcktievelijk "fluit uit de holle tak
ken van de vlier" (Genaust 1976,356-57) In de eerste betekenis "buis(je)"en /of "(mjectie)-
spuit" komt het al in de 14de eeuw voor als η / шцеп en с ei ieiii>ie m de Westvlaamsc См ui gie 
van Jan Ypermans (Van Leersum 1912, 141) en als о/ш^ч' en (\iiní>ie in zijn Medicina 
(Elaul 1972b, 17) Het MNW geeft ook nog de 15de eeuwse attestaties <;iennghe( VII, 1093: 
ca. 1460,(Noord-)Hollands)en Ç/;;/Ï(,'Î>(VII, 1168: 1485, Noordhollands). Al de/e bronnen 
zijn medische werken, dus het woord kwam kennelijk uitsluitend in medische vaktaal voor. 

Botanisch hoorde de naam aanvankelijk bij de boerenjasmijn (Philadelphus coronanus 
L.) met zijn holle takken, waarvan ik overigens in het Nederlands geen oude bewijsplaatsen 
gevonden heb Pas in 1737 werd ze door Lmnaeus aan de tegenwoordige sering toegekend 
(Marzell IV, 546 e.v.). In Nederland werd hel de algemene benaming· /ie kaart [2-7· 1 en 
2·7·2]. Dit zou inhouden dat de van чуппца afgeleide benamingen pas na die datum voor 
de sering m gebruik /ouden kunnen ζηη geraakt, wat door het materiaal op zich niet te
gengesproken wordt, maar wel konsek wenties heeft voorde interpretatie van het kaart beeld: 
en voor het verloop van van de nomenclatuurwijzigingen schema 2 m hoofdstuk 3 bij de 
taalgeografische behandeling van de pioenbcnamingen Rechtstreekse opvolgers /ijn de 
types seiint', seiingetje, четща, \eiing(e)hloem. seiingeboom, чеппцеЫи. \eiin¡>estiiiik, 
wiingetak, senngsboom, senngtios en tiosseung 

Uit sei ІІЩ, met vele uitspraakvarianten zoals siei ing. siei een. v< hi int> en si ing. komt een 
aantal types voort met Mnlassing. stiengel. 4tiengelbloem. \tiing, stimgebos en slungel 
Deze ontwikkeling is identiek aan die van mnl. simpe, waaruit via *sioop nl. stmop ont
stond 

Voorde vele auslautvananten (-/HJ > -я) zie Pauwels. De anlautvananten in dzeiins en 
schemngel (s- >dz-) zijn ontstaan onder invloed van (d)ze:3miiw(lypc lasmi/n). Uit een 
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kompromis tussen zezêniinacn .Ïcr/sioontslond het type sezeiïng (яе.іэгіпэ). Ook uitsoiing 
met epenthetischc -«-: *лэг«ш^ > saraning, serening en wellicht seringing* (Pauwels 1933, 
193-95). 

Resteren een aantal verder verwijderde varianten: 
- met -/: seringel, schrengel (in F 096* > skrengel in F 096a en 102a), stringel. strengel, 

strengelhloem. scherringel, sériel, singeling en sinkeling. De laatste twee ziet Pauwels 
als kompromisvormen tussen sinksenblnem (zie aldaar) en seringen, waardoor de -/- niet 
verklaard wordt. In een latere samenvatting van zijn studie over de seringbenamingen 
veronderstelt hij bij deze vormen "etymologische concentratie'*, waardoor de -/- evenmin 
verklaard wordt (1937b, 16). Bij sériel vermoedt Pauwels volksetymologie met bijge
dachte aan de persoonsnaam Cyriel. De types seringel (in Twente en de omgeving van 
Zwolle), stringel (G 173*), strengel (F 066,067,068) en strengelhloem (F 068) hangen 
blijkens hun verspreiding nauw samen. 

Tenslotte de types: 
- singering en singertngebos ( Alblasserwaard, Land van Altena, O.-Utrecht, Achterhoek, 

Noorden en de kop van Overijssel). Deze sluiten in Overijssel geografisch nauw aan bij 
het type seringel en dergelijke. 

- streden: De korrespondenl uit С 184 merkt zelf op dat het hierom een verbastering van 
seringen gaat. 

- sirees: De beide antwoorden uit G 007 luiden sirees en sierezen. 
- rinnekensbloem, katrinabloem: Volgens Pauwels ( 1933,194) is de eerste van deze twee 

benamingen een verkorting uit sarinablimw. De volksetymologie heeft aansluiting 
gezocht bij de voornaam Rina of Rinne, diminutief Rinneke, uit Catharina. Vervolgens 
zou hieruit weer katrinabloem (in korrespondentenspelling katrienebloem) ontstaan zijn; 
deze verlenging zou begunstigd zijn doorhet feit dat de Japanse chrysant (Chrysanthemum 
indicum) in dezelfde omgeving zo genoemd wordt. Het ligt voor de hand Pauwels' 
verklaring om te keren, maar er blijkt geen reden om de heilige Catharina met de sering 
te verbinden. Haar feestdag valt op 25 november. De feestdag van de H. Catharina van 
Siena valt weliswaar op 30 april, maar deze heilige wordt in die omgeving niet vereerd. 

F BENAMINGEN ONTLEEND AAN ANDERE TALEN 

Fl De types jasmijn(lje). poczemien, rossemien, rozemien, bocrenjasmijn 

Nel zoals de benamingen van het type sering (groep E· I ) golden aanvankelijk ook de be
namingen van het type jasmijn voorde bocrenjasmijn (Philadelphus coronarius L.) (Marzcll 
IV, 546 e.v.). Hel typejasmijn(tje) is volgens Pauwels ( 1933,202) niet alleen "de Zuidnederl. 
naam bij uitstek voorde sering", maar ook een "specifiek "Belgischen" naam (...), daar jasmin 
ook in Wallonië voor deze plant gebruikt wordt". Het type ontbreekt dan ook in Nederland 
en Frankrijk (opeen tiental plaatsen na in Frans-Vlaanderen). Zie kaart [2·7· 1 ]. Bekijkt men 
de verspreiding nauwkeuriger dan blijkt dit type vrijwel te ontbreken in de provincie Ant-
werpen, waar het type kruidnagel algemeen is, en in het grootste gedeelte van Belgisch 
Limburg. Door de vaak voorkomende zj- anlaut is het duidelijk dal jasmijn van Waalse 
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oorsprong is. De ontlening moet vri| jong /ijn. aangezien hel vokalisme zich op een spo

radische iiit/ondering na niet bij de oude Γ aangesloten heeft (Weijnen 1975b, 239-40). 

Pauwels ( I937b, 16) stelt het tijdstip van ontlening op de 18de eeuw met als beginpunt de 

provincie Brabant. Voor de tallo/e uitspraakvarianten, die eigenlijk alle op Waalse oorsprong 

wij/en, /ie uitvoerig Pauwels (1933, 199-202) De konsonanlgroep -sm- werd bijna overal 

tot -row- of -:зпі- Afzonderlijk binnen het lypeiasmi/ti noemt Pauwels nog: swgnibi (o.i.v. 
de eigennaam SIULS'I) in onlronde vorm \1\3niI119. lezumine (o i.v. Jezus''), zoi ГРА)»/)Д(О.І. . 
de eigennaam George'i), йлэпипо (o.i.v. de uit Joseph oí Josephine verkorte eigennaam 
ros?) en verkort zaniln 

Resteren de vananten/wirtw/i'/; te L 354 en P025 (hicr"alleen uit kindermond"), volgens 
Pauwels "een duidelijke volksetymologische vervorming", lozemieiicn "ontstaan door 
contaminatie van hel eerste lid vmjasmipi met ioo.s( via ziozamino) en het unicum rossemien, 
vanwege het vokalisme niet m verband te brengen met / oos maar met ros. waarbij het tweede 
lid wellicht verwijst naarde eigennaam Micn). Voorde kompromis vormen c/re/ ins, sezei mi; 
en .se hei ι mgel /ie onder sei mg 

De samenstelling boeiеп/ачпи/п te Η 108 en -niet gelokaliseerd- vermeld door 

Vandenbussche ( 1955,549) duidt op echte verwarring met de boerenjasmijn (Philadelphus 

coronanus L ) . 

F 2 De t\pe.s lila, lilak en hlasbloem, leel, lelia, lelie en paaslelie. 

Uiteindelijk uit lïlak -de Arabische benaming voor de sering- komen, eventueel door 
bemiddeling van het Spaans via Frans lilac (1600) > lilas (1615). de types lila, hlak en 
/ / / ÍMWWW (WNT s.v./(/«(/) en///«λ; De Vries/De Tollenaere 1983. 191). Hier is dus geen 

sprake van de kleuraanduidmg "lila", omdat de/e ook m het latere Frans juist haar naam aan 

die van de sering ontleend heeft De oudste vermelding m het WNT komt uit de hierboven 

geciteerde uitgave van 1608 van Dodoens" Ciuydt-Boeck. "De Blaeuwe Syringa, die 

ey gentlijck ende meest Lillach gheheeten wort (...)", terwijl de kleuraanduidmg eerst in 1844 

geattesteerd is. Genoemde types komen vooral voor in I-Vans-Vlaanderen (en aangrenzend 

rond Veurne) en. met een uitloper in O.-Vlaanderen, verspreid langs de taalgrens, wat duidt 

op ontlening uil hel Frans (Weijnen 1975b, 228-29). I Iet type hlak /ou oorspronkelijk mét 
de plani in Frans-Vlaanderen / Veurne ingevoerd kunnen /ijn: rechtstreeks dan wel via 
Frankrijk. Vooral de spelling lilas van de meeste korrespondenten duidt erop dat het type 
lila tamelijk recent ontleend is, omdat lilai in het Frans tot lilas werd. 

De types leel (alleen aangetrofien m het mv. leien), lelia en lelie (alleen als: le lio) 
kunnen alleen al ge/ien de uiterlijke verschillen tussen sering en lelie, niel teruggaan op 
verwarring met de lelie. Ze komen /eer verspreid dicht bij de taalgrens voor en wel steeds 
in de buurt van de types lila, hlak en hlasbloem Ze moeten daarom uit die types voort
gekomen /ijn. Zo ook de twee Oostvlaamse opgaven van het type paa.slehe 

l· 3 Het type fl ieder 

Rechtstreeks uit het aangrenzende Duiisc taalgebied komt fhecler te Q 208 en Q 222. 
Plaatselijke verwarring met de vlier is uitgesloten, omdat hiervoor in dit gebied benamingen 
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van het type hollundei gebruikt worden Zie de taalkaarten Vhei boom in Pauwels 194,322 
cn De \Іісч in Van Sterkenburg 1975, 203 Uiteraard berust de Duitse benaming wel op 
verwarring met de vlier (Sambucus nigra) (Marzell IV, 546 e ν ) 

F 4 De hpes sanient>estt'lil mei grof(fel)- en gnoffel Zie kaai t [2 J 4] 

Het betreft hier de Limburgse types çiopiaçel φ ojfelsnaçel (dat ook éénmaal m N 016 
voorkomt), ці ojfelsnaqelbloem qioffelsnaiel, i^ioffentina^elen i>noffehnai>el Ze sluiten 
aan bijeen Rijnlands gebied met <>ioJfes- t>>offents- t; ι offe Is епціо\е\па<>еІ(К /В\\,\420-
21,enkrt VI, 50) Het element waffel is afkomstig van Lat laisoplnllum dat in het Frans 
werd tot i>iiofle voor de bekende specerij Eigenlijk zijn deze L imburgse types konlami-
naticvormen van Frans (t lou de) (¡n ojie en Ned (ki uid )ішцеІ Ze worden al sinds de 13de 
eeuw in hel Nederlands aangctroflen zie hierover uitvoerig bij de Anjer in groep F 4 en bij 
de Muurbloem groep F 6 Zo ook i;noffe!snai>el waar de anjer in L 423 çnoffel genoemd 
wordt Naast de opgave ci offelsnaqel komt m N 016 çn offel voor voorde muurbloem Voor 
nagel /ie groep A 2 1 

CJ BFNAMINGLN GEBASEERD OP OVERhbNKOMSl MET AN Dt- RE PLAN I EN 

G 1 Gebwieeid op uiteili/ke qeliikems 

GM IN DC OLUFFAMILIE (Οι ЬАСІ AE) 

- Liguster (Ligustrum L ) 
Hoewel de uiterlijke gelijkenis met zo groot is, zijn de wilde liguster (L vulgare L ) en 

haagliguster (L ovalifolium Hassk ) net als de sering lid van de Olijflamilie (Oleateae), wat 
vooral aan de kleinere maar identieke bloemetjes te zien is Heukcls ( 1907,140) geeft voor 
de wilde liguster dan ook namen als Иеццеъеі тц (Achterhoek, W -FriesfN H ), Walcheren), 
ι eldsiji inqe en и dde sei im> (Walcheren) Daarnaast m België onder meer theeboom (O -
Vlaanderen) en theehout (K 206) en vandaar voor de sering theebtoem te Sint Huibrechls-
Lille (L 313) Zie ook Pauwels (1933, 210-11) 

G 1 2 IN ANOFRE FAMIIIIS 

- Boerenjasmijn (Philadelphus coronanus L ) 
Zie groep F I 

- Japanse kwee (Pyrus japónica Thunb ) 
Uitsluitend te Kieldrecht (I 147) wordt de sering рмич genoemd Pauwels (1933, 209-

10) wijst op een andere veel voorkomende sierstruik, de Japanse kwee of pereboom, die in 
dezelfde streekp\ius of рмis genoemd wordt (Pâque 1896, 313-14 I 204, 206, 208, 231, 
251, К 189,206,237, Ρ088 en Nieuwerkerke ( ')) Ondanks de overvloedige vroegbloeiende, 
welriekende, rode of paarse, soms witte bloemen ligt eerder een fout van de korrespondent 
voor de hand 
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- Kamperfoelie (Lonericd L.) 
Heukels (1907, 249) geeft voor de sering zuiglammet]es voor Gelderland, een gegeven 

dat met zunglammetjes bevestigd wordt door Koendermk (1982,31) voor de Graafschap. 
Dezelfde benaming geelt Heukels ( 1907,132-33) echterook, naast allerlei andere benamin
gen met het element zuig-, voorde witte dovenetelvoorUtrecht en Z.-Holland, maar de situatie 
is nog ingewikkelder Op hel spoor gezet door de overigens on/ekere opgave kampeifoe-
hehloem (E 069), blijkt ook de kamperfoelie talloze rM/g-benamingen te kennen. Verge
lijking nu van Heukels' benamingen met het element zuig- levert op dat deze voor de do-
venetel (Lamium Tourn.) eerder westelijk voorkomen en voor de kamperfoelie (Lonicera 
L ) eerder noordoostelijk. Gezien deze geografische verspreiding, maar ook vanwege het 
uiterlijk en praktisch voorkomen als sierplant, is verwarring met kamperfoelie aannemelij
ker Voor het element lam- zie ook lammei staai l enz. in groep H Ook onder het type 
(smt-) levei-, levei s-, le\ es-bloem en dergelijke wordt in die groep verband gelegd met de 
kamperfoelie Kennelijk verbindt de sterke, aangename geur deze beide planten 

- Gouden regen (Cytisus laburnum L.) 
Vanwege de trosvorm en kleur van de bloemen wordt de gouden regen wordt volgens 

Heukels ( 1907, 83) wel set nigen (O.-Drente) genoemd Deze uitwisseling van namen ligt 
voor de hand, omdat het hier in beide gevallen om een sierheester gaat Vandaar te Nieuw 
Lekkerland (K 055) gouden-i egen 

G 2 Geba seei d op ovei eenkom Vige benamingen 

- Wilde hyacint (Endymion nutans Dum.; Scilla non-scripta (L ) Hoffmgg et Link) 
- Gewone hyacint (Hyacinthus onentalis L.) 
- Druifhyacint of Blauwe druifjes (Muscan botryoides (L ) Mill ) 

Ofschoon uiterlijke verwarring tussen de sering (als heester) en de hyacint (als bolgewas) 
uitgesloten is, worden er voor de sering toch een enkele benamingen gebruikt die eigenlijk 
op verschillende soorten van hyacinten van toepassing zijn De verklaring voor deze zon
derlinge naamsoverdracht is gelegen m de overeenkomstige kruidnagelvormige en in trossen 
groeiende bloempjes De wilde hyacint (Endymion nutans Dum ; Scilla non-scripta (L ) 
Hoffmgg et Link) draagt dan ook in de Nederlandse dialekten benamingen als ki uidnagels 
(Walcheren) en nagelbloem (Groningen) (Heukels 1907, 90) Zo ook de gewone hyacint 
(Hyacinthus onentalis L ): ki uidnagels (Schouwen, Z.-Beveland, Walcheren, Zeeuws-
Vlaanderen7),/^^'/? (Groningen, Utrecht, Walcheren), nagellakken (West-Friesland (N H.), 
Kennemerland, Vechtstreek, Walcheren) (Heukels 1907, 122; Van Veen 1989,94). Voor 
de druifhyacint (Muscan botryoides (L ) Mill ), tegenwoordig geheten blauwe druifjes, 
waarvan de bloempjes met eens kruidnagelvormig zijn. kruunagel (Walcheren) (Heukels 
1907, 158). Deze homonymie maakt het mogelijk dat ook andere, minder toepasselijke 
benamingen van de genoemde hyancinten abusievelijk voor de sering gebruikt gingen 
worden. Zo worden wilde hyacinten op Walcheren ook kannetjes (Heukels 1907, 90) ge
noemden vandaar de sering kannebloem en kannetje sbloem. De senngbenamingen met/гая-
komen voor in het noorden van West-Vlaanderen en in de Betuwe. Bij het eerste gebiedje 
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sluit geografisch te I 157 de benaming wijnkan aan, bij het tweede het type kanai lebloerr· 
teBrakelen Herwijnen(K \04· кіюш leblommen, К 104a: kanai lehlomme) Wijnkan is een 
specifiekere aanduiding van de "kan"-vorm van het vruchtbcginsel van de wilde hyacint; 
Stroops verklaring van kanai lebloem uit knagel ( 1979,110) acht ik onjuist: knagel(-bloem) 
is in die omgeving en juist ook in Brakel en Herwijnen bekend voor de sering en daarom 
is er weinig reden voor herinterpretatie. Eerder wijst kanai lehloem er in zijn verregaande 
verbastering op hoe vreemd het benoemingselement "kan" voor de eigenlijke sering is. Van 
de druifhyacint, die allerlei benamingen kent met het element ki aal(tjes)-, is /onder twijfel 
kiaaltjesboom te В 100 afkomstig. 

- Balsemien (Impatiens balsamina L.; Balsamina hortensis D C.) 
De benamingen van het type balsemien, meest met -e-vokahsme als Ьс!:эт7пэ, zijn 

volgens Pauwels ( 1933,208) ontstaan door verwarring met de (hof-)balsemien vanwege het 
gelijkluidende woordeinde De uitspraak ЬсІ:э-, fonetisch samenvallend met ̂ /r3"Belgen" 
of "Belgische", zou deze verwamng bevorderd hebben Ook het type benjamien is zowel 
voor de sering als voor de balsemien in gebruik. In de buurt van de drie plaatsen op de grens 
van Hdgeland en Haspengouw waar de sering zo genoemd wordt, komt benjamien voor 
"balsemien"nietvoor(Pâque 1896,40). Het type moet dus rechtstreeks uit balsemien "sering" 
voortgekomen zijn, namelijk Ьсііэпііп > hflzamln > bçnzaniîn 

H OVERIGE BENAMINGEN 

bruunageltje 
Unicum te Harlingen (B 045) Wellicht hetzelfde woord als bi oeinegel. bi oeinegeltje die 
in de Friese dialekten voorkomen voor de witte dovenctel en de brandnetel (I-rancke / 
Van der Ploeg 1984, 21 en 106), maar verder onverklaarbaar. 

kaasjeskruid 
Als kaskesh uiduitsluitend te Wichelen (1256a). Volgens Pauwels ( 1933,210) mogelijk 
een verwamng met als siergewas hoogopgekweekte Malva-soorten. Zelfs in dat geval 
lijkt het beter hier van een fout van de korrespondent te spreken, gezien het feit dat het 
om een unicum gaat. 

katte staart 
UitsluitendvoordeNederbetuwegeeftGroothuis 1885,91 kattestaite Dit gegeven wordt 
voor precies hetzelfde gebied bevestigd door Heukels (1907,249. kälteste/1) Een (link 
aantal planten wordt kattestaai t genoemd zonder overigens overeenkomst te vertonen 
met de sering. 

kelkbloemetje 
Uitsluitend opgeven voor Blerik (L 269). De bloemvorm kan het element kelk- met 
afdoende verklaren. 

koekoekbloem 
Uitsluitend te Merendree (1229) werd opgegeven koekoekbloem Een zekere verklaring 
voor deze vrij algemene benaming (zie het hoofdstuk over de klaproos) is niet te geven. 
Een fout van de korrespondent ligt het meest voor de hand (zo ook: Pauwels 1933,210). 
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lamme(r)-, lammerten-staart, pieter-lammerstaart 
In 1̂  dichtbijeengelegen plaatsen in Haspengouw wordt de sering lammefi istaail 
respektievelijk/j/fto -lammei staai t (71e verderop) genoemd Los van dit hechte gebiedje 
komt in Dilsen(L42I) de benaming lammei lenstaait voor Rutten(189(), 102,128) geeft 
voor Haspengouw lammcsteei t (sic) naast ¡czimien enjcmien voor "Jasmijn", waarmee 
mogelijk de sering bedoeld wordt Pâque (1896, 228 en 417) geeft/йтше/s/m/e» voor 
de kattestaart-amarant ( Amaranthus caudatus L ) te Gaveren voortimotheegras (Phleum 
pratense L ) te I 206, 230, 211, 211a, К 206 (zonder geografische aanduiding als 
lammei staaitook inHeukels 1907,181)епи(//с lammeisfeez/voorweegbreeteOOSó 
Heukels ( 1907,186-87) geeft voorde smalle w eegbree (Plantago lanceolata L ) lam чооі en 
in de provincie Utrecht en voor de grote weegbree (Plantago major L ) lamsooi op 
Overflakkee Uiterlijke overeenkomst met weegbree is uitgesloten 

(sint-) lever-, levers-, leverte-, levens-, leves-bloem; sint-leves-, sieves-, leves-boom 
Op 6 plaatsen in de onmiddellijke omgeving van Sittard ¿ijn de volgende vananten m 
gebruik le\e>bloem (LW 434а, Q02()) le\ei sbloem (Q032a), lexeitebloem (L429, 
430), le\esbloem (Q 020, 033). le\eshoom (L 434a), sint-k\ei sbloem (Q 032a), 5///Í-
le\ensbloem (Q02()), terwijl Hoens (1909,46) minder specifiek voor "vele dorpen" in 
Ζ O -Limburg sint le\esboom (als Sint lae\esboum en \lae\esboum) en Unesboom 
opgeeft Over de herkomst van deze naam bestaan de volgende spekulaties 

1 Volgens Hoens ( 1909,46-47) zou Sint lae\esboum verbasterd zijn tot slae\esboiim 
en /elfs tot /ÛPI esboum Het element sint- w ijst op een heilige en wel een heilige, die in 
de lente vereerd wordt wellicht Sint Lieven 

2 Schrijnen (1909,48-49) wijst erop dat Sint Lieven (=St Livinus)op 12 november 
gevierd wordt dus niet in de lente Met de nodige twijfels ziet hij als betere mogelijkheid 
een /eer plaatselijke overname van de benaming Lebensbaum oí Lebensbaum voor de 
(cneverstruik (Juniperus Sabina) uit het Duits HIJ oppert daarbij ook de veronderstelling 
dat Lebensbaum misschien ook een dialektische vervorming is van Sebenbaum Ook 
Roukens (1937 3^6 357) ziet samenhang tussen Leben en la\ e HIJ wijst met bronnen 
op de verk w ikkende werking van de bloemen en bladeren van de sering, op antidiabolische 
kracht en op een volksgeloof m Sile/ie en de Harz dat de sering de dag van een huwelijk 
(een nieuw leven') zou kunnen voorspellen Aldaar snijden de meisjes op het feest van 
Sint Andreas (29 november) namelijk een seringetak af en zetten die in een fles met water 
Op Kerstmis staat de tak dan in bloei en aan de kleur en het aantal van de afzonderlijke 
bloempjes wordt dan de trouwdag vastgesteld Roukens ziet een mogelijk verband tussen 
dit gebruik en het in de 18de eeuw rond Sittard bestaande gebruik op Kerstavond om 12 
uur een kersentak al te snijden en die in een fles met water te zetten Na korte tijd bloeit 
deze lak dan 

3 Roukens, die op de kaart Flieder alle varianten onder het type (st ) laseshloum 
rangschikt, ziet verder als een andere mogelijkheid de volksetymologische reinterpretalie 
van de in de aangrenzende Duitse dialekten voorkomende benamingen leskoee/e of 
lefkouen beide varianten van Le\ koje (de Duitse naam van de muurbloem) Overeen
komst in geur(igheid) zou deze overdracht begunstigd hebben 

220 



4. In de Duitse dialekten, onmiddellijk gren/end aan Sittard, komt voorde sering naast 
le\ ssblunie het type lehei bliime voor (RWB VI, 50) Het Rhemist hes Woi lei hm h ( V, 
266) verbindt de/e benamingen en ook lebei schwansz. dat een stuk zuidoosteli)ker 
voorkomt in het Rijnland, met "lever" (vanwege de kleur7) Marzell (IV, 560-62) vindt 
deze verbinding onjuist en wijst op seringbenamingen van het lypejelanaeijeliebei die 
de sering overgenomen heeft van de kamperfoelie (Lonicera). Deze komen ook uitslui
tend met het element hebei. repektievelijk !iiw(e)i, Ли e- voor Ook via het vlak bij 
lebei schwansz voorkomende type lammei se lm ans: wordt een verbinding gelegd met de 
kamperfoelie (zie groep G 1 ·2). 

pieter-lammerstaart 
Het element pietei- komt ook voor in de Rijnlandse seringbenamingen petei-, 
peddei nek hei .petei nelkei cnpittei nelkes vlakbij de grens met Nederlands Limburg. Het 
RWB (VI, 641) /iet deze benamingen als identiek met de persoonsnaam petionella 
Marzell (IV, 557) /iet ze /onder verklaring als uitbreidingen van nelke met de per
soonsnaam petei De enig juiste verklaring is dat пачек hen. eenmaal tot nelke geworden, 
identiek werd met de uit petionella verkorte persoonsnaam nelke Als gevolg daarvan 
kon ook de seringbenaming nelke weer uitgebreid worden tot petei nelke en dergelijke. 
Kennelijk is het element/jf/jí'/í'/ - teronderscheiding van andere lammet staai ten aan de/e 
benaming toegevoegd. Zie verder hierboven onder lamme(i ) - , lammei ten-staait 

stansemei 
Als stansemei uitsluitend, maar wel door twéé korrespondenten, opgegeven voor Menen 
(N 132). Bovendien voorde/elfde plaats later ook nog vastgelegd in de meervoudsvormen 
stansemeien(EnkeleOZ 1948,144)en.cf£/mÉ7ííí'/£'/i(Vandcnbussche 1955,549-50) Een 
vergissing is dus uitgesloten. In de nabije omgeving komen ook andere sermgbenamingen 
met het element mei- voor (meibloem te N 144,146 enO 188, men oos te O 080). Het lijkt 
het dus juist met Pauwels (1933,209) verband te leggen met de meimaand Net zo goed 
zou verband te leggen /ijn met mei als boom- of takbenaming, namelijk met Vlaams met 
voor bladrijke tak of berk (De Во 1892,595-96) ot met Frans mai voor beuk en haagdoom 
(WNT IX, 458) Mei /ou dan inhoudelijk echter identiek /ηη aan het eerste lid van de 
samenstelling stam e. dat mogelijk naast state he, stante lie een nevenvorm is van Fr. étanc e 
uit Lat * stantie ai e "ophouden, stoppen" in de betekenis "stronk" (FEW XII, 233). Voor 
dit betekemsaspekt zie groep A-l 1 3. De indertijd /eli in Menen woonachtige Vanden-
bussche noemt Menens stamemeien een verbastering van het Franse stances de mai 
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Noten 

1 Hierbij ook nugelzak Zie noot 3 
- Pauwels (1933, 190) beschouwt hel unicum -ηω el als een vergissing, omdat twee andere korres-
pondenten uit dezelfde plaats naçel opgaven 
1 Te beschouwen als een verschrijving Een andere korrespondent uit dezelfde plaats geeft nagellak 
1 De korrespondent uit Buren (L 040) geeft naast wimg "Wordt soms ook wel herfskruidnagel 
genoemd (herfstkruidnagel)" Kennelijk is hier verwarring opgetreden met de herfstscring (Phlox 
paniculatd L ), die vanjuli toten met oktober kan bloeien, of met de winterjasmijn (Jasminus nudiflorum 
Lindi ). die vroeg in de winter bloeit 
^ Deze opgave uit К 023 is een van de 19 door een lagere schoolklas ingevulde lijsten en zal eerder 
een schrijffout /ijn Alle andere kinderen geven namelijk het type seiinq 

' Een der korrespondenten ligt zelf toe "ииУетмс + minnen*" (Pauwels 1933, 201) 
Ook te Haamslede (I 033) volgens vragenlijst D 17, 8 
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3 

TAALGEOGRAFISCHE ANALYSE 

3 1 Gras- en tuinanjer (Dianthus plumarius / caryophyllus L.) 

1 1 I Taalgeografist he anah se \ an Pauv. els 

•Pauwels 1933, kaart VI. 

Het beeld dat Pauwels ( 1933,261 -263) schetst is het volgende De eerste benamingen voor 
de op het einde van de middeleeuwen ingevoerde anjer zijn in Ζ -Nederland gebaseerd op 
de reukovereenkomst met de sinds lang bekende kruidnagel (gi ofnagelfbloeni), nagel-
bloem), die gio}(}el)nagel, kaï nojfelnagel ot iets dergelijks genoemd werd. De oorspron
kelijke benamingen /ijn in Z.-Nederland bcw aard gebleven in het zuidwesten van Limburg 
(kamoffel) en met een andere uitgang m het oosten van West-Vlaanderen (gi offeliei, 
oorspronkeli|k de benaming van de muurbloem) Nauw verwant hiermee is de uit het Latijn 
overgenomen benaming gioffiaat (oorspronkelijk de benaming van het nagelkruid) in O -
Limburg. 

De uit het zuiden ingevoerde plant bracht ook Franse namen met zich mee, die in Ζ -Ne
derland op ruime schaal verspreid werden gnofle en *genofle (beide in West-Vlaanderen 
in de betekenis van muurbloem) Het type gnoffel raakt overal bekend, vaak door West-
vlaamse invloed als naam voor de muurbloem, maar slaagt er niet in andere namen te ver
dringen. Het type jenoffel wordt geïmporteerd via Brabant en verovert de gehele provincie 
en een deel van Limburg, waarbij het in het noorden afslijt tol snoffel Onder Brabantse inv loed 
gaan de types gn off el en genoffel in West- en Oost-Vlaanderen vervolgens ook anjer bete
kenen Frans-Vlaanderen blijft buiten deze invloed 

In de 16de eeuw worden nieuwe of andere variëteiten uit Italie ingevoerd als genoffelen 
\ an Angehei e. later afgekort tot anjeliei Deze nieuwe naam kan in Brabant genoffel met 
verdringen en krijgt ook m Limburg amper voet aan de grond naast gi offiaat en kaï noffel 
In Oost- en West-Vlaanderen was de toestand echter met zo stabiel en kon de nieuwe be
naming inburgeren 

Misschien ook al sinds de 16de eeuw zijn op de tuinanjer de benamingen van de grasanjer 
(pluimpjes, pluisjes, giasbloem, giasMoliei, Miilneusje) van invloed geweest Het type 
pluimpje krijgt vaste voet in Oost-Vlaanderen en verbreidt zich vandaaruit met afnemende 
kracht. Pluisje blijft beperkt tot de Antwerpse Kempen De types giasbloem en g*as\ lohei 
moeten in Frans-Vlaanderen algemeen geweest zijn. Het ("levenskrachtige") type vuilneus/e 
is inmiddels bekend in heel West-Vlaandercn. Verwarring met de duizendschoon heeft amper 
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plaatsgevonden Alleen het tvpe jonkei tje schijnt oorspronkelijk van de dui/endschoon 
afkomstig 

Bijna o\ eral komt verwarring met de muurbloem voor blijkens de types violici ,fliei en 
stoffehei Het lypeflet m de noordoosthoek van de provincie Luik maakt deel uit van een 
Nederlands Limburgs-Duits gebied, dat ook bij Maaseik nog een paar uitlopers heeft. 

Regionaal beperkt /ijn tenslotte de benamingen pol(te)bloem en pensebloem 
De Franse naam œillet gentil probeert zich in Vlaanderen in te dringen Dat is in enkele, 

vooral grotere plaatsen gelukt als œillet en rond Brugge als sintiel 

3 1 2 Taalgeogiafische anahse op giond \an de huidige gegevens 

• Kaart |2· 1 · 1 ]. de types an/eltei, anjei, genoffel(tje), gernoffel, gei offel(tje), k(e)nqffel(tje), 
keinoffel(tje). snojfel(tje), œillet, pot(ie)hloem(etje) en v(io)let(je) 
• Kaart [2·1·2|- de types gioffeliei, stoffehei. \(io)liei, gioffiaat, jonkei(tje), nelke en 
(samenstellingen met) nagelftje) 
• Kaart [2 I 3] Grasanjer (Dianthus plumanus L.): de types giasaiyei, gias\(io)let, gias-
bloem, giaspehei. giastuiltje, tuiltje, pliiini(pje) en samenstellingen, pluisje en \uil(e)-
neus(je) 
• Kaart [2· 1 -4] Anjer-, muurbloem- en scringbenammgen die teruggaan op lat.еда \opfnllum 
I gaiioph\llum en (heiha) (ai voplnHata / gailophyHata 

Bij de verklaring van het kaartbeeld spelen twee omstandigheden een belangrijke rol: de 
anjersoorten zijn in onze streken niet oorspronkelijk, maar werden pas in de 15de eeuw 
ingevoerd, waardoor autochtone benamingen ontbreken, en ze werden al snel een ¿eer 
geliefde sierplant die gekweekt werd m een groot aantal variëteiten. De tamelijk recente 
import houdt in dat ze ofwel vanuit het zuiden hun Franse benamingen rechtstreeks mee
namen of vanuit Italie hun "handelsbenamingen". 

Omdat de anjer in het Frans kruidnagelbenamingen droeg, staan ook de ontleningen uit 
het zuiden in nauw verband met de benamingen voor de kruidnagel Zie hiervoor uitvoerig 
bij de anjer groep F 4. Samenvattend kan men zeggen dat de oudste ontleningen rechtstreeks 
uit het Picardisch komen, namelijk de types met anlaut [k ) in het Zeeuws {kanoffel. kaï noffel, 
kaïmoffeltje, kot no(feitje, kenoffel, (gias)keinoffel. b enoffel, knoffel) en in het /uiden van 
Belgisch-Limburg (kaï noffel, kei noffel en koi noffel) en met anlaut |y| enzovoorts, weer 
verspreid over twee gebieden- het ene in kombinatie met de "'uitgang" -tei nauw aansluitend 
bij het Zeeuwse A-gebied in het noorden van West-Vlaanderen met een kleine uitloper m 
Oost-Vlaanderen (gi offeliei, steengi offeliei, φ oveliei, gi ofliei, glofliei ), het andere nauw 
aansluitend bij het westelijk Belgisch-Limburgse A-gebied: in het oosten van Belgisch-
Limburg en het zuidwesten van Nederlands-Limburg (gi offiaat) en in kombinatie met -nagel 
in het zuidoosten van Nederlands-Limburg met een uitloper tot Eupen (gioffelsnagel, 
gi offelsnagelbloem.gi offelsnai el, gi offentsnagel.gi ofjenagel, gi offesnagelen gi ofnagel). 
De/e laatste types sluiten aan bij een Rijnlands gi offelsnagel-gebicá. 

Jonger zijn de ontleningen teruggaand op Frans gnofle en recenter *genofle, in Z.-Ne-
derland met anlaut [s, z, dz, ts | gespeld g- (gei offel. goi offel.gn of.gn offel, genoffel, ganoffel, 
ginoffel, gwoffei tje, genobeltje, gesnoffe, gnoffel(bloem), gei noffel, gai noffel, gei offiaat, 
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çnoffcl met-iei (-ten) çnofliei çnoflien qinoflien msl-na^el циоДсІиіацеІ ennogjonger 
t>iiofle qeiofle çnofiee) Hieruit ontstaan zijn enerzijds de types met s-un\j](sn<>ffí'l met 
verdere afslijting noffeltje en siiofteitje), anderzijds de types met dentaalanlaut (diojfel 
η offeltje) 

In de 16de eeuw worden nieuwe of andere variëteiten uit Italie ingevoerd als çenoffelen 
\anAiìt>c'lieie teruggaand op de stad Anghiera (шуе; anjehci) De snelle differentiatie van 
variëteiten veroorzaakte in de 16de eeuw al het dooreenlopen van de benamingen voor de 
verschillende anjersoorten, met name van de grasanjer De huidige grote hoeveelheid 
(dubbel)opgaven voor Nederlandstalig België bewijst dit Door een simpele aanvulling en 
herordening van Pauwels' materiaal, uitgaand van de benamingen die etymologisch bij de 
grasanjer (Dianthus plumanus L ) horen blijkt op kaait [2 1 1] een vrijwel sluitend kaart-
beeld te ontstaan met de types qiasanjei í>ias\(io)líjt çiasbloem qicispeliei yastuiltie 
tniltje pliiim(pje) en samenstellingen, pluisje en util(e)iicus(ie) De kaart toont aan dal in 
het materiaal beide anjersoorten vertegenwoordigd zijn Ook het Westvlaamse type 
pot(te)bloeni is al oud 

Daarnaast kregen de anjersoorten 'nieuwe" benamingen, waarmee ze in het hier al be
staande benoemingssysteem ingepast werden en waaruit \ooral grote verwarring met de 
muurbloem en violiersoorten blijkt 

De Franse ontlening \ loliei respektievclijk ι liei komt in het Nederlands pas voor sinds 
de 16de eeuw Het komt voor de anjer slechts zeer verspreid voor in een achttal plaatsen (G 
234 H m . 118, 120, L 106, N021,029,0 265) en volgens Heukels ook in O-Drente In 
N -West Vlaanderen is dit type terug te vinden in gioffeliei en dergeli|ke. in heel Oost 
Vlaanderen als stoffehci respektieveli|k staffelwn Het hoort ge/ien de grote hoeveelheid 
opgaven eerder bij de muurbloem dan bij de anjer Een overtuigend bewijs hiervoor is dat 
de samensiellingen met imiw en steein loin ι ( \ hei ) uiterst sporadisch opponeren met ι loliei 
of ι hei voor de anjer (alleen m II 1 Π, 118 en 120) Duidelijk dient de aanduiding muiii-
of steen- niet om de muurbloem van de anjer te onderscheiden, maar van de verschillende 
violiersoorten 

Al van sinds het eind van de Hdeeeuw dateert de Franse onlcn mg \iolet respcklieveli|k 
\let die uitsluitend m O-Nederland voorkomt Limburg Land van Maas en Waal, Betuwe, 
Lijmers, Achterhoek, Salland, Twente en de provincie Groningen Het type \ lolet en va
rianten komt in N -Nederland ook voor als benaming voor de muurbloem maar dan juist 
westelijk centraal 

Van recente datum is (naast hierboven genoemd quofle qeiofle t'iioflee) de ontlening 
van de Franse naam (t'illet gentil in Vlaanderen, die in enkele, vooral grotere plaatsen ge
realiseerd wordt als œillet en rond Brugge als sintiel Eveneens recent is in het uiterste 
zuidoosten de ontlening van Duits nelke 

Verwarring met de dui/endschoon heeft op veel grotere schaal plaatsgevonden dan 
Pauwels vermoedt Naast het typejonkei tje komen voor dwzemhi hoon cloe\ensc holkes, 
tuiltje, keiken lie\ e(i )niannetie bi oekonntoelen en dergelijke en de benamingen met // os 
Daarnaast treedt verwarring op met de boldenk, de prikneus, het nagelkruid en door 
homonymische beïnvloeding met de sering, de vlier, het moerasvergeet-me-nietje en het 
madehefje 
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Vooral het voorkomen van verschillende soorten en variëteiten en de verwarring met de 
muurbloem en de violiersoonen is er verantwoordelijk voordat zoveel verschillende namen 
naast elkaar kunnen bestaan. 

3 2 Haagwinde (Calystegia sepium (L.) R.Br.) 

3-2· 1 Taalgeografische analyse van Pauwels 

•Pauwels 1933, kaart I. 

Het beeld dat Pauwels ( 1933,74-76) schetst is het volgende. De oudste benamingen zijn de 
hinde- en vemi/e-namcn en wrange, die alle drie geen specifieke namen zijn voor de 
haagwinde, maar een algemene betekenis "slingerplant" hebben. Ze zijn ook nu nog steeds 
voor verscheidene slingerplanten in gebruik. Van deze drie stond wrange het zwakste; het 
verdween na de 17de eeuw. Winde kwam vooral in de composita wedewinde ("plant die zich 
rond het hout windt") en breewinde ("zich snel verbreidende winde"?) voor. Het type 
wedewinde is "in vroeger eeuwen" in geheel Z.-Nederland verspreid geweest, behalve 
mogelijk in de Kempen. Breewinde was in gebruik in Oost-Vlaanderen en Limburg. Beide 
zijn intussen vrijwel uitgestorven. Het verkorte wiN dreigt ook te verdwijnen. Het moderne 
compositum haagwinde tracht hun plaats in te nemen. 

De oudste mededingers van winde en hinde waren de к/ок-патеп en onze-lieve-vrouwe-
hemd(je). De A/oA-namen kontamincerden met winde tot klok(jes)winde en zijn vroeger 
misschien wel erg verspreid geweest. In N.-Nederland zijn ze nog sporadisch bewaard, in 
het zuiden gingen ze meer en meer over op andere planten, vooral die met neerhangende 
klokbloemen. Het type onze-lieve-vroiiwe-hemd(je) handhaaft zich nog goed in Wcst-
Vlaandercn. Het is de vraag of het ooit een gewichtige rol gespeeld heeft. 

De types slingerhloem, rank en klimop zijn een geval van een, ik citeer, "verschijnsel dat 
het volk, wanneer het den juisten naam van een bepaalde plant niet of niet meer kent, er maar 
een naam aan geeft die er min of meer op past, ofwel zelf gevonden, ofwel aan een gelijk
aardige plant ontleend". Voor het overige konstateert Pauwels vrij weinig verwarring, af
gezien van mogel ijk met de kl imop in de provincie Ant werpen en met de dagschone in West-
Vlaanderen. Zeer sporadische verwarring treedt op met de kamperfoelie (memmetjes), de 
bosrank (rampel), de oostindische kers (mastouche), het vingerhoedskuid (vingerhoed, -pot) 
en de leeuwebek (gapertjes, muiltjes). 

Als nieuwe namen voor de haagwinde moesten hagehloemen en hageroos vanzelf op
komen. Kronen is een nieuwere (?) kindemaam. Vooral de vorm van de bloemen zorgde 
voor talrijke nieuwe benamingen, zoals de kelk- en paraplu-mmen. Het type pispot blijkt 
een grote verspreidingskracht te bezitten en kan niet zo heel jong meer zijn, omdat het reeds 
in een groot deel van N.- en Z.-Nederland voorkomt. In het oosten van Z.-Nederland heeft 
het de andere namen al bijna geheel verdrongen en breidt het zich gestadig naar het westen 
uit. In zijn algemene inleiding wijst Pauwels ( 1933,11 -12) speciaal op de "veelnamigheid" 
van de haagwinde. 
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4 2 2 Taalgeogiafìsihe апаі че op giond van de huidige gegevens 

•Kaart[2 2 1 YdelypespnpotQe),bonjourmadame,-matante,(\amensle\hngenn\çi)hemd, 
pai aplu(utje) en parawlletje 
• Kaart [2-2 2]: de types samengesteld met klim, diaai.slmgei, klimop, bind, и inden haag-
of heg- + winde 
• Kaart 12-2-3]: Het type чрокеЫоет en vananten in het Nederlands taalgebied. 

Het volgens Pau weis "betrekkelijk weinig" optreden van verwarring met andere klimplanten 
bij de haagwinde blijkt over het gehele taalgebied gezien niet houdbaar. Zoals bij de behan
deling van de namen m verband met de groeiwijze (A· 1 -3), de vorm van de stengel (A-2-4) 
en de bloem (A-2-1) al vastgesteld werd, draagt de haagwinde juist vaak benamingen die 
weinig specifiek zijn en eerder algemeen voor windende planten Niet voor niets komen de 
benamingen die op de klimmende, windende, bindende, slingerende, rankende en?, groei-
wijze duiden juist veelvuldig met een nadere specifikatie in samenstellingen voor Het type 
klimop komt zelfs massaal in Ζ -Nederland voor met uitlopers in Zeeland en Noord-Bra-
bant 

Een van die specifikaties lijkt de kelk- of A/oÄvormigc bloem van de haagwinde en de 
bloeiwijze ( Α·2· 1 ·3). maar zoals al gebleken is worden ook windende of kruipende planten 
met kelk- of klokvormige bloemen nauwelijks van elkaar onderscheiden. Kelk en samen
stellingen komt behalve in Limburg in het hele zuiden voor, evenals klok, dat in het noorden 
ook nog verspreid in Friesland, 't Gooi en Zeeland voorkomt Ook hemden samenstellingen 
komt nog noordelijker voor in de Graafschap en de Stellingwerven 

In de praktijk heeft dit tot gevolg dat het amper mogelijk is onderscheid te maken tussen 
algemenere benamingen en de benamingen van specifieke soorten, die een betekenis-
uitbreiding hebben ondergaan. Wat betreft de naamgeving vormt de haagwinde /o een 
complex geheel met de akkerwinde, de dagbloem, de dagschone en de klimop. In paragraaf 
G 1 1 voegen zich bij dit complex nog eens de zwaluwtong, de bosrank, de vogelwikke, de 
Oostindische kers en nog enkele andere windende planten al dan niet met klokvormige 
bloemen 

In feite blijkt eigenlijk alleen het type pispotje specifiek voor de haag- en akkerwinde te 
zijn. Dit moet dan ook de verklaring zijn van het grote succes van de/e vrij jonge benaming. 

Blijkens frekwentie en verbreiding zijn de types met haag- en heg- plus winde niet 
oorspronkelijk. Ze moeten ontstaan zijn vanuit de officiële botanische nomenclatuur, die 
kunstmatig de haag- en akkerwinde wil onderscheiden 

3 ^ Klaproos (Papaver rhoeas L.) 

3 3 1 Taal geografische analyse \ an Pauwels 

• Pauwels 1933, kaart II. 

Het beeld dat Pauwels ( 1933,124-126) schetst is het volgende Van de vier types, die in de 
16de eeuw in Z.-Nederland bekend zijn, heerst het type kankei bloem al "sinds lange eeu
wen" in Wcst-Vlaanderen, langs de gehele Nederlandse kust tot in Friesland toe en tevens 
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in Engeland Het tweede type klapfpei )> aos komt m het noorden voor, vooral ten oosten van 
de Schelde Het verspreidt zich vandaar uit naar het westen tot rond Diksmuide en Veume 
aan toe, maar vooral in N.-Oost-Vlaanderen In het zuiden van Z.-Nederland heerst in de 
16de eeuw kollebloem, dat vanuit het zuiden ook in Oost-Vlaatideren opdringt, daar Uapi oos 
verdrijft en vervolgens het Westvlaamse kankei ι oaç-gebied bestookt en overal doordringt. 
vanuit het zuiden ook in het oosten In de streek van Oudenaarde-Kortrijk en in het Land 
van Waas wordt het tot koolbloem 

De vierde 16de eeuwse benaming koiemoos is waarschijnlijk bekend geweest in het 
huidige (ι ode) korenbloem-gebieà in het noorden van oostelijk Z.-Nederland. In de Kempen 
heeft hel klapioos naar de landsgrens teruggedrongen, waarna (mde) koienbloem /ich 
samentrok rond Antwerpen, omdat de koi enbloem-benanung, door de korenbloem werd 
opgeëist. Äom-composita in de Kempen kunnen nog sporen van het oude koienroos zijn, 
als ze daar al niet oorspronkelijk zijn of ontstaan door verwarring met de pioen. 

Kindernamen naast Uapi oos, die oud kunnen zijn, zijn de composita met ki nis- (vroeger 
waarschijnlijk in heel de Kempen), mktbloem (West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen), 
koi enpatei (sbioem) en bloedpater (streek van Mechelen), bloedzuipei en -zuigei (streek 
van Brugge), wolvebloem en ; oos (Frans- en West-Vlaanderen). Voor de klaproos moge
lijk secundaire namen zijn afkomstig uit het volksgeloof· donde) bloemen, piepoogbloem en 
blmdebloem Vrij jong schijnt te zijn het doordringen van papavei in de volkstaal en van 
het Franse coquelicot in de steden. 

Afkomstig van de slaapbol óf gemeenschappelijk met de slaapbol zijn de composita met 
slaap en (h)eul, voornamelijk in "het strijdgebied bij uitstek" de Kempen, maar op geringere 
schaal ook elders in Z.-Nederland. Tenslotte komt, naast de reeds vermelde verwarring met 
de korenbloem en misschien de pioen, /elden naarqsontlenmg voor van de echte koekoeks
bloem en de wikke. 

4 3 2 Taal'geogiafìsche anahse op gtond van de huidige gege\ens 

• Kaart [2-3· 1 ] Klaproos (Papaver rhoeas L.) en Slaapbol (Papaver somniferum L.): de types 
met maan, slaap- en olie I heul I hol 
• Kaart [2-3 2]: de types klapioos en kollebloem 
• Kaart [2 3 3]. de types maan(-e, -bloem, -kop, -kap, -knop), kankei (-bloem), (h)eiil en 
samenstellingen, «//c-samenstellingen, hol en samenstellingen, slaapkop(-penbloem), 
slaapioos, overige ï/fla/j-samenstellmgen, (iode) koienbloem, dondeibloem (Fries ton-
gei blom), onweei sbioem, ι ozewied, stinkebloem (-ι oos), blmdebloem, zeer(e)ogen(-bloem), 
kwadeogenbloem (piepoogbloem), patei -samenstellingen, spokebloem, M,o//'-samenstel-
hngen,bloedzuigei (-zuipei ),ki «/.v-samenstellingen,(/ ode)mktbloem,papavei, vaalgbloem 
en varianten, coquelicot,flapioos, klapioos en kol(-e, -Ie, -(le)bloem). 

• Kaart [2-3-4):kinderschrikbenamingen en vergelijkbare benamingen voor de kinderschnk 
in het korenveld. 
• Kaart [2-2-3]: Het type spokebloem en varianten m het Nederlands taalgebied. 
• Kaart [2-5-3]: Wied en samenstellingen in het Nederlands taalgebied: de types melkvt ied 
(paardebloem), ; ozewied (klaproos), wied (onkruid) en melki iet (paardebloem). 
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Het Nederlandse taalgebied valt globaal uiteen in de twee gebieden met de overheersende 
types klapt oos en kollebloem Nederland heeft Uapwos. tevens de officiële benaming, 
Nederlandstalig België heeft kollebloem, dat als meest algemene en expansieve benaming 
van de klaproos volstrekt te vergelijken is met klapt oos in Nederland Het ontbreken van 
een echt bevredigende verklaring voorde naam kollebloem maakt het eigenlijk onmogelijk 
tot een afgeronde konklusie te komen. 

De vroegst geattesteerde namen van de klaproos zijn alle afkomstig van de slaapbol, dat 
wil /eggen de benamingen met maan en met ol(i )e Met de teelt van de slaapbol als medicinaal 
en utihteitsgewas zijn ze al /eer oud en uit het oosten afkomstig. Het Picardisch heeft /elfs 
in 1401 al mahon ontleend (FEW XVI, 498-99). Ook de Groningse vormen met \ааІц- en 
dergelijke /ijn vermoedelijk al vroeg uit het Noordgermaans ontleend. 

Het type kanket en samenstellingen komt uitsluitend voor in West- en Frans-Vlaanderen, 
Zeeland en in het zuiden van Zuid-Holland ( Voorne-Putten, Hoeksewaard en Uselmonde). 
Heukels geeft het weliswaar ook voor Friesland, Groningen, Texel en W -Friesland, maar 
de/e vermeldingen worden nergens elders bevestigd'. Integendeel Francke / Van der Ploeg 
vermelden in de tweede druk van hun woordenboek juist expliciet dat de/e naam níet in de 
Friese dialekten voorkomt ( 1984,42). Alleen voor Groningen wordt Heukels bevestigd door 
Ter Laan ( 1929,390), maar op /ijn beurt wordt Ter Laan weer door geen enkele andere Gro
ningse bron gesteund. Er is derhalve geen aanleiding om met Pauwels ( 1933,99) de/e bena
mingen Anglofnes te noemen Eerder is dit kanket een Engels-Nederlands exclusivisme 
( Weijnen 1975a, 178) met hetzelfde verspreidingsgebied als ote naast ate voor wilde haver 
(Avena fatua). 

Vanaf het begin van de 16de eeuw komen voor het eerst en waarschijnlijk weer vanuit 
het oosten de ̂ e«/-benamingen voor. Vervolgens tegen het midden van de/e eeuw de oudste 
samenstellingen met slaap- en de eerste specifieke klaproosbenamingen, zoals koi eni oos, 
koienbloem, kol(le), kollebloem en klapioos (aanvankelijk кіарреиооч). Over de naam 
с lappet ι oosen zegt Dodoens "пае den Hoochduytschen naem Clapper rosen" ( 1608,797). 
De oor/aak van de opkomst van specifieke klaproosnamen in deze eeuw is niet duidelijk, 
omdat de klaproos voor zover mij bekend hier al vanouds inheems is. Ook over een speci f iek 
nieuwe toepassing van de klaproos is niets bekend Nieuw zou kunnen zijn dat de klaproos 
zich speciaal in deze tijd als gewas m het koren is gaan manifesteren, maar voor die veron
derstelling kan ik geen feiten aandragen Duidelijk is wel dat de verklaring samen moet hangen 
met de plotselinge opkomst van de onverklaarbare naam kol(lebloem) 

Het tiental plaatsen mel(iode-) tnktbloem komt zeer verspreid voor, vooral m het westen 
van België De losse opgave in Echt (L 381) moet aansluiten bij een i/)A:f-gebied in het 
aangrenzende Rijnland (Post 1982, 103). 
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ì 4 Muurbloem (Erysimum cheiri (L.) Crantz) 

λ 4 I Taalt>eoi>i afisc he anah se \an Pauw els 

•Pauwels 19^. kaart VII 

Het beeld dat Pauwels ( І9ЧЧ, 292-29')) schetst is het volgende In het begin van de 16de 
eeuw werd uit Frankrijk de naam ι loliei ingevoerd Deze raakte bekend in heel Ζ -Neder 
land met uitzondering van Frans Vlaanderen Behalve in West Vlaanderen, langs de taal
grens en de Maas slijt ι lolwi at lotßiei en ι hei Ook nog in de 16de eeuw neemt de muur
bloem waarschijnlijk van de violier (Cheiranthus annuus L ) de benaming stok\ lolwi over, 
die weer afslijt tot stoffeliei en in het noordoosten van Oost-Vlaanderen tot stoffelien 

Omdat er in hel Frans al een grote verwarring heerste tussen de namen voor de muur
bloem en die van de anjer, betekenen цп ofle en daarvan afgeleide namen (i>enoße ¡>ii oßee) 
daar willekeurig in de ene streek anjer en in de andere muurbloem Toen deze Franse namen 
m het zuiden ontleend werden brachten ze dezelfde verwarring met zich mee in Brabant 
gaan ze horen bij de anjer, in Vlaanderen bij de muurbloem Onder invloed van Brabant 
breidt later de muurbloembetekenis zich met afnemende kracht uit naar het westen, waar 
door eigenlijk alleen nog in Frans-Vlaanderen qenojfel onaangetast is gebleven in de bete
kenis van muurbloem Door afslijting van i>ii ofle tot t;/ offelgdat deze muurbloembenaming 
in West-Vlaanderen samen vallen met de anjerbenamingen t>ioffeI(na¡>el) en dergelijke, 
waardoor deze ook op de muurbloem gaan slaan Door kontaminatie van ç/ ojfel(iiat>el) en 
Mflliei ontstaat zo voor de muurbloem !>ioffelie> in het N O van West-Vlaanderen 

Sinds het eind van de 16de eeuw komt vervolgens steemioliei in gebruik vermoedelijk 
ter onderscheiding \ an de violier (Cheiranthus annuus L ), waaruit w eer steenhloeni ontstaan 
is Niet veel later krijgen de samenstellingen met steen-, die ooit een ruime verspreiding gehad 
moeten hebben, equivalenten met nuiin naast zich Deze zijn waarschijnlijk nooit op zeer 
uitgebreide schaal in Ζ Nederland verspreid geweest behalve in Ζ-West Vlaanderen, waar 
ze aansloten bij een Frans nme rmiel gebied 

Terwijl in Brabant en Limburg (fliei ι hei ) en Oost-Vlaanderen ( stoffeliei ) de toestand 
vrij stabiel is, heerst er volop verwarring in West Vlaanderen, waardoor daar recent nog het 
Franse \ ei це d οι kon indringen Verwarring met het afrikaanije is verantwoordelijk voor 
de types mexjloei panen- enßnw eel De benamingen van het type ι ¡ölet in het noord
westen van Oost-Vlaanderen zijn uitlopers van het zeeroude t /ölet gebied m N Nederland 
Het type steen\ wol m de streek van bupen sluit aan bij het "Hol I -Limburgsch ( Duitsche ' )" 
steemiool steun iole gebied Aan deze kant van het taalgebied dringt ook de algemeen Duitse 
benaming çoldlac к binnen 

4 4 2 Тааіцеоціaßsihe anah se op qiond \an de huidiçe (>eqe\ ens 

• Kaart [2 4 1] de typesßieießoeitje ßoei(tie) fluweelbloem fluwelen bioekje,panen 
hioek/e \ loei e hioek/e \loeiestinkeitje stank\iool stinkfiool \iool stmkei en snotneus 
•Kaart [2 4 2] de types nmui bloem niitiiniool muun(io)liei steenbloem steemiool 
steem (lo)liei \ (io)hei \ (io)let theebloem(etje), \e>f>ed οι %oud(en-)laken en çoldlac к 
•Kaart[2 1 4] Anjer-, muurbloem- en senngbenamingen die teruggaan op lat cai\oph\llum 
I цаі ioph\lhim en (hei ba) с ai \oph\llata I gai loplnllata 
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De tot in de 20ste eeuw voortdurende verwarring tussen de muurbloem, de violiersoorten 
én de anjer is niet alleen verantwoordelijk vooreen grote verwarring binnen het ver/amelde 
dialeklmatenaal, maar ook voor de onmogelijkheid precies inzicht te krijgen in de zaak-
geschiedems De enige met grote zekerheid als muurbloem te identificeren benamingen, de 
types met steen en mum-, komen pas sinds 1554, respektievelijk sinds 1659 voor Zeker 
zijn ook de uit 1567 daterende benamingen gheele \ loletten en Brabants steen violiei en, dat 
ook bij Kiliaan voorkomt (Junius 1567,160). De enige benamingen van oudere datum zijn 
gelb \ eieln ( 1482), gelfyoln ( 1484) en gelnegel blumlm ( 1500) bij Mar/ell (1,918-9), maar 
die slaan niet op ons taalgebied. De muurbloem ontbreekt ook in het Synonymanum van 
Middelnederlandse plantennamen van Daems (1967) 

Dat de muurbloem in de 16de eeuw in onze streken is ingevoerd is dus niet zeker, maar 
wel waarschijnlijk De benamingen van het type viool en violet en de vele samenstellingen, 
ook die met iteen- en mum -, duiden op nauw verband met andere planten. Alles wijst er zo 
op dat de muurbloem van oudsher in onze taal eigenlijk geen eigen naam gekend heeft, behalve 
het uit het Frans ontleende vtohei, maar die naam omvatte blijkens Dodoens meteen al 
verschillende violiersoorten. 

Omdat er ook m het Frans, van waaruit de muurbloem kennelijk geïmporteerd is, al een 
grote verwarring heerste tussen de namen gn ofle, genofle en/, voor de muurbloem en voor 
de anjer, brachten deze toen ze in het zuiden ontleend werden dezelfde verwarring met zich 
mee. in Brabant gaan ze horen bij de anjer, in Vlaanderen bij de muurbloem. Onder invloed 
van Brabant breidt de muurbloembctekenis zich later met afnemende kracht naar het westen 
uit, waardoor eigenlijk alleen nog in Frans-Vlaanderen genoffel onaangetast ts gebleven in 
de betekenis van muurbloem. Door afslijting van gn ofle tot gioffel gaat deze muur
bloembenaming in West-Vlaanderen samen vallen met de anjerbenamingen gi offel(nagel) 
en dergelijke, waardoor deze ook op de muurbloem gaan slaan. Door kontaminatie van 
gi oßel(nagel) en violiei ontstaat zo voor de muurbloem gioffeliei in het N.O. van West-
Vlaanderen. 

Het jonge Duitse type goldlack, dat teruggaat op lack "lak" en door Marzcll niet eerder 
dan in 1717 geattesteerd is (1,920), is ontleend in het uiterste zuidoosten. Het moet onder
scheiden worden van het oorspronkelijk Nederlandse type goud(en-)laken, dat op laken 
"laken(se stof)" teruggaat en op Terschelling (B 001a), m Friesland, Groningen, Noord-
Brabant en in Tegelen (L 270) voorkomt. 

15 Paardebloem (Taraxacum officinale Web.) 

3 5 1 Taalgeogiafische analyse \an Pauweh en Stroop 

•Pauwels 1933, kaart III. 
• Stroop 1969, uitslaande kaart 'Paardebloem A (Vijf bloembenammgen)'. 
• Stroop 1969, uitslaande kaart 'Paardebloem С (Bloem- en bladbenammgcn)'. 
• Bij Stroop 1974 Taalatlas, afl. 9, kaart 4. 

Na alles wat Stroop, in het voetspoor van Pauwels, over de paardebloem geschreven heeft, 
is het met zinvol Pauwels' eigen konklusies (1933, 156-58) nog eens te herhalen In zijn 

Fcialgeogiafi'iihe analyse 231 



recensie van Stroop 1969 verklaart Pauwels trouwens dat hij "meestal (.. ) met de gegeven 
verklaring en conclusies akkoord (kan) gaan" (1970, 78):. 

Stroop (1969, 1974, 59-71 ) schetst het volgende beeld. De alleroudste, in heel W.-Eu-
ropa bekende volksbenaming ispapekop, een letterlijke vertaling van Lat. caputmonai In. 
later veralgemeniseerd tatpapeki uid Tot het midden van de 16de eeuw zijn de benamingen 
van dit type in onze taal algemeen: het simplex paap is hieruit ontstaan en dus jonger Hoge 
ouderdom heeft ook de benaming paaidebloem voor de paardebloem. Het oorspronkelijk 
pejoratieve element paaid- komt van de benaming paaidekamüle voor de valse kamille 
(Anthémis arvensis L.) en de stinkende kamille (Anthémis cotula L), die de met-nuttige 
tegenhangers zijn van de echte kamille (Matricaria chamomilla L.; Matricaria recutita L.). 
Omdat de valse kamille met onderscheiden werd van de margriet ging ook de margriet zo 
heten. Uit de/e benaming ontstond het algemenere type paai dehloem. dat ook in gebruik 
kon raken voor de paardebloem, omdat de/e op /ijn beurt óók met van de margriet onder
scheiden werd: al vroeg eist vervolgens de paardebloem, die veel verbreider voorkomt, deze 
benaming als groepnaam op. Deze ontwikkeling heeft /ich waarschijnlijk voorgedaan in 
het noorden van ons taalgebied tussen de Romeinse tijd en de middeleeuwen. Vandaaruit 
is de naam in het /uiden verspreid geraakt. Voor het jongere type liondshloem met pejoratief 
hond-, geldt eigenlijk precies hetzelfde. Via liondskamille voor de valse en de stinkende 
kamille en de margriet ontstond hondsbloem. dat overging op de paardebloem. Stroop plaatst 
de/e overgang vóór of in de 15de eeuw Het geïsoleerde lwiidsbloeni-geb\ed}e m N.-
Limburg wijst er in elk geval op dat dit type ouder is dan het type ketnngbloem Ook het type 
zoet melk is op grond van zijn negatieve lading oud. Hel maakte eens deel uit van een 
omvangrijk Ri inlands gebied, dat vanuit het zuidoosten uiteengeslagen werd door de types 
met keten- en ketting- Het type kettnu>bloem en dergelijke is een kindernaam, die uitein
delijk regulier geworden is en vanuit Westfalen in ons taalgebied is binnengedrongen. Het 
keftini>bloeni-geb\cà)e bij Brussel staat hier los van en moet spontaan ontstaan /ijn. 

Pas na het midden van de 16de eeuw, toen de middeleeuwse eetgewoonten vanuit het 
zuiden werden uitgebreid met het eten van de paardebloembladeren als sla, is het lypepissenlit 
ontstaan. Stroop geeft als eerste (Franse) vermelding van deze naam pisse en lic t uit het jaar 
1536. Voor Pau weis' be/waar tegen dc/e late datering /ie par. 3-5-2. Uit Утатріччепііі komt 
alsleenvertaling/̂ cu>/?í'í/en(omge/et)/?<'<:/í/<7;>/5w .waaruit tenslotte het veralgemeniseerde 
pis(se)bloeni ontstond, dat /ich vooral vanuit Antwerpen en later vanuit Maastricht verspreid 
heeft. Ook het type с и hoi ei en het daaruit ontstane suikei IJ duidt op de/e eetgewoonte en 
moet dus ook van na het midden van de 16de eeuw dateren. 

3 5 2 Taalfieogiafisihe anahse op )>iond van de huidige gegevens 

• Kaart [2-5-1]: de types aardgal. boteibloem. distel, doedistel. fleuris, flewisbìoem. 
ßeunssla, ganstong.kankei bloem,klokkebloem, koebloem. konijnedistel, konijnes(a)Ia(de), 
luizebloem, meeis(kes)sla, meibloem, melkdistel, melkiiet, melkstruik. теікм ¡ed. mol(le)-
s(a)la(de). motdi stel. paai dedistel, paai desia, paai destek, paddebloem. papestoeì, plaat I 
platen I platten, s(a)la(de), s(a)la(de)bloem. stoep, suikei IJ. ναι kenshloem, \ eldsia, zeiksia 
en zoegedistel 
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• Kaart |2·5·2] de types paaidebloem, paaidsbloem, hengstebloem, hondeblocm, honds 
bloem, hondtong, hondtongbloem, hondetong, hondstong, hondepol, hondspol, hondetop, 
hondtop, hondstop, ketelbloem, keten, ketenbloem, ketenkiuid, ketenplant, ketenstok, 
ketenstiuik, kettelmgspollebloem, ketting, kettmgbloem, kettingestionk, kettingplant, 
kettingpol, kettingspol',pis-au-Ut,pis-en-ht,pisht,pissebed, beddepissei, beddepistei ,pis-
bloem, pissebloem en zoeimelk 
• Kaart [2 5-3]: Wieden samenstellingen in het Nederlands taalgebied: de types melkwied 
(paardebloem), rozewied (klaproos), wied (onkruid) en melkt iet (paardebloem) 
• Kaart [2-2-3]: Het type spokebloem en varianten in het Nederlands taalgebied. 

Aan de analyses van Pauwels en Stroop valt weinig meer toe te voegen, behalve op een aantal 
ondergeschikte punten, dat al bij de behandeling van de verschillende benamingen aan de 
orde is gekomen. Als aanvulling op hun analyse vermeld ik hier nog enkele /aken. 
- Tegen Stroops niet onbelangrijke late datering in 1536 van type pissenlit, van belang voor 

de datering van de konsumptie van paardebloembladeren als sla en dus voor alle bena
mingen die daarmee in verband staan, wordt door Pauwels luidruchtig bezwaar gemaakt 
(1970, 79. "Hier vecht hij tegen spoken'"). Toch heett Stroop het gelijk aan zijn kant, 
want Pauwels wordt inmiddels door /ijn eigen bron (Dauzat 1938, 562) weersproken 
(Dauzat 1964, 570), zoals bij de paardebloem in groep F-2 aangetoond is. 

- Stroops taalgeografische verklaring van de volkselymologische omvorming van melk-
и ied tot melki iet in het Zeeuws ( 1969,52-53) is met sluitend, omdat melki iet ook wel 
in het Westvlaams voorkomt en in Zeeland vrijwel beperkt blijlt tot Walcheren en Z.-
Beveland, terwijl het Zeeuws ten noorden daarvan toch nog volop melkwied kent. 

- Bij Pauwels' verklaring van -tong in ganstong, ganzetong, ganzetongebloem, gans-
stomp, gauwstom(hloem), goudstang, hond(e)tong(hloem) en hondstong als "ontstaan 
wegens de puntigheid der blaren" (1933, 151), denkt Stroop bij ganstong en dergelijke 
eerder aan een oorspronkelijke mclkdistelbenaming. Op de twee ongelokaliseerde en 
nergens bevestigde benamingen ganzedistel na zijn voor de melkdistel echter geen be
namingen met gans en al helemaal met met -tong aangetroflen. Bij zijn verklaring van 
het pejoratieve hond- uit de valse of stinkende kamille (Anthémis arvensis / cotula L ) 
en de margriet (Chrysanthemum leucanthemum L.) wijst hij echter op de bladeren voor 
wat betreft de typische bladbenamingen hond(e)tong en hondstong (1969,62 en 69). Er 
is dan ook geen enkele reden om voor ganstong en dergelijke een andere verklaring te 
zoeken, temeer omdat de margriet in de oostelijke dialekten van Nederland volop bena
mingen van het type ganzebloem draagt'. 

Naast de types met gans-, paai d- en hond- lijken trouwens ook enkele verspreide types met 
koe- overgenomen van de margriet Het gaat hier om Vriezenveens koebloem en koeoog 
Voor de margriet geeft lijst D 42, 21 m de onmiddellijke omgeving hiervan met koe- of 
-oog de types koeoog, koebloem, paaidsoog, een aan het koeoog grenzend kalvei oog
gebied en zelfs osseoog Kennelijk is het verband tussen de margriet- en paardebloem
benamingen nog groter dan Stroop vermoedt, terwijl Pauwels (1933,135 en 155) er anderzijds 
nodeloos nog andere planten bijhaalt 
- Stroop signaleert nergens verband tussen paardebloem en weegbree (Plantago L.). Toch 

blijkt dat wel degelijk aanwezig door het moeilijk uit te trekken bladrozet, een aspekt van 
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belang omdat beide planten worden verzameld als konijnevoer Dit verband blijkt ook 
in de naamgeving van beide: vooral voor de smalle weegbree (Plantago lanceolata L.) 
komen ook allerlei benamingen met -tong en -ooi vooren beide worden ezelsooi genoemd. 
Er is geen twijfel mogelijk aan deze weegbreebenaming voor de paardebloem, omdat de 
weegbree er nog veel meer benamingen mee blijkt te delen, zoals konijneblad, konijnooi, 
ganzetong, hondelong, hondsbloem, hondstong, konijne\oei, tikselblad, paaidezui kei 
en zelfs ook nog het type plaat Ook de Oostnoordbrabantse weegbreebenaming ; ibbel 
duidt de bladeren en wortels van de weegbree én de paardebloem als konijnevoer aan. 

- Het type paddebloem wordt door Stroop ( 1969, 41 ) ingedeeld bij de benamingen van 
pejoratieve aard. De met "pad" samengestelde plantnamen hebben echter volgens Marzell 
zowel betrekking op de giftigheid als op de groeiplaats in weiden (1913,110, resp. 168). 
Wat betreft de giftigheid heb ik echter voor de paardebloem geen parallelle benamingen 
aangetroffen. Ook betrekken Marzell noch Schutter (1921,94) de door hen aangetroffen 
"pad"-benamingen voor de paardebloem (bote- en dergelijke) op de giftigheid ervan 
Omdat er wel parallellen in verband met de groeiplaats zijn moet in het geval van de 
paardebloem pad- dus wel slaan op de plaats van voorkomen en niet op het pejoratieve. 
Dit geldt dan ook voor de types padblad, paddepissei en paddestoel 

3 6 Pioen (Paeonia officinalis L.) 

1 6· 1 Taalgeogi af ι sc he analy se van Pauwels 

•Pauwels 1933, kaart IV. 

Volgens Pauwels (1933, 178-79) is de pioen is waarschijnlijk vooral vanuit het zuiden 
aangevoerd. Ze bracht daarbij de Franse naam peone, pione met zich mee, waaruit het type 
pioen ontstond. Omdat de pioen veel gelijkenis vertoont met de roos, werd ze m een groot 
gedeelte van het Nederlandse taalgebied aangeduid meteen compositum op -; oos, gewoonlijk 
pioenioos, maar in het zuiden is deze naam slechts ingeburgerd in West-Vlaanderen Wel 
bestaat er in BLimburg en de Antwerpse Kempen een tweede gebied, waar de composita 
met -ι oos overheersen, maar het type pioem oos komt er zo zelden voor dat eerder aan een 
latere compromisvorm van pioen met een oudere ;w«-benaming gedacht moet worden. 

Het bijzondere, kerkelijke verband dat de pioen met Pinksteren heeft is verantwoordelijk 
voor de verspreiding van de pinkster- en T/wfae/j-benamingen in heel het zuiden en voor het 
in West-Vlaanderen zeer verspreide type kei kroos Omdat de pioen vanouds werd toege
past tegen dezelfde ziekten (vooral stuipen) als waartegen de H. Cornells aangeroepen werd, 
kreeg ze in de Kempen de naam (sinte-) coi nelisi oos In beide ι oos-gebieden, vooral in het 
oostelijke, ontstond verwarring met de Gelderse roos (> balroos) en de stokroos (> stok-
IOOS), terwijl er ook enkele nieuwe rww-benamingen ontstonden voor de pioen, zoals 
pondi oos, bommelroos en vooral paai dsi oos 

Het sporadisch, maar overal in Z.-Nederland voorkomende type stink(ei sjbloem is 
ontstaan door het feit dat veel mensen aan de pioen een onaangename geur toeschrijven De 
verspreide benamingen slaapkop, slaapmuts, heul en donderkruid zijn ontstaan door ver-
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warring met de klaproos vanwege de rode kleur, de benamingen pil]oen(ioos) tijmei en 
Ujmoen door verwarring met de naam piljoen voor de tijm in West-Vlaanderen 

16 2 7 aalgeogi afisc he analxse op gi ond van de huidige gege\ ens 

• Kaart [261] de types pioen (-ions) (Fries pioen (-ioas), te A 001 loospwen), (sint) 
coinehsioos(-bloem),(sint)kneltsioos(-bloem) k>elis(-ioos),pinksteiioo\ (-bloem teL 
185 pinksteilelie),sinbenioos (-bloem) kei boos, stinkioos (-bloem), stinkei (-sbloem), 
bal- I bolioo\, \iei dehalfhondeidblad, dei dehalfhondei dblad, dagen-m-het-iaar 
paai (d)ei oos, paaidsioos, îtoki oos, \ uisti oos, (dubbele) klapt oos hoei enpioen (-ι oos), 
potioos tafelbord ( ι oos), toni ooi, pompi oos, pompoen (-ι oos), slaapkop (-muts, ι oos), 
kei misi oos (-bloem) bommel· oos, pondi oos, kindei kop en решите (-pol) 
• Kaart [2 6 2] het type pioen met -ie I -e-auslaut 
• Kaart [2 6 3] de types pioen, pwenioos, loospwen, piljoen(ioos), pompoen(ioos), 
pompi oos, po(m)pejei(n), ptpioen en pn oen 
• Kaart [2 6 4] de benamingen samengesteld met (sint-) comelis, knehs en kielis 

Kultuurhistonsch heeft de introduktie van de pioen in ons taalgebied in twee stadia 
plaatsgevonden Enerzijds is ze onder invloed van Latijnse bronnen vanouds bekend als 
geneeskrachtige planten werd ze wellicht op zeer beperkte schaal in kloostertuinen gekweekt, 
anderzijds wordt ze in de tweede helft van de 16de eeuw geïntroduceerd als sierplant en is 
ze pas sinds de 17de eeuw algemeen verbreid Men mag er daarom vanuit gaan dat alle 
benamingen die betrekking hebben op het (dekoratievc) op zijn vroegst dateren uit de 16de 
eeuw Dit blijkt dan ook in overeenstemming met de oudste vindplaatsen daarvan Omdat 
de introduktie van de pioen als sierplant is geschied vanuit het 7uiden heeft er ontlening uit 
het Frans (ofr peone peoine, pioine) ofwel rechtstreekse ontlening uit de Noordfranse 
dialekten plaatsgevonden Op zeer beperkte schaal /ijn in het oosten van Gelderland en 
Overijssel de met b- anlautende en / of op -ie uitgaande types rechtstreeks uit het Duits 
ontleend 

Tot de 16de eeuw moet de pioen voornamelijk via de Latijnse, medisch-botanische 
vakliteratuur bekend zijn geweest Dit blijkt ten overvloede uit het grote aantal en de grote 
ouderdom van de attestaties met -/e-auslaut (uit Lat -ia) en uit de wijze waarop de klank
kleur van de -ae- in het Latijnse paeonia in de spelling met -e wordt weergegeven 

Na de introduktie van de pioen als sierplant in onze streken werd het uiterlijk daadwer
kelijk bekend en konden de benamingen met -; oos ontstaan, die vóór de 16de eeuw in onze 
taal ontbreken4 Het compositum pioenioos ontstond met omdat de pioen veel gelijkenis 
vertoont met de roos volgens Pauwels' opvatting, maar omdat /e beschouwd werd als een 
soort roos -loos is dus m de afhankelijkheidsrelatie het bepaalde lid en pioen- het bepa
lende Gelijkenis melde roos, dan wel met specifieke roossoorten, leidt vervolgens tot allerlei 
;oaï-composita, waarin ook het specifieke uiterlijk van de pioen tot zijn recht komt (bijv 
bali oos, pondi oos, bommelioos, paardsioos, vuistioos) en waarvan een deel (bijv stok-
i oos) op verwarring berust 

De korte bloeitijd rond Pinksteren leidde uiteraard in het zuiden tot "religieuze" bena
mingen mctpmkstei-.Sinksen en kei k-, merkwaardigerwijze gesplitst in een westelijk (kei k-
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: West-Vlaanderen. Ζ -Holland, pmksteì-, smksen West-Vlaanderen) en een oostelijk 
gebied (keik-' O.-Noord-Brabant, Achterhoek, pmkstei -, 'іііікчсп- in beide Limburgen en 
O.-Noord-Brabant) 

De zuidelijke verering van Sint Cornells tegen kinderstuipen en dergelijke en de daarmee 
gelijk te stellen medicinale werking van de pioen leidt tot allerlei cww/n-benammgen m 
een zuidelijk gebied dat beide hier hiervoor genoemde gebieden met elkaar verbindt (Z.
Holland, Noord-Brabant, Antwerpen, BLimburg) 

Het verspreid ook in N -Nederland voorkomende type stink(ei s)hloem. -ι oos is ontstaan 
door de onaangename geur van bepaalde pioensoorten De door Pauwels veronderstelde 
verwarring met de klaproos /al vanwege de /eer gelijkende bloem eerder berusten op ver
warring met de slaapbol ( чіааркор, slaapmuts, heul en dmidei ki uid). Een behoorlijk aantal 
benamingen dat eigenlijk bij de tijm, de betonia, de petunia, de sering of de pinksterbloem 
hoort, berust op homonymische beïnvloeding 

3 7 Sering (Syringa vulgaris L.) 

4 7 I TaalgeogiafiSLhe anahse \an Pauwels 

•Pauwels 1933, kaart V. 

Hel beeld dat Pauwels ( 1930b, 1933,215-217) schetst is het volgende. De oudste benamin
gen voor de pas m de 17de eeuw ingevoerde sering zijn in Ζ -Nederland gebaseerd op de 
bloeitijd (meibloem, раачЫоет. pmkstei- of smksenbloem) en in het noorden op de ui
terlijke gelijkenis met de kruidnagel (A/ uidnagel(bloem), nagelhloem) Het oorspronkelijke 
verspreidingsgebied van de Zuidnederlandse benamingen valt moeilijk uit te maken m elk 
geval overheerste paashloem in het noorden daarvan en meibloem in het zuiden. Pinkster
en smksenbloem kwamen voor in Belgisch Limburg en aan de Schelde ten /uiden van Ant-
werpen De provincie Antwerpen en N.W -Belgisch Limburg vormen het zuidelijkste deel 
van een groot Noordnederlands ki uidnagel-gebied, waarschijnlijk de oudste benaming voor 
de sering. Talnjke/wtfsWtffw-eilandjes hierin doen veronderstellen daXpaasbloem hier vanuit 
het noorden verdrongen is In West-Vlaanderen lag misschien ook een oorspronkelijk 
kiuidnagel-gcbied Er zijn daar namelijk nog schaarse sporen van kiuidnagel in hetjasmijn-
gebied In Frans-Vlaanderen en aangrenzend West-Vlaanderen nam de sering zijn oor
spronkelijke naam lilak mee. 

Dooreen eerste golfín de 18de eeuw krijgt de sering de wetenschappelijke naam sxi mga 
Ergens vanuit het centrum van Z.-Nederland begint deze naam zich (via tuiniers en planten-
kenners) uit te breiden, het smksen- en meibloem-gebied wordt daardoor flink aangetast, maar 
in het noorden wordt sei mí· tot stilstand gebracht door het ki uidnagel-gebied Vanuit het 
/uiden wordt SÍV mt· op zijn beurt weer bedreigd doorjasmijn Intussen ontstaat in het noord
westen van Oost-VIaanderen de kindernaam duimpje, die weldra heel Oost-Vlaanderen en 
het noorden van West-Vlaanderen verovert Elders ontstaan namen met plaatselijke heiligen 
op grond van de bloeitijd (smt-iansbloem, keimisbloem, smt-jozefsbloem, makiaasbloem, 
seivaasbloem, smt-jonsbloem) en enkele andere namen, zoals tionkaaispluimen en 
lamme/ staai t 
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Dooreen tweede golf, waarschijnlijk op het eind 18de eeuw, dringt vanuit Wallonie het 
Franse jasmin op dat daar sering betekende, waarschijnlijk via Brabant en misschien ook 
Oost-Vlaanderen. Het verovert heel het /uiden, waaralleen nogkiiiidna<;el m de Kempen 
en meibloem langs de Maas standhouden, omdat ze door N -Nederland gesteund worden. 

De derde golf vanuit het /uiden is het Franse lilas in de buurt van het Frans-Vlaamse lilak 
gebied en in het noordoosten van de provincie Luik. 

Er is /elden verwarring met andere planten pieies, kaskeskiuid, theebloemen en mis
schien ook stansemei en koekoekbloem /ijn wel aan andere planten ontleend, maar steeds 
alleen maaropéén plaats. Op wat grotere schaal leende de sering de benaming kamiebloemen 
van de wilde hyacint (in 5 plaatsen) en balzemien, belzemien van de balsemien (Impatiens 
balsamina L ) /elfs in 25 plaatsen vanwege de gelijkenis van de uitgang met die van het type 
jasmijn 

3 7 2 Taalgeogiafische analvse (ψ gmnd \an de fundi ce çegeveiib 

• Kaart [2 7· 11· de types sei ιηι>, jasmijn, nai>el(lje) en samenstellingen, ki uidnagelftje) en 
samenstellingen, keι nagelI kei nee!(ije) en samenstellingen, samenstellingen met ¡iinkMei-
en Sinksen-, paashloem. jwaslelte en (pietei )lammei(ten)staaiI 
• Kaart |2·7·2): de types duimpje en samenstellingen, meibloem (-loos, -boom), makiaas 
(-bloem, -elaai). ifiing(-ebos), wengel(-bloem), se/mge/, singeiiiitfebos), balsemien, 
benjamien .sintjoi ι s (hout- )bloem, samenstellingen met ( sint) leve(i In) s -, level (te)- en lila(k ) 
I lilasbloem I leel(-ie, -ia) 
• Kaart [2-1 4] Anjer-, muurbloem- en senngbenamingen die teruggaan op lat. Í ai \ophvlliim 
I gai lopfnllum en (hei ba) с ai xoplnllata I gai lophvllata 

De benamingen van de sering hangen nauw samen met die van de verschillende soorten 
(echte) jasmijn en die van de boerenjasmijn Alle drie zijn het in on/e streken m tuinen 
gekweekte planten, die gekenmerkt worden door een sterke en aangename geur. Het ver
band tussen de echte jasmijn en de boerenjasmijn bestaat daarnaast uit de gelijke witte oi 
gele kleur van de bloemen, al bestaan er ook blauwe (echte) jasmijnsoorten. Hun onder
scheid bestaat onder meer uit de groeiwij/e. echte jasmijn klimt en moet geleid worden, 
boerenjasmijn is een heester. Het verband tussen boerenjasmijn en de sering beslaat uit het 
heesterachtige, tussen de blauwe (echte) jasmijn en de sering uit de kleur. Daarbuiten be
staat er ook nog eens een sterk verband tussen de boerenjasmijn en de vlier door hun ge
meenschappelijke holle stengels 

De sering werd rond 900 vanuit Arabie naar Spanje overgebracht In onze streken is hij 
echter pas rond 1550 ingevoerd en wel rechtstreeks uit Turkije Dus níet in de 17de eeuw 
/oals Pauwels meent De eigen naam lilac werd in Spanje, Engeland en Frankrijk mee 
overgenomen: in ons taalgebied niet, behalve in Frans-Vlaanderen. Sinds 1576 wordt de 
sering door Clusius en in 1583 door Dodoens beschouwd als een paarse of blauwe variant 
(svi ingafloi e с aei ideo) van de (witte) boerenjasmijn, die niet zoveel eerder in onze streken 
werd ingevoerd en die oorspronkelijk ssimga heette, dat nu uitgebreid werd met de kleur-
aanduiding alba In 1700 scheidt Tournefort beide soorten opnieuw in svi inga (boeren
jasmijn) en lilac (sering). In 1735 echter verwerpt Linnaeus de naam lilac, omdat de/e Grieks 
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noch Latijn is, en geelt de naam ni inga definitief aan de sering De boerenjasmijn krijgt 
als nieuwe benammgphiladelphu s Deze ingreep is niet terecht, omdat synn \ letterlijk "pijp, 
holle buis of stengel" betekent en dus alleen bij de boerenjasmijn past (Marzell IV, M6-
547). Zie voor dit alles verder schema 2, waarin overigens de witte sering, die in de oudere 
bronnen niet vermeld wordt, ontbreekf 

Zeer globaal genomen is het Nederlandse taalgebied keurig verdeeld onder de volgende 
types, die in het zuidoosten doorlopen in het Rijnland (RWB VI, kaart 1 "Nagelchen 
Syringe") 
- Hel type sering komt m heel Nederland voor, behalve M.- en N -Friesland, Zeeuws-

Vlaanderen, Noord-Brabant en N.-Limburg, en m België weer wel in het zuiden van de 
provincie Antwerpen Het heeft zich al vanaf het eind van de 16de eeuw kunnen versprei
den en is dus veel ouder dan Pauwels veronderstelt. 

- Het type lila(k), in Frans-Vlaanderen, kan met auslaut -к al van ca. 1600 dateren De op 
het Franse lilas teruggaande vormen zijn zeker jonger, maar kunnen toch al 17dc-eeuws 
zijn 

- Het typejasmijn komt in België voor in West- en Oost-Vlaanderen en de provincie Brabant. 
Omdat het überhaupt voor de (echte) jasmijn pas rond 1600 geattesteerd is en pas een 
kleine twee eeuwen later voor de boerenjasmijn, moet dit type, mede door de Franse 
uitspraak ervan, pas laat ontleend zijn. 

- Het type kruidnagel in Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Brabant, de provincie Antwerpen en 
N.-NLimburg met een daarbij aansluitend gebied in het Rijnland Aangezien de sering 
vanaf de introduktie van de plant m onze streken met andere namen verspreid is, kan dit 
type onmogelijk ouder zijn dan het type sei mg Was de benaming veel ouder geweest, 
dan had die eerder, net zoals bij de anjer, genoffel, gu ojfel, snoffel en dergelijke moeten 
luiden Het is bovendien een benaming die typisch zonder impuls van buitenaf ontstaan 
kan zijn. De oudste vermelding ervan dateert dan ook pas uit het midden van de 19de 
eeuw (WNT VIII-I, 395: kiuidnagelbloem). 

- Het zelfde geldt ook voor het type nagel op Texel, in Friesland, N.-NLimburg en de 
Achterhoek, in Duitsland met elkaar verbonden door een daarbij aansluitend gebied in 
het Rijnland. Ook de oudste vermelding van dit type komt pas uit het eind van de 18de 
eeuw (WNT IX, 1494· nagelboom) 

- Ouder weer kan zijn het type gi of(fel)nagel in O.-NLimburg en aansluitend omgeving 
Eupen meteen daarbij aansluitend gebied in het Rijnland Zowel voor dit type als de twee 
vorige geldt overigensdat het gemeenschappelijk "kruidnagelachtige" verantwoordelijk 
is voorde interaktie tussen deze namen voor de sering, de anjer, de muurbloem en andere 
met kruidnagels geassocieerde planten 

- Het typepinkstei bloem in BLimburg meteen daarbij aansluitend gebied in het Rijnland; 
- Het type meibloem in BLimburg en Ζ -NLimburg met een daarbij aansluitend gebied in 

het Rijnland. Voorbelde types geldt dat het benamingen zijn die zonder impuls van buitenaf 
ontstaan kunnen zijn. 
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Schema 2: Verloop \an de hotaniuhe Uassifikatw \an de jasmijn, de boei enjasmijn 
en de senng 

Echte jasmijn 
[Jasminum officinale L. 

Voor 1500: JASMINLM 

1500: Fr.jassennn'' 

Na 1550: 

Boerenjasmijn 
[Philadelphus coronanus L.] 

SYRINGA 

Sering 
[Syringa vulgaris L.] 

LlLLACH 

1554: géén N1. naam 

Na 1576: SYRISGA 

+ 1580-1600: 

1580:Оі.уа/?/?ни 

1581: NI gele ¡asmtn 

\599:N\.ja4mm 

1682: NI. ¡asmijn 

Na 1700: 

Na 1735: JASMIM M 

N1. (echte)jasmijn 

SYRINGA AI BA, 

S Y R I N G A I T A L I C A 

1581: NI. witte sximga 

1591 : Dt. чуі ingbaum 

1682: NI. oprechte en 

и üde m inga 

SYRINGA 

1718: Fr. seringat 

PHILADI LPHUS 

1770: Dt. schifimm 

1781: Ό\. false her 

svnngsstrauíh 

1784: N1. jasmijn 

1794: Dt. pfeifenstiauch 

N1. hoerenjasmijn 

Ol.falsche! ¡asmin 

S Y R I S G A CAf-RULbA, 

SYRINGA Ll 'blTANlA, 

LlLLAC M A T T M I O L I 

1581: N1. blaeuwe synnga 

1591 : Dt. .spani.se hei ot 

1600: blawei s\nng\baum 

1600. Fr. lilac 

1651 Fr. lilas 

1657: N1. Mimgen 

1682: N1. blaeuwe syiinga 

Lll AC, LlLACH j 

SYRINGA 
ι 
ι 
I 

m\:Ol.lilak,flieder 

N1. .sen η g 

"¿τΛ. jasmijn 

Dt. (gemeiner) flieder 
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3 К Konklusies 

Ondanks mijn in de Inleiding geformuleerde goede voornemens is het verleidelijk om na 
de omvangrijke en moeizame identifikatie en verklaring van alle aangetroffen benamingen 
toch nog in het voetspoor van Pauwels te treden en de "grootsch opgevatte theorieën en een 
formuleering van algemeene wetten betreffende de verspreiding van de bloemnamen ( )" 
en de "synthetische betoogen (..) overcultuurhaarden en uitstralmgscentra in Nederland" 
aan anderen over te laten. Roukens verwijt later bij zijn behandeling van het lypeknllebloem 
voorde klaproos Pauwels zelfs hiernaar eigenlijk op zoek te zijn geweest (1937,363). Die 
veroordeling gaat absoluut Ie ver, omdat Pauwels zelf in zijn studie als konklusie al formu
leerde "Elke naam heeft zich op een eigen wijze verspreid en heeft zijn eigen geschiedenis", 
hoewel er zeker wel een "uitstraling van bloemnamen uit het centrum van Ζ -Nederl." bestaat 
(1933, 15-16). 

De uitbreiding van het onderzoeksterrein tot het gehele Nederlandse taalgebied blijkt 
inmiddels de taalgeografische verklaring zeker met eenvoudiger te maken Weliswaar heeft 
de dialektgeografie sinds Pauwels' onderzoek een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt, 
maar de toevloed van taalkaarten, het grotere aantal terugkerende en daardoor herkenbare 
kaartbeelden en de daarmee samenhangende verklaringen hebben maar weinig eenduidige 
konklusies opgeleverd. Integendeel, al deze studies hebben ertoe geleid dat m 1972 in 
Nederland onomwonden in een "handboek" door Goossens ( 1977,87) kon worden vastge
steld dat de vorm van dialektgebieden op zichzelf geen bewijskracht bezit voor de richting 
van ontleningen In zijn voetspoor komt ook Weijnen ( 1977, 31 ) tot deze slotsom, terwijl 
Berns (1988, 114-15) zich bij het besluit om de Taaiatlas van het Nedei lands en het Fiiei 
in zijn traditionele vorm met verder voort te zetten (·) uiterst sceptisch is over verklanngs-
principes die uitsluitend gebaseerd zijn op de uiterlijke verschijningsvorm van lijnen en 
gebieden op taalkaarten. 

Afgezien van deze algemene overwegingen zijn er zelfs bij de beperkte hoeveelheid 
planten die ik behandeld heb, toch verschillende taalgeografisch interessante observaties te 
vermelden die kennelijk in verband met de verbreiding van plantnamen algemeen zijn In 
de volgende paragrafen worden daaruit enkele algemenere taalgeografische konklusies 
getrokken. 

3 8 1 Polygnese 

Pauwels wijst in zijn taalgeografische konklusies op het voorkomen van een aantal der 
behandelde bloemnamen in heel W.-Europa en maant tot voorzichtigheid bij de veronder-
slelhng van '"woordverhuizing", omdat dezelfde gewoonten en gebruiken, hetzelfde bijge-
lool, dezelfde kinderspelen, hetzelfde geloof aan de geneeskracht van sommige planten en 
dergelijke in verschillende landen terug te vinden zijn Zonder de term zelf te gebruiken 
heeft Pauwels het hierover polygene se, een verklanngstheorie die in het midden van de vorige 
eeuw ontwikkeld werd door de etnoloog Bastian (1860) en die inhoudt dat kulturele ver
schijnselen van eenvoudige struktuur op verschillende plaatsen van de aarde onafhankelijk 
van elkaar kunnen ontstaan en vervolgens een gelijke ontwikkeling kunnen doormaken (Bach 
1960,54-55 en 324). In 1893 werd deze theorie op het sprookjesonderzoek toegepast door 
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de volkskundige Bedier, wat ertoe geleid heeft dat inmiddels in die discipline de poh genese 
als verklaring voor het verspreid voorkomen van losse motieven en eenvoudige vertellingen 
geaccepteerd is (Luthi 1979, 64 e ν ) 

De merkwaardige verspreiding van heel wat als "eenvoudig" te karakteriseren plantnamen 
moet op dezelfde wijze verklaard worden Van de vele voorbeelden, die daarvan te geven 
zijn, noem ik hier slechts de M/HA-samenstellingen voor de klaproos in zo uiteen gelegen 
gebieden als de Stellingwerven en W -Drente {stmkhloem, simkioos), Frans-Vlaanderen 
(stiiike(i)bloem v/mA/í}os),Texcl(tf//7Afé')/<ws)enlosinDcume(L244 stmkhloem) Evenzo 
de met klok- samengestelde benamingen voor de haag winde, die afgezien van min of meer 
losse opgaven enerzijds in Friesland en de kop van Overijssel voorkomen en anderzijds in 
Oost-Vlaanderen 

18 2 Homomnusihe Ьеітіоесітц 

Het gaal hier om de benamingen gebaseerd op overeenkomstige benamingen van andere 
planten, die ik m hoofdstuk 2 telkens ondergebracht heb in groep G 2 7ij berusten uitslui
tend op semantische beïnvloeding op grond van klankverwantschap en wel homonymie 
door partiele overeenkomst tussen twee planten, uitgedrukt in homoniemen, neemt de ene 
plant benamingen van de andere plant over In mijn materiaal zijn daarvan vooral voorbeel
den te vinden bij de pioen (43 maal) en de sering (33), maar in mindere mate ook wel bij 
de haagwinde (7), de paardebloem (7), de anjer (7), de muurbloem (S) en in eenmaal bij de 
klaproos Vooruitlopend op hoofdstuk 4 paragraat 4 4 0 sub 0 2 wijs ik hier alvast op de 
benamingen jasmijn en duimp/e, die de sering gemeen heeft met de anjer, en op de bena
mingen eulenteul, \lmiieihloem en \lieiink, die de muurbloem gemeen heeh met de vlier 
(Sambucus nigra L ) 

In taalgeografische zin doorkruist dit procédé het kaartbeeld Anderzijds reikt juist de 
taalgeografie de oplossing aan voor deze gevallen in zoverre de "verwisselde" benamingen 
van de ene plant precies beantwoorden aan het kaartbeeld van de andere plant 

4 8 3 Оеоціafisch hepeikte uitstialmq 

Opvallend in de kaartbeeldcn van de door mij bestudeerde plantnamen is het feit dat veel 
benamingen maar in uiterst kleine gebiedjes bekend zijn Ook Stroop wijst erop "dat het bij 
plantenamen met ongewoon is als zells kleine aantallen van eenzelfde term afzonderlijke 
gebiedjes vormen, en datzelfde geldt voor varianten" ( 1969,65) Ik geef hier slechts enkele 
voorbeelden daarvan bij de pioen pompi oos (uitsluitend in de kuststrook van de Veluwe), 
toni oos (uitsluitend rond Arnhem), kei b o«? (uitsluitend op Coerce), tafelt oo s (uitsluitend 
op Texel), enzovoorts Een heel recent voorbeeld geeft de paardebloem met de types 
meeiv(Ai?v}5/u,eneigenlijkookii'/i/s/ö,in(zuid-)oostelijkOost-Vlaanderen vóór 1967waren 
deze namen daar nog onbekend, in 1967 vormen ze al een klein gebiedje Kennelijk is de 
kommunikatie over (bepaalde) planten over grotere gebieden gering De door Heeroma ooit 
zo onomwonden geformuleerde noodzaak elk verbreidingsgebied expansiologisch te ver
klaren zou betekenen dat al deze gebiedjes, hun grootte en vorm, stuk voor stuk en in sa
menhang met elkaar verklaard zouden moeten kunnen worden Deze opvatting is mei alleen 
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aanvechtbaar (Weijnen 1966, 177 e.V.), maar getuigt ook van een al te eenzijdige, eigenlijk 
wat naïeve kijk op de taalgeografie als verklaring van taalverschijnselcn. 

Uit de veelheid van verschillende namen voor een plant over het gehele taalgebied kan 
men minstens vaststellen dat veel planten de kreativiteit van de taalgebruiker bij het benoe
men positief stimuleren. Het bij de doorsnee taalgebruiker ontbreken van gedetailleerde bo
tanische kennis heelt aan deze kreativiteit ruim baan gegeven, waarbij uiteraard de relatie 
tussen planten taalgebruiker een cruciale rol speelt, cner/ijds worden allerlei verschillende, 
niet nuttige wilde planten door landbouwers onder de gemeenschappelijke naam onkiuid 
samengenomen, anderzijds worden planten waarmee spelletjes gedaan kunnen worden door 
kinderen van nieuwe, eigen namen voorzien of worden planten met specifieke nuttige toe
passingen door hun namen onderscheiden van andere planten Kortom lunktionaliteil, toe
passing en individuele taalkreativiteit gaan hierbij hand in hand. Het individuele aspekt van 
benoemen gekombineerd met de sterk uiteenlopende, soms /elfs zeer specifieke land
schappelijke kondities, waaraan het voorkomen van verschillende planten geografisch 
gebonden is, leidt tot het eveneens geografisch beperkte voorkomen van bepaalde plant-
namen Daar komt nog bij dal ook de nuttige toepassing van planten (als voedingsmiddel, 
als sierplant, als aromatisch keukenkruid, als geneesmiddel, enzovoorts) m principe geo
grafisch beperkt is of, beter gezegd, was. Al deze aspekten samen verklaren waarom allerlei 
benamingen beperkt gebleven kunnen zijn tot gebiedjes, waarvan de histonsch-politieke, 
religieuze, ekonomische, etnologische en geografische grenzen een barrière konden vor
men die voor de verbreiding van andere taalverschijnselcn met hoog genoeg was 

3 8 4 Ree htsti eekse ontlening 

Dankzij het beeld van de geografische verspreiding kan bij heel wat namen het al dan niet 
rechtstreekse karakter van de ontlening vastgesteld worden. Dat dit proces soms via 
parachutering (al dan met met sukses) het eerst in de grotere steden plaats vond, blijkt onderc 
andere bij de klaproos bij het types с oquelu oten с oque) ie ot, en bij de anjer bij de types (rillet 
en siiitiel(etfe), en?. Zoals bij de types goudten-)laken en goldlack voor de muurbloem 
gebleken is, is het van groot belang bij de beoordeling van de aard van ontlening bij het 
kaartbeeld ook de fonetische realisatie betrekken 

Voor het principe dat leenwoorden, ondanks hun achtcrhaalbare betekenis in de taal van 
herkomst, semantisch met verder te analyseren zijn zie hoofdstuk 4 paragraaf 4 4 3 

De benamingen die berusten op / ec htsti eek se ontlening uit andere talen, in casu het Frans 
en het Duits, zijn minstens in oorprong aan ruimtelijke beperking onderhevig in zoverre de 
sprekers van de ontlenende taal zich uiteraard daadwerkelijk in een kontaktsituatie moeten 
bevinden met de sprekers van de "uitlenende" taal. Post (1982, 315) spreekt hier dan ook 
van Gienzentlehnungen Deze zijn op vrijwel alle kaarten zichtbaar, waar het gaat om 
geografisch beperkt voorkomende ontleningen aan de randen van het Nederlandse taalge
bied, zoals de types nelke.fliedei, pioenie, lampel, liseion, lieiank, pis-en-ltt, pis-au-lit, 
pisteht, pivoen. sintiel, lila(k), veige d'oi, enzovoorts7. 

De ontleningen uit het Duits komen duidelijk veel minder frequent voor dan de Franse 
ontleningen. Bij de autochtone, in het wild groeiende haagwinde, paardebloem en klaproos 



ontbreken ze zelfs geheel. Opvallend in overeenstemming hiermee /ijn de lage aantallen 
Franse ontleningen bij de haag winde (5 maal) en de klaproos (11) Bij de eveneens inheemse 
paardebloem lijkt de /aak met 178 gevallen van ontlening anders te liggen. Betrekt men 
echter bij dit aantal de betreffende types zelf, namelijk с к hoi ei cnpis-en-lit.dan blijkt dat 
deze juist betrekking hebben op het relatief jonge, juist weer wél uit het zuiden overgeno
men gebruik om de bladeren als sla te eten De Franse paardebloem-ontleningen hebben dus 
geen betrekking op de plant /elf, maar op een later geïmporteerde celgewoonte 

3 8 5 Indu ekte ontlemng 

Onder "indirekte ontlening" versta ik ontlening die niet vanuit een daadwerkelijke 
kontaktsituatie heeft plaatsgevonden. Zulks is eerder het geval bij ontlening uit de botani
sche of botanisch-medische vaktaal. In grote mate is heeft indirekte ontlening plaats gevon
den bij de types pioen, anjei en sei mg voor de gelijknamige pioen (961 maal), anjer (907) 
en sering (465). 

3 8 6 Geogi afi se h bepei tie ι e g ist ei s 

Bij de behandeling van de klaproos heb ik op kaart 12 31) een vergelijking gemaakt tussen 
de verspreiding van enkele oudere benamingen van de klaproos en de slaapbol over het hele 
taalgebied Daarbij valt op dat deze namen eerder geografisch dan botanisch vastliggen: er 
zijn duidelijk herkenbare maan-, slaap- en heul-1 olie -gebieden, waarbinnen beide planten 
vrijwel systeemloos de er voorkomende namen kunnen dragen. Dit verschijnsel staat niet 
op zich/elf, zoals uit de volgende voorbeelden blijkt: 

- Ook bij de behandeling van de haagwinde blijkt dat het type spokebloem semantisch met, 
maar geografisch wel vastligt. Kaart [2 2 3] toont onmiskenbaar dat de benaming 
spokebloem en varianten vrijwel strikt beperkt is tot de provincie Friesland, terwijl deze 
benaming daar met alleen voorkomt voor de haagwinde, maar ook voor de klaproos, het 
fluitekruid, het zevenblad, de korenbloem en de paardebloem Enerzijds wordt deze 
benaming daar dus voor een /estai planten gebruikt, anderzijds komt hij buiten dit gebied 
in het geheel met voor. 

- Nog een voorbeeld van deze geografische gebondenheid vormt het type zere-ogen-
bloem Bij drie van de door mij onderzochte planten komt dit type uitsluitend in N.-Holland 
(West-Fries, Waterlands) voor, namelijk voor de haagwinde (E 040a, 058,059 en 061 a), 
voor de pioen (E 010) en voor de klaproos (E 009a, 023,024,031,032,033,047a, 050 
en 057, waaraan nog toe te voegen zeei -oog in E 028a). Daarnaast komt het in het West-
Fries ook nog voor voor de silene (Silene L., Heukels 1907,236) en in het Waterlands 
voorde hondsdraf (GlechomahederaceaL.; Heukels 1907,113), terwijl in beide dialek
ten zeei -ogenbloem en zei e-ogenbloem ook nog gebruikt wordt ter aanduiding van het 
duizendblad (Achillea millefolium L., Heukels 1907,2-3)8. Echter ook de wilde kamille 
( Anthémis arvensis L ) wordt hier volgens vragenlijst D 50,5c zei e ogenbloem genoemd 
(E 014,024,024a, 056,090), wat voor het Waterlands weer bevestigd wordt door Heukels 
( 1907,21 )4, evenals volgens vragenlijst D 50,1 de echte kamille (Matricaria chamomilla 
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L.)· zei e ogenhloem (E (X)6a*, 023,024,029,056.057), wederom door Heukcls beves
tigd voor het Watcrlands (1907. 151)'°. 

De/e bevindingen doen denken aan wat Goossens in de taal van het Belgisch-Limburgse 
landbouwbedrijf aan benamingen voor allerlei bundels en stapels van graan, stro en hooi 
aantrof, waar een hele reeks van woorden herhaaldelijk terugkeert in verschillende beteke
nissen, en hij het begrip poh semiex ι ees introduceert ( 1963 1,208 e.v.). Weliswaar gaat het 
in de door mij gegeven voorbeelden telkens om eén woordtype en met om reeksen van 
woorden, maar het principe is hetzelfde Goossens konstateert vervolgens dat in du gebied 
het verschil in betekenis "gewoonlijk" -dus niet altijd'- ook met verschil in geografische 
verspreiding gepaard gaat 

Vanwege de mindere kwaliteit van mijn materiaal, durf ik amper een uitspraak aan over 
de geografische spreiding binnen beperkte gebieden, al zou dat bij spokehloem nog wel 
kunnen Bij de verklaring van dit type bij de haagwinde (aldaar in groep D 1 3 2) bleek dat 
nogal wat korrespondenten aangeven dat deze benaming specifiek slaat op de bloem en dus 
niet op de plant m /ijn geheel. Dijkstra ( 1900-11,111,181) noemt spoekeblom "in ' t alg voor: 
(een)/eerin'toogvallendebloem,in'tbijzondervoor convohulusчеріііт( .),(ookvoor ) 
papa\ei ihoeas". Het benoemmgsmotief is dus afkomstig van de bloem, die door zijn kleur 
(en grootte) zonder meer opvallend is in de (wilde) vegetatie waar hij voorkomt. De witte 
kleur legt vervolgens speciaal verband met het element spook, dat als betekeniselement ook 
de lichtspelmg donkcr-lichl heeft (WNT XIV s.v spookac htig). Ook bij de klaproos bleek 
dat de opvallende bloem een belangrijk benoemingsmotief is, maar er is meer' spokehloem 
werd opgegeven voorde klaproos in 23 Friese plaatsen, die alle liggen in het noordwesten 
en noorden, het gebied dat exact samenvalt met de kleibouwstreek waar koren verbouwd 
wordt Ook de enige plaats in het Nederlandse taalgebied waarde korenbloem spokehloem 
genoemd wordt, ligt juist in dit gebied. 

Men kan ter verklaring van dit verschijnsel dus allerlei afzonderlijke redenen geven, 
waarom zowel plant A als plant В als plant С enzovoorts in een gebied de benaming X dragen. 
Ook zou nog wel verklaard kunnen worden waarom in het ene gebied de benaming X ge
kozen wordt en in het andere Y, bijvoorbeeld. 

( 1 ) omdat het gehi uik waarnaar in de benaming verwezen wordt in het ene gebied wel 
en in andere gebieden met voorkomt, bijv de landschappelijke samenhang lussen het voor
komen van benamingen met betrekking tot bepaalde religieuze gebruiken en het gebied waar 
die religie voorkomt, 

(2) omdat de zaak waarnaar in de benaming verwezen wordt in het ene gebied wel en in 
andere gebieden niet voorkomt Zo kan bijv bij de benoeming van de gezaagde bladeren 
van de paardebloem in het gebied waar de diepgetande ¿aaghaal (waaraan een ketel boven 
het haardvuur werd opgehangen) voorkomt wél naar dit voorwerp verwezen worden en m 
een gebied waar in plaats daarvan de uiterlijk met gelijkende kettmghaal (zie afbeelding 00) 
voorkomt niet, 

(3) omdat het woord waarnaar in de benaming verwezen wordtin het ene gebied wel en 
in andere gebieden met voorkomt, bijv de landschappelijke samenhang tussen het voorko
men van benamingen met чткчеп- en het gebied waar Pinksteren Sinksen genoemd wordt. 
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Ondanks deze afzonderlijke en in beginsel niet onjuiste verklaringen die uitgaan van het 
geografisch beperkt voorkomen van een gebruik of van een /aak waarnaar in de benaming 
verwezen wordt, of van het uitsluitend in beperkte gebieden voorkomen van bepaalde 
woorden, blijft dit verschijnsel nodeloos verwarrend en uitermate onlogisch Kennelijk wordt 
het veroorzaakt door geografisch beperkte registers die sterker /ijn dan de gebondenheid 
van een bepaalde benaming aan een bepaalde plant. 
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Noten 

1 Een /eker wantrouwen ten opzichte van dit verspreidingsgebied spreekt al uit Weijnen ( 19T)d. 185 
noot 32) 
1 Hel/elfdc geldt ook voor de overige recensies (V G I969, Goossens 1970, Eylenbosch I970, 
Mecrtens I970) 

' Zie ν ragenhjst D 42, 21 
4 Fuchs 1543 heeft nog peomenbloemen, Dodoens 1554 pioenblocmen 

" De gegevens zijn afkomstig uit De Lobel 1581,Kiliaan 1599,Dodoens lóOS.Nylandt 1682. WNT. 
Mar/ell, Robert en Bloch 1986 
^ Toblcr-Lommatzsch geeft zelfs (in verband met jasmijnolie) uit een Franco Italiaanse bron van 
voor 1400 d\jasimiii,ja\min en diasmm (IV, 1594) 

Een uitzondering hierop vormen de types ι lolei \ let fiel en dergelijke voor de muurbloem in Ζ -
Holland en het noorden van Zeeland, waar ze voor de anjer juist in het oosten normaal zijn De sa
menstellingen met \iool (het simplex ontbreekt in mijn materiaal) komen alleen voor bij de muur
bloem en wel alleen in de zuidoostelijke dialektcn in vak L en Q 

* Los van N Holland wordt het duizendblad ook op Terschelling zeie оцепЫоттеп resp secne-
eaçenhiom genoemd (Roggen 1976, 98, Prins 1984, 23) 
'' LosvanN Hollandheetde wilde kamille volgens vragenlijst D 50, 5c ook nog reff rxje/MeK 147, 
zeei oqenki wel (K 073), zei e ogenhloem (K 230, L096a, O 061), zieie eqenblum (K 262) en (zjeie) 
oi-enhloem (H 069) 
"' Los van N -Holland heet de echte kamille volgens vragenlijst D 50. 1 ook nog zei e оцепЫоет te 
F 144c 
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4 

T A A L S YSTEMATISCHE ANALYSE 

4-1 Het begrip plantnaam 

411 Algemeen 

Over wat ik in deze studie versta onder de term plantnaam, heb ik me in de Inleiding (par. 
1 -2) al uitgesproken, waardoor er wat mij betreft geen aanleiding meer kan zijn tot mis
verstanden hierover. 

Plantnamen funktioneren maatschappelijk in verschillende milieus, die onder te verdelen 
zijn in dat van de vakmensen die zich wetenschappelijk of beroepsmatig met planten bezig 
houden, en dat van de leken. Onder vakmensen versta ik botanici, kwekers, telers, bloemis
ten en dergelijke. Daarbij moet aangemerkt worden dat de gebruikers van plantnamen voor 
een bepaald deel van de plantenwereld deskundig kunnen zijn en vooreen ander deel niet. 
Zo kunnen boeren of bollentelers ieder deskundig zijn op hun eigen terrein (graangewassen, 
bolgewassen), maar leek opelkaars terrein of op het terrein van bermplanten. De plantnamen 
die in deze verschillende milieus gebruikt worden, kunnen onderverdeeld worden in twee 
soorten: 1. wetenschappelijke of botanische plantnamen, en 2. niet-wetenschappelijke of 
etnobotanische plantnamen. 

4-1-2 De wetenschappelijke of botanische plantnamen 

De wetenschappelijke of botanische plantnamen funktioneren in een systematische nomen
clatuur en zijn onder te verdelen in: 

1. De internationale nomenclatuur met als voertaal het Latijn, hier verder te noemen de 
Latijnse nomenclatuur. Deze systematische naamgeving is sinds Linnaeus, dat wil zeggen 
sinds het einde van de 18de eeuw, en met name sinds Alfons de Candolle's Lois de la 
nomenclature botanique uit 1867 in regels vastgelegd. Eerst in 1905 sloten de Amerikaanse 
en Engelse botanicizichbijDeCandolle'sopzetaan(lVIöbius 1937,44e.v.; Mägdefrau 1973, 
50 e.v.; Louis 1977,375 e.v.). Het hanteren van Latijnse benamingen vindt zijn oorsprong 
in het feit dat het Latijn na de ondergang van het Romeinse rijk voortleefde als kultuurtaal 
en dat het Latijn zo eeuwenlang de voertaal van de wetenschap en dus ook van de botanische 
wetenschap is geweest. Veel namen stammen daardoor uit het klassieke Latijn, dat op zijn 
beurt vooreen groot deel bestaat uit vooral Griekse leenwoorden, en uit het Middellatijn 
(500-1500), waarbij de laatste vaak gesubstantiveerde adjektiva zijn bij het weggelaten 
substantief herba. Na de dood van Mohammed in de 7de eeuw na Chr. werd deze nomen
clatuur uitgebreid met een golf van Oosterse, vooral Arabische plantnamen. Daarnaast zijn 
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sinds de Middeleeuwen ook Europese volksnamen, meest Romaanse en zelden Germaanse 
en Slavische, onderdeel ervan gaan uitmaken terwijl er sinds ongeveer 1 'iOO door de 
ontdekkingsreizen ook exotische namen in opgenomen werden Door de stroomversnelling 
van de botanische wetenschap in de 17de eeuw steeg de behoefte aan een meer gediffe 
rentieerde en precie/e nomenclatuur en ontstond een steeds grotere verwijdering van de 
antieken Het Latijn blijft bij de hantering van deze terminologie het uitgangspunt Au
thentieke, met-Latijnse namen, zoals Indiaans/;m worden "verlatijnst ' iolpetunia en ook 
worden -meest sinds Linnaeus- namen gevormd op grond van bepaalde kenmerken waarbij 
men /ich bijna uitsluitend van Latijns-Gnekse elementen bedient, zoals c/iuidi ipetalii s "met 
vier kroonbladen" Een ander procede is de kunstmatige vertaling, wat bijvoorbeeld het geval 
is bij de paardebloembenaming leontodón samengesteld uit Grieks /Uiüven οδών maar 
in feite berustend op Franse en Duitse volksnamen van het type dent de lion en low enzahn 
Weer een andere groep Latijnse benamingen zijn eigenlijk verlatijnste eponiemen of 
persoonsnamen, bijv тацпоіш naarde Franse arts en botamkus Pierre Magnol ( 16Ì8-1715 ) 
(Genaust 1976, 10-19) 

Aan de wetenschappelijke naam wordt steeds de naam van de auteur toegevoegd Als 
de/e te lang is wordt hij afgekort en gevolgd dooreen punt Zo staat L steeds voor Linnaeus, 
Web voor G H Weber, Schulz voor M Schul/e, daarentegen Schulz voor O E Schulz 

De officiële Latijnse plantnamen zijn op grond van nieuwe botanische inzichten ook aan 
verandering onderhevig Dit bleek al in paragraaf 1 1 van hoofdstuk 1 sinds 1933 zijn drie 
van de /even door Pauwels behandelde planten van naam veranderd 
- haagwinde Convolvulus sepium L > Calystegia sepium (L ) R Br 
- muurbloem Cheiranthus chein L > Lrysimum thein (L ) Crani/ 
- paardebloem Taraxacum officinale Web > Taraxacum officinale Wiggers, s s ' 
2 De nationale nomenclatuur met als voertaal de betreflende standaardtaal, voor wat ons 
land betreft hier verder te noemen de Nederlandse nomenclatuur In Nederland is deze voor 
het eerst vastgesteld in 1906 in de uitgave Nedeilandsche Plantennamen \ooi algemeen 
\>ehi nik (NN V 1906), eind 1983 herzien in de Naamlijst \ an de Nedei landseplanlesooi ten 
(Heimans 1983) De officiële Nederlandse namen in de uitgave Nedeilandsthe Planten
namen \ooi algemeen i>ebiiiik /ijn gebaseerd op de Nederlandse volksnamen De Com
missie voor Nederlandsche Plantennamen, in 1902 ingesteld door de (inmiddels Konink
lijke) Nederlandsche Natuurhistorische Vereemging om door een doelmatige keu/c een
heid te brengen in het gebruik van Nederlandse plantnamen, koos /e immers uit de speciaal 
met dit doel verzamelde volksnamen, die later in 1907 nog eens integraal door Hcukels 
uitgegeven werden (Brok 1979, 136) Dat deze keu/e arbitrair zou /ijn, stond indertijd al 
vast Het kunstmatige karakter ervan werd toen al door Springer ( 1907,1911 ) fel bestreden 
en /elfs in 1984 nog geeft de Nederlandse Flora bijv voor Cheiranthus chein L naast 
mum bloem nog steeds de volksnaam fletten (Van der Meijden 1984, 292) 

In principe/ijn de internationale en de nationale nomenclatuur niet afhankelijk van elkaar, 
wat niet uitsluit dat de Nederlandse naam (gedeeltelijk) een vertaling kan /ijn van de La
tijnse Zo heet bijvoorbeeld de Atriplex Babingtomi in het Nederlands Babinqtons Melde 
naar de 19de eeuwse Engelse auteur С С Babington Dat de Latijnse benaming invloed 
uitoefent op de Nederlandse, blijkt uit het feit dat toen de benaming Atriplex Babingtomi 

248 



gewijzigd werd in Atriplexglabnuscula, de Nederlandse nùamBabingtorì ïMehie veranderd 
werd in kustmelde Van de andere kant echter heeft de nationale nomenclatuur vooral in het 
verleden ook invloed uitgeoefend op de Latijnse. 

Ook de officiële Nederlandse plantnamen /ijn in de loop der tijd aan verandering onder
hevig Dit bleek al in paragraaf 1 3 van hoofdstuk 1. sinds 1933 /ijn twee van de zeven door 
Pauwels behandelde planten van naam veranderd. 
- Anjelier > Anjer 
- Violier > Muurbloem 

4 1 3 De niet-wetensthappelijke of etnobotanische plantnamen 

De/e pre-wetenschappelijke namen, meestal dialekt- of volksnamen genoemd, worden ge
bezigd door leken en vormen het eigenlijke onderwerp van mi|n onderzoek. Vanuit hun eigen 
discipline hebben botanici van oudsher het belang van de volksnamen voor hun vak onderkend 
en zij zijn dan ook de eersten die deze benamingen systematisch verzameld hebben In die 
/in beschouwt Pop hun methode van matenaalverzamelen als de eerste toepassing van de 
indirekte methode bij de verzameling van dialektmatenaal (1950, 106-112) 

Waar de Latijnse nomenclatuur los staat van de levende taal ot van politieke gren/en, 
wordt de nationale begrensd door taalgrenzen en eventueel daarmee samenvallende poli
tieke gren/en en vormt de etnobotanische nomenclatuur een continuum, dat uiteraard 
beïnvloed wordt door de standaardtalen Anders dan bij de wetenschappelijke nomencla
tuur, die artificieel is, bestaan er voor de etnobotanische geen vastgelegde regels. Ze volgt 
de natuurlijke ontwikkeling van de taal in zoverre die afhankelijk is van interne en externe 
fdktoren Bovendien omvat de etnobotanische nomenclatuur (in elk geval in West-Europa) 
een veelheid van dialektbenamingen voor eenzelfde plant binnen één taalgebied In recent 
antropologisch en linguïstisch onderzoek naarde principes van etnobiologische klassitikatie 
in o.a Ζ -Amerika (zie par 4 2 2) ontbreekt deze veelheid ot clialec tal mass (Sibata 1981, 
139) konsekwent, omdat het onderzoek specifiek gericht is op één opnamepunl, waar 
kennelijk geen etnobotanische heteronymie optreedt 

4 2 Het begrip nomenclatuur 

42 1 De wetenschappelijke of botanische nomenclatuw 

Gamier stelt in zijn studie over plantnamen onomwonden· "on ne peut pas nommer sans 
classer (au moins sommairement) m classer sans nommer" (1987, 13) Binnen de botani
sche wetenschap is de nomenclatuur inderdaad nauw verbonden met een systematische 
indeling van het plantennjk. De gehanteerde plantnamen staan niet los voor elke plant op 
zich, maar benoemen de onderdelen van een taxonomie, zoals de signaturen dat doen in een 
systematisch geordende bibliotheek. Ze identificeren met alleen een afzonderlijke plant, maar 
geven hem ook een plaats binnen een systeem. De botanische taxonomie stelt zich ten doel 
het grote aantal planten in bepaalde groepen te verenigen volgens hun meerdere of mindere 
overeenkomst. Door vereniging en rangschikking van de/e groepen krijgt men een hierar
chisch stelsel. 
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De eerste aan/etien tot een indeling van het plantennjk al dateren uit de Oudheid, bijv 
in het werk van Theophrastus (371-28^ ν Chr ) Na het baanbrekende werk op dit terrein 
van onder andere Dodoens ( 1517-1585), Clusius ( 1526-1609) en Lobehus ( 1538-1616) werd 
de botanie pas op het eind van de 16de eeuw door Caesalpinus (1519 1603) en Bauhin ( 1560-
1624) als zelfstandige discipline losgemaakt van medische toepassingen (Magdefrau 1973, 
Morton 1981, Eckart 1990) In 1735 bouwde de Zweed Linnaeus (1707-78), grondlegger 
van de botanische nomenclatuur, een zogenaamd kunstmatig stelsel op door zijn groepering 
zoveel mogelijk te beperken tot een kenmerk het aantal en de eigenschappen van de 
meeldraden Daardoor konden echter totaal verschillende planten als de salie en de sering 
binnen dezelfde groepering (met twee meeldraden) terecht komen Een eeuw later in 1864 
werd dit stelsel, met als grondslag de inmiddels gepubliceerde evolutieleer van Darw in, door 
de Duitser Alexander Braun (1805-87) omgevormd tot een zogenaamd nattwilijk stelsel, 
waarin de groepering juist volgens zoveel mogelijk kenmerken geschiedt Dit systeem werd 
m 1883 verbeterd en aangevuld door Brauns op\ olger als hoogleraar in Berlijn, de Duitser 
August Wilhelm Eichler (1839-87) 

Schema 3 Wetensthappelijk klassifikatieschema 

Nn eau 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

И 
16 

Klassißkalie 

Latijn \e naam 

Phyllum 

DIMSIO 

Subdivisio 

Classis 

Subcldssis 

Series 

Ordo 

Familia 

Subfamilia 

Tribus 
Genus 

I 

Subgenus ι 

Species 

Subspecies 

Vanetas 

Cultivar 

Nedei landde naam 

Hoofdafdeling (2) 

Afdeling (2) 

Onderafdeling (2) 

Klasse (1) 

Onderklasse 

Serie 

Orde (31) 

Familie (96) 

Onderfamilie 

Stam 

Geslacht 

Ondergeslacht 

Soort 

Ondersoort 

Vdnctcit 

Variëteit door 

mutatie of kruising 

Тоецераи op de haag* inde 

Cormophyten 
(= mei wortel, stengel en blad) 
Spermatophyta (= ¿aadplanten) 

Angiospermae 

(= bloemplanten ot bedektzadigen) 
Dicotylédones (= tweezaadlobbigen) 

Sympetalen 
(= met vergroeidbladige bloemkroon) 

η ν t 

Tubi flora 

Convolvulacaea (= wmdeachtigcn) 

η ν t 

η ν t 

Calyslegia R Br (= dubbelkelkwmde) 

|R Br naam gegeven door Robert 

Brown] 

η ν t 

Sepium (L ) (= haag-) 

[L naam gegeven door Linnaeus] 

η ν t 

η ν ι 

π ν t 
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Dit natuurlijke stelsel is in principe gebaseerd op evolutionaire ontwikkeling van de levende 
natuur en onderscheidt daartoe idealiter groepen die natuurlijk zijn m die zin dat ze een 
historische eenheid vormen Deze groepen worden dan ook geplaatst in een hierarchische 
klassifikatie De taxonomie nu is dat deel van de plantensystematiek dat zich bezig houdt 
met het klassificeren en het benoemen van de afzonderlijke soorten, geslachten enzovoorts, 
welke eenheden samengevat worden onder de term taxa (enkelvoud taxon) De hierar
chische struktuur houdt in dat de nomenclatuur voor een soort (= plant) konsekwent en 
systematisch allerlei kenmerken vastlegt Deze systematiek loopt over een groot aantal 
niveaus, waarin een plant in steeds toegespitstere mate gedefinieerd wordt Schema 3 toont 
deze niveaus aan de hand van de haagwinde 

Linnaeus verdeelt de benamingen die bij al deze niveaus horen in twee groepen 
1 de nomina sonoia dat wil /eggen de namen die uitgesproken (daadwerkelijk gerea

liseerd) worden, te weten de genusnaam (niveau 11 ) en de speciesnaam (niveau 13) en wel 
in deze volgorde De naamgeving is dus binair, want elke naam bestaat uit twee onderdelen 
te vergelijken met iemands voor- en achternaam Aan deze nomina sonora kan fakultatief 
de naam van de variëteit of cultivar (schijf 15-16) worden toegevoegd 

2 de nomina muta, de namen die met uitgesproken worden, te weten alle andere niveaus 
Het zwaartepunt van de klassifikatie I igt dus op het niveau van het се/ш ν en van de spa íes 

In de Latijnse nomenclatuur funktioneren deze twee niveaus als identifikatie van elke af
zonderlijke plant en ze worden daarom steeds in kombinatie gebruikt in een binaire nomen
clatuur Zo blijkt bijvoorbeeld verwantschap uit de namen Pirus malus en Pirus communis 
of uit de namen Prunus domestica. Prunus cerasus en Prunus armemaca De Nederlandse 
nomenclatuur kan ook binominaal zijn, zoals bij gekield kioos naast haakkioos, heifst 
boos stomphoekiq b oos en \ooijaai skioos Vaak is dat echter niet het geval, waai door de 
verwantschap tussen bepaalde planten verborgen blijft Verwantschap binnen de genoemde 
geslachten Pirus en Prunus bli|kt namelijk zeker niet uit hun respektievelijke Nederlandse 
namen appel en peei (Pirus) en pi uim, kei s en abi ikoos (Prunus) 

In semantisch opzicht is door deze hierarchische taxonomie de betekenis van een 
wetenschappelijke plantnaam afgegrensd De verschillende niveaus, waarvan als naam alleen 
genus en species genoemd worden, vormen als het ware het komplete scala van semantisch-
distinktieve kenmerken van een plant Als men die kenmerken met nummers of letters zou 
aangeven, dan ontstaan semantische modellen, zoals Moerdijk gebruikt heeft in zijn 
komponentieel-analytische studie over het begnppencomplex "rok-onderrok-jurk" ( 1979) 
Modellen, die daar sterk op lijken, worden in de botanie inderdaad gebruikt, zoals bij
voorbeeld de bloemfoimule van de anjerfamilie 

* К (5), В 5, M 5 + 5, V (2) - (¿) 

De wetenschappelijke naamgeving nu beoogt in principe alle planten op de wereld te be
noemen ongeacht de voor de mens praktische noodzaak tot identifikatie Ze onderscheidt 
bijvoorbeeld naast de hierboven al genoemde kroossoorten ook nog eens ceueeid glas-
kwos klem glaskwos en dnetallig glasktoos, bultkwos, puntkioos \eelviOitelig kioos, 
Koitelloos кюоч en klem kioos, waar in de natuur al deze soorten nooit bij elkaar zullen 
voorkomen en dus in praktijk de nood/aak tot deze onderscheidingen ontbreekt Ze kiest 
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daarbij bovendien vooreen typering op grond van een gelijkenis die weliswaar wetenschap
pelijk verantwoord is, maar met altijd lysiek het meest sprekend of met het blote oog waar 
te nemen Zo staan naast elkaar de volgende windende en klimmende planten kampeifoelie, 
clematis, gifsumak, wilde wingeid, wijnstok, hop, bitteizoet. hoon. veld- en boslatlmus. 
\o¡>el-.Yoedei-, hegge- en boswikke (/onder dat dieeigenschap uit hun naam blijkt) en klimop, 
bosiank, duizendknoop, akkei winde, walkruiden imgelwikke (waarbij die eigenschap op 
een of andere wij/e wel uitgedrukt wordt in de naam /onder dat dit tot gemeenschappelijke 
namen leidt). Dit laatste is pas het geval bij haag- en akkei и inde of hop-, \ eld-, oevei -, φ ooi 
en klem waihuid 

De Latijnse wetenschappelijke of botanische nomenclatuur, waarvan de nationale is 
afgeleid en ¿o een weerspiegeling is, berust op grond van deze overwegingen op de volgende 
algemene principes: 

( 1 ) De naamgeving of linguïstische identifikatie van een plant wordt bepaald door het 
voorkomen van die plant en met door de mate waarin men wil differentieren 

(2) Alle planten dragen een exclusieve, eenduidige eigen naam als de laatste trap van een 
hiërarchie 

(3) De laatste trap van een hiërarchie, waarna dus niet meer gedifferentieerd wordt, wordt 
niet begrensd door verschillen die met het blote oog waarneembaar zijn, maar door de mate 
waarin men variatie in kenmerken onder het soortniveau nog als zelfstandige plantcsoort 
honoreert In principe is de/c grens open, omdat er nieuwe ondersoorten ontdekt kunnen 
worden en omdat langs natuurlijke weg of door teelt nieuwe ondersoorten ontstaan. In praktijk 
is deze grens binnen de botanische wetenschap een kwestie van voortdurende afspraak en 
diskussie over de rangen onder hel soortniveau, /oals ondersoort, variëteit, oecotype en 
oecologische clines (Van der Meijden 1990, 10). 

(4) De exclusieve eigen naam van een plant bestaat uit twee elementen: 1. een meerduidige 
genusbenaming, waarin de mindere ot meerdere gelijkenis met andere planten tot uitdruk
king wordt gebracht, en 2. een (vaak meerduidige) speciesbenaming, waarmee een plant 
binnen de/e groep geïdentificeerd wordt De kombinatic van de/e elementen is eenduidig. 

(5) Door deze binaire naamgeving wordt iedere plant geplaatst in een hierarchisch systeem. 
(6) De naamgeving is in principe niet afhankelijk van het bestaande taalaanbod Zo nodig 

worden nieuwe namen kunstmatig gemaakt 

4 2 2 De ntet-wetemihappelijke of etnobotamsche nomenclatuw 

De in de aanhef van par. 4-2· 1 geciteerde stelling "on ne peut pas nommer sans classer (au 
moins sommairement) m classer sans nommer" (Gamier 1987, 13) is ook van toepassing 
op de etnobotamsche nomenclatuur Een sprekend voorbeeld daarvan is de ontdekking van 
de kleine kroos varen (Azolla carolimana Willd.), die in 1928 voor het eerst in Vlaanderen 
aangetroffen werd. Ik citeer: "Van verre gezien gelijkt het /eer wel op de Lenma minoi, in 
't Vlaamsch· aandeieit (waterlinze, kroos) zoowel zelfs dat een werkman, die bezig was 
aan 't vaardeke te Ghistel-Zevecote (dat was in koommaand 1928) en aan wien ik naar den 
name vroeg van 't nieuwe waterkruidje, me zonder hem te moeten bepei/en seffens /ei: 
«'t Is too leit, meneere!»" (Biekorf 1930, 29-30). 
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4 2 2 1 D b PROTcm PI T H H O R I L VAN B I RLIN 

Door de belangstelling van Amerikaanse antropologen en etnografen is er op het terrein van 
de etnobotanische taxonomie recent veel onderzoek verricht Na de door de antropoloog 
Berlin (1969) aangetoonde wetmatigheden in het verschil in gewicht (de preponderantie) 
van perceptuele kategoneen met betrekking tot de benoeming van kleuren, heeft vooral Rosch 
de resultaten van dit onderzoek uitgewerkt tot een prototypetheorie voor perceptuele en 
natuurlijke kategoneen, waarbij onder natuurlijke kategoneen verstaan worden de 
kategoneen die klassen van natuurlijke entiteiten benoemen 

Kort samengevat (/ie Geeraerts 1986,190-192) komt de/e theorie erop neer dat bepaalde 
kennisgegevens saillanter zijn dan andere, met andere woorden dat bepaalde cognitieve 
gegevens een groter gewicht hebben dan andere Deze preponderantieverdeling is niet 
tweeledig, maar gradueel Perceptuele kategoneen blijken dan ook niet scherp van elkaar 
afgegrensd te zijn, maar langs de lijnen van een min of meer continu spektrum in elkaar over 
te gaan Eigenlijk zijn ze alleen in hun kern ondubbelzinnig prototypisch en tocaal bepaald 
Een linguïstisch uitvloeisel daarvan is bijvoorbeeld dat bepaalde saillante kleuren ("focal 
colors' ) linguistisch gemakkelijker te köderen zijn, dat /e eenvoudiger te onthouden zijn 
en dat de/e focuskleuren ook inderdaad kortere namen hebben Gebleken is nu dat ook de 
(konkrete) objektbenoemende kategoneen een interne informalieverdeling vertonen, die 
gebaseerd is op de saillantheid van de kenmerken van die Objekten De op grond hiervan 
door Rosch opgestelde prototypetheorie voor natuurlijke kategoneen, houdt in dat het 
referentiedomein van die kategoneen is gekoncentreerd rond een focus beslaande uit een 
(prototypisch lid (of leden) van die kaïegone De kenmerken van dit focale exemplaar (-
en) zijn m het algemeen de meest saillante kenmerken van het met de kategone verbonden 
koncept Uit experimenten bleek deze prototypische kennisorganisatie ook aanwezig in 
onbewuste cognitieve processen 

Een verdere uitwerking van deze cognitieve kennisorganisatie werd mogelijk door Berlins 
onderzoek naar de etnobotanische kennis van de Mayaans-sprekende Tzeltal-Indianen in 
deChiapasinZ -Mexico(Berlin 1972en 1974)envandeJivaroaaans sprekendeAguaruna's 
mhetAma/one departement m N W -Peru (Berlin 1976) In het botanisch lexikon van de/e 
talen werd hij getroffen door een strukturele uniformiteit van benoemen, die in taalkundige 
/in de menselijke herkenning van tundamenteel-objektieve samenhangen in de biologische 
wereld weerspiegelt als een hierarchische klassifikatie Bovendien bleken de preponderan
tie verhoudingen zich niet alleen voor te doen op een bepaald konceptueel niveau, maar ook 
tussen hierarchisch geordende konceptualisermgsniveaus Berlin ontwikkelde in 1978 op 
grond daarvan, maar ook op grond van uitvoerig onderzoek van anderen, een algemene theorie 
met belrekking tot de etnobiologische (etnobotanische en etnozoologische) klassifikatie en 
de ontwikkeling van het etnobotamsch en -zoologisch lexikon In de etnobotanische 
klassifikatie blijken vijf [of zes] niveaus onderscheiden te worden, zoals schema 4 toont 

Cruciaal is nu dat een van de/e niveaus het basisniveau ("basic level") is Meestal is dat 
het generieke, maar daar kunnen kulturele verschillen in optreden De grotere psychologi
sche saillantheid van het generieke niveau blijkt linguïstisch uit het feit dat het de meeste 
enkelvoudige namen bevat, gemakkelijker onthouden en aangeleerd wordt, enzovoorts 
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Berlin (1978, 15-16) noemt deze enkelvoudige namen "primary lexemes" of "single 
words" en verdeelt ze onder in (zie ook schema 3 m Casson 1981, 80) 

1. "simple primary lexemes" de ongelede, niet-samengestelde namen, zoals spai of eik 
2. "complex primary lexemes" de samengestelde namen, die weer te onderscheiden zijn 

in: 

2-1 onproduktieve namen: de samengestelde namen, die géén konstituent bevatten van 
een hoger niveau, bijvoorbeeld pwpotje dat meteen soort potje is, of fluwelen bioekje,da.t 
met een soort bioekje is 

2-2 produktieve namen- de samengestelde namen die weliswaar een element bevatten 
van een hoger niveau, maar die rechtstreeks kontrasteren met de namen uit de twee genoemde 
kategoneen 1 en 2· 1, bijvoorbeeld denneboom dat in kontrast op gelijk niveau staat met ψαι 
oïeik uil kategorie 1 (en niet met *deimebloem), ofpispotjesplant dat op gelijk niveau staat 
metflim eten bi oekje uit kategorie 2· 1. Eerderkonstateerde Berlin ( 1976,111 ) dat sommige 
van deze produktieve primaire namen afgekort kunnen worden {denneboom=den) en andere 
niet (pmksteiboom Φ *pink<;tei) 

Met deze omschrijving komt Berlins "single word" zeer dicht bij de term "nom simple", 
die Callebaut (1981) m zijn studie over vogelnamen gebruikt. Ook Gamier hanteert deze 
term voor zowel de ongelede als de gelede plantnamen, voorzover die m de "langue spé
ciale" van de botanie funktioneren als "un seul bloc", bijv Reme-Claude ofPomme-de-tei ι e 
(1987,33). 

De in schema 4 gegeven klassifikatieniveaus van Berlin zíjn in het kort als volgt te 
karakteriseren: 

- Kingdom Het kingdom, aanvankelijk door Berlin ( 1972,1973) nog konsekwent "unique 
beginner" genoemd, is de meest algemene klasse van het domein en omvat alle planten. De 
naam van deze kategorie is, indien hij voorkomt (wal niet in alle talen het geval is), een "simple 
primary lexeme". 

- Life-foi т. De etnobotanische life-form-termen benoemen de meest omvattende 
begripsklassen van planten, die volgens vaste regels in etnobotanische taxonomieën ge
vonden worden. De afzonderlijke life-form taxa zijn zeer gering in aantal, ze omvatten 
verreweg de meerderheid van alle lagere taxa en worden bijeengehouden door een zeer 
beperkt aantal botanische kenmerken. De namen in deze kategorie zijn meerduidige "simple 
primary lexemes" Brown (1979, 329) onderscheidt op grond van een inventaris van 105 
over de gehele wereld verspreide talen 5 universele botanische life-form taxa: 

1 "tree" [± boomj grote plant (ten opzichte van de planteninventans van een bepaald 
gebied), waarvan de delen voornamelijk verhout of houtachtig zijn. 

2. "grerb" [± kruid], kleine plant (ten opzichte van de planteninventans van een bepaald 
gebied), waarvan de delen voornamelijk kruidachtig zijn (dat wil zeggen: groen, met bla
deren en niet houtachtig). 

3. "bush" [± struik] plant van middelmatig formaat (ten opzichte van "tree" en "grerb"). 
4. "grass" [± gras]: kruidachtige plant met smalle, vaak lemmet- of spiesvonmige blade

ren. 
5. "vine" [± wingerd]: plant met een kruipende, windende of klimmende stengel. 
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Schema 4" Etnohiologiuhe klasstfikatienneaus 

Nneau 

Kingdom 
Life-form 
| Intermediate 
Generic 
Specific 
Varietal 

Botam SÍ h 

plant 
boom 
altijdgroen 
spar 
zilverspar 
Colorado zi Iverspar 

Zoologi VÌ h 

dier 
VIS 

zoetwater] 
baars 
stekelbaars 
driedoornige stekelbaars 

De chronologische volgorde waarin deze lile-form-klassen lexikaal gekodeerd worden, 
verloopt naar aangetoond is ook daadwerkelijk van 1 naar 5, zoals in schema 5 in beeld 
gebracht. 

Schema 5: Volgoide naaim de life-foim-klasseii leukaalgekodeeid woiden 

[geen life-forms] -> ["tree") —> ["grerb"] -» ["bush"] 
["vine"] 
["grass"] 

Stadia: 1 2 3 4 - 6 

- Genene: Het generieke niveau is, zoals gebleken, het basisniveau. Het omvat "primary 
lexemes", zowel de met-samengestelde als de (on-)produkticve, al dan niet afte korten namen. 
Berlin ( 1972,66 c.v.) konstateert dat deze "single words" in chronologische zin ten grondslag 
liggen aan de gehele benoemingsstruktuur Ze funktioneren als semantische eenheden van 
waaruit het complex van de naamgeving is opgebouwd. Naar zijn mening benoemen deze 
"single words" in eerste instantie de kleinste groep planten die om een eigen naam vraagt, 
dat wil zeggen die taalkundig van andere groepen onderscheiden moet worden. Hij beschouwt 
ze in navolging van de wetenschappelijke nomenclatuur als genusbenammgen ("genene 
names") en gaat ervan uit dat ze m eerste instantie één specifieke plant benoemen en wel 
de meest voorkomende, opvallende of prototypische van zo'n groep In de etnobotamsche 
klassifikatie zijn ze m principe dus eenduidig en vormen ze de afsluiting van de hiërarchie. 
In een primitieve samenleving bestaan dus in eerste instantie uitsluitend generieke, ongelede 
namen 

- Spec ifìt, respektievelijk Vai letal Desondanks komen er ook meerduidige genene names 
voor, die subgeneneke taxa omvatten. Deze specific (en de daarop volgende varietal) taxa 
zijn een verdere verfijning van de genene taxa en worden linguïstisch doorgaans geken
merkt door binominale "secondary lexemes". Het voorkomen van deze taxa blijkt in relatie 
te staan met hun kulturele relevantie (Berlin 1978, 18), die hen een groter gewicht geven 
waardoor hun prototypiciteit als het ware stijgt tot het niveau van het generieke Bij de Tzeltal-
Indianen en de Aguaruna's bleek deze kulturele importantie in afnemende mate voor 1. 
gekultiveerde planten (bewust aangeplant), 2. beschermde planten (niet aangeplant, maar 
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ook niet opzettelijk uitgeroeid), 3. nuttige planten (wel nuttig, maar met systematisch be
schermd) en 4 onbelangrijke planten. Duidelijk bleek ook dat de verschillen op dit niveau 
minimaal zijn en dat de namen ervoor meestal bewust aangeleerd zijn Desondanks komen 
erook opdit niveau nog "primary lexemes" vooren wel het meest bij planten meteen kultureel 
belang en bij veel voorkomende of anders/ins opvallende planten Ze vallen dan echter steeds 
samen met een hogere generieke naam en wel als in onderstaand schema. 

[genene] spar 

[specific] spar zilverspar 

Bij een vergelijking van de officiële Nederlandse en Franse vogelnamen trof Callebaut ( 1981, 
36) een zelfde eigenaardigheid aan. Uitsluitend de Nederlandse vogelnamen kennen het 
verschijnsel dat een generieke "nom simple" /onder enige speci fikatie op het specific-ni veau 
funktioneert. Dit verschijnsel bleek bijeen globale vergelijking ook met bij de officiële Duitse 
vogelnamen voor te komen. Het voorbeeld dat Callebaut geeft is: 

[genene] fuut 

[specific] fuut roodhalsfuut geoorde fuut 

Het is opmerkelijk dat eind 1983 bi| de herziening van Nedo lanche he Plantennamen voor 
algemeen цеЬішк (NNV 1906) juist hierover een pijnlijk konflikt ontstond tussen de 
kommissieleden, die de herziening moesten voorbereiden. Heimans stond op het standpunt 
dat in de nieuwe nomenclatuur benamingen als loos voor een specifieke soort steeds een 
identificerende specifikatie als eiht, gewoon en dergelijke nodig hadden volgens de 
nomenclatuurregel dat homoniemen met zijn toegestaan. De andere commissieleden, 
Vethaak en Westhoff, bestreden dit als overbodig, hinderlijk en soms zelfs misleidend. 
Ondanks het feit dat Heimans in dit konflikt uiteindelijk won, blijken de samenstellers van 
flora's na de herziening dit principe toch niet konsekwent te volgen2 

-lutei mediate: Hel intermediate niveau is van een grotere algemeenheid dan het generieke, 
maar is specifieker dan dat van de life-forms. Het gaat hierin bijv. om een groep als "altijd 
groen", die een aantal bomen, zoals de den en de spar, bevat, maar die zelf onderdeel vormt 
van de life-form "boom". In het onderzoek van Berlin bleek het bij de intermediate taxa te 
gaan om globale, uiterlijke overeenkomsten en met om funktionele overwegingen. 

4 2 2 2 DE WITTEN Л\ GARNIER 

Zeer grote bezwaren tegen de opvattingen van "les anglo-saxons" (ι с. de school van Berlin) 
heeft Gamier. Na in eerste instantie de superioriteit van wetenschappelijke klassifikatie boven 
de etnobotanische klassifikatie in twijfel getrokken te hebben (1987,14-15), noemt hij als 
voornaamste bezwaar tegen Berlin en de zijnen dat ze de overigens door hem ook onder-
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kende klassificerende trekken in de etnobotamsche nomenclatuur zien als een kopie van de 
wetenschappelijke klassitikade Hij vindt dit zowel een vorm van overschatting als van 
onderschatting van de volkeren die onderzocht werden van overschatting, omdat naar zijn 
mening deze vergelijking met opgaat, van onderschatting, omdat de etnobotamsche 
taxonomie voorafgaat aan de wetenschappelijke en omdat ze niet kunstmatig is (1987,39-
40) In 'The pragmatics of folk classification' heeft ook Morris (1984) zich bezig gehouden 
met de oppositie tussen degenen die taxonomie uitsluitend als een intellektueel gebeuren 
zien op grond van de plantmorfologie, en degenen die heel praktisch vanuit de plant en het 
gebruik of nut redeneren. Hij verwijst daarbij naar Hargreaves (1976), die een rechtstreeks 
verband legt tussen nut en nomenclatuur. Volgens hem zouden alleen planten met nut een 
naam hebben en planten zonder nut met. De vraag is dan of zo'n "nuttige" benaming wel 
een taxonomisch label is, want het blijkt dat allerlei planten m gebruik tegen dezelfde ziekte 
ook dezelfde namen kunnen hebben en dat bewijst dat het volk eerder naar het nut dan naar 
de uiterlijke overeenkomst blijkt te kijken. Hoewel ook Berlin duidelijk het "nut" als 
naamgevende faktor aan de orde gesteld heeft, is deze laatste observatie zeker van belang. 
Zelfs in mijn beperkte materiaal heb ik er voorbeelden van gevonden, zoals /ei e-ogenbloem 
en hlmdebloem voor zowel de haagwinde als de klaproos en kankei bloem voor zowel de 
haagwinde, als de klaproos en de paardebloem. 

De feitelijke bezwaren die Garnier noemt, berusten op de volgende punten: 
- de benamingen voor de 1 ife-form ("formes des plantes") ti ее betekenen eerder boi s "hout, 

bos" dan ai bi e "boom", 
- de tweedeling tiee I gieih was al bij de Babylomers bekend en werd al 300 v. Chr. 

toegepast door Theophrastus; 
- de hfe-formbenaming vine had in het Frans met vertaald mogen worden met hanes 

("slingerplanten") maar met plantes gì ¡ñipantes ettiaînantes ("planten die klimmen of 
over de grond kruipen"), 

- volkeren met de life-torm bush ("arbuste" of "buisson") zijn zeldzaam; 
- zelfs al komt er een genene niveau voor (en de namen daarop zouden beter aangeduid 

kunnen worden als "nom global"), dan nog ontbreken de andere niveaus, zoals klasse, 
orde en familie. 

Alleen al de aard van deze bezwaren, zoals de Franse vertaling van \ me, maakt het moeilijk 
ze erg serieus te nemen Gamier introduceert nodeloos een waardeoordeel, terwijl niemand 
betwist dat de wetenschappelijke klassifikatie als een produkt van de menselijke geest zijn 
oorsprong vindt in de etnobotamsche. De ouderdom van de tweedeling и ее I gì ei b bewijst 
dat juist 

Om inzicht te krijgen in het etnobotamsche benoemingssysteem gaat Gamier zelf uit van 
de volksnamen Hij heeft daartoe een vierdimensionale klassifikatie ontworpen bestaande 
uit een viercijfenge kode "gebaseerd op de ideeën zoals de volksnamen ze tonen of verber
gen": 
- Het eerste cijfer verdeelt alle namen in: 1. onomatopeeën of kindcrwoorden, 2. taalkun

dig doorzichtige samenstellingen en afleidingen, die eigenlijk een andere betekenis hebben 
(dus /onder dat een van de leden een plantnaam is) ofwel metaforen, 3. "noms simples" 
(die geen andere betekenis dan die van een bepaalde plant hebben), waaronder dus ook 
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de etymologisch ondoorzichtige namen, 4 samengestelde namen, waarvan een der leden 
een plantnaam is, en klasse 5, die hij nog niet ingevuld heeft en beschikbaar houdt voor 
andere gevallen 

- Het tweede cijfer wordt alleen gebruikt in de tweede groep en duidt de aard van de 
vergelijking aan 0. inherente eigenschappen, 1 menselijke akties, gevoelens, voorwerpen, 
2. dieren, 3. overige. 

- Het derde cijfer wordt alleen gebruikt in de tweede en de vierde groep en duidt eenvoudige 
relaties aan: 0. inherente eigenschappen, 1. menselijke akties, gevoelens, voorwerpen, 
2. dieren, 3 plaatsen, 4. overige, zoals bijgeloof. 

- Het vierde cijfer wordt gebruikt voor de verschillende subdivisies of onderverdelingen 
in. 0. zonder onderverdeling, 1. m sexe, 2. inkleur, 3. in formaat, 4. in smaak of geur, 5. 
in diversen. 

Hoe mooi deze indeling ook is, hij leidt niet tot dwingende konklusies. De knteria van de 
klassifikatie zijn met eenduidig· ze zijn gedeeltelijk zuiver onomasiologisch en gedeeltelijk 
semasiologisch De etymologisch ondoorzichtige namen vormen geen recele groep, omdat 
ze vooralsnog samenvallen of samen kunnen vallen met de groep, waarin de onomatopeeën 
apart genomen zijn. Bovendien zegt het al dan niet doorzichtig zijn van een plantnaam eerder 
iets over de stand van de taalkunde dan over de planten /elf. De klassifikatie brengt Gamier 
dan ook met tot konklusies. Wel formuleert hij op grond van zijn ervaringen bij het werken 
met zijn indeling een vijftal volgende universele wetten: 

I 
Een "nom simple", dat wil zeggen een met-samengestelde naam of een samengestelde naam, 
die als één geheel funktioneert (bijv Reme-c laude), definieert. 
1. Op hel niveau van de variëteit (vaak een gekulti veerde variëteit): de belangrijkste (vooral 

eetbare) gekultiveerde planten; 
2 Op het niveau van de soort (species): het grootste deel van de met-gekultiveerde planten-

bomen en struiken, nuttige of schadelijke kruidachtige planten, "anthropochores" (planten 
die in de menselijke omgeving plegen voor te komen); 

3. Op een nog hoger niveau, dal botanisch vaak met precies te omschrijven is, planten die 
nog wel bekend zijn en een naam hebben, maar die zonder groot belang zijn - of minstens 
de planten waarvoor het van geen belang is om ze van elkaar te onderscheiden 

4 Helemaal geen (afzonderlijke) naam dragen de overige planten, die in de meeste landen 
de meerderheid vormen en waarvan er nog maar een paar zijn m de streken met de minste 
vegetatie, zoals de Sahara (1987, 33-35). 

II 
Alle talen bezitten algemene namen, verder "noms globaux" (globale namen) te noemen. 
Dat zijn al dan niet samengestelde namen, die een "marque" (specifikatie) vragen om een 
fijner niveau te definieren of verschillende "marques" om verschillende fijnere niveaus te 
definieren. Alleen een uitputtende opsomming kan de begnpsomvang en de begripsinhoud 
van elke "nom global" afgrenzen, omdat een "nom global" vaak tegelijkertijd dekt 
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A Planten die (in populaire zin) deel uitmaken van de groep ("appartenance": het deel 
uitmaken van), en 

В Andere planten, die op hun beurt weer vergeleken worden met een van de voorgaande 
("apparentement": het lijken op) 

Dit gebeurt dan ook nog eens zonder dat men er zich zelfs duidelijk van bewust is, en /elfs 
als de konstruktie van samengestelde namen het niet toelaat de ene van de andere te on
derscheiden. 

Elke "nom global", zelfs die van groep A hierboven, en nog dringender die van groep B, 
verenigt - botanisch ge/ien - dikwijls zeer verschillende planten, die kunnen vallen onder 
de verschillende soorten van eenzelfde familie of van verschillende families, die soms ver 
verwijderd van elkaar kunnen zijn en zelfs tot een andere Atdeling horen. De gevallen waarin 
een "nom global" schijnt samen te vallen met een deel van de wetenschappelijke taxonomie, 
hoeven niet te verbergen dat er in andere gevallen geen enkele overeenkomst bestaat tussen 
deze twee soorten van klassificerende naamgeving Men moet daarom zorgvuldig termen 
als genus, familie en dergelijke vermijden bij het aanduiden van met-wetenschappelijke 
koncepten (1987, 262-63) 

III 
Het komt zelden voor dat een enkele "nom simple" met voldoende precisie een plant kan 
definieren Er zijn anderzijds ook bepaalde samengestelde namen, waarvan de precisering 
overdreven of dubbelop is. De gevallen zijn talrijk en gevarieerd, zoals: 
A. Een naam kan een hele groep definieren en is dan een "nom global" (zie Wet II), 
B. Een naam kan impliciet het marque "gewoon", "echt", "typerend" ("hoofd-") of "van dit 

land" bevatten (door ellips), 
С Een naam kan de naam van een gekultivecrde variëteit (cultivar) zijn en zo impliciet de 

korrespondercnde soort aanwijzen (1987, 262). 

IV 
In talen, die ook een schrijftaal hebben, vindt men plantnamen op verschillende niveaus1: 
A Het niveau "populaire paysan": de volksnaam van de mensen op het platteland (jagers, 

boeren, enz.), dikwijls in een streektaal of in een dialekt dat van de schrijftaal verschilt. 
В Het niveau "populaire citadin": de volksnaam van de stadsmensen; soms in de vorm van 

een soort argot. 
C. Het niveau "bourgeois"- de algemene volksnaam. 
D Het niveau "littéraire": de literaire naam 
E. Het niveau "scientifique": de officiële naam in de standaardtaal. 
De eerste drie niveaus kunnen zich bevinden in met-geschreven talen, onafhankelijk van 
een echte synonymie, van namen gebezigd door verschillende vakgroepen of van namen 
gebezigd voor verschillende doeleinden (1987, 263). 
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ν 
In alle talen dragen alleen de gewassen die door het volk belangrijk gevonden worden, een 
of meer namen, maar toegegeven moet worden dat voor talrijke mensen bijna alle gewassen 
belangrijk 7ijn (1987, 265) 

Het is lastig deze veelheid van observaties vooruitlopend op mijn eigen bevindingen van 
kommentaar te voorzien In de volgende paragrafen zal ik ze steeds daarbij betrekken en 
zoals daar zal blijken, hoeft aan hel belang van Gamiers observaties niet getwijfeld te worden. 

4 3 Heteronymie in de Nederlandse dialekten 

Wat leveren deze inzichten nu op voor de volksnamen van de in deze studie behandelde 
planten9 Allereerst valt op de grote hoeveelheid verschillende benamingen, die er in de 
Nederlandse dialekten voor deze planten bestaat Ze vormen /o met alleen voor deze, maar 
ook voor andere planteneen bevestiging van de hoeveelheden die bijv. Heukels(1907)en 
Paque (1896, 1912) in het Nederlandse en Marzell in het Duitse taalgebied aantroffen 

Voor elke behandelde plant biedt deze hoeveelheid als het ware een inventaris van ei
genschappen (semantic features). Een uitzondering daarop vormen meestal de ontleningen 
uit andere talen, inklusief de wetenschappelijke vaktaal, terwijl deze veelheid ν oor een deel 
nog gereduceerd kan worden door verschillen, die slechts berusten op verschillen in uitspraak 
(kemeeltje, kiitidnageltie. knageltje) ot op landschappelijke heteronymie (bijv N -Ne-
derlands pmk sterbloem naast Ζ -Nederlands sink senbloem) en daardoor in wezen geen andere 
informatie bevatten Desondanks identificeren de aangetroffen dialcktbcnamingen konkreet 
bijvoorbeeld de klaproos (Papaver rhocas L ) onder andere als: 

De roesverwekkende (slaapt oos) plant die in het koren {koi enbloem) of tussen de rogge 
(/ ofigebloem) groeit, een onaangename reuk verspreidt ( stink) oos), een stof bevat die slecht 
voorde ogen is (kwade-ogen-bloem), waarvan men zelfs blind kan worden (blmdebloeni), 
die zaden heeft die olie bevatten (heulbloem) en bloembladen waarvan kinderen rode inkt 
maken (mktbloem) of waarmee ze bi] wijze van spel flappende (Jlapioos) of klappende 
(klapioos) geluiden maken, en een zaaddoos met stempels waarmee ze kruisjes zetten 
(kruis/esbloem), enzovoorts. 

In zekere zin definieren, zoals gezegd, de verschillende heteroniemen van een plant samen 
de eigenschappen van die plant en identificeren ze samen voor het Nederlandse taalgebied 
als geheel die plant als onderscheiden van andere planten. In werkelijkheid echter 
funktioneren ze nooit samen, maar altijd ¡os van elkaar in de ruimte en sluiten ze elkaar uit, 
tenzij er binnen één dialekt verschillende namen voor dezelfde plant voorkomen 

Terwijl de veelheid van namen samen dus de klaproos identificeert, doen de afzonderlijke 
namen dat met per se. Kennelijk beslaan er naast de individuele eigenschappen van de 
klaproos (bloembladen, waarmee kinderen bij wijze van spel geluid maken) ook gemeen
schappelijke eigenschappen voor zowel de klaproos als de korenbloem (groeit in het koren) 
of als de pioen (stinkt) enzovoorts en lijkt men daar per plant en per dialekt een keuze uit 
te maken bij de naamgeving, dus. 
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Gemeenschappelijk identificerend 
- siinki ООЧ - in het ene gebied de klaproos 
- stinkioos = in het andere gebied de pioen 
Individueel identificerend 
- klapioos = in het hele taalgebied de klaproos 
Indien nodig, om verwarring uit te sluiten, differentieert men de/e keuze op grond van andere, 
minder primaire eigenschappen, bijv 
- kleine stmkioos = klaproos in Ζ W -Drente 
- stmkioos = pioen in Ζ W -Drente 
Om nu inzicht te krijgen in het hoe en waarom van deze keuzes (en de konsekwenties daarvan) 
zou men moeten kunnen beschikken over volledige inventarissen van alle voorkomende 
planten en plantbenamingcn per plaats, omdat de benaming van de klaproos in het ene dialekt 
met kontrasteert met de klaproosbenamingen in andere dulekten, maar uitsluitend met de 
benamingen van andere planten in het/elfde dialekt Er is dus per plaats sprake van een 
autonoom systeem en uitsluitend de eigenschappen van de klaproos (en per detimtie met 
eens de toepassingen daarvan, die per streek kunnen verschillen) zijn gemeenschappelijk 
voor het gehele taalgebied Het opstellen van /elfs maarten dele volledige inventarissen per 
plaats, laat staan van volledige inventarissen zoals Berlin en anderen gedaan hebben, is in 
het kader van deze studie onmogelijk, nog afgezien van het feil dat mijn onderzoek zich in 
eerste instantie slechts richt op een afronding van de studie van Pauwels, die m 1933 be 
trekkelijk willekeurig een zevental planten koos 

Het desondanks rijke dialektmatenaal dat voor deze studie verzameld is, verhindert dus 
zonder meer taxonomieën op te stellen, zoals Berlin dat gedaan heeft Van de andere kant 
legt de veelheid van namen, waarin telkens nieuwe aanknopingspunten met de benamingen 
van andere planten aan de oppervlakte komen, toch ook de struktuur bloot van etnobotamsche 
klassihkalie Juist verwarring in benamingen en de wijze waarop deze in de naamgeving 
vermeden wordt raakt deze struktuur 

Zoals gezegd vormen alle heteroniemen van een plant samen als het ware een inventaris 
van zijn eigenschappen Het zijn de linguïstische realisaties van het zowel op direkte waar
neming als op (encyclopedische) kennis berustende complexe geheel van eigenschappen 
van die plant De samenhangende elementen van dit geheel maken echter elk afzonderlijk 
of in kombmaties weer deel uit van verschillende referentiedomeinen, bijv "planten met 
rode bloemen", "planten met opvallende zaaddozen", "planten die in het koren groeien", 
enzovoorts Van al deze domeinen maakt de klaproos deel uit, maar telkens in een andere 
organisatie Hoewel dit complexe geheel en de daarmee samenhangende domeinen in theorie 
o\eral hetzelfde zouden moeten zijn, is dat in de praktijk niet het geval Лап de hand van 
het door mij gehanteerde mdelingsschema kan men globaal aangeduid, onmogelijk stellen 
dat de kennis van toepassingen en produkten (groep D 2 en 3) en van de botanische no
menclatuur (groep E) universeel is Evenmin is de overeenkomst met andere planten (groep 
G) universeel, aangezien de betreffende planten niet overal op dezelfde plaats voorkomen 
De kennis van uiterlijk (groep A), plaats van voorkomen (groep B), bloeitijd (groep C) en 
algemene eigenschappen (groep D 1) is in principe wel universeel De omstandigheden 
kunnen echter verschillen en dat heeft onvermijdelijk gevolgen voor de kennisorganisatie 
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en dus voor het prototypische in de etnobotanische klassifikatie Zo zal het met voorkomen 

van de korenbloem de klaproos tot enige korenbloem promoveren het amper voorkomen 

van de korenbloem /al de klaproos tot de "korenbloem bij uitstek" maken, terw ijl bij het met 

voorkomen van korenbouw de klaproos zijn *'korenbloem"-status geheel /al verhe/en Het 

valt dan ook onmiddel lijk op dat de benamingen van het type km enbloem en Loi ein oos voor 

de klaproos in de weidegebieden van Nederland met voorkomen 

Dit complexe geheel nu kan leiden tot de meest uiteenlopende en onoverzienbare gevolgen, 

waarvan de veelheid aan heteroniemen dan ook getuigt 

Hierboven noemde ik het verschijnsel dat binnen het dialekt van een plaats verschillende 

namen voor dezelfde plant voorkomen Pauwels noemt dit polyonomie ("veelnamigheid"), 

maar daarmee is nog met alles gezegd Weliswaar heeft hij in 1916 speciaal in Turnhout het 

naast elkaar voorkomen van verschi llende benamingen voor planten vastgesteld, /oals later 

ook De Schutter het "vreedzaam naast elkaar bestaan" van verschillende seringbenamingen 

in Konmgslo vaststelde (1980. 188), maar de praktijk bewijst toch dat vaak met al de/e 

heteroniemen tot het taalmateriaal van elke spreker behoren Pauwels formuleert dit als volgt 

Opmerkelijk is hel verder dal de overgrooie meerderheid der correspondenten elk slechts een 
naam opgeven 7i| zijn er/ich dus geens/ins van bewust dat in hun gemeente ook nog een anderen 
naam bestaat die misschien evenveel gebruikt wordt als die door hen opgegeven Voor hen is 
deze laaisie de benaming m hun dialect Dus moeten er in elke stad op elk dorp verschillen 
bestaan van wijk tol w i|k misschien van straat tol straal zonderdat ze door de bewoners worden 
opgemerkt Ook beslaan er wel verschillen in verband met het sociaal milieu het beroep de 
stand zelfs hel geslacht van de dialcclsprekers (Ι9Ή II) 

Uiteraard had hij daarbij ook nog de beperking tot bepaalde leeftijdsgroepen moeten on

derkennen (bijv De Schutter 1980), terwi)! bovendien de invloed van de standaardtaal 

inmiddels vrijwel overal ook nog de standaardbenaming heeft doen doordringen Schema 

6 geeft een over/icht van het gemiddelde aantal heteroniemen perplaats van de in deze studie 

behandelde planten 

In feite is de/e situatie ook een bewijs van de toestand, die Garnier m zijn vierde wet 

beschreven heeft voor talen die ook een schrijftaal hebben Bij het onderzoek naar syste

matiek in de etnobotanische naamgeving moeten daarom allerlei restnkties van algemenere 

aard worden gemaakt 

Schema 6 Hetei omemen pei plaats 

Plant 

Paardebloem 
Haagwinde 
Anjer 
Klaproos 
Sering 
Pioen 
Muurbloem 

Aantal plaatsen 

1635 
1492 
1466 
1562 
1579 
1262 
1326 

Aantal namen 

2801 
2208 
2151 
2117 
2057 
1617 
1669 

Gen, ι pei plaats 

1,713 
1,480 
1,467 
1,355 
1,303 
1,281 
1,258 
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- Hoewel bij het de matenaalver/ameling de bedoeling was de dialektbenamingen te ver
zamelen (Garniers groep Λ), /ijn er onvermijdelijk ook algemenere en groepsbenamingen 
(Garniers groepen B-E) binnengeslopen. Het aandeel van de officiële Nederlandse namen 
in de heteronymie wordt gegeven in schema 7, waarbij men moet bedenken dat deze namen 
in oorsprong autochtone benamingen zijn. In dit schema zijn ook de oude officiële namen 
en de in Nederlandstalig België mm of meer officiële namen (bijv. Paardekooper 1964 en 
Heidbuchel 1990, s ν. jasmijn en kollebloem) opgenomen. Het geringe percentage van de 
benaming haag(e)winde en het feit dat dit type zeer verspreid voorkomt bewijst overigens 
al dat de/e benaming niet autochtoon is4 

Schema 7: Het aandeel van de officiële benamingen 

Benaming 

- klaproos 
Z.-Ned.: kol(le 1 s)bloem 

- pioen(ioos) 
- sei ing 

Z.-Ned.: jasmijn , 
- anjeι ' 

voorheen: anjehei \ 
- muui bloem 

voorheen: violiei .fiolier 
- paai d(e 1 s)bloem 
- haag(e)winde 

Aantal plaatsen 

702 
425 
902 
670 
385 
428 
322 1 
589 

71 
775 

92 

Pei с entage 

44,942 
27,209 
71,473 
42,432 
24,382 
29,195 
21,964 
44,419 

5,354 
47,401 

6,170 

1 

samen· 72,151% 

samen. 66,814% 

samen· 51,160% 

samen: 49,773% 
1 

- De heterogene samenstelling van de geraadpleegde groep taalgebruikers qua leeftijd, 
geslacht, opleiding, beroep en dergelijke kan in het hele taalgebied, maar ook per plaats, 
verschillen opleveren met betrekking tot kenmsen relevantie die niet onder kontrôle te houden 
zijn. 

- Door de steeds verdergaande ontwikkeling van kennis over de biologische wereld, be
gonnen met het eten van natuurlijke produkten, door de landbouw, door het gebruik van 
natuurlijke materialen, door het aanwenden van planten als geneesmiddelen, enzovoorts, 
tot het kweken van dekoratieve variëteiten van bloemen toe, is de kennis van de biologische 
wereld inmiddels steeds verfijnder geworden en /ouden logisch doorgedacht de generieke 
namen intussen een minderheid moeten vormen. Toch is het in het complex van de etno-
botamsche nomenclatuur nog mogelijk dit mechanisme te betrappen. 

- De beperkte, maar daarom nog niet als onbetrouwbaar te karakteriseren botanische kennis 
van de zegslieden wordt nog eens extra op de proef gesteld door het feit dat vrijwel al het 
materiaal schriftelijk verzameld is met behulp van afbeeldingen bij een mm of meer bota
nische beschrijving van de bedoelde plant. Voor algemeen bekende planten hoeft deze 
methode geen gevolgen te hebben, maar voor de minder bekende zoals de muurbloem is dat 
duidelijk wel het geval De zegslieden zijn niet op hun botanische kennis geselekteerd, maar 
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op grond van hun kennis van het dialekt 1er plaatse. Door de/e indirekte methode is het 
mogelijk dat planten verwisseld zijn (men /iet plant X aan voor plant Y) of dat de beant-
woordmgen onderdruk tot stand kwamen, omdat er in de vraagstelling naar een onderscheid 
gevraagd is dat in werkelijkheid met gemaakt wordt (men maakt geen verschil tussen plant 
X en plant Y). Voor de invloed van deze bekendheid op de betrouwbaarheid van het ma
teriaal/ie Brok 1979,47-49. 

- De soms ook beperkte botanische kennis van de samenstellers van woordenboeken en 
vergelijkbare bronnen leidt meer dan eens tot goed bedoelde maar onjuiste betekenis
omschrijvingen. 

4 4 Organisatie van de heteroniemen 

Zou men in het geval dat in het ene dialekt de korenbloem koi enhloem genoemd wordt en 
de klaproos ι ode koi enhloem en in het andere dialekt de korenbloem blauwe koi enhloem 
genoemd wordt en de klaproos km enhloem nog kunnen spreken van benoemmgsstruktuur 
op pertormancemveau, de vele heteroniemen illustreren intussen ook dat de f undamenteel-
objektievc samenhangen in de botanische wereld sterk geografisch en kultureel gekondi-
tioneerd /ijn en dat het zwaartepunt in de door Berlin vastgestelde hierarchische ordening 
niet steeds op hetzeltde klassifikatiemveau hoett te liggen. Om dit te illustreren moeten 
natuurlijk in het materiaal de benamingen voorondersoorten en variëteiten /oveel mogelijk 
buiten beschouwing gelaten worden Buiten die specifieke namen gaat het in mijn onderzoek 
dan verder om niet nader onder te verdelen soorten. Het zwaartepunt moet dan het generieke 
zijn: de namen zouden eenduidig moeten zijn en de hiërarchie moeten al sluiten. Desondanks 
kan men vaststellen dat de benamingen zich taxonomisch met op hetzelfde niveau bevinden. 

Teruggaand naar de klaproos als voorbeeld, bevinden zich in de groep benamingen met 
betrekking tot het formaat (A· I -2): 

- Generieke namen, zoals haantje en paiapliiutie, die met kontrasteren met *liaan ol 
^pai api и 

- Specifieke namen, in dit geval alleen kleine stinkioos. kennelijk kontrasterend met 
stinkioos 

Zo ook in de groep benamingen met betrekking op het kleur van de bloem (Α·2·1·2): 
- Generieke namen, zoals bloedztiigei, hloedpatei en /шапг/е. die niet kontrasteren met 

*wateizuigei ol *kippetje 
- Specifieke namen, zoals ι ode heul, ι ode klapioos, ι ode papavei en ι ode koi enhloem. 

kennelijk kontrasterend met heul, klapioos. papa\ ei, koienhloem 
Zei Is met deze paar voorbeelden zit men al midden in de gevolgen van het rcfercntiedomem 
voor benamingen. Is het referentiekader de fysieke gelijkenis tussen de klaproos en de 
slaapbol ( I ) dan wel de groeiplaats in het koren (2), dan valt de laatste groep op grond van 
de kleur alweer uiteen in: 

( 1 ) ; ode heul. ι ode klapi oos. ι ode papavei die afbakenen ten opzichte van de (niet rode) 
slaapbol 
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(2) iode korenbloem dat afbakent ten op/ichte van de (blauwe) korenbloem. 
Is dat de groeiplaats en met de kleur, dan valt op grond van de roosvorm van de bloem 

(3) ook de laatste groep weer uiteen in: 
(3) koienbloem /onder kleurspecifikatie: klaproos of korenbloem, tegenover koi ent oos 

altijd de klaproos. 
Toch is het mogelijk door ordening enig inzicht te krijgen in de etnobotamsche nomen

clatuur van de aangetroffen benamingen 
0. Builen elke ordening vallen allereerst de onverklaarbare benamingen, de ondersoort of 

variëteit aanduidende benamingen en de benamingen die ontstaan zijn door homonymi
sche beïnvloeding: /ie paragraaf 4·4·(). 

De overige benamingen zijn te verdelen in drie hoofdgroepen: 
1. Benamingen die berusten op waai neming' het gaat daarbij uiteraard alleen om kenmer

ken die met het blote oog waargenomen kunnen worden Ze zijn gekoppeld aan het ui terl ijk 
van de plant of aan andere uiterlijk waar te nemen aspekten Deze namen veronderstellen 
buiten het waarnemen geen andere kennis Daarbij hebben sommige benamingen meer 
betrekking op de onmiddellijk waarneembare (synchrone) eigenschappen als vorm, kleur, 
geuren hoeveelheid van de bloemen, bladeren, wortels, vruchten, stengels, respektievelijk 
van de gehele plant (groep A, D 1 1 , 1-2, 1-6 en G). Andere benamingen hebben meer 
betrekking op in de loop der tijd waarneembare (diachrone) eigenschappen zoals 
winterhardheid (groep A l 31) , plaats van voorkomen (groep B) en bloeitijd (groep C): 
zie paragraaf 4-4 1. 

2. Benamingen die met berusten op waarneming, maar kennis over een plant veronder
stellen Ze zijn gekoppeld aan kennis ot ervaring Daarbij zijn sommige benamingen meer 
gebaseerd op ervaring, zoals de toepasbaarheid als voedings-, smaak-, geur- en kleur-
middel enz., als gebruiksvoorwerp, grondstof, geneesmiddel en dergelijke in de (volks
geneeskunde of in het (volks-)geloof. Andere benamingen berusten op externe informatie, 
zoals de herkomst, legendevorming, bijgeloof en de namen die afkomstig zijn uit de 
botanische nomenclatuur zie paragraaf 4·4·2 

3 Benamingen die berusten op ontlening het gaat daarbij om namen die gekoppeld zijn aan 
de plant zelf en met de plant samen overgenomen zijn uit een andere taal: zie paragraaf 
4 4 3 

4 4 0 Benamingen buiten de oidenmg 

HA PA KL PI AN MU SE 1 

0 1 ONVERKI AARDE BFNAMINGFN I 

Groep H 21 SO IS ι 32 29 Π Ι 32 

De onverklaarbare benamingen moeten noodgedwongen buiten beschouwing blijven. Vooral 
bij de klaproos vertekent dit de onderlinge verhoudingen Benamingen met het onverklaarde 
element kol werden immers in 559 van de 1559 plaatsen opgegeven. 
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HA PA KL PI , AN MU SE 

0 - 2 H O M O N Y M I S C H E B E Ï N V L O E D I N G 

Groep G-2 , 7 7 1 43 7 5 33 

De benamingen gebaseerd op overeenkomstige benamingen van andere planten, die ik 
ondergebracht heb in groep G-2. Zij zijn niet gekonditioneerd door uiterlijke overeenkomst, 
maar berusten op semantische beïnvloeding op grond van klankverwantschap en wel 
homonymie: door partiële overeenkomst tussen twee planten, uitgedrukt in homoniemen, 
neemt de ene plant benamingen van de andere plant over. Geeraerts (1986,39) kent van dit 
procédé maar één voorbeeld en vraagt zich daarom af of gevallen van semantische beïn
vloeding, uitsluitend gebaseerd op fonetische verwantschap, wel worden aangetroffen zonder 
een bijkomende semantische gelijkenis. Welnu, in mijn materiaal zijn daarvan verschillende 
voorbeelden te vinden, zoals de benamingen jasmijn en duimpje voor de anjer. Zowel de 
sering als de anjer, waarvan onderlinge verwarring op grond van het uiterlijk uitgesloten is, 
dragen om zeer verschillende redenen benamingen, die gebaseerd zijn op de benamingen 
van de kruidnagel: de sering vanwege de gelijkende vorm van de bloempjes, de anjer van
wege de gelijkende geur. Beide dragen daardoor benamingen van het type (kruid)nagel en 
dergelijke, waardoor de anjer bij samenval jasmijn en duimpje kon gaan heten. Een ander 
voorbeeld is het unicum eulenteul voor de muurbloem op de grens van het Zuidlimburgse 
gebied, waarde vlier (Sambucus nigra L.) met benamingen van het type Holunder aangeduid 
wordt. Gezien de vele uit v/W/Vr ontstane \7/íT-benamingen voorde muurbloem in dit gebied, 
ging eulenteul hier over op de muurbloem. Evenzo het Ooslvlaamse types vlinderbloem en 
vlierink voor dezelfde plant juist waar de vlierboom vlinderboom (met vlinderbloemen) en 
vlierink genoemd wordt. Zie verder hoofdstuk 2 in groep G-2. 

HA PA KL PI I AN MU SE 

0-3 SOOR I AANDUIDENDE BENAMINGEN 

Diverse , - - - 8 , 8 ' - 11 
] +267 _i_ 

De specifieke benamingen van bepaalde ondersoorten en variëteiten, namelijk bij de anjer: 
de benamingen met enkel, dubbel, rood en wit, die op bepaalde variëteiten duiden in 8 plaatsen, 
en de benamingen met gras- (behalve graskersoude), pluim, pluis, snot-, snuif- en vuil-
samengebracht op kaart [2-1 -3], die specifiek op de grasanjer duiden in 267 plaatsen; bij de 
pioen: de benamingen met enkel en dubbel, die op bepaalde variëteiten duiden in 1 plaats, 
de benamingen met man-, die specifiek op de Paeonia mascula Mill, duiden in 5 plaatsen, 
en de benaming houtroos in 1 plaats voor een roze soort met houtige stengels; bij de sering: 
de benamingen met wit, rood en roze, die op bepaalde kleurvariëteiten duiden en voorko
men in 11 plaatsen. 
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4 4 1 Benamingen die bei ичіеп op waai neming 

Binnen de etnobotamsche naamgeving zijn de mogelijkheden van planten om onderling 
opvallend, met het blote oog waarneembaar m uitei lijk te verschillen in het algemeen maar 
weinig exclusief. Niet voor mets maakt de wetenschappelijke botanische klassifikatic ge
bruik van veel meeren subtielere onderlinge verschillen, 7oahpaarbladig,\e> spi eulbladig, 
bekheid, kantig, wi/dbloeiend, \ ijfdelig. die vrijwel altijd de kombmatie van een vergroot
glas, gespecialiseerde kennis, dan wel van een geografisch met beperkte vergelijkbaarheid 
veronderstellen, zoals: 

- ki oos > sten eki σο s > gekield st ei ι eki oo ν 
- zegge > stekelzegge > valse stekelzegge 
- gias > sti uisgi as > heidesti uisgias 
De meeste etnobotamsche benamingen op grond van uiterlijk zijn dan ook globaleren eerder 
klassificerend (zoals: kioos, zegge, gias) dan identificerend (zoals, (gekield) stei ιekioos, 
(\alse) stekelzegge, (heide-)stiuisgias) Ze beperken weliswaar het aantal in aanmerking 
komende planten (kioos, dus niet zeqge en ook nietci?jav), maar omschrijven tegelijkertijd 
hele kategoneen: кюоч, waaronder: sten eki oos (respektievelijk gekield sten ekioos, 
haakstei ι eh oo\,heifststei ι eki oos, stomphoekigstei ι eki oos, vooijaai sstei ι eh oos,gewoon 
stenekioos, moeiasstenekioos), glaskioos (respektievelijk: gesteeld glaskioos, klein 
glaski oos, di letallig glaski oos), bultki oos.puntb oos, veelwoi teligki oos, woi relióos ki oos, 
klein kioos 

In de tabellen in deze en de volgende paragrafen loopt overigens de volgorde van de door 
mij behandelde planten van links naar rechts steeds van wild —> gekultiveerd en van in
heems —> geïmporteerd Namen of delen van namen die 10 maal of vaker voorkomen zijn 
vet gedrukt De voor hele streken opgegeven en dus niet telbare namen of delen daarvan, 
worden als ze op zichzelf staan met een nul (0) alleen aangeduid. Het ontbreken van namen 
wordt aangegeven met een streepje (-) 

Omdat in de etnobotamsche nomenclatuur alleen de planten die in een beperkt gebied 
voorkomen voor benoeming in aanmerking komen, is ook het aantal waarneembare ei
genschappen met betrekking tot groeiplaats en bloeitijd in de praktijk aan beperking on
derhevig De kondities waaronder deze planten groeien zijn immers beperkt door hetzelfde 
klimaat, dezelfde grondgesteldheid, dezelfde hoogte, enzovoorts 
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Het in groep A 1 1 ondergebrachte naamselemeni-/j/a/;r bevindt zich op Berlins niveau van 
het kingdom, waarop de biologische wereld in planten en dieren verdeeld wordt Theore
tisch slaat in die primaire verdeling khmplant naast klmidiei maar de semantische waarde 
van -plant bestaat praktisch eerder in het teit dat de spreker zonder te specificeren een hele 
plant wil aanduiden bijv pispotlesplant "de plant waaraan piywtjes groeien Opmer
kingen van die strekking heb ik dan ook regelmatig in het materiaal aangetroffen 

De in groep A I 1 I-A I 1 4 ondergebrachte naamselementen bevinden zich op Berlins 
niveau van de life-form Ze brengen een scheiding aan tussen de meest opvallende kategoneen 
in het plantennjk op grond van zeer globale fysieke kenmerken Zoals Berlin en meer spe
ed iek Brown hebben aangetoond vallen vrijwel alle planten binnen deze kategoneen, ter
wijl ook de alleroudste botanische indelingen van dit soort kategoneen uitgaan (Morton 1981, 
15) De aangetrotten elementen "kruid ' (A 1 1 2), "struik" (A I I 3) en "boom" (A 1 1 4) 
sluiten zoals behoort aan bij de verschijningsvorm van de behandelde planten, met dien 
verstande dal de sering al naargelang het uiterlijk als struik ol als boom aangeduid kan worden 

( I ) De sporen van deze elementaire indeling worden echter lang met bij alle benamingen 
aangetrof ten en voor/over de benamingen wel met dergelijke elementen gemarkeerd worden 
blijken ze vaak takultatiel bijvoorbeeld kelkhloem naast kelk ι tí hoi eiki ui cl naast с и hoi ei 
en set inqeboom naast senni' Kennelijk maakt de kategoneaanduiding hier semantisch al 
deel uit van het eerste deel van de samenstelling De/e groep bevat anderzijds ook talloze 
benamingen waarbij de speciheke aanduiding van de onderdelen als pars pro toto op de hele 
plant is overgegaan, bijvoorbeeld pispotjesplant naast pi spotjes ketenplant naasi keten 
naçclboom naast naqel en/ovoorts 

(2) Er /ijn echter ook samenstellingen waarbij deze elementen onmogelijk weggelaten 
kunnen worden, zoals bij haai>ki iiulot pinkstei boom In die gevallen specificeert het eerste 
elementjuist het tweede en met andersom, waardoor de mfomialie van hel tweede wel degelijk 
klassificerend is, dus 

(1) sei ¡nqeboom "de boomvormigc plant die sering heet" 

[life-form] boom 

[genene] seiim>(eboom) eik(eboom) 

(2a) pinkstei boom "de boomvormige plant die met Pinksteren bloeit" 
{2b) pinkstei bloem "de bloemdragende plant die met Pinksteren bloeit" 

[bloeitijd] pinkstei Sinksen paas 

[life-form] -boom -bloem 
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In principe duidt -bloem aan dat de plant bloemen heeft. Een boom kan ook bloemen hebben, 
maar blijft dan nog steeds een boom. Daarmee in tegenspraak lijkt dat de sering ook 
пацеІЫоет en dergelijke genoemd wordt. De dimensie van waaruit zulke namen gegeven 
worden is dan ook die van de bloem als pars pro toto. Het boom wordt genoemd naar zijn 
bloemen, omdat de saillantheid van de bloemen cognitief een groter gewicht heeft dan de 
boomvorm. Het feit dat de bloemen ervan dekoratief zijn (in tuinen aan de boom of in huis 
aan takken) is saillanter dan de boom waaraan ze groeien. In de aangetroffen benamingen 
zijn de invalshoeken bloem, boom en tak dan ook alle aanwezig, maar steeds staat de typi
sche kruidnagelvormige bloem centraal: 

[kruidnagelvormige bloemj: 1. (kruid)naf>elbloem > (kruid)nagel 
|groeiend aan takken): 2. (kruid)nageltakkebloem 
[boom met zulke bloemen]: 1. (kruid)naf>elboom > (kruidjnagel 

2. (kruid)nagellakkeboom > (kruid)na¡>eltak. 

Impliciet houden ook de met -roos samengestelde plantnamen in dat de betreffende plant 
bloemen heeft, omdat een roos een bloem is. Dit geldt eigenlijk voor alle met bloemnamen 
samengestelde plantnamen, dus niet alleen voor de onder A· 1 · 1 · 1 genoemde samenstellin
gen met -tulp en -lelie, maar ook voor anjer, genoffel, heul, enzovoorts. Toch is er een verschil 
tussen de samenstellingen met -bloem en de samenstellingen met een bloemnaam: -anjer, 
-genoffel enzovoorts houdt de betreffende plant anjervormige bloemen heeft, dan wel op 
een andere wijze op een anjer lijkt. Het element -bloem bevindt zich dus op het niveau van 
de life-form en het element -anjer op het niveau van het generieke, dus: 

[life-form] -bloem [meibloemen] 

[generic] -roos |roosvormig] -anjer [anjervormig] 

Omdat een roos per definitie een bloem is, kunnen bij planten met roosvormigc bloemen, 
zoals de klaproos en de pioen, deze twee niveaus afhankelijk van de betekenis samenvallen. 
Op hel niveau van de life-form komen dan ook in de benamingen beide elementen naast 
elkaar voor: bij de klaproos korenbloem - korenroos, heulhloem - heulroos, kankerhloem 
- kankerroos, bij de pioen knelishloem - knelisroos, pinksterhloem - pinksterroos. Op het 
generieke niveau, waar de roos op de vorm van de bloem slaat, vindt geen samenval plaats: 
voor de pioen bestaan naast paarderoos, balroos, vuistroos geen benamingen als *paar-
dehloem, * balbloem of*vuistbloem, omdat de elementen paard-, hal- en vuist- slaan op de 
roosvorm en niet op de bloem als zodanig, dus: 

[generic] -roos [met roosvormige bloemen] 

[specific] hal- [balvonmig] vuist- [vuistvormig] 
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Bij planten met met roosvormige bloemen bestaat deze inwisselbaarheid niet bij de anjer 
uitsluitend pot(te)bloem bij de muurbloem uitsluitend mum bloem fliei I \ hei bloem 
theebloem steenbloem bij de paardebloem uitsluitend paaidehloem homlsbloem pink 
steibloem bij de sering uitsluitendpinksteibloem enzovoorts Op deze regel bestaan en 
kele uitzonderingen, omdat afhankelijk van het relercntiedomem in het focus ' roos' (ot 
"lelie' ot ' tulp' ) verschillende aspekten vertegenwoordigd zijn, die bij "bloem" niet se
mantisch vastliggen de vorm de aangename geur, de rode kleur, het dekoratieve (bij "lelie" 
de witte kleur, enzovoorts) Van het referentiedomein loos = "roosvorm" wijken bijvoor 
beeld duidelijk al de haagwmdebenamingen Ікі<>еі oos (2x), Ііеці ооч ( lx), klwv ons (5x) en 
m N Holland ilinqeuoos (2^x), die overigens naast ha^ebloem heqqebloem klimbloem 
en slinqeibloem voorkomen, en uitsluitend met -юоч het unicum netioos (het unicum 
klapi ооч hoort m groep 0 3) De andere uitzonderingen zijn bij de anjer nateli oos (2x) naast 
пацеІЫоет pepeiioosje (lx), mosje ( lx), bij de sering men oos (2x) naast meibloem en 
meiboom 

HA PA KL PI ΛΝ MU SE 

A I 2 НЕТ КЖМЛ Г 

Mei i>/ ooi 8 
Mei klem - I 
Mei dim sulfix 624 17 

De aanduiding "groot" voor de haagwmdc dient ter onderscheiding van de akkerwinde 
Opvallend is het grote aantal diminutiva voor de haagwinde, terwijl de haagwinde, die een 
paar meter lang kan worden, toch zeker met is kleiner dan bi|v de klaproos of de paarde
bloem Nadere bestudering van de haagwmdebenamingen in groep A 1 2 leert dat verreweg 
het grootste deel van de diminuii va juist betrekking heeft op de bloemen, die weliswaar ook 
met speciaal klein zijn, maar waarvan de namen berusten op metaforen Het diminutief suf fix 
is daarbij een onomasiologische specitikatie van het verschil m grootte tussen het voorwerp 
waarmee de bloem vergeleken wordt (¡laiasol) en de bloem ze\f(jjaiasolletje) Slechts in 
6 (+1) van de 624 (+1) plaatsen heeft het suffix daar geen betrekking op en specificeert het 
de haagwinde ten opzichte van grotere klimplanten als de klimop, de bosrank enzovoorts, 
namelijk klimplantje klimmeit/e kmlleit/e lopeilje slmqei t/e en hel onzekere ι ank/e Bij 

de anjer kan dit voor de types pluimpje en pluii/e ook nog het geval zijn, maar bij de 

leenwoorden van het typcjletje snoffeltje en ¡¡enoffeltje duidt het diminutiefsuffix op het 
verschil in grootte met de duizendschoon of met de muurbloem Weer anders ligt dit bij de 
sering, waar de diminutiva specifiek op de kleine bloemetjes betrekking hebben Ondanks 
deze verschillende mogelijkheden blijkt het dus mogelijk op grond van de diminutiefuitgang 
te bepalen op welk aspekt een plantnaam betrekking heeft Het is daarbij van belang de plant 
zelf en zijn verhouding ten opzichte van andere planten in het oog te houden 

ι 
8 S 412 95 84 
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15 38 719 
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ю 11 I 

B-2-2 Specifiek Ì 185 , 129 113 

Voor de planten die algemeen voorkomen is de plaats van voorkomen is een weinig exclu

sief benoemingsmotief: de algemenere aanduidingen tuin-, hof-, boeren-, wilde hebben dan 

ook in het tweede lid steeds een andere specifikatie nodig. De oorzaak daarvan is gelegen 
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in het feit dat dergelijke aanduidingen niet funktioneren als een kenmerk van algemeen 
generieke aard Er zijn immers /o veel planten die in het wild of in tuinen groeien Veeleer 
/ijn het specifikaties binnen een generiek samenhangende groep en funktioneren /e uitslui
tend om binnen die groep verschillende soorten te onderscheiden Zie met betrekking tot 
heul schema 8 

Schema 8 De benaming heul çespeafiteeid \ooi de klapioos (#) en de slaapbol (X) 

[generici 

[specific) 

[IJ groeiplaats - Ж 

[specific] 

[2] kleur - H iode heul # 

I of 

[specific] ' 

[1] gekultiveerd. - Ж wilde heul # 

Het aantal uitzonderingen op de/e regel is vrijwel te verwaarlozen bij de anjer het unicum 
boei enpi onkei bij de haagwmdc иilde klimmei (2x), bi| de klaproos de unica и ilde ι ооч, 
и ¡Ule tulp en и ildi ооч en bij de pioen het unicum и ilde ι oos Dal de pioen daarnaast ook 
nog 7 maal boei eni oos genoemd wordt rechtvaardigt het vermoeden dat deze benaming 
eerder een verkorting is van boei enpioemoos 

Is de plaats van voorkomen echter wel specifiek en daardoor dus identificerend dan kunnen 
de/e plaatsaanduidingen in het tweede lid juist weer wel met /eer algemene benamingen 
gekombmeerd worden en moet voor nadere specifikatie naar andere fysieke kenmerken 
uitgeweken worden, zoals bloemvorm of kleur (/ie schema 9) Zo bij de speciaal in potten 
gekweekte anjer (potbloem pottebloem(etje),testebloem),dQìnhdgcngToeìe:ndehddgw\nae 
(haaqklimop, haagkhmmei, haaqklokje, haçeklokje, haaykiuid, haaf>lelie. Ιιααςιanken, 
haaqtuit haacn inde, hat>ewinde, ha^ebinde hagebloem, haqeioos haqevundsel, 
hazew inde, heg(<>e)d> aai.hegi oos lieg(f>e)v\ inde.heggebi ем inde heggebloem, heggeplant, 
heg(ge)iank, heggetoun heqqevundsel), de in het koren groeiende klaproos ((iode) 
koienbloem koienheul koienpatei koi eni oos), de op muren groeiende muurbloem (muui, 
muuibloem(etje) muutfiooll -\iool(tje) muuifletI \let, muuißiei I -\liei, muuigenoffel, 
muw ki md muw ki wp, muw \ ¡oliei muw ebloem, muw tjehloem, steenbloem. steenfiool I 
\ ¡ooi, steenflet, steenfliei (tje)l-\liei steen φ offehei, steen stojfehei steem ¡ölet, steein ¡oliei ) 
en de in weiden, onder molshopen groeiende, als sla gegeten paardebloem (meeissla, 
meei skewla, veldsla, mol(le)sla, mol(le)salade, molleslabloem, mohuikeuj) 

heul 
X * 

koienheul # 
of 
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De overige plaatsaanduidende namen zijn steeds unica: bij de anjerboiduui .pai kbloem, 

bij de haagwinde netioos, paddebloem (en foutief akkei- en veldwmde), bij de klaproos 

oogstnws. (iode) loggebloem, loutebloem, bij de muurbloem kei kbloem en bij de pioen 

с cimpag neloos 

Schema 9· Benamingen gebaseeid op gweiplaats m het koi en 

groeiplaats: 

bloemvomr 

[korenvelden] 

# koien-, logge-, ooqstbloem, koiemoos, korenheul 

Ш koien-, logge-, taivie-, weit-, viasbloem, koienblauw(sel) 

* koien-, loggebloem, koiemooi, koienvlam 

[roos] 

koi eni oos: * * 

[bloem] 

koienhloem: # · * 

loggebloem: # * % 

[anders] 

koienheul: * 

koienblaim(seiy · 

koi envlanr * 

kleur: 

iode: * * blauwe: · 

ι # klaproos (rood) — * korenbloem (blauw) — * boldenk (roodpaars) 

Merk op dal de dekoratieve toepassing in groep D-2 3 (paragraaf 4-4 2) parallel loopt met 

het gekultiveerd voorkomen van de pioen, anjer, muurbloem en sering. 

С BLOEITIJD VAN DE PLANT 

HA 

С 1 Dooi I echtst) eekse 

tijdaanduidmn 1 

I 

С 2 Dooi indu ekte ι 

I lijdaanduidinc 
I | • 

Totaal (C 1 + 2) 

P A ^ KL 

7 I 

I B 2 2 1 I 

PI 

131 

15 

146 

AN 

) I 0 2| 

HUI 

MU SE 

158 

38 

196 

Zeker 75% van de Nederlandse flora staat tegelijkertijd in bloei (namelijk m juni: Van den 

Brand 1990) Benamingen gebaseerd op de bloeitijd zijn dan ook nauwelijks specifiek, tcn/ij 

de bloeitijd duidelijk afwijkt van het normale patroon, zoals bij het sneeuwklokje. Zulke 

afwijkende bloeitijden komen echter bij de onderzochte planten niet voor, /oals schema 10 

laat zien Een ander aspekt is de duur van de bloei. Als deze een geruime tijd duurt, dan is 

het zelfs onmogelijk om een bepaald tijdstip of een bepaalde maand aan de bloeitijd te 
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relateren. Benamingen gebaseerd op de bloeitijd ontbreken dan ook voor de langer dan twee 
maanden bloeiende planten, dat wil /eggen dat ze ontbreken bij de haagwinde en de muur
bloem, dat ze zéér dungezaaid zijn en vrij onzeker of foutief voor de anjer (sinksenbloem. 
jouster-merkebloemetje), de klaproos (oogstroos) en de paardebloem (meibloem, de unica 
meisla", paasbloem, pinksterbloem). 

Voor de pioen en de sering ligt dat duidelijk anders. Ze bloeien niet alleen kort, maar ook 
nog eens speciaal in de periode waarin Pinksteren valt. Benamingen gebaseerd op die bloei
tijd komen bij deze planten daarom veelvuldig voor. Ze zijn dan ofwel zeer algemeen en dan 
meteen ook weinig exclusief (de namen тех mei-, pinkster-, paas-), ofwel zeer specifiek en 
dan meteen ook vrijwel plaatselijk (kermis-, (onze-) lieve- vrouw-, sint-urbanus-, tennis-, sint
jan-, sint-jons-, sint-jozef-, makraas-, pankraas-, (sint-) servaas-). 

Een uitzondering daarop vormen de pioenbenamingen met (sint-) cornelis, die juist in 
een groot gebied voorkomen. Dit maakt het des te aannemelijker is dat deze heilige hier niet 
als tijdaanduiding funktioneert. 

Schema 10: Bloeiperiode van de behandelde planten'2 

Plant 

haagwinde 
paardebloem 
klaproos 
pioen 
anjer 
muurbloem 
sering 

Maand 

jan feb mrt1 apr' mei2 jun- jul aug sep okt nov dec 

+ 
+ 
+ 

(+) 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

(+) 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

1 Pasen kan vallen van de laatste week van maart tot de laatste week van april. 
2 Pinksteren kan vallen van midden mei tot midden juni. 

3 BENAMINGEN GEBASEERD OP EIGENSCHAPPEN 

D i l RfcUK 

D l - 2 Номічс. | 
1 

D l - 6 HET VOORKOMEN VAN ' 

PARASIFThN 

HA 

-

-

-

PA 

2 

IDI si 

1 

Ю И ' 

' 
9 , 

K L 

50 > 
1 

1 

-

PI 

44 

-

AN 

78 

-

-

MU 

10 

-

-

SE 

Is het referentiekadereen onmiddellijk waarneembare eigenschap, dan ontstaan in principe 
inwisselbare namen. Benamingen als stinkroos zijn dan ook niet individueel aanwijzend. 
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Allerlei planten kunnen immers stiiiLroos of stinkbloem heten /onder met elkaar te kont

rasteren. Dit is weer wel hel geval als het gaat om een al dan niet aangename geur (anjer en 

muurbloem versus klaproos en pioen) ofeen bepaalde, meer gedifferentieerde geur (honing 

tegenover kruidnagel of peper). Is die geur voor verschillende bloemen identiek dan over

lappen de benamingen elkaar weer, zoals bij de anjer en de muurbloem. 

G BENAMINGEN GEBASEERD OP OVEREENKOMST MET ANDERE PLANTEN" 

HA 

G-1 Gebaseerd op uiterlijke gelijkenis 

G-1 • 1 IN Dh/H.r Db f-AVtll.lfc 

PA KL PI AN MU SE 

Akkcrwmdc 
Margriet 

Valse, slinkende kamille 

Melkdisiel 

Zonnebloem 
Slaapbol 
Dagbloem / -schone 
Duizendschoon 
Bolderik /prikneus 
Violier 
Liguster 
Aantal planten G i l : 

0 · Ι · 2 IN \NDfcRE TAMILIFS 

Klimop [A· 1-3] 
BosranklA-Κη 
Franse boekweit |Α·Ι-3] 
Ηορ[Α·1·3] 
Zwaluwrank [A-l-3] 
Erwt [A-1-31 
Boterbloem [A-2-1-2] 
WeegbrcclA-l-3;D-2-4-2] 

Boldcrik|B-2-2] 
Slaapbol [Α·2· 11] 
Stokroos |A-2-l l l 
N a g e l k r u i d | D l l ] 
Muurbloem [ D i l ] 
A f n k a a n t j e l D l I ] 

Dianthussoortcn | D· 1 · 1 ] 
Gouden regen [ A - 2 I I ; 

Α·2·1·2| 
Kamperfoelie | D l · 1;0·1·2] 
Japanse kwee [Α·2·1·2; 

B I - 2 ; D 1 1 | 
Boerenjasmijn , 
Aantal planten G· 1-2: ¡ 

Totalen G i l - 1-2: ' 

1727 

3 

228 
8 
2 
4 
1 
1 

6 

9 

7 
(+ gans-, 

fiond-. paard-) 

fei 
103 

(melk-) 
2 

5 

12 
(-tong. 

-oor) 

2 

7 

(talloos) 

1 

Π 

i 

4 
( 

I 

1 

I 

ι ; 

2 

ι 

-

27 
28 

• 

I 
ì 

I 

I 
¡ 

2 
j 

2 

1 

13 
42 

К 
144 

' 
3 

; 
ι 

ι 

, 
1 

ι 

, 

56 1 

6 ' 

1 
ι 
ι 

7 ( 
ι 
[ 

ι 
ι 

ι 

2 

5 

1 
1 

ι 

\ 

ι 
ι 

t 
Ι 

Ι 

Ι 

( 

Ι 

22 

(+.:) 

Ι 
1 ι 

2 ' 

3 

I' l l 
3 
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De onderlinge overeenkomst met andere planten is een van de fundamenten van /owel de 
wetenschappelijke als de etnobotanische klassifikatie en daarom ook een van de fundamen
tele krachten in de etnobotanische nomenclatuur. Desondanks bleek al bij de behandeling 
van de afzonderlijke planten dat de indeling van de benamingen gebaseerd op overeenkomst 
met andere planten met de nodige armslagen moest geschieden. Lang met altijd kon de relatie 
met andere planten eenduidig vastgesteld worden, omdat de gegevens door de aard van het 
materiaal, de heterogene samenstelling van de zegslieden en bronnen en door de beperking 
tot 7 willekeurige planten maareen uiterst beperkt m/icht geven in de betrouwbaarheid van 
het materiaal en dus ook in de totale problematiek van de faktoren die berusten op gelijkenis. 
Daardoor konden -en ook dan nog met moeite-alleen de aperte gevallen van op vergissing 
berustende foutieve beantwoordingen onderkend worden. Ook bij de homonymische beïn
vloeding konden alleen de meest duidelijke gevallen vastgesteld worden. De benamingen 
in de/e groep moeien daarom met de nodige voorzichtigheid benaderd worden 

De overeenkomst met andere planten berust in eerste instantie op het uiterlijk en maakt 
dus wezenlijk onderdeel uit van het karakter van de uiterlijke verschijning De mogelijke 
overeenkomst met andere planten is in de praktijk echter aan beperking onderhevig, omdat 
in de etnobotanische nomenclatuur alleen de planten die in een beperkt gebied voorkomen 
benoemd worden Alleen tussen planten die in hetzelfde gebied voorkomen, vallen immers 
verschillen en overeenkomsten vast te stellen14. 

Bij groep G· 1 -2 heb ik tussen vierkante haken voor zover mogelijk de aard van overeen
komst aangegeven Bij groep G i l was dat vrijwel onmogelijk, omdat de overeenkomst 
tussen planten in dezelfde familie op veel meer gronden kan berusten. BIJ de overeenkom
sten met planten uit andere families valt onmiddellijk op dat de meest benoemde uiterlijke 
kenmerken ook typisch aan de vastgestelde overeenkomst ten grondslag I iggen Ze bevestigen 
zo indirekt nog eens de benamingen uit de eerder behandelde groepen van de/e paragraal 
- het klimmen van de haagwinde (244x) 
- de bloemvorm van de pioen (55x) en de sering (lx) 
- de blocmkleur van de paardebloem ( 12x) en de sering (2x) 
- de groeiplaats van de klaproos (4x) 
- de reuk van de anjer (62x) en de muurbloem (29x), cn/ovoorts. 
Zonder twijfel is dit m nog veel grotere mate het geval bij de overeenkomstige planten in 
de/cltde families, zoals bijvoorbeeld groeiwijze en bloemvorm bij de haag- en akkerwindc 
en de zaaddoos bij de klaproos en de slaapbol. De/e planten hebben /o veel namen gemeen
schappelijk dal ze eigenlijk pas op een lagerniveau, namelijk Berlins ψα ific, onderscheiden 
worden 

Het is daarom veel te simplistisch om bij de benamingen uit groep G te spreken van 
verwarring. Het feit dat deze zogenaamde verwarring met willekeurig, maar wel degelijk 
gekondilioneerd is, betekent dat het onderscheid tussen twee planten ondergeschikt is aan 
hun overeenkomst In feite benoemt de spreker daardoor een kategorie op genei и niveau 
zolang er geen nood/aak tot onderscheid is. 
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4 4 2 Benamingen die bei listen op kennis of ei ι ai ІПІ> 

In principe zijn opdit terrein de mogelijkheden van planten om onderling in deelnobotanische 
naamgeving te verschillen exclusiever en van een andere orde dan m de wetenschappelijke 
nomenclatuur. Benamingen, die met gebaseerd zijn op de uiterlijke verschijning, worden 
daar dan ook veel minder toegepast, /oals al bleek uit de voorbeelden met ki oos, zegge en 
gi as 

Deze groep heeft weliswaar de mogelijkheid om abusievelijke onderlinge verwisseling 
tegen te gaan door specitikatie met een verschil m uiterlijk (bijv. ι ode kanket bloem naast 
и itte kankei bloem), maar merkwaardig genoeg wordt van die mogelijkheid zelden gebruik 
gemaakt. Kennelijk geeft de benaming kankei bloem, die toch klassificerend is en gebruikt 
kan worden voor uiterlijk zeer afwijkende planten met de/elfde werking, geen aanleiding 
tot konkrete verwarring. Is het referentiekader dus een eigenschap of toepassing daarvan 
dan ontstaan in principe inwisselbare namen. Zo zijn met betrekking tot de ogen namen als 
blindebloem en zei e-ogenbloem niet individueel aanwijzend: 7e komen beide zowel voor 
de haagwinde als de klaproos voor. Met betrekking tot kanker kennen én de haagwinde én 
de klaproos én de paardebloem het type kankei bloem Allerlei planten met dezelfde ei
genschappen kunnen naar die eigenschap genoemd worden zonder met elkaar te kontrasteren. 
tenzij het om een meer gediMerentieerde ziekte gaat. Het is dan ook volgens Hargreaves 
( 1976) zeer de vraag ot het hier wel gaat om botanische namen en met eerder om namen van 
geneesmiddelen. Meer dan opvallend is het dat de benamingen in deze groep uitsluitend de 
vanouds inheemse, in het wild groeiende haagwinde, paardebloem en klaproos betretien. 
Ze zeggen daardoor ook iets over de ouderdom van de volksgeneeskunde en bijgeloof. De 
enige uitzondering daarop vormt de aanwending van de pioen als middel tegen epilepsie, 
stuipen en kinderziekten. BIJ de behandeling van de namen voorde pioen m hoofdstuk 2-6 
bleek dan ook dat de/e plant in de (volks)geneeskunde in on/e streken al veel langer bekend 
is dan als sierplant. Ze komt als zodanig regelmatig in Middelnederlandse geneeskundige 
recepten voor Een met minder belangrijk punt van overweging is dat in geen enkele benaming 
voorde pioen in groep D-2-2-6 rechtstreeks de werking tegen sluipen, enz. benoemd wordt. 
Ze gaan alle terug op de Sint Cornells, de beschermheilige voor stuipen. In de ceremonies 
rond de verering van deze heilige heb ik ook nergens de pioen aangetroffen Ze zijn daarom 
semantisch gezien eerder te karakteriseren als versteende vormen. 
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HA PA KL PI AN MU SE 

D 1 ^ B E N A M I N G E N G F B A S L Ì R D O P S C M A D F I І Ж Ь W E R K I N G 

D M 1 Hdllucineren 
0 1^2 Benamingen m b t 

hekserij en spokerij 
О П Т Slaap 
D η 4 Giftigheid 
D Μ i Kanker 
D I Ч 6 Ogen 
D 1 3 7 Diuretisch 
D 1 3 8 Uitrocibaarheid 

D 1 4 WLbRSOMSTANDIG-

0 

69 
-
-
-

13 

5 

7 

63 
52 

1 
7 
-

679 
-

D 1 5 SMAAK 18 - -

Het element smaak lijkt tot de/elfde kategone te behoren als reuk. Het feit dat benamingen 
met dit element uitsluitend bi) de paardebloem voorkomen geeft echter al aan dat de smaak 
uitsluitend betrekking heeft op het eten van de plant. Zonder deze toepassing funktioneert 
dit aspekt niet en het moet daarom beschouwd worden als een nadere specilikatie van de 
toepassing. Het staat daarmee op het/elfde niveau als de diuretische werking van de paar
debloem in groep D-I 3 7. Het is daarom absoluut met toevallig dat in het Registo \ an die 
Lrathten ende wei cianche achterin de eerste druk van Dodoens (1554) de paardebloem 
ontbreekt De gewoonte om de bladeren als sla te eten ontstond immers later 

HA PA KL PI 1 AN MU SE 

D 2 Piaktiuhe toepassingen 

D 2 1 KiNDFRSPPL 16 90 772 - - - 2» 

Opvallend is dat ook hier weer het kinderspel gerelateerd blijkt aan de vanouds inheemse, 
in het wild groeiende haagwinde, paardebloem en klaproos, kortom aan planten waar kin
deren ook daadwerkelijk aan kónden en vooral mochten komen. Dal laatste /al zeker met 
het geval geweest /ijn met de in tuinen gekweekte pioen, anjer en muurbloem Een uitzon
dering daarop vorm het kinderspel met de sering. Het verdient daarom hier nog eens de 
aandacht dat ik van dit spel nergens een bevestiging heb kunnen vinden. 
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HA PA KL PI AN MU SE 

D-2-2 ZIEKTEN 

D-2-2· 1 Kanker 
D-2-2-2 Ogen 
D-2-2 3 Wratten 
D-2-2-4 Huidziekten 
D-2-2-5 Pleuritis 
D-2-2-6 Epilepsie, stuipen 

en kinder/ieklen 
D-2-2-7 Bloedvloed 

D-2-3 DbKORATir. 

Ι 

-
-
-
-

-

-

-

7 
5 
2 

7 
5 

-

-

-

18.1 
22 

-
-

-

-

-

-

-
-
-
-

121 
0 

56 

-

-
-
-
-

-

-

6 

In zekere zin heeft het niet om utilileitsredenen kultiveren van de pioen, anjer, muurbloem 

en sering in tuinen, parken of potten een dekoratieve motivatie. Dit aspekt, vertegenwoor

digd in de groepen B· I en D-2-3, betreft dan ook dezelfde planten. 

MA PA KL PI AN MU SE 

D-2-4 PRODI ΚΤΚΝ 

D-2-4-1 Olie 
D-2-4-2 Voeding 

D-2-4-3 Kruidkoek 

D-3 Benamingen 

Met "paard" 

Met hond-
Met pad-

Mei "varken" 
Met stink-

Mel [)is-. zeik-, stront 

gebasee) •d op 

| B : 

. 

-

-

het 

-

-

1 

21 

-

-

-

246 

(+47?) 

5 

44 

-

-

-

j 

ontbieken van praktisch nul 

905 

236 
15 

I B 2 2 1 

35 
2 

2 

-

2 

-

1 
50 

113 1 N 

-

42 

-

-

-

4 4 

IDI и 

-

-

-

-

-

-

-
9 

| D 1 l | 

-

_ 

-

-

-

-

-

-
8 

I D I l | 

-

Het is moeilijk alles wat ik bij de behandeling van de afzonderlijke benamingen in deze groep 

gezegd heb, hier samen te vatten. Opmerkelijk is dat ze beperkt zijn tot de paardebloem en 

de klaproos. In deze kategorie kunnen uiteraard geen benamingen voor gekultiveerde plan

ten voorkomen. Van belang is ook nog op te merken dat de benamingen met pis- voor de 

haagwinde, zoals inpispot(je), niet in deze groep thuishoren: ze zijn duidelijk een onderdeel 

van de metaforiek in verband met de bloem. 
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E BENAMINGhN AFKOMSTIG UIT DE BOTANISCHE NOMENCLATUUR 

HA \ 

1 
-

KL 

80 
-

PI 

-
7 

imi 

AN 

323 
428 

1+4 (П| 

MU 

3 
-

SE 

796 

-
E 1 De Latijnse 
E 2 De Nedei lanche 

Opmerkelijk in deze groep is het grote aantal plaatsen met Latijnse en Nederlandse bena

mingen voor de anjer en de Latijnse voor de sering, die typisch het gevolg zijn van botani

sche bemoeienis met de nomenclatuur. Het feit dat de klaproos toch ook nog in 80 plaatsen 

papavei -benamingen draagt, wordt veroorzaakt door de grote overeenkomst tussen klap

roos en slaapbol, welke laatste van oudsher als apothekersmiddel bekend is. Niet-deskun-

digcn hoefden daarbij deze link niet eens zelf te leggen, omdat de plaatselijke apothekers 

hun papaverbollen vaak van partikulieren kochten waardoor leken rechtstreeks kontakt met 

de vaktaal hadden. Een gunstige faktor is natuurlijk ook dat de papaver, die onderde officiële 

naam slaapbol maar amper bekend is, later als kultuurgewas verbouwd werd. 

4-4-3 Benamingen die berusten op ontlening uit andeie talen 

F UIT ANDERE TALEN 

Aantal woordtypen 

// sei on 
ι ampel 
belle-dii-jow 
hei ank 
( и hoi ei 1 sta kei ¡j 
pis-en-ht 
toquelu ot enz 
koekeloei enhaan 
pioen 
pioeme enz 
pnoen 
œillet 
sintiel 
nelke 
quoffel 1 i>inoJfel en? 
ç// oßee 
ι lohei 
violet 
ι ¡ooi 
\eij>e cl'οι 
¡>oldlack 
jasmijn 
hlak 
fliedei 

Totaal 

HA 

4 

1 
1 
2 
1 
-

1 
-
-
-

1 

-
-
-
-
-
-
-

1 

1 
-
-

1 
1 

-

J V 

PA 

2 

_ 
-
-
-

163 
17 , 

ι . ! 

-
-

ι - ! 
1 - i 

-
-

1 

-
-

\ . 1 
Ι ι 

-
-
-
-
-

1 

180 ' 

KL 

2 

-
-
-
-
-
-

10 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

11 

PI 

1 

-
-
-
-
-

] 

-
-

926 

; з 4 

1 
-
-
-
-

I 

-
-
-

1 

-
-
-

961 

AN 

8 

-
-
-
-
-

-
-
-
-

1 

24 
7 

11 
1 SSI 

2 
71 

240 
ί 1 

-
-
-

1 

-

907 

MU 

7 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1 

-
88 

2 ι 

698 
116 

5 8 i 

9 
3 
-
-
-

9 7 4 i 

SE 

4 

_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

24 
-
-
-
-
-
-

400 
38 

3 

465 
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Het principe waar bij deze leenwoorden van uitgegaan moet worden is dat /e, ondanks hun 
achterhaal bare betekenis m de taal van herkomst, semantisch met verder te analyseren zijn 
Ze /ijn gekoppeld aan de plant zelf en met de plant samen overgenomen. Dat /e 
semasiologisch uitsluitend de plant zelf betreffen wordt bewezen door ge re ι η te фге teerde 
leenwoorden, zoals чиікеі i]<cu hoi ei Dit is niet het geval bij leenvertalmgen, die dan ook 
met in deze groep opgenomen zijn. De benamingen die berusten op rechtstreekse ontlening 
uit andere talen, in casu het Frans en het Duits, zijn uiteraard aan ruimtelijke beperking 
onderhevig Dat is zekerhet geval waar helgaat om geografisch beperkt voorkomende namen 
Uitzondering hierop vormen de types violet, xlet.ßet en dergelijke voor de muurbloem in 
Ζ -Holland en het noorden van Zeeland, waar ze voor de anjer m het oosten normaal zijn. 
De samenstellingen met viool, het simplex ontbreekt in mijn materiaal, komen alleen voor 
bij de muurbloem en wel alleen in de zuidoostelijke dialekten in de vakken L en Q 

De ontleningen uit het Duits zijn duidelijk veel minder frequent dan de Franse ontleningen. 
Bij de autochtone, in het wild groeiende haagwinde, paardebloem en klaproos ontbreken ze 
zelfs geheel Opval lend zijn ook weer de lage aantallen Franse ontleningen bij de haagwinde 
en de klaproos In aansluiting op mijn bevindingen tot nu toe zou ook de paardebloem bij 
dat groepje moeten horen. Betrekt men echter bij het aantal van 178 de betreffende types 
zelf, dan blijkt dat ze juist slaan op het relatief jonge, uit het zuiden overgenomen gebruik 
om de bladeren als sla te eten. Deze ontleningen hebben dus geen betrekking op het fysiek 
van de plant zelf, maar op een later geïmporteerde eetgewoonte. 

4 ") Konklusies 

Bij de afzonderlijke groepen van benamingen in de voorafgaande paragrafen zijn allerlei 
opvallende verschillen en samenhangen in de etnobotanische nomenclatuur naar de 
voorgrond gehaald, waarvan ik hier de hoofdlijnen zal proberen samen te vatten door een 
konfrontatie met de algemene principes in de wetenschappelijke nomenclatuur, zoals aan 
het eind van paragraaf 4-2· 1 opgesomd De etnobotanische nomenclatuur vertoont daarmee 
de volgende verschillen: 

( 1 ) De naamgeving of linguïstische identifikatie van een plant wordt bepaald door de plaats 
waar de/e voorkomt, met andere woorden het verspreidingsgebied of floradistrikt (Van der 
Meijden 1990,17) van een plant is nauw verbonden met het dialekt dat in dit gebied gebruikt 
wordt In de meest extreme zin betekent dit dat planten die groeien in gebieden waar geen 
mensen wonen, ook geen volksnamen hebben. De naamgeving is dus in principe afhanke
lijk van het beslaande taalaanbod, inklusief de morfologische mogelijkheden daarvan om 
nieuwe namen te vormen. 

(2) Deze plaatsgebondenheid betekent ook dat in de naamgeving de verschillen en over
eenkomsten samenhangend met andere planten uitsluitend bepaald worden door de planten 
die aan hetzelfde verspreidingsgebied gebonden zijn De mate waarin men daarbij differen
tieert is dus afhankelijk van de totale vegetatie van dat gebied. 

(3) Botanisch verschillende planten kunnen dezelfde naam dragen als hun onderlinge 
verschillen met als zodanig ervaren worden De mate van onderlinge overeenkomst is 
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namelijk met uitsluitend afhankelijk van fysieke eigenschappen, maar ook van psycholo
gische en utilitaire 

(4) Als samenhangend ervaren planten worden benoemd naar het meest prototypische 
lid van die groep. De kenmerken van de samenhang zijn in du focale exemplaar in het al
gemeen hel meest saillant vertegenwoordigd 

(5) Differentiatie binnen als samenhangend ervaren planten voltrekt zich langs hierar
chische weg 

(6) Verreweg de meeste etnobotamsche benamingen zijn kollektief in die zin dat ze in 
principe op meer planten van toepassing kunnen zijn. Unieke, individuele benamingen voor 
in botanisch op/icht onderscheiden planten zijn verre in de minderheid. Ze zijn beperkt tot 
planten met unieke fysieke eigenschappen of unieke toepassingen of ze zijn ontleend uit 
andere talen. 

(7) Een exclusieve, eenduidige, al dan niet samengestelde eigen naam dragen alleen de 
planten die daar om een bepaalde reden om vragen. Als die reden ontbreekt, kunnen ver
schillende planten samen een zelfde naam dragen. Een reden hoeft zeer zeker niet het ver
mijden van verwarring te zijn, omdat verwarring verschillen veronderstelt die als zodanig 
ervaren worden. 

(8) De laatste trap van differentiatie wordt begrensd door verschillen die met het blote 
oog waar te nemen zijn. In principe is deze grens met open, maar wel kunnen er langs 
natuurlijke weg of door teelt nieuwe ondersoorten ontstaan 

(9) De exclusieve eigen naam van een plant kan bestaan uit· 
1 Enkelvoudige namen (primary lexemes) 
1 1 ongelede, met-samengestelde namen (simple primary lexemes) 
1 2 Samengestelde namen (complex primary lexemes) 
1·2·1 niet-produktieve samengestelde namen 
1 2 2 produktieve samengestelde namen 
2 Meervoudige, meest binominale namen (secondary lexemes). 
( 10) In de etnobotamsche nomenclatuur wordt de conceptuele samenhang van de plan

tenwereld zowel door binommale en meervoudige namen als door samenvallende enkel
voudige namen tot uiting gebracht De/e samenhang berust zowel op een botanische als op 
een psychologische en een utilitaire organisatie. 

( 11 ) De botanische hiërarchie wordt daarbinnen het meest uitgesproken tot uiting gebracht 
door binommale namen. 
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Noten 

1 Daarnaast ooit ook Leontodón taraxacum L en Taraxacum vulgare Schrank Braekman (1970. 
1975) gebruikt als enige in de door mij geraadpleegde literatuur Taraxacum otticinale Mönch 
' Voor de diskussic hierover /ie I leimans 1983, 3-4 en 14-16 
1 Heller (1990, 35 e.v.) verdeelt de volksnamen in 1 vertalingen uit het Latijn, 2. regionaal beperkte 
namen (Gamiers groep A) en 3 bovenregionale namen (Garniers groep C) 
4 Ook het type hegíge)·* inde komt maar in 34 plaatsen voor 
, Waarvan er 5 specifiek op de struik- ol heestervorm wijzen 
6 Waarvan er 13 specifiek op de struik- of heestervorm wijzen. 

Waarvan er 55 specifiek op de boomvorm wijzen 
" Waarvan 16 opgegeven voor de takken /elf 
4 De 3 gevallen tussen haakjes betreffen de benaming гакач, waarvan niet zeker is of hel een diminutief 
is zie hooldstuk 2-2 sub A· 1 3 onder 3 
", Zie ook G 1 1 
" Dit теічіа opponeert uiteraard met de (echte) sla (Lactuca sativa L ) op het land, die pas vanaf juli 
beschikbaar is 
r Mede gebaseerd op Van den Brand (1990) en Cruydt-hocck (1990) 
1 ' Voor de lussen haakjes vermelde namen zijn, hoewel ze vaak voorkomen, geen objektieve aan
tallen te geven. Zie de betrettende paragrafen in hoofdstuk 2 
IJ Uiteraard is ook de kategorie namen ontleend aan andere talen (groep F) aan ruimtelijke beperking 
onderhevig en wel /eker waar het gaat om geografisch beperkt voorkomende namen 
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5 

SAMENVATTING, SUMMARY, 

ZUSAMMENFASSUNG 

5 1 Samenvatting 

In dit onderzoek zijn de dialektische of volksbenamingen van een zevental planten onder
zocht. De keuze van de 7 planten sluit direkt aan bij die van de uit 1933 daterende woord-
geografische studie Enkele hloenimimen in de Juidiiccleilandsihe dialei ten van J.L. 
Pauwels. die zich beperkte tot het Nederlandstalige, noordelijke deel van België. Onder
zocht zijn de benamingen van: 

- Gras- en tuinanjer (Dianthus plumanus / caryophy llus L.) met 2151 per plaats geloka
liseerde gegevens afkomstig uit 1466 verschillende plaatsen, bevestigd door 2756 
korrespondenten of andere bronnen en aangevuld met 121 globalere streekopgaven. 

- Haagwinde (Calystegia sepium (L ) R Br ) met 2208 pcrplaats gelokaliseerde gegevens 
afkomstig uit 1492 verschillende plaatsen, bevestigd door 2712 koirespondenlen of andere 
bronnen en aangevuld met 211 globalere streekopgaven. 

- Klaproos (Papaver rhoeas L.) met 2117 per plaats gelokaliseerde gegevens afkomstig 
uit 1562 verschillende plaatsen, bevestigd door 3003 korrespondenten of andere bronnen 
en aangevuld met 164 globalere streekopgaven. 

- Muurbloem (Erysimum cheiri(L ) Crantz) met 1669 per plaats gelokaliseerde gegevens 
afkomstig uit 1326 verschillende plaatsen, bevestigd door 2182 korrespondenten of andere 
bronnen en aangevuld met 102 globalere streekopgaven 

- Paardebloem (Taraxacum officinale Web ) met 2801 per plaats gelokaliseerde gegevens 
afkomstig uit 1635 verschillende plaatsen, bevestigd door 3969 korrespondenten of andere 
bronnen en aangevuld met 308 globalere streekopgaven. 

- Pioen(PaeoniaofficinalisL )met 1617perplaatsgelokaliseerdegegevensafkomstiguil 
1262 verschillende plaatsen, bevestigd door 2043 korrespondenten of andere bronnen en 
aangevuld met 84 globalere streekopgaven. 

- Sering (Syringa vulgaris L.) met 2057 per plaats gelokaliseerde gegevens afkomstig uit 
1579 verschillende plaatsen, bevestigd door 3238 korrespondenten of andere bronnen en 
aangevuld met 76 globalere streekopgaven 

Ten opzichte van Pauwels' onderzoek uit 1933 kent mijn onderzoek de volgende verschil
len 
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(1) Uitbreiding en aanvulling van het dialektmateriaal uit 1933, waarbij doorgaans de 
gegevens van Pauwels bevestigd worden en nog steeds nieuwe benamingen in gebruik 
blijken 

(2) Uitbreiding van het onderzoeksgebied tot het gehele Nederlandse taalgebied, waarbij 
de gegevens uit 1933 vaak uitlopers blijken te zijn van benamingstypes in de dialekten in 
Nederland en andersom. 

(3) Uitbreiding van het onderzoeksterrein met historische taaldata uit (laat-) Middel
nederlandse botanisch-medische geschriften, herbaria, glossaria en vocabulana, die ten tijde 
van Pauwels' onderzoek nog niet beschikbaar waren. Vanuit de/e uitbreiding blijkt het 
mogelijk om vooral bij vanouds inheemse planten, bij voorkeur met medicinale toepassingen, 
aansluiting te vinden bij de oudere botanische nomenclatuur. Afgezien van deze eigenlijk 
voor-wetenschappelijke vakterminologische benamingen blijken de meeste volksnamen van 
planten betrekkelijk jong te /ijn, dat wil zeggen dat ze op zijn vroegst 17de-eeuws zijn. 

(4) Nieuw in mijn onderzoek is de opzet algemeen geldende verklaringen te vinden voor 
de overeenkomsten en verschillen in benoemen door uit te gaan van de eigen struktuur van 
de etnobotanische nomenclatuur. Dit in tegenstelling tot de incidentele verklaringen, die tot 
nu toe bij de vooral etymologische en taalgeografische benadering van plantnamen zijn 
gegeven. 

Het onderzoek valt uiteen in drie delen: 

I Etymologisch identificerend 

In hoofdstuk 2 wordt per plant een analyse gegeven van alle verschillende benamingen. 
Daarbij komen vooral etymologische, maar voor zover daarbi) van belang ook taai-
geografische en taalsystematische aspekten aan de orde. Bij de behandeling van de/e namen 
komen bij gelede woorden steeds de onderscheiden morfemen afzonde) lijk aan bod. Om tot 
een onderlinge vergelijkbaarheid met de benamingen voor andere planten te komen is met 
belrekking tot de naamgeving op grond van het taalmateriaal een algemeen schema van 
motieven opgesteld dat, afgezien van de fijnere ondervereling, voor alle behandelde planten 
gelijk is, maar waarbij natuurlijk niet iedere plant in alle rubrieken met benamingen ver
tegenwoordigd is. Zeer beknopt ziet deze indeling er als volgt uit-

A BENAMINGEN GEBASEERD OP HET UITERLIJK 

A 1 De plant m zijn geheel 
A 1 1 De algemene verschijning 
A 1 2 Het tormaat 
A I 3 De groeiwijze 

A 2 De ondei delen van de plant 
A 2 1 De bloem 
A 2 2 Het zaad 
A 2 3 De bladeren 
A 2 4 De stengel 
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В BENAMINGEN GEBASEERD OP DF PLAATS VAN VOORKOMEN 

В 1 Gekultneeid 

В 2 In het w ild 

С BENAMINGEN GEBASEERD OP DE BLOEITIJD VAN DF PLANT 

С I Dooi middel \an leihlstieekse njdaandiiidiiigcn 

С 2 Dooi middel λ an mdiiekle tijdaanditidingen 

D BENAMINGEN GEBASEERD OP TOEPASSINGEN, EIGENSCHAPPEN EN PRODUKTEN 

D 1 Algemeen 

D I I Met betrekking tot de reuk 

D 1 2 Met betrekking tot de honing 

D I 3 Met betrekking tot de schadelijke werking 

D I 4 Met betrekking tol de weersomstandigheden 

D 1 5 Met betrekking tot de smaak 

D I 6 Met betrekking tot parasieten 

D2 Piaktische іоераччіпчеп 

D 2 I Met betrekking tot kinderspel 

D 2 2 Met betrekking tot ziekten 

D 2 3 Met betrekking tot dekoratie 

D 2 4 Met betrekking tot produktcn 

D 3 Gebaseeid op het ontbi eken \an pi aktisc h nut 

E BENAMINGEN GEBASEFRD OP DC BOTANISCHE NOMENCLATUUR 

E 1 Ontleend aan de Latijnse nomenc latuw 

E 2 Ontleend aan de Nedei landse nomeiu latum 

F BENAMINGEN ONTLFEND AAN ANDERE TALEN 

G BENAMINGEN GEBASEERD OP OVEREENKOMST MET ANDFRE PLANTFN 

G 1 Gebaseeid op uiteih/ke gelijkenis 

G 2 Gebaseeid op ovei eenkomstige benamingen 

H OVERIGE BENAMINGEN 

Benamingen waarvan de etymologie onzeker is Daarnaast omvat deze rubriek foutieve 

en onzekere opgaven 

II Taalgeografisch 

In hoofdstuk 3 wordt vervolgens de ruimtelijke spreiding van de aangetroffen benamingen 

per plant op grond van taal- en zaakhistorischc gegevens taalgeografisch geanalyseerd, 
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waarbi) ik mijn bevindingen ook atzet tegen de eerdere bevindingen van Pauwels ( 1933) en 
anderen Na de afzonderlijke analyses volgt in paragraaf 3-8 van dit hoofdstuk de konklusie, 
waarbij ik wijs op een aantal steeds terugkerende ruimtelijke verschijnselen: 

1 Ρ oh genese 
In tegenstelling tol de steeds op expansie en uitstraling gebaseerde verklaringswijzcn kan 

de merkwaardige verspreiding van identieke benamingen vooreen bepaalde plant in ver
schillende ver uiteengelegen gebieden niet altijd op dezelfde wij/e verklaard worden. Heel 
wat als "eenvoudig" te karakteriseren plantnamen moeten berusten op het verschijnsel van 
polygenese, dat inhoudt dat kulturele verschijnselen van eenvoudige struktuur op verschil
lende plaatsen van de aarde onafhankelijk van elkaar kunnen ontstaan en vervolgens een 
gelijke ontwikkeling kunnen doormaken. 

2. Homoinnmche beïnvloeding 
Door partiele overeenkomst tussen twee planten, uitgedrukt m homoniemen, neemt de 

ene plant benamingen van de andere plant over Dit verschijnsel berust op semantische beïn
vloeding op grond van klankverwantschap en wel op homonymie In taalgeografische 7in 
doorkruist dit procédé het kaartbceld. Anderzijds reikt juist de taalgeografie de oplossing 
aan voor deze gevallen in zoverre de "verwisselde" benamingen van de ene plant juist 
beantwoorden aan het kaartbeeld van de andere plant 

3. Geoyiafncli bepeikte uitstraling 
Het is opvallend dat veel benamingen maar in uiterst kleine gebiedjes bekend zijn, die 

moeilijk expansiologisch te verklaren 7ijn Een betere verklaring hiervoor is (1) hel indi
viduele aspekt van benoemen, waarbij de relatie tussen plant en taalgebruiker een cruciale 
rol speelt, gekombineerd met (2) de sterk uiteenlopende, soms zelfs zeer specifieke land
schappelijke kondities, waaraan het voorkomen van verschillende planten geografisch 
gebonden is, en (3) de in principe geografisch beperkte (nuttige) toepassing van planten (als 
voedingsmiddel, als sierplant, als aromatisch keukenkruid, als geneesmiddel, enz ). Al deze 
aspekten samen verklaren waarom allerlei benamingen beperkt gebleven zijn tot gebied|es 
waarvan de historisch-politieke, religieuze, ekonomische, etnologische en geografische 
grenzen een barrière konden vormen die voorde verbreiding van andere taal verschijnselen 
met hoog genoeg was 

4. Ree htsti eekse ontlening 
Dank zij het beeld van de geografische verspreiding kan bij heel wat namen het al dan 

niet rechtstreekse karakter van de ontlening vastgesteld worden. Bij de autochtone, in het 
wild groeiende planten, zoals de haagwinde, de paardebloem en de klaproos, ontbreken be
namingen die berusten op іес htsti ívAveontlening vrijwel geheel. BIJ de later geïmporteerde 
"kultuur"-planten. zoals de anjer, muurbloem, pioen en sering, is het aantal ontleningen vooral 
vanuit het /uiden opvallend veel hoger. Hiermee in overeenstemming is het feit dat de bran se 
ontleningen с и hoi ei tnpis-en-lit voorde paardebloem geen betrekking hebben op de plant 
zeil, maar op een later uit het zuiden overgenomen gewoonte om de bladeren als sla te eten. 

5. Indu ekte ontlening 
Indirekte ontlening, die niet vanuit een daadwerkelijke kontaktsituatie heeft plaatsge

vonden, treedt in grote mate en over groie gebieden op bij de "kultuur"-planten, zoals de 
pioen, anjer en sering. Er bestaat een duidelijke samenhang tussen de bron van ontlening 
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(de botanische of botanisch-medische vaktaal) en het feit dat juist deze planten "kultuur"-
planten zijn. 

6. Geografisch beperkte regisiers 
Bij vergelijking van de verspreiding van dezelfde benamingen voor verschillende planten 

vali op dat sommige namen eerder geografisch dan botanisch vastliggen: er tekenen zich 
duidelijk herkenbare gebieden af, waarbinnen verschillende planten vrijwel systeemloos 
dezelfde namen kunnen dragen. Ondanks afzonderlijke en in beginsel niet onjuiste verkla
ringen die uitgaan van het geografisch beperkt voorkomen van een gebruik of van een zaak 
waarnaar in de benaming verwezen wordt, of van het uitsluitend in beperkte gebieden 
voorkomen van bepaalde woorden, blijft dit verschijnsel nodeloos verwarrend en uitermate 
onlogisch. Kennelijk wordt het veroorzaakt door geografisch beperkte registers die sterker 
zijn dan de gebondenheid van een bepaalde benaming aan een bepaalde plant. 

III Taalsystematisch 

De taalsystematische analyse tensione in het vierde hoofdstuk handelt over de principes van 
botanische naamgeving. Allereerst wordt een onderscheid gemaakt tussen de internationale 
en nationale wetenschappelijke of botanische plantnamen en de lokale nict-wetenschap-
pelijke of ctnobotanische plantnamen. Dit onderscheid wordt verder uitgewerkt in de aan 
deze namen ten grondslag liggende wetenschappelijke of botanische en niet-wetenschap-
pelijke of ctnobotanische nomenclatuur: 
- De Latijnse wetenschappelijke of botanische nomenclatuur, waarvan de nationale is 

afgeleid en zo een weerspiegeling is, blijkt te berusten op de volgende algemene prin
cipes: 
( 1 ) De naamgeving of linguïstische identifikatie van een plant wordt bepaald door het 

voorkomen van die plant en niet door de mate waarin men wil differentieren. 
(2) Alle planten dragen een exclusieve, eenduidige eigen naam als de laatste trap van een 

hiërarchie. 
(3 ) De laatste trap van een hiërarchie, waama dus niet meer gedifferentieerd wordt, wordt 

niet begrensd door verschillen die met het blote oog waarneembaar zijn, maar door de mate 
waarin men variatie in kenmerken onder het soortniveau nog als zelfstandige plantesoorl 
honoreert. In principe is deze grens open, omdat er nieuwe ondersoorten ontdekt kunnen 
worden en omdat langs natuurlijke weg of door teelt nieuwe ondersoorten ontstaan. In de 
praktijk is deze grens binnen de botanische wetenschap een kwestie van voortdurende af
spraak en diskussie over de rangen onder het soortniveau, zoals ondersoort, variëteit, occotype 
en oecologische clines (Van der Meijden 1990, 10). 

(4) De exclusieve eigen naam van een plant bestaat uit twee elementen: 1. een meerduidige 
genusbenaming, waarin de mindere of meerdere gelijkenis met andere planten tot uitdruk
king wordt gebracht, en 2. een (vaak meerduidige) speciesbenaming, waarmee een plant 
binnen deze groep geïdentificeerd wordt. De kombinatie van deze elementen is eenduidig. 

(5) Door deze binaire naamgeving wordt iedere plant geplaatst in een hiërarchisch systeem. 
(6) De naamgeving is in principe niet afhankelijk van het bestaande taalaanbod. Zo nodig 

worden nieuwe namen kunstmatig gemaakt. 
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- Voor de niet-weienschappelijke of etnobotanische nomenclatuur zijn verschillende 
bestaande opvattingen tegen elkaar afgewogen van onder andere Pauwels ( 1933). Berlin 
( 1972 en volgende), Hargreaves ( 1976), Callebaut ( 1981 ) en Gamier (1987) Met name 
de cognitief-semantische prototypetheorie van Berlin blijkt bruikbaar om door te drin
gen tot het wezen van de etnobotanische nomenclatuur, dat in /ekerc ¿m toch weer aansluit 
bij de principes van de wetenschappelijke nomenclatuur Het onderzoek van Callebaut 
bevestigt Berlins uitgangspunten, terwijl Hargreaves er nadere nuanceringen op aanbrengt. 
Het verzet tegen Berlins theorieën van Gamier bestaat vooral in een verschil van opvatting 
over het primaire karakter van de etnobotanische naamgeving boven het secundaire 
karakter van de wetenschappehjk-botanische nomenclatuur Du verzet heeft alles van 
een schijngevecht, omdat de door Berlin ontdekte overeenkomst in naamgevingspnncipes 
in beide gevallen een produkt is van de menselijke geest, waarbij de zuiver weten
schappelijke nomenclatuur zich uiteraard allengs van het levende taalgebruik heeft 
losgemaakt De als alternatief door Gamier ontworpen en toegepaste systematische 
indeling van de plantnamen is, hoe verdienstelijk en uitgebreid ook, uiteindelijk toch met 
meer dan een linguistisch-morfologisch model, dat meer over de naamgevmgsmogclijk-
heden van taal als zodanig zegt dan over de achtergronden van de totstandkoming van 
plantnamen 

Terwijl Berlin door zich tot enkele, taalkundig geïsoleerde plaatsen te beperken uitgaat van 
één enkele volksbenaming per plant, blijkt in mijn onderzoek dat er binnen het Nederlands 
(maar ook binnen andere Westeuropese talen) en zelfs binnen de afzonderlijke dialekten 
daarvan een groot aantal verschillende benamingen bestaan Voor elke behandelde plant 
biedt deze hoeveelheid als het ware een inventaris van eigenschappen (semantic features). 
Samen identiliceren ze een plant, maar af zonderlijk benoemen ze eigenschappen die planten 
ook met elkaar gemeen kunnen hebben Het rijke dialektmatenaal, dat voor deze studie 
verzameld is, verhindert dus zonder meer taxonomieën op te stellen, zoals Berlin dat gedaan 
heeft Van de andere kant legt de veelheid van namen, waarin telkens nieuwe aanknopings
punten met de benamingen van andere planten aan de oppervlakte komen, ook de struktuur 
bloot van etnobotanische klassifikatic, omdat juist verwarring in benamingen en de wijze 
waarop deze in de naamgeving venmeden wordt, deze struktuur raakt. 

De verschillende kulturele en geografische omstandigheden binnen het taalgebied hebben 
onvermijdelijk gevolgen voor de kennisorganisatie en dus voor het prototypische in de 
etnobotanische klassifikatic, waardoor de klaproos bijv in gebieden waar korenbouw voor
komt koi enbloem en Loi eiv oos kan heten en derhalve onderscheiden moet worden van de 
echte korenbloem, terwijl bij het met voorkomen van korenbouw de klaproos zijn "koren-
blocirf-status geheel zal verliezen. 

I Iet verschijnsel dat binnen het dialekt van één plaats verschillende namen voor dezelfde 
plant voorkomen, door Pauwels polyonomie genoemd, wordt bepaald door de verschillen 
in verband met sociaal milieu, beroep, geslacht en leeftijd van de dialektsprekers en de invloed 
van de standaardtaal, die ook m oorsprong autochtone benamingen bevat. 

Bij de interpretatie van deze veelheid van namen spelen verder de volgende faktoren een 
rol-
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- De genoemde heterogene samenstelling van de taalgebruikers, waardoor in het hele 
taalgebied, maar ook per plaats, verschillen opleveren met betrekking tot de de organi
satie van de etnobotamsche nomenclatuur. 

- De in chronologische zin steeds verdergaande ontwikkeling van kennis over en toepassing 
van planten 

- De beperkte, maar daarom nog met als onbetrouwbaar te karakteriseren botanische kennis 
van de zegslieden en de daarbij niet aansluitende indirekte methode van materiaalverza
meling, waardoor er gevraagd kon worden naar onderscheidingen, die in werkelijkheid 
niet gemaakt worden, of waardoor in werkelijkheid bestaand onderscheid niet onderkend 
werd. 

- De soms ook beperkte botanische kennis van de samenstellers van woordenboeken en 
vergelijkbare bronnen, die meer dan eens tot goed bedoelde maar onjuiste betekenis
omschrijvingen leidt. 

Door al deze Faktoren blijken de aangetroffen benamingen zich taxonomisch met op het
zelfde niveau bevinden. Om toch inzicht te krijgen in de etnobotamsche nomenclatuur zijn 
de aangetroffen benamingen volgens het in hoofdstuk 2 gehanteerde schema gerangschikt 
en zijn de verschillen daarbinnen per plant quantilatief zichtbaar gemaakt Buiten de ordening 
valt de groep 0, met onverklaarbare benamingen, ondersoorten en variëteiten aanduidende 
benamingen en benamingen die ontstaan zijn door homonymische beïnvloeding. 

De overige benamingen /ijn te verdelen in drie hoofdgroepen: 

1 B E N A M I N G E N О І Ь B F R U S T I Ν O P W A A R N E M I N G 

Hel gaat daarbij om kenmerken die met het blote oog waargenomen kunnen worden. Ze zijn 
gekoppeld aan het uiterlijk van de plant of aan andere uiterlijk waar te nemen aspekten. Ze 
veronderstellen buiten het waarnemen geen andere kennis. Daarbij hebben sommige be
namingen meer betrekking op de onmiddellijk waarneembare (synchrone) eigenschappen 
als vorm, kleur, geuren hoeveelheid van de bloemen, bladeren, wortels, vruchten, stengels, 
respektievelijk op die van de gehele plant. Andere benamingen hebben meer betrekking op 
in de loop der tijd waarneembare (diachrone) eigenschappen zoals winterhardheid, plaats 
van voorkomen en bloeitijd. 

Bij deze eerste hoofdgroep van benamingen met betrekking tot de plant in /ijn geheel 
blijkt een semantisch onderscheid aanwezig te zijn in het karakter van samenstellingen die 
betrekking hebben op de algemene verschijning. Bij de samenstellingen waarvan het tweede 
lid fakultatief is (sei ing naast sei ingeboom) maakt de kategoncaanduiding kennelijk se
mantisch al deel uit van het eerste deel van de samenstelling. Bij samenstellingen waarbij 
deze elementen onmogelijk weggelaten kunnen worden, zoals bij haagki uidoipinkstei boom, 
specificeert het eerste element juist het tweede en met andersom, waardoor de informatie 
van het tweede lid wel degelijk klassificerend is. 

Bij de benamingen in verband met het formaat blijkt dat verreweg het grootste deel van 
de diminutiva betrekking heeft op metaforen. Het diminutiefsuffix is daarbij een onomasio-
logischc specifikatie van het verschil in grootte tussen het voorwerp waarmee de bloem 
vergeleken wordt (paiawl) en de bloem zelf (parasolletje) De diminutiefuitgang blijkt zo 
te bepalen op welk aspekt van de plant de naam betrekking heeft. 
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BIJ de benamingen in verband met de plaats van voorkomen valt op dat bij planten die 
algemeen voorkomen de plaats van voorkomen {wilde, boeien-, hof-, tuin-) een weinig 
exclusief benoemingsmotief is en dat in het tweede lid van de samenstelling steeds een nadere 
specifikatie nodig is. De oorzaak daarvan is gelegen in het feit dat dergelijke aanduidingen 
niet funktioneren als een kenmerk van algemeen generieke aard. Er zijn immers /o veel 
planten die in het wild of in tuinen groeien. Het zijn eerder specilikaties binnen een generiek 
samenhangende groep, die uitsluitend funktioneren om binnen die groep verschillende 
soorten te onderscheiden. Is de plaats van voorkomen echter wel specifiek en daardoor dus 
identificerend, dan kunnen de/e plaatsaanduidingen in het tweede lid juist weer wel met 
zeer algemene benamingen gekombineerd worden en moet voor nadere specifikatie naar 
andere fysieke kenmerken uitgeweken worden, zoals bloemvorm of kleur (pothloem, 
hageklokje, koiemoos, muuigenoffel. veldsla) Opvallend is dat dekoratieve toepassing 
parallel loopt met het gekultivecrd voorkomen van planten als de pioen, anjer, muurbloem 
en sering. 

Omdat zeker 75% van de Nederlandse flora tegelijkertijd in bloei staat, zijn benamingen 
gebaseerd op de bloeitijd zijn nauwelijks specifiek, tenzij de bloeitijd duidelijk afwijkt van 
het normale patroon. Zulke afwijkende bloeitijden komen echter bij de onderzochte planten 
met voor. Een ander aspekt is de duur van de bloei. Als deze een geruime tijd duurt, dan blijkt 
het onmogelijk om een bepaald tijdstip of een bepaalde maand aan de bloeitijd te relateren. 
Benamingen gebaseerd op de bloeitijd ontbreken dan ook voor de langer dan twee maanden 
bloeiende planten. Voorde pioen en de sering ligt dat duidelijk anders. Ze bloeien niet alleen 
kort, maar ook nog eens speciaal in de periode waarin Pinksteren valt. Benamingen gebaseerd 
op de bloeitijd komen bij deze planten daarom juist veelvuldig voor Ze zijn dan ofwel zeer 
algemeen en dan meteen ook weinig exclusief (de namen met mei ,ptnkstei ,paas ), ofwel 
zeer specifiek en dan meteen ook vrijwel plaatselijk (keimis-, (onze-) lieve іаин-, sint-
uibanus-, teums-, smt-jan-, sint-joiis-, sint-jozef-, makiaas-.panbaas-, (sint-) seivaas-). 
Een uitzondering daarop vormen de pioenbenamingen met (\int-) comelis, diejuist in een 
groot gebied voorkomen. Dit maakt het des te aannemelijker is dat deze heilige hier niet als 
tijdaanduiding funktioneert 

Bij de benamingen gebaseerd op onmiddellijk waarneembare eigenschappen, ontstaan 
in principe inwisselbare namen. Benamingen als stinkioos zijn dan ook niet individueel 
aanwijzend Allerlei planten kunnen immers stinkioos of stmkbloem heten zonder met el
kaar te kontrasteren. Dit is weer wel het geval als het gaat om een al dan niet aangename geur 
(anjer en muurbloem versus klaproos en pioen) of een bepaalde, meer gedifferentieerde geur 
(honing tegenover kruidnagel ot peper). Is die geur voor verschillende bloemen identiek 
dan overlappen de benamingen elkaar weer, zoals bij de anjer en de muurbloem 

Met betrekking tot de benamingen gebaseerd op overeenkomst met andere planten valt 
in het algemeen op te merken dat de onderlinge overeenkomst van andere planten een van 
de fundamenten is van zowel de wetenschappelijke als de etnobotanische klassifikatie en 
daarom ook een van de fundamentele krachten is in de etnobotanische nomenclatuur. De 
overeenkomst met andere planten berust in eerste instantie op het uiterlijk en maakt dus we
zenlijk onderdeel uit van het karakter van de uiterlijke verschijning. De mogelijke over
eenkomst met andere planten is in de praktijk echter aan beperking onderhevig, omdat in 
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de etnobotanische nomenclatuur alleen de planten die in een beperkt gebied voorkomen be
noemd worden Alleen tussen planten die in hetzelfde gebied voorkomen, vallen immers 
verschillen en overeenkomsten vast te stellen. Kunnen bij de overeenkomstige namen van 
planten in dezelfde familie de overeenkomsten op meer gronden berusten, bij de overeen
komsten met planten uit andere families valt onmiddellijk op dat de meest benoemde uiterlijke 
kenmerken ook typisch aan de vastgestelde overeenkomst ten grondslag liggen. Ze bevestigen 
zo indirekt nog eens de benamingen uit de eerder behandelde groepen van deze paragraaf, 
zoals het klimmen van de haagwinde, de bloemvorm van de pioen en de reuk van de anjer 
en de muurbloem. Zonder twijfel is dit in nog veel grotere mate het geval bij de overeen
komstige planten in dezelfde families: deze planten hebben soms zo veel namen gemeen
schappelijk dal /e eigenlijk pas op een lager niveau onderscheiden worden Het is daarom 
veel te simplistisch om bij deze benamingen te spreken van verwarring. Het feit dat deze 
zogenaamde verwarring met willekeurig, maar wel degelijk gekonditioneerd is betekent dat 
het onderscheid tussen twee planten ondergeschikt is aan hun overeenkomst In feite be
noemt de spreker daardoor een kdtegone op genene niveau zolang er geen noodzaak tot 
onderscheid is. 

2. BENAMINGFN DIE BERUSTEN OP KENNIS 

In tegenstelling tot de eerste groep berusten deze namen met op waarneming, maar zijn ze 
gekoppeld aan kennis oí ervaring. Daarbij zijn sommige benamingen meer gebaseerd op 
ervaring, zoals de toepasbaarheid als voedings-, smaak-, geur- en kleurmiddel of als ge
bruiksvoorwerp, grondstof, geneesmiddel en dergelijke m de (volks-)geneeskunde of m het 
(volks-)geloof. Andere benamingen berusten op externe informatie, zoals de namen m ver
band met herkomst, legendevorming en bijgeloof en de namen die afkomstig zijn uit de 
botanische nomenclatuur. 

In de groep benamingen die berusten op de kennis of ervaring zijn in principe de moge
lijkheden van planten om onderling in de etnobotanische naamgeving te verschillen exclu
siever en van een andere orde dan in de wetenschappelijke nomenclatuur, waar ze ook veel 
minder voorkomen Merkwaardig genoeg blijkt dat juist in deze groep benamingen met 
betrekking tot bepaalde eigenschappen of toepassingen daarvan (zoals blmdebloem, zere-
ogenbloem ofLankei bloem) gebruikt kunnen worden voor uiterlijk zeer afwijkende planten 
met dezelfde werking zonder aanleiding te geven tot konkrete verwarring Is het referen
tiekader dus een eigenschap of een toepassing daarvan dan blijken er in principe verwissel
bare klassificerende namen voor verschillende planten te bestaan Het is dan ook zeer de 
vraag of het hier wel gaat om botanische namen en niet eerderom namen van geneesmiddelen. 
Opvallend is ook dal de benamingen in deze groep uitsluitend de vanouds inheemse, m het 
wild groeiende haagwinde, paardebloem en klaproos betreffen. Ze zeggen daardoor ook iets 
over de ouderdom van volksgeneeskunde en bijgeloof Evenzeer is opvallend dat ook de 
benamingen in verband met kinderspel gerelateerd blijken aan de vanouds inheemse, in het 
wild groeiende haagwinde, paardebloem en klaproos. Toch zijn deze namen vaak jong De 
oorzaak hiervan ligt m het feit dat kinderen uitsluitend kunnen spelen met niet gekultiveerde 
planten, waaraan ze ook daadwerkelijk aan kónden en vooral mochten komen. 
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Lr blijkt een duidelijke systematiek in het benoemen van planten zonder praktisch nut 
en hun nuttige tegenhangers door middel van vaste elementen Ms paai d (en heteroniemen). 
ι ai ken (en heteroniemen) hond pad stink- річ- zeik- en sliont Duidelijk is weer dat 
de benamingen gebaseerd op het ontbreken van praktisch nut niet voor gekultiveerde plan
ten voorkomen Benamingen afkomstig uit de botanische nomenclatuur, bijv bij de anjer 
en de sering, /ijn het gevolg van botanische bemoeienis met de nomenclatuur of van het 
rechtstreekse kontakt van leken met de vaktaal 

3 BENAMINOt-N Dlb BbRUSTEIS OP ONTLI NINO 

Het gaat daarbij om namen die gekoppeld zijn aan de plant /elfen die met de plant samen 
overgenomen zijn uit een andere taal 

Bij de benamingen die berusten op ontlening uit andere talen moet uitgegaan worden van 
het principe dat leenwoorden, ondanks hun achterhaalbare betekenis in de taal van herkomst, 
semantisch met verder te analyseren zijn Leenvertalmgen komen dan ook uiterst zelden 
voor, volksetymologisthe reinterpretaties daarom des te meer De benamingen die berusten 
op rechtstreekse ontlening uit andere talen, in casu de Franse en Duitse dialekten, zijn ui
teraard aan ruimtelijke beperking onderhevig Ze ontbreken vrijwel geheel bij de oorspron
kelijk autochtone in het wild groeiende planten, zoals de haagwinde, de paardebloem en 
de klaproos 

Door een konfrontatie van de algemene principes uit de wetenschappelijke nomenclatuur 
met de resultaten van de kwantitatief uitgewerkte onderverdeling van de volksnamen van 
planten blijkt dat de etnobotamsche nomenclatuur zich op de volgende punten van de 
wetenschappelijke onderscheidt 

(l)Denaamgevingot linguïstische identifikatie van een plant wordt bepaald door de plaats 
waar deze voorkomt, met andere woorden het verspreidingsgebied of floradistnkt van een 
plant is nauw verbonden met het dialekt dat in dit gebied gebruikt wordt In de meest ex
treme zin betekent dit dat planten die groeien in gebieden waar geen mensen wonen, ook 
geen volksnamen hebben De naamgeving is dus in principe afhankelijk van het bestaande 
taalaanbod, inklusief de morfologische mogelijkheden daarvan om nieuwe namen te vor
men 

(2) Deze plaatsgebondenheid betekent ook dat in de naamgeving de verschillen en over
eenkomsten samenhangend met andere planten uitsluitend bepaald worden door de planten 
die aan hetzelfde verspreidingsgebied gebonden zijn De mate waarin men daarbij differen
tieert is dus afhankelijk van de totale vegetatie van een gebied 

(3) Botanisch verschillende planten kunnen dezelfde naam dragen als hun onderlinge 
verschillen niet als zodanig ervaren worden De mate van onderlinge overeenkomst is 
namelijk niet uitsluitend afhankelijk van fysieke eigenschappen, maar ook van psycholo
gische en utilitaire 

(4) Als samenhangend ervaren planten worden benoemd naar het meest prototypische 
lid van die groep De kenmerken van de samenhang zijn in dit locale exemplaar in het 
algemeen het meest saillant vertegenwoordigd 
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(5) Differentiatie binnen als samenhangend ervaren planten voltrekt zich langs hierar
chische weg. 

(6) Verreweg de meeste etnobotanische benamingen zijn kollektief in die zin dat ze in 
principe op meer planten van toepassing kunnen zijn. Unieke, individuele benamingen voor 
in botanisch opzicht onderscheiden planten zijn verre in de minderheid Ze zijn beperkt tot 
planten met unieke fysieke eigenschappen of unieke toepassingen of /e zijn ontleend uit 
andere talen. 

(7) Een exclusieve, eenduidige, al dan niet samengestelde eigen naam dragen alleen de 
planten die daar om een bepaalde reden om vragen. Als die reden ontbreekt, kunnen ver
schillende planten samen een zelfde naam dragen. Een reden hoeft zeer zeker niet het ver
mijden van verwarring te zijn, omdat verwarring verschillen veronderstelt die als zodanig 
ervaren worden. 

(8) De laatste trap van differentiatie wordt begrensd door verschillen die met het blote 
oog waar te nemen zijn In principe is deze grens niet open, maar wel kunnen er langs natuur
lijke weg of door teelt nieuwe ondersoorten ontstaan. 

(9) De exclusieve eigen naam van een plant kan bestaan uif 
1 Enkelvoudige namen (primary lexemes) 
1 1 ongelede, met-samengestelde namen (simple primary lexemes) 
1 2 Samengestelde namen (complex primary lexemes) 
1 21 niet-produktieve samengestelde namen 
1 2 2 produktieve samengestelde namen 
2 Meervoudige, meest binominale namen (secondary lexemes). 
( IO) In de etnobotanische nomenclatuur wordt de conceptuele samenhang van de plan

tenwereld /owel door binominale en meervoudige namen als door samenvallende enkel
voudige namen tot uiting gebracht De/e samenhang berust zowel op een botanische als op 
een psychologische en een utilitaire organisatie 

( 11 ) De botanische hiërarchie wordt daarbinnen het meest uitgesproken tot uiting gebracht 
door binominale namen 

5 2 Summary 

In this dissertation the dialect or folk names of seven plants have been investigated. The 
choice of the seven plants is analogous to the selection of plants in the 1933 lexico-geo-
graphical study Enkele bloemnamen in de Zuidnedei landsc he dialec ten by J L Pauwels, 
which was confined to the Dutch-speaking Northern part of Belgium. The plant names that 
have been investigated here are: 

- Carnation (Dianthus plumanus / caryophyllus L ), on the basis of 2151 attestations, 
identified by place, by 2756 informants or other sources from 1466 different places and, 
in addition, 121 more global geographical attestations. 

- Hedge bindweed (Calystegia sepium (L.) R.Br.), on the basis of 2208 attestations, 
identified by place, by 2712 informants or other sources from 1492 different places and, 
in addition, 211 more global geographical attestations 
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- Poppy (Papaver rhoeas L.). on the basis of 2117 attestations, identified by place, by 3003 
informants or other sources from 1562 different places and, in addition. 164 more global 
geographical attestations 

- Wallflower (Erysimum cheiri (L.) Crantz), on the basis of 1669 attestations, identified 
by place, by 2182 informants or other sources from 1326 different places and, in addition, 
102 more global geographical attestations. 

- Dandelion (Taraxacum officinale Web.), on the basis of 2801 attestations, identified by 
place, by 3969 informants or other sources from 1635 different places and, in addition, 
308 more global geographical attestations. 

- Peony (Paeoma officinalis L.), on the basis of 1617 attestations, identified by place, by 
2043 informants or other sources from 1262 different places and, in addition, 84 more 
global geographical attestations. 

- Lilac (Syrmga vulgaris L.), on the basis of 2057 attestations, identified by place, by 3238 
informants or other sources from 1579 different places and, in addition, 76 more global 
geographical attestations. 

In comparison to the research by Pauwels from 1933 this investigation shows the following 
differences. 

(1) Extension and completion of the dialect material from 1933, generally confirming 
Pauwels" data and showing the use of still new dialect names. 

(2) Extension of the geographical area of investigation to include the entire Dutch language 
area, showing that the data from 1933 are often extensions of name-types in the dialects in 
the Netherlands or vice versa. 

(3) Extension of the investigation with historical language data from (late)-Medieval bot
anical and medical writings, herbaria, glossaries and vocabularies, which were not yet 
available for study when Pauwels carried out his research This extension has made it possible 
to find links with older botanical nomenclature, especially for originally indigenous plants, 
particularly with medical applications Apart from this actually pre-scientific professional 
nomenclature, most folk names for plants prove to be relatively young, dating at the earliest 
trom the beginning ot the 17th century. 

(4) A new aspect of the investigation is the attempt to find generally valid explanations 
tor the correspondences and the differences in naming by assuming a structure of its own 
in ethnobotanical nomenclature. This is contrary to the incidental explanations which have 
been proposed until now especially in the etymological and dialect-geographical approach 
to plant names. 

The investigation consists ot three parts: 

I Etymological identification 

In chapter 2 an analysis per plant is given of all the different names The analysis mainly 
concerns etymological aspects, but dialect-geographical and language-systematic aspects 
are also taken into consideration inasmuch as they are important to the analysis In the 
discussion of these names the composing morphemes ot compounds are discussed sepai ately. 
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In order to be able to compare the names for different plants, a general model of motives 

for naming has been constructed on the basis of the linguistic material which, apart from the 

more refined distinctions, is the same for all plants in this study, but in which, of course, not 

all plants are represented with names in all categories. This model can be summarized as 

follows: 

A NAMES BASED ON EXTERNAL APPEARANCE 

A· 1 The plant ax a whole 

A l l GENERAL APPEARANCE 

A· 1 · 1 • 1 With respect to bearing flowers 

A-1 · 1 -2 With respect to herb-like appearance 

A· 1 · 1 -3 With respect to shrub-like appearance 

A· 1 · 1 -4 With respect to tree-like appearance 

A· 1-2 SIZE 

A· 1 -3 MANNER OF GROWTH 

Α·1·3·1 Hardiness 

A-2 Parts of the plant 

A-2-1 THE FLOWER 

Α·2· 1 · I Form of the flower 

Α·2· 1 ·2 Color of the flower 

Λ·2·Ι·3 Manner of flowering 

Α·2· 1 ·4 Form of the flower after flowering 

A-2-2 THE SEED 

A-2-2-1 The seed 

A-2-2-2 The seedbox 

A-2-3 THE LEAVES 

A-2-31 The form of the leaves 

A-2-4 THE STEM 

В NAMES BASED ON THE PLACE OF OCCURRENCE 

Bl Cultivated 

B-l-1 General 

B 1 2 Specific 

B-2 Wild 

B-2-1 General 

B-2-2 Specific 

С NAMES BASED ON THE TIME OF FLOWERING 

0 1 By means of direct denotations of time 

C-2 By means of indirect denotations of time 

C-2-1 Saints' festivals 

C-2-2 Other 
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D NAMES BASED ON APPLICATIONS, PROPERTIES AND PRODUCTS 

DI General 
D i l With respect to smell 
D-1 -2 With respect to honey 
D· 1 -3 With respect to noxious properties 
D-1 -4 With respect to weather conditions 
D-1 -5 With respect to taste 
D· 1 -6 With respect to parasites 

D-2 Practical applications 
D-2-1 With respect to children's play 
D-2-2 With respect to diseases 
D-2-3 With respect to decoration 
D-2-4 With respect to products 

D-3 Lack of practical applications 

E NAMES BASED ON BOTANICAL NOMENCLATURE 

E-1 Derived from Latin nomenclature 
E-2 Derived from Dutch nomenclature 

F NAMES DERIVED FROM OTHER LANGUAGES 

G NAMES BASED ON SIMILARITY TO OTHER PLANTS 

G-1 Based on external similarity 

G i l In the same family of plants 
Gl-2 In other families of plants 

G-2 Based on corresponding names 

H OTHER NAMES 

Names of which the etymology is uncertain. This category also includes mistaken and 
uncertain attestations. 

II Dialect-geographical investigation 

Chapter 3 contains an analysis of the geographical spread of the attested names per plant on 
the basis of language-historical and historical data in which the findings are also compared 
to the earlier findings by Pauwels ( 1933) and others. After these separate analyses, paragraph 
3-8 of this chapter contains the conclusion in which a number of recurring geographical 
phenomena are pointed out: 

1. Polygenesis 
Contrary to explanations that are only based on expansion and radiation the curious spread 

of identical names for a particular plant in different, geographically distant areas cannot 

298 



always be accounted for in one and the same way. Quite a number of plant names that can 
be characterized as ' simple ' must be based on the phenomenon of polygenesis, which means 
that cultural phenomena with a simple structure can originate in different places on earth 
independent of each other and can subsequently go through a similar development 

2. Homonymie infìuem e 
By the expression of partial similarity between two plants in homonyms, the one plant 

takes on names for the other plant This phenomenon is based on semantic influencing on 
the basis of sound relationship, i.e. on homonymy In a dialect-geographical sense this process 
creates confusion in the dialect map configuration. On the other hand, linguistic geography 
is precisely the source for the solution of these cases, insofar as the 'mixed up' names of the 
one plant agree with the linguistic mapping of the other plant. 

3 Geogiaphwally limited radiation 
It is striking that many names are known only in extremely limited areas which are difficult 

to account for in expansiological terms. A better explanation for this phenomenon is ( 1 ) the 
individual aspect of naming, in which the relationship between plant and speaker plays a 
crucial part, in combination with (2) the widely varying, sometimes even very specific 
landscape conditions to which the occurrence of different plants is linked geographically, 
and (3) the in principle geographically limited (useful) application of plants (as food, as 
ornamental plant, as aromatic kitchen herb, as medicine, etc.). All these aspects together 
explain why all kinds of names have remained restricted to small areas whose historical, 
political, religious, economic, ethnological and geographical boundaries could form a barrier 
which was not high enough to prevent the spread of other language phenomena. 

4. Dn ect hoi ι owing 
On the basis of geographical spread it can be determined whether the nature of borrowing 

is direct or indirect. For the indigenous wild plants, such as Hedge bindweed. Dandelion and 
Poppy, names based on direct borrowing are almost totally lacking. Among 'cultivated' plants 
that have been imported at a later stage, the number of loans, especially from the South, is, 
strikingly enough, much higher In accordance with this is the fact that the French loans 
сichoiei and pis-en-Ut for Dandelion do not refer to the plant itself, but to a practice to eat 
the leaves as salad which was adopted later from the South. 

5. Indu et t boi ι owing 
Indirect borrowing which has not taken place through a real contact situation occurs on 

a large scale and across large areas for 'cultivated' plants, such as the Peony, the Carnation 
and the Lilac. There is a clear correlation between the source of the loan (the botanical or 
botanico-medicai professional language) and the fact that precisely these plants are 'cul
tivated' plants. 

6. Geogi aphiL ally limited ι egistei s 
In a comparison of the spread of the same names for different plants it is striking that some 

names are fixed according to geographical patterns before they are fixed botanically there 
are clearly recognizable areas in which different plants can bear the same names, practically 
without system Despite separate - and in principle not incorrect - explanations based on 
geographically limited occurrence of an object or practice to which the name refers or on 
occurrence in limited areas of certain words, this phenomenon remains unnecessarily con-
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fusing and extremely illogical Apparently, it is caused by geographically limited registers 
which are stronger than the connection of a certain name to a certain plant 

III Language-systematic investigation 

The language-systematic analysis, finally, in chapter4 concerns the principles ot botanical 
naming systems. In the first place, a distinction is made between the international and national 
scientific or botanical plant names and the local, non-scientific orethnobotamcal plant names. 
This distinction is further elaborated in the scientific or botanical and non-scientific or 
ethnobotatical naming systems which form the basis tor these names: 
- Latin scientific or botanical nomenclature, trom which the national nomenclature is 

derived and of which it is a reflection, appears to be based on the following general 
principles. 
( 1 ) The naming or linguistic identil ication of a plant is determined by the appearance of 

that plant and not by the degree to which differentiation needs to be achieved. 
(2) All plants have an exclusive, unambiguous proper name functioning as the last level 

in a hierarchy. 
(3) The last level of a hierarchy, after which no further differentiation is made, is not 

restricted by differences which can be observed with the naked eye, but by the degree to 
which variation in characteristics below the level of the species are still honored as char
acteristics of a separate plant species. In principle, this boundary is open, because new 
subspecies may be discovered and because new subspecies emerge by natural means of 
through cultivation. Within botanical science this boundary is, in practice, a matter of 
convention and a matter of continuing discussion about taxonomy below the level of the 
species, such as subspecies, variety, ecotype and ecological с lines (Van der Meijden 1990, 
10). 

(4) The exclusive proper name of a plantconsists of two elements: 1 an ambiguous genus-
name, in which the greater or lesser resemblance with other plants is expressed, and 2. an 
(ottcn ambiguous) species name, identifying a plant within this group The combination of 
these elements is unambiguous 

(5) By means of this binary naming system each plant is placed within a hierarchical system. 
(6) The naming system is, in principle, independent of the existing supply of language 

If necessary new names are tormed artificially 
- To account for the non-scientific or ethnobotamcal nomenclature, dilferent existing 

explanations have been compared, such as the ones by Pauwels ( 1933). Berlin ( 1972 etc ), 
Hargreaves (1976), Callebaut (1981) and Garnier (1987). In particular the cognitive-
semantic prototype-theory of Berlin has proven useful to penetrate the essence of 
ethnobotamcal nomenclature, which, in a sense, follows the principles of scientific 
nomenclature. The research by Callebout confirms Berlin's principles, while Hargreaves 
refines them with further nuances. Gamier's resistance against Berlin's theories mainly 
consists of a difference of opinion about the primary character of ethnobotamcal nomen
clature overthe secondary characterof scientific botanical nomenclature This resistance 
has all the characteristics of a shadow fight: the similarity in naming principles discove-
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red by Berlin is in both cases a product ot the human mind, even though purely scientific 
nomenclature has become separated from living language usage a long time ago The 
alternative systematic ordering ot plant names devised by Garnier, however meritorious 
and extensive it may be, is in the long run no more than a linguistic-morphological model 
that has more to say about the possibilities for naming in language, as such than about 
the background of how plant names come about 

While Berlin, by limiting himself to some linguistically isolated places, departs from the 
principle of one single ethnobotanical name per plant, this investigation shows that m the 
Dutch language (but also in other West European languages) and even in the separate dialects 
ot Dutch a great number ot different names coexist For each plant under investigation this 
quantity ot names offers, as it were, an inventory of properties (semantic features) 1 ogether 
they identify a plant, but separately they name properties that plants may also have in common 
The rich dialect material that has been gathered for this study prevents by its nature the 
construction of taxonomies in the way Berlin has done On the other hand, the sheer number 
of names, in which new clues emerge all the time about connections with the names of other 
plants, exposes the structure ot ethnobotanical classification because precisely the confusion 
in names and the way in which confusion in naming is avoided touches on this very structure 

The différent cultural and geographical circumstances within the language area inevitably 
have consequences for the cognitive organization and thus for the prototypical aspect of 
ethnobotanical classihcation For example, the Poppy may be called koienbloem and 
koiemoos in areas where com (=wheat) is grown and it must, therefore, be distinguished 
from the real Cornflower (Centaurea Cyanus L ), while the Poppy will lose its status as 
"cornflower" completely in areas without com cultivation 

The phenomenon that different names occur for the same plant within the dialect of one 
and the same place, a phenomenon that Pauwels has called polyonomy, is determined by 
the differences related to social class, occupation, sex, and age of the dialect speakers and 
the influence of the standard language, which also contains originally indigenous names 

In the interpretation of a great number of names for the same plant the following factors 
have also been considered 
- The heterogeneous nature of the group of informants, leading to differences with respect 

to the organization of ethnobotanical nomenclature, not only in the whole language area 
but also by geographical location 

- The ever continuing development, in a chronological sense, of knowledge about plants 
and their increased application 

- 1 he limited, but not necessari ly unreliable botanical knowledge of the informants and the 
indirect method ot gathering data which was ill suited to this limited knowledge, leading 
to questions about distinctions which are not made m reality by the intoimants or to 
questions which failed to bring up a really existing distinction 

- The sometimes also limited botanical knowledge of the authors of dictionaries and 
comparable sources, which more than once have led to well-meaning but inaccurate 
attempts at description of the meaning ot names 

As a result of all these factors not all names that have been attested have proven to be on the 
same taxonomical level In order to gain an insight, nonetheless, in ethnobotanical nomen-
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dature, the attested names have been ordered according to the model used in chapter 2 and 
the differences per plant within this model have been quantified Outside of the ordering is 
the 0 group containing names than cannot be explained, names denoting subspecies and 
varieties, and names that have arisen trom homonymical influencing 

The other names can be divided into three main groups. 

1 Ν Λ Μ Ι S BASED O N OBSERVA r io\ 

These names are based on the observation of characteristics that can be seen with the naked 
eye. They are connected with the external appearance of the plant or with other externally 
observable aspects. They do not presuppose any other than observational knowledge. Some 
ot these names refer more to immediately observable (synchronic) properties like form, color, 
smell, and number of flowers, leaves, roots, fruits, stems, or of the whole plant. Other names 
refer more to properties that can be observed over time (diachromcally), such as hardiness, 
place of occurrence and time of flowering 

In this first mam group of names referring to the plant as a whole there turns out to be 
a semantic difference in the nature of compounds that refer to general appearance. In 
compounds in which the second part is optional (sei тц "lilac" besides чеі mgeboom "lilac-
tree") the denotation ot category apparently already belongs to the first part of the compound 
semantically. In compounds in which these elements cannot be omitted, such as in haag-
kiuid "hedge-weed" or pinksteiboom "Whitsun-tree", the first elements serves to specify 
the second element and not the other way around, so that the information in the second part 
is precisely the classifying element of the compound 

In names referring to si/e by far the greater number of diminutives refers to metaphors. 
The diminutive suffix serves as an onomasiological specification of the difference in size 
between the object to which (a part of) the plant is compared and (that part of) the plant itself. 
For instance the flower resembles a paiasol "sun-shade" and is therefore named paiasol-
letje "little sun-shade". In this way, the diminutive suffix turns out to determine the aspect 
ot the plant to which the name refers. 

In names connected to place of occurrence it is striking that for plants that occur widely 
the place of occurrence {wílde "wild-", boei en- "farm-", hof- and tum- "farm-") is a naming 
motive of little exclusive value and that in the second element of a compound another 
specification is always necessary. The reason is that these denotations do not function as a 
characteristic of a generic nature There are so many plants that grow wild or in gardens. 
These motives are more like specifications within a genencally connected group which 
function to distinguish different species within that group. If the place of occurrence is specific 
and serves as an identification, these denotations of place in the second element of a compound 
can be combined with very general names. In those cases further specification must be 
achieved by referring to other physical characteristic, such as flower-shape OTCo\or(potbloem 
"pot-", hageklokje "hedge-", koi em oos "com-", muurgenoffel "wall-", veldsla "field"). It 
is particularly noteworthy that decorative application runs parallel to the cultivated occur
rence of plants like the Peony, the Carnation, the Wallflower and the Lilac. 

Since at least 75% of the Dutch flora is in bloom around the same time of the year, names 
based on time of flowering are hardly specific, unless the time of flowering clearly deviates 
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from the normal pattern. The plants mvestigated here do not have such deviant times of 
flowering. 

Another aspect of names in this group is the duration of flowering If the plant blooms 
during a considerable period it turns out to be impossible to relate a certain time or a particular 
month to the time of flowering. Names based on the time of flowering have not been lound 
for plants that bloom longer than two months. 

For the Peony and the Lilac this situation is clearly different. Not only do they have a short 
blooming season, they also bloom especially during the Whitsun period. For this reason, 
names based on the time of flowering occur very frequently tor these plants They are either 
very general and at the same time of little exclusive value (the names with mei- "may-", 
pinkstei- "Whitsun-", pacts- "Easter-"), or very specific and at the same time very local 
(komis- "fair-", (onze-) lieve-vioim- "(Our) Lady-", 'niil-inbanm- "St. Urban-", tewus-
"St. Anthony-", smi-jan- "St John-", sint-jous- "St. George-", sint-jozef- "St. Joseph-", 
makiaas-, pankiaas-, (sint-) senaas-). An exception to this pattern are the names for the 
Peony with (4mf-J г οι nelis, which occur in a rather large area. This makes it all the more 
plausible that in this case the saint's name does not function as a denotation of time 

When names are based on immediately observable properties they can, in principle, be 
interchangeable. Names such as stmkioos are not specific for an individual plant All kinds 
of plants can be called stinkioos or stinkbloem without being incontrasi with one another. 
There is a contrast, though, when a plant has a pleasant or unpleasant smell (honey as opposed 
to clove or pepper). If that smell is identical for different flowers the names overlap as is the 
case for the Carnation and the Wallflower. 

With respect to the names based on similarity to other plants the general remark can be 
made that resemblance to other plants is one of the foundations of both scientific and 
ethnobotamcal classification and, as such, also one of the fundamental forces in 
ethnobotanical nomenclature Similarity to other plants is based primarily on appearance 
and is an essential element of the nature of a plant's external appearance. In practice, the 
possibility for resemblance to other plants is limited because ethnobotanical nomenclature 
only names plants that occur in a limited area Only between plants that occur in the same 
area can differences and similarities be determined Similar names for plants in the same 
family can be based on different grounds, resemblances to plants from other families show 
immediately thai the most frequently identified exterior characteristics are typical ly the basis 
for the resemblance that has been defined Indirectly, these characteristics confirm once again 
the names of the other groups m this paragraph, as in the climbing of Hedge bindweed, the 
flower form of the Peony, and the smell of the Carnation and the Wallflower Without doubt 
this is even more true for similar plants in the same families these plants sometimes have 
so many names m common that they are in fact distinguished at a lower level For this reason 
it is far too simplistic to speak in terms of confusion when referring lo these names The fact 
that this so-called confusion is not arbitrary but conditioned means that the differentiation 
of two plants is of lesser importance than their similarity In fact, the speaker is naming a 
category on a generic level as long as there is no need for differentiation 
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2 N A M L S B A S F D O N K N O W L F D O I 

As opposed to the names in the first group, these names are not based on observation, but 
are connected to knowledge or experience. Some names are more based on experience, such 
as the application as a food, a flavoring, an agent of smell, a coloring or as an object of use, 
a raw material, a medication etc. in (folk) medicine, or in (folk) beliefs Other names are 
based on external information, such as names related to origin, the formation of legends and 
superstitions and names derived from botanical nomenclature 

In the group of names based on knowledge and experience the possibilities for plants to 
differ from one another in ethnobotanical nomenclature are, in principle, more exclusive 
and of a different order than in scientific nomenclature, in which they occur lar less often, 
for that matter. Curiously enough, it turns out that precisely this group of names referring 
to certain properties or applications of these properties (such as bhndebloem "blind-", zei e-
ogenbloem "bleary eyes-" of kankei bloem "cancer-") can be used for externally very dif
ferent plants with the same application, without giving rise to concrete confusion If the frame 
ot reference tor naming is a property oran application ofthat property, there exist, in principle, 
interchangeable classifying names for different plants For this reason it is seriously open 
to question whether the names in question are in lact botanical names and not names of 
medications It is also striking that the names in this group only reter to the originally in
digenous and wild Hedge bindweed. Dandelion and Poppy For this reason these names tell 
us something about the age of folk medicine and superstition. Equally striking is the fact that 
names connected to children's play also turn out to be related to the originally indigenous 
and wild Hedge bindweed, Dandelion and Poppy Nevertheless, these names are often young. 
This can be explained by the tact that children could only play with those non-cultivated 
plants they were actually able and allowed to touch 

There turns out to be a clear system to the naming of plants without practical use and their 
useful counterparts by means of fixed elements such as paaid ("horse-" and heteronyms), 
ναι ken ("pig-" and heteronyms), hond- "áog-\pad- "toad-" stink- "stink-",/?«-, zeik- "piss-
" en stront- "shit-") Once again, it is obvious that the names based on lack of practical use 
do not occur forculti vated plants. Names derived from botanical nomenclature, forexample 
for Carnation and Lilac, are the result of botanical interference with the nomenclature or of 
immediate contact of laymen with professional usage 

3 . N A M E S BASI D ON B O R R O W I N G 

This group contains names that are connected to the plant itself and that have been adopted 
from another language when the plant itself was adopted 

For names that are based on loans from other languages the principle must be assumed 
that loans cannot be semantically analyzed any further, despite the fact that it is possible to 
discover their meaning in the source language Loan translations occur extremely rarely, but 
reinterpretations through folk etymology are all the more frequent. Names based on direct 
borrowing from other languages, specifically from French and German dialects, are obviously 
I imited in their geographical occurrence. They are almost completely lacking for the originally 
indigenous wild plants, such as Hedge bindweed, Dandelion and Poppy. 

304 



By confronting the general principles of scientific nomenclature with the results of the 
quantitative differentiation of folk names for plants, it appears that ethnobotamcal no
menclature is distinct from scientific nomenclature on the following points: 

( 1 ) The naming or linguistic identification of a plant is determined by the location were 
it occurs, in other words the spread or floral zone of a plant is closely related to dialect area 
and thus to the dialect that is used in that area In the most extreme sense this means that 
plants that grow in areas uninhabited by people do not have tolk names. Nomenclature is 
m, principle, dependent on the existing language supply, including its morphological 
possibilities to form new names 

(2) This connection to location also means that in the nomenclature the differences and 
similarities with respect to other plants are only determined by the plants that occur in the 
same geographical area. The degree to which a differentiation is made is, therefore, dep
endent on the total vegetation in a particular area 

(3) Botamcally different plants can bear the same name if the differences between them 
are not experienced as such. The degree of similarity between them is in fact not only 
dependent on physical properties, but also on psychological and utilitarian properties 

(4) Plants that are experienced as related are named after the most prototypical member 
of the group. The characteristics ot the relation between the plants are generally represented 
most saliently in this focal specimen. 

(5) Differentiation within a group of plants that are experienced as related is achieved 
along hierarchical lines 

(6) By far the majority of ethnobotamcal names is collective in the sense that they can, 
in principle, be applied to more than one plant. Unique, individual names for plants that are 
botamcally different are by far in the minority They are limited to plants with unique physical 
properties or unique applications or they have been borrowed from other languages. 

(7) An exclusive, unambiguous proper name, be it a compound or not, is only given to 
those plants that demand such treatment for a particular reason If this reason is lacking, 
different plants can bear the same name Avoidance of confusion certainly does not qualify 
as a reason, because confusion presupposes differences that are actually experienced as such 

(8) The final step in differentiation is restricted by diflerences that can be observed with 
the naked eye. In principle this boundary is not open, but natural processes or cultivation 
can lead to the development of new subspecies. 

(9) The exclusive proper name of generic taxa can consist of the following kinds of 
lexemes: 

1 Primary lexemes 
1-1 Simple primary lexemes (only one single, linguistically unanalyzable constituent) 
1 2 Complex primary lexemes (linguistically analyzable constituents) 
1-2 1 non-productive complex primary lexemes (which do not have components referring 

to superordinate categories) 

1 -2 2 productive complex primary lexemes (which do have constituent parts referring to 
superordinate categories) 

2 Secondary, mostly binominal lexemes (which do have constituent parts referring to 
superordinate categories, each sharing the same superordinate marker). 
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( 10) In ethnobotanical nomenclature the conceptual coherence of the flora is expressed 
by binominal and complex lexemes as well as by coinciding simple lexemes This coher
ence is based on botanical as well as psychological and utilitarian organization. 

(11) Botanical hierarchy within this nomenclature iscxpressed most clearly by binominal 
lexemes. 

5 3 Zusammenfassung 

In dieser Abhandlung werden die mundartlichen oder volkstumlichen Benennungen von 
sieben Pflanzen untersucht. Die Wahl der sieben Pflanzen ist unmittelbar veranlasst durch 
die Auswahl in der aus 1933 datierenden wortgeographischen Untersuchung Enkele bloem-
namen m de Ziiidnedei landsc he dialec ten von J L. Pauwels, die sich auf den niederländisch 
sprechenden, nordlichen Teil Belgiens beschrankt Untersucht werden die Benennungen 
von: 

- Nelke (Dianthus plumanus/caryophyllus L.) mit 2151 nach Fundort lokalisierten Daten 
aus 1466 unterschiedlichen Orten, bezeugt von 2756 Informanten oder anderen Quellen 
und um 121 weniger detaillierte regionale Daten erweitert 

- Zaunwinde (Calystegia sepium (L ) R Br ) mit 2208 nach Fundort lokalisierten Daten 
aus 1492 unterschiedlichen Orten, bezeugt von 2712 Informanten oder anderen Quellen 
und um 211 weniger detaillierte regionale Daten erweitert. 

- Klatschmohn (Papaver rhoeas L ) mit 2117 nach Fundort lokalisierten Daten aus 1562 
unterschiedlichen Orten, bezeugt von 3003 Informanten oder anderen Quellen und um 
164 weniger detaillierte regionale Daten erweitert 

- Steinfiole (Erysimum cheiri (L.) Crantz) mit 1669 nach Fundort lokalisierten Daten aus 
1326 unterschiedlichen Orten, bezeugt von 2182 Informanten oder anderen Quellen und 
um 102 weniger detaillierte regionale Daten erweitert. 

- Lohwenzahn (Taraxacum officinale Web.) mit 2801 nach Fundort lokalisierten Daten 
aus 1635 unterschiedlichen Orten, bezeugt von 3969 Informanten oder anderen Quellen 
und um 308 weniger detaillierte regionale Daten erweitert. 

- Pfingstrose (Pacoma officinalis L.) mit 1617 nach Fundort lokalisierten Daten aus 1262 
unterschiedlichen Orten, bezeugt von 2043 Informanten oder anderen Quellen und um 
84 weniger detaillierte regionale Daten erweitert. 

- Flieder (Syrmga vulgaris L ) mit 2057 nach Fundort lokalisierten Daten aus 1579 unter
schiedlichen Orten, bezeugt von 3238 Informanten oder anderen Quellen und um 76 
weniger detaillierte regionale Daten erweitert. 

Im vergleich mit Pauwels' Arbeit aus 1933 weist meine Untersuchung folgende Unterschiede 
auf: 

(1) Erweiterung und Ergänzung der aus 1933 stammenden dialektischen Unterlagen, 
wobei in der Regel Pauwels' Daten bestätigt werden und es sich herausstellt, dass immer 
noch neue Benennungen üblich sind 

306 



(2) Erweiterung des Untersuchungsbereiches auf das gesammte niederländische 
Sprachgebiet, wobei es sich zeigt, dass Daten aus 1943 öfters Auslaufer sind von in den 
niederländischen Dialekten üblichen Benennungsarten und umgekehrt 

(3) Erweiterung des Untersuchungsgebietes mit historischen Sprachdaten aus (spat-) 
Mittclmederlandischen botanisch-medizinischen Schriften, Herbarien, Glossaren und 
Vokabularen, worüber Pauwels noch nicht verfugen konnte Auf Grund dieser Erweiterung 
zeigt sich die Möglichkeit bei seit jeher einheimischen Pflanzen und namentlich bei Pflanzen 
mit medizinischen Anwendungen, Zusammenhange mit der alteren botanischen Nomen
klatur ans Licht zu bringen Abgesehen von diesen eigentlich vor-wissenschaftlichen 
fachsprachlichen Benennungen zeigt es sich, dass die meisten volkstümlichen Pflanzen
namen verhaltmssmassig jung sind, das heisst, dass sie frühestens aus dem 17 Jahrhundert 
stammen 

(4) Neu inmeinerUntersuchung istdas Bestreben, allgemeingültige Erklärungen zu finden 
fur die Übereinstimmungen und die Unterschiede der Benennungsarten auf der Grundlage 
der eigenen Struktur der ethnobotanischen Nomenklatur Dies im Gegensatz zu den 
beiläufigen Erklärungen, die bisher bei der hauptsächlich et>mologischen und sprachgeo
graphischen Betrachtungsweise von Pflanzennamen gegeben sind 

Die Untersuchung gliedert sich in drei Teile 

I Etymologisch identifizierend 

In Kapitel 2 findet man fur jede Pflanze eine Analyse aller verschiedenen Benennungen 
Dabei wurden vor allem etymologische, aber, sofern von Bedeutung, auch sprachgeogra
phische und sprach-systematische Aspekte berücksichtigt Bei der Erörterung dieser Na
men kommen bei gegliederten Wörtern die einzelnen Morpheme jedesmal qe sondei t an die 
Reihe Um eine gegenseitige Vergleichung mit den Benennungen anderer Pflanzen zu er 
möglichen, ist in Bezug auf die Namengebung ein allgemeines Schema von Kennzeichen 
ausgearbeitet, das, abgesehen von den kleineren Details, lur sämtliche erörterten Pflanzen 
verwendbar ist, ohne dassjedochjede Pflanze in allen Rubriken mit Bezeichnungen vertreten 
ist Hier folgt dieses Schema in sehr gedrängter Form 

A BENENNUNGEN DIE AUF DEM ÄUSSEREN BERUHEN 

A 1 Die Pflanze als Ganzes 
A 1 1 Dlfc ALLGEMCINl· ÄUSSERE bORM 

A 1 1 1 Mit Bezug auf das Tragen von Blumen 
A 1 1 2 Mit Bezug auf die Krauterartigkeit 
A 1 1 3 Mit Bezug auf die Strauchahnlichkeit 
A 1 1 4 Mit Bezug auf Baumahnlichkeit 

A 1 2 DAS GRÜSShNVFRHALTNIS 

A 1 ~\ DER BLUTENSTAND 

A 1 3 1 Die Frostbestandigkeit 
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A 2 Die Bestandteile dei Pflanze 
A 2 1 Die Bu ME 

A 2 1 I Die Form der Blume 
A 2 I 2 Die Blutentarbe 

A 2 13 Die Blutenform 
A 2 1 4 Die Form der Blume nach der Biute 

A 2 2 DFR SAMFN 

A 2 2 1 Der Samen 

A 2 2 2 Die Samenkapsel 
A2 3 Die BLA ITER 

A 2 3 I Die Form der Blatter 
A 2 4 DFR STENGEI 

В BENENNUNGEN ALT GRUND DES STANDORTES 

В I Kul tin pflanzen 

В 1 1 Allgemein 

В 1 2 Spezifisch 
В 2 Wild и ас hsende Pflanzen 

В 2 1 Allgemein 
В 2 2 Spezifisch 

С BENENNUNGEN AUF GRUND DFR BLUTEZEIT DES PFLANZES 

C l Du ekte Zeitangabe 
С 2 Indu ekte Zeitangabe 

С 2 I Feste der Heiligen 

С 2 2 Ubnge Zeitangaben 

D BENENNUNGEN AUF GRUND VON ANWENDUNGEN, EIGENSCHAFTEN 

UND PRODUKTEN 
D I Allgemein 

D 1 1 In Bezug auf der Geruch 
D 1 2 In Bezug auf der Honig 

D 1 3 In Bezug auf die Schädlichkeit 
D 1 4 In Bezug auf die Wetlerverhaltmsse 
D 1 5 In Bezug auf der Geschmack 
D I 6 In Bezug auf das Parasiten 

D2 Pi aktische Vemendung 

D 2 1 In Bezug auf das Kinderspiel 
D 2 2 In Bezug auf Krankheiten 
D 2 3 In Bezug auf Verwendbarkeit als Schmuck 
D 2 4 In Bezug auf die Produkte 

D 3 Benennungen aufGi und des Mangels an pi aktischem Nutzen 
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E BENENNUNGEN AUb GRUND DER BOTANISCHEN NOMENKLATUR 

F 1 Entlehnunç aus dei latemschen NomenUatui 
E 2 Entlehnung aus dei niedei landischen Nomenklatm 

F BFNCNNUNGEN DURCH ENTLEHNUNG AUS ANDERFN SPRAC HFN 

G BENENNUNGEN AUF GRUND VON ÄHNLICHKEIT MIT ANDFREN PFLAN7FN 

G 1 Auf Gl und ausei ei Ähnlichkeiten 
G 1 1 Innerhalb derselben Pflanzenfamilie 
G 1 2 Innerhalb einer anderen bamilie 

G 2 Auf Gì und ähnliche! Benennungen 

H SONSTIGE BbNFNNUNGFN 

Etymologisch zweifelhafte Benennungen Diese Rubrik enhalt zugleich fehlerhatte und 
¿weifelhalte Daten 

II Sprachgeographisch 

In Kapitel 3 wird anschliessend die räumliche Streuung der vorgefundenen Benennungen 
fur jede Pflanze auf Grund sprach- und sachhistorischer Unterlagen sprachgeographisch 
analysiert Dabei vergleiche ich meine Befunde auch mit den früheren Beobachtungen von 
Pauwels (1913) und anderen Nach den einzelnen Analysen folgt in Paragraph 3 8 dieses 
Kapitels die Schlussfolgerung, wobei ich aul eine Anzahl immer wieder auftretender raum
lichen Erscheinungen hinweise 

1 Ρ oh genese 

Im Gegensatz zu den ublichenweise immer durch Expansion und Ausstrahlung begrün
deten brklarungsweisen kann die auffallende Verbreitung identischer Benennungen fur 
dieselbe Pflanze in weit auseinander liegenden Gebieten nicht immer auf dieselbe Weise 
erklart werden Bei vielen Pflanzennamen, die als "einlach" charakterisiert werden, muss 
diese Tatsache auf dem Phänomen der Polygencse beruhen, nach dem kulturelle Erschei
nungen mit einfacher Struktur an mehreren Stellen der Erde unabhängig von einander ent 
stehen können und sich anschliessend auf ähnliche Weise entwickeln können 

2 Нотоп\птсІіе Beeinflussung 

Wenn partielle Übereinstimmungen zwischen /wei Pflanzen durch Homonyme zum 
Ausdruck gebracht werden, kann die eine Pflanze die Benennung der anderen übernehmen 
Diese Erscheinung beruht auf semantische Beeinflussung auf Grund von Lautverwantschaft, 
das heisst aul Homonymie In sprachgeographischer Hinsicht bedeutet dieser Vorgang eine 
Verwirrung des Kartenbildes Anderseits liefert gerade die Sprachgeographie die Erklärung 
f urdiese Falle insofern die "ausgewechselte' Benennungen dereinen Pflanze dem Kartenbild 
der anderen entsprechen 
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3. Geogiafisih bese hi ankle Ausuiahlung 
Es fallt auf, dass viele Namen nur innerhalb eines äusserst beschrankten Gebietes bekannt 

sind, eine Erscheinung, die mit den Gesetzen der geographischen Expansion schwer /u er
klaren ist. Eine bessere Erklärung fur dieses Phänomen ist ( I ) der individuelle Aspekt der 
Benennungen wobei die Beziehungen zwischen Pflanze und Sprachbenutzer von ent
scheidender Bedeutung ist, in Kombination mit (2) den stark unterschiedlichen und 
gelegentlich selbst spezifischen landschaftlichen Voraussetzungen, wodurch das Vor
kommen bestimmter Pflanzen geographisch bedingt ist, und (3) die grundsätzlich geo
graphisch beschrankte (nützliche) Verwendung von Pflanzen (als Nahrungsmittel, als 
Zierpflanze, als aromatisches Gewurzkraut, als Heilmittel, u.s w.). Alle diese Aspekte zu
sammen erklaren warum gewisse Benennungen innerhalb beschrankter Bereiche, deren 
historisch-politische, religiose, ökonomische, ethnologische und geographische Grenzen 
eine Schranke ziehen konnten, die fur die Verbreitung anderer Spracherscheinungen nicht 
hoch genug war. 

4 Du ekte Entlehnung 
Auf Grund von Kartenbildem ist es möglich, bei sehr vielen Namen den direkten oder 

indirekten Charakter von Entlehnungen zu bestimmen Bei den einheimischen, wild wach
senden Pflanzen wie der Zaunwinde, dem Lohwenzahn und dem Klatschmohn, fehlen auf 
du ektei Entlehnung beruhende Namen nahezu völlig. Bei den spater importierten "Kultur-
"pflanzen wie der Nelke, der Steinfiole, der Pfingstrose und dem Flieder, ist die Zahl der 
Entlehnungen besonders aus dem Suden bedeutend viel hoher Hierzu stimmt die Talsache, 
dass die franzosischen Entlehnungen t и hoi ei undpii-en-lit fur den Lohwenzahn sich nicht 
auf die Pflanze selbst bezichen sondern auf die aus dem Suden übernommene Gewohnheit, 
die Blatter als Salat zu verwenden 

5. Indu ekte Entlehnung 
Indirekte Entlehnung oder Fernentlehnung, das hcisst Entlehnung, die nicht in einer 

tatsachlichen Kontaktsituation stattgefunden hat, findet sich in breitem Umfange und in 
ausgedehnten Gebieten bei den "Kultur-'pflan/en wie der Pfingstrose, der Nelke und dem 
Flieder Es besteht ein klarer Zusammenhang /wischen der Quelle der Entlehnung (die 
botanische oder botanisch-medizinische Fachsprache) und dem Umstand, dass gerade diese 
Pflanzen "Kultur-'pflanzen sind. 

6. Geogiafisch besdiiankte Regntei 
Wenn man die Streuung identischer Benennungen fur verschiedene Pflanzen miteinander 

vergleicht, fallt es auf. dass gewisse Namen eher geographisch als botanisch bestimmt sind: 
es heben sich deutlich erkennbare Gebiete ab, wo mehrere Planzcn geradezu planlos diesel
ben Namen fuhren können. Trotz einzelner, grundsätzlich nicht unrichtiger Erklärungen, 
die ausgehen von der geographischen Beschrankung einer Anwendung oder einer Sache, 
worauf m der Benennung verwiesen wird, oder von dem ausschliesslich in beschrankten 
Gebieten Vorkommen bestimmter Wörtern bleibt diese Erscheinung unnötig verwirrend 
und ausserordentlich unlogisch Es wird offenbar verursacht durch geographisch beschrankte 
Register, die tietgreilender sind als die Beziehung einer bestimmten Benennung zu einer 
bestimmten Pflanze. 
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Ill Sprachsystematisch 

Schließlich befaßt die sprachliche Analyse in Kapitel 4 sich mit den Grundsätzen botani
scher Namengebung. Allererst wird ein Unterschied gemacht zwischen den internationalen 
und nationalen wissenschaftlichen oder botanischen Pflanzennamen und den örtlichen mcht-
wissenschaftlichen oder eihnobotanischen Benennungen. Dieser Unterschied wird naher 
ausgearbeitet in derdiesen Namen zugrunde liegenden wissenschaftlichen oderbotanischen 
und nicht-wissenschaftlichen oder eihnobotanischen Nomenklatur 
- Die lateinische wissenschaftliche oder botanische Nomenklatur, woraus die nationale 

sich herleitet und wovon diese deswegen eine genaue Widerspiegelung bildet, gründet 
sich bekanntlich auf folgende allgemeine Grundsatze: 
(1) Die Namengebung oder linguistische Identifizierung einer Pflanze wird durch das 

Äussere der Pflanze bestimmt und nicht durch das Bedürfnis mehr oder weniger zu 
differenzieren. 

(2) Alle Pflanzen tragen einen exklusiven eindeutigen Namen als die letzte Stufe einer 
Rangordung. 

(3) Diese letzte Stufe, welche also den Abschluss der Differenzierung bildet, wird nicht 
begrenzt durch Unterschiede, welche furs Auge wahrnehmbar sind, sondern durch das 
Ausmass, worin man Verschiedenheit von Merkmalen innerhalb der Gattungsgrenzen noch 
als selbständige Pflanzengattung anerkennt. Im Prinzip ist diese Grenze offen, weil neue 
Unterarten entdeckt werden können und weil sich auf natürlichem Wege oder durch Zucht 
neue Unterarten entwickeln können. In der Praxis ist diese Grenze innerhalb der botanischen 
Wissenschaft eine Sache standiger Verabredung und Diskussion über Stufen innerhalb der 
Gattungsgrenzen wie Unterart, Varietät, Okotypus und ökologische "clines" (Van der 
Meijden 1990, 10) 

(4) Der exklusive Name einer Pflanze besteht aus zwei Bestandteilen: 1 ein mehrdeutiger 
Genusnamc, worin der Grad der Ähnlichkeit mit anderen Pflanzen zum Ausdruck gebracht 
wird, und 2. eine (oft mehrdeutige) Speziesbenennung, wodurch die Pflanze innerhalb einer 
Gruppe identifiziert wird. Die Kombination beider Elemente ist eindeutig 

(5) Durch diese binansche Namengebung erhalt jede Pflanze seinen Platz in einem 
hierarchischem System. 

(6) Die Namengebung is nicht von dem vorhandenen Sprachgut abhangig. Wenn notig 
werden kunstlich neue Namen gebildet 
- Fur die nicht-wissenschaftliche oder ethnobotanische Nomenklatur sind die Betrach

tungsweisen von unter anderen Pauwels ( 1933), Berlin ( 1972 und folgende), Hargreaves 
(1976), Callcbaut (1981) und Garnier (1987) gegeneinander abgewogen worden. 
Namentlich die cognitiv-semantische Prototypentheorie von Berlin erweist sich als ein 
geeignetes Mittel, in das Wesen der ethnobotanische Nomenklatur einzudringen. Dabei 
stellt es sich heraus, dass diese in gewissem Sinne sich doch wieder an die Grundsatze 
der wissenschaftlichen Namengebung anschliesst Die Untersuchung Callebaut's bestätigt 
die Ausgangspunkte Berlin's, wahrend Hargreaves feinere Nuancen hinzufugt Gamier's 
Widerstand gegen die Theorien von Berlin beschrankt sich hauptsächlich auf einen 
Meinungsunterschied über die Frage des Primats der eihnobotanischen Namengebung 
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(als primar) gegenüber der wissenschaftlichen botanischen Nomenklatur (als sekundär). 
Dieser Widerstand ist nicht viel mehr als ein Schattenkampf, weil die von Berlin entdeckte 
Übereinstimmung in Namcngebungsgrundsatzen in beiden Fallen ein Produkt des 
menschlichen Geistes ist, wobei die rein wissenschaftliche Namengebung sich selbst
verständlich nach und nach von dem lebendigen Sprachgebrauch gelost hat Die als Al
ternati ve von Garnier afgestellte und verwendete systematische Einteilung der Pflanzen
namen ist ohne Zweifel ein sehr lobenswerter und umlassender Versuch. Schliesslich ist 
sein System jedoch bloss ein linguislisch-morfologisches Modell, das mehr über das 
Vermogen der Sprache auf dem Gebiet der Namengebung überhaupt aussagt als über die 
Hintergrunde der Entwicklung der Pflanzennamen. 

Wahrend Berlin von einer einzigen volkstümlichen Benennung ausgeht und sich dabei 
beschrankt auf einzelne, sprachlich isolierte Orten, hat sich bei meiner Untersuchung 
herausgestellt, dass es innerhalb des Niederländischen (aber auch innerhalb anderer west
europäischen Sprachen) und selbst innerhalb ihrer einzelnen Mundarten eine grosse Anzahl 
verschiedener Benennungen gibt. Fur jede der behandelten Pflanzen bieten diese Namen 
gewissermassen ein Inventar von Eigenschaften (semantic features). Zusammen identifi
zieren sie eine Pflanze, aber einzeln benennen sie Eigenschaften, die Pflanzen auch mit 
anderen gemein haben können. Das reichliche Dialektmatenal, das fur diese Arbeit zu
sammengebracht ist, macht es also ohne weiteres unmöglich Taxonomicn zu entwerten wie 
Berlin das getan hat Anderseits legt die Vielzahl von Namen, worin jedesmal neue An
haltspunkte mit Benennungen anderer Pflanzen auftauchen, auch die Struktur einer 
ethnobotamsche Klassifikation frei, weil gerade die durch die Anzahl hervorgerufene Ver
wirrung und die Art und Weise wie man versucht hat, sie in der Namengebung zu vermei
den, uns mit dieser Struktur in Berührung bringen 

Die verschiedenen kulturellen und geographischen Verhältnisse innerhalb des Sprach
gebietes haben unvermeidbar Konsequenzen fur die kognitive Organisation und daher fur 
das prototypische in der ethnobiologische Klassifikation. Dadurch kann z.B Klatschmohn 
in Gebieten, wo Getreidebau vorkommt koienhloem oder koiemoos heissen und muss er 
dort aus diesem Grund von der echten Kornblume (Centaurea cyanus L.) unterschieden 
werden. In Gebieten, wo kein Getreide angebaut wird, verliert der Klatschmohnjedoch völlig 
seine Funktion als "Kornblume". 

Das Phänomen, dass innerhalb des Dialektes eines einzigen Ortes verschiedene Namen 
furdieselbe Pflanze üblich smd-Pauwels bezeichnete es als "polyonomie" -, wird bestimmt 
durch Unterschiede zwischen den Mundartsprechern mit Bezug auf das soziale Milieu, den 
Beruf, das Geschlecht, das Alier und durch den Einfluss der Standardsprache, die auch 
ursprünglich einheimische Benennungen enthalt. 

Bei der Erklärung dieser Vielzahl von Namen spielen weiter folgende Umstände eine 
Rolle: 
- Die oben genannten Unterschiede zwischen den Sprachbenutzern, wodurch nicht nur im 

gesamten Sprachgebiet sondern auch rein ortlich Unterschiede bezuglich der Organisation 
der ethnobotamschen Nomenklatur entstehen 

- Die in chronologischem Sinne immer weiter fortschreitende Entwicklung der botanischen 
Kenntnisse und der Verwendungsmöglichkeiten der Pflanzen 
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- Die beschrankten, aber dadurch nicht als unzuverlässig zu betrachtenden botanischen 
Kenntnisse der Gewährsleute und die nicht damit übereinstimmende indirekte Methode 
der Matenalsammlung Es konnte dabei nach Unterschieden gefragt werden, die die 
Befragten selbst nicht machten, wahrend tatsächlich bestehende Unterschiede dadurch 
zugedacht wurden 

- Die bisweilen ebenfalls beschrankten botanischen Kenntnisse von Herausgebern von 
Wörterbüchern und damit vergleichbaren Quellen Die Folgen sind öfters gut gemeinte 
aber falsche Bedeutungsumschreibungen 

Alle diese Umstände haben zur Folge, dass die vorgelundenen Benennungen sich laxono-
misch nicht aufderselben Ebene befinden Um dennoch in die ethnobotanischc Nomenklatur 
Einsicht zu bekommen, sind die vorgefundenen Namen nach dem im 2 Kapitel dargelegten 
System geordnet worden, wobei die Unterschiede innerhalb dieser Struktur pro Pflanze 
quantitativ sichtbar gemacht sind Ausserhalb des Sytems fallt die Gruppe 0 Sie enthalt 
unerklarbare Benennungen, Benennungen von Unterarten und Varietäten und durch 
homonymische Beeinflussung entstandene Namen 

Die übrigen Benennungen kann man in drei Hauptgruppen einteilen 

1 B E N I N N U N G F N D I E A L F W A H R N E H M U N G B E R U H E N 

Fs betrifft hier Merkmale, welche man mit blossem Auge wahrnehmen kann Sic beziehen 
sich auf das Erscheinungsbild der Pflanze oder aul andere ausserlich wahrnehmnaren 
Aspekte Abgesehen von der Wahrnehmung werden keine andere Kenntnisse vorausgesetzt 
Dabei betreffen manche Benennungen mehr die direkt wahrnehmbaren (synchronen) 
Eigenschaften wie Form, Farbe, Geruch und Anzahl der Blumen, Blatter, Wurzeln, Fruchte, 
Stengel, beziehungsweise die Pflanze als ganzes Andere Benennungen beziehen sich jedoch 
mehr auf im Laufe der Zeit wahrnehmbare (diachronische) Eigenschaften wie Frost
bestand igkeit, Fundort und Blute/eit 

Es zeigt sich dann dass bei dieser ersten Hauptgruppe von sich auf die Pflan/e als ganzes 
beziehenden Benennungen ein bezeichnender semantischer Unterschied besteht innerhalb 
Zusammensetzungen, die das allgemeine Erscheinungsbild betreffen Bei den Zusammen
setzungen, deren zweites Glied fakultativ ist ( sei шцпеЬетеі mçeboom) ist die Bezeichnung 
der Kategorie offenbar semantisch schon im ersten Teil der Zusammensetzung einbegriffen 
Bei Zusammensetzungen bei denen diese Elemente unmöglich ausgelassen werden können, 
wie bei haaqkimdoderpmksteiboom spe/iti/iert das erste Elementeben das /weite und 
nicht umgekehrt Dadurch ist die Inlormation des /weiten Gliedes ohne weiteres klassifizie
rend 

Bei den sich auf die Grosse beziehenden Benennungen ergibt sich, dass weitaus der grossie 
Teil der Diminutiva auf Metaphern beruht Das Diminutivsuffix ist dabei eine onomasio-
logische Spezifizierung des Grossenunterschicdes zwischen dem Gegenstand, womit die 
Pflanze oder ein Teil davon verglichen wird, und der Pflan/e oder diesem Teil selbst Ist die 
BlumezB einem/?û/aw/"Sonnenschirm"ahnlich dann wirdьіера;ато//^/?genannt Dies 
zeigt also klar, dass die Diminutivendung bestimmt, auf welchen Aspekt der Pflanze sich 
der Name bezieht 
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Bei Benunnungen, welche die Fundorte betreifen, fallt auf, dass bei allgemein vor
kommenden Pflanzen die Stelle, wo sie auftreten (wilde, boeien-, hof-, tum-) cm wenig 
exklusives Benennungsmotiv ist und dass im zweiten Glied der Zusammensetzung immer 
eine nähere Spezifikation erforderlich ist Die Ursache davon liegt in der Tatsache, dass 
derartige Angaben nicht als Kennzeichen einer allgemeinen Gattungsbezeichnung fungieren. 
Es gebtja so viele Pflanzen die wild oder in Garten wachsen. Es sind vielmehr Spezifikationen 
innerhalb einer gattungsmassig zusammenhangenden Gruppe, die ausschliesslich dem 
dienen, mnerhalbdicser Gruppe verschiedene Arten zu unterscheiden Wenn aberder Fundort 
wohl spezifisch ist und daher identifmerend, dann können diese Ortsbestimmungen im 
zweiten Glied wohl mit sehr allgemeinen Benennungen verbunden werden und muss man 
sich fur nähere Spezifikation nach anderen ausserlichen Kenn/eichen umsehen wie Blumen-
form oder Farbe (potbloem, hageklokje, koi em ооч, muui genoffel. veldsla). Auffällig ist, dass 
dekorative Verwendung parallel lauft mit dem Vorkommen von Pflanzen wie Pfingstrose, 
Nelke, Steinfiole und Flieder 

Weil mindestens 75 % der niederländischen Flora gleichzeitig in Blute steht, sind auf die 
Blütezeit beruhende Benennungen kaum spezifisch, es sei denn, dass die Blutezeit sich 
deutlich vom normalen Muster abhebt. Solche abweichenden Blütezeiten kommen aber bei 
den untersuchten Pflanzen nicht vor Ein anderer Aspekt ist die Dauer der Blute. Wenn sie 
eine geraume Zeit andauert, ist es naturlich unmöglich, einen bestimmten Zeitpunkt oder 
einen bestimmten Monat mit der Blutezeit in Beziehung zu bringen Benennungen, die auf 
der Blutezeit beruhen, fehlen denn auch fur die langerais zwei Monate blühenden Pflanzen. 
Fur die Pfingstrose und den Flieder liegt das deutlich anders Sie blühen nicht nur kurz, 
sondern auch noch besonders in der Periode in die Pfingsten fallt. Bei derartigen Pflanzen 
kommen auf der Blutezeit beruhende Benennungen daher mannigfach vor Sie sind dann 
entweder sehr allgemein und auch wenig exklusiv (die Namen mit mei-, ршкчіеі -, paas-), 
oder sehr spezifisch und daher auch nahezu örtlich bedingt (keimis-, (onze-) lieve-viouw-
,smt-uibamts-.teunis-,smt-jan-,sint-]oiis-, 4int-jozef-,makiaa'¡-,pankiaas-,(sint-)seivaa<!-
) Eine Ausnahme bilden die Pfingstrosebenennungen mit (sint-)c 01 nelis, die gerade m einem 
grosserem Gebiet vorkommen Hierdurch wird es desto wahrscheinlicher, dass der Heilige 
in diesem Zusammenhang nicht als Zeitandeutung fungiert. 

Bei den von direkt wahrnehmbaren Eigenschaften herrührenden Benennungen entstehen 
im Prinzip umwechselbare Namen. Namen wie stmkioos sind also zu allgemein fur 
individuelle Benennungen. Allerlei Pflanzen können ja stmkioos oder stmkbloem heissen, 
ohne dass sie sich deutlich voneinander unterscheiden. Das ist wohl der Fall, wenn es sich 
handelt um einen wohl oder nicht angenehmen Geruch (Nelke und Steinfiole gegenüber 
Klatschmohn und Pfingstrose) oder einen bestimmten nuancierteren Geruch (Honig 
gegenüber Gewurznelke oder Pfeffer). Wenn dieser Geruch fur verschiedene Blumen 
identisch ist, dann überschneiden die Namen einander wie bei der Nelke und der Steinfiole. 

Im Bezug auf Benennungen, die auf Ähnlichkeit mit anderen Pflanzen beruhen, kann 
man im allgemeinen bemerken, dass Ähnlichkeit mit anderen Pflanzen eines der Fundamente 
sowohl der wissenschaftlichen wie auch der erthnobotanischen Klassifikation ist und daher 
auch eine der fundamentalen Kräfte in der ethnobiologischen Nomenklatur ist. Die 
Ähnlichkeit mit anderen Pflanzen beruht zunächst auf dem Ausseren und ist also ein 
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wesentliches Charakteristikum dieser äussere Erscheinung Die eventuelle Ähnlichkeit mit 
anderen Pflanzen ist in der Praxis aber Beschrankungen unterworfen, weil in der 
ethnobiologischen Nomenklatur nur die Pflanzen, die in einem begrenstem Gebiet 
vorkommen, benannt, werden. Nur zwischen Pflanzen, die in demselben Gebiet vorkom
men, sind ja Unterschiede und Ähnlichkeiten bestimmbar Ähnlichkeit aufweisenden 
Pflanzennamen innerhalb derselben Familie können auf mehreren Kennzeichen beruhen 
Bei den Ähnlichkeiten mit Pflanzen aus anderen Familien fallt es jedoch sofort auf, dass die 
meisten in der Benennung zum Ausdruck kommenden äusseren Kennzeichen charaktenstsch 
sind tur die bezeichnete Ähnlichkeit. Sie bestätigen also indirekt abermals die Benennungen 
aus den vorher in diesem Paragraphen besprochenen Gruppen, wie das Klettern der Zaun
winde, die Blumenform der Pfingstrose und den Duft der Nelke und derSteinfiole. Zweifellos 
ist das in noch viel höherem Ausmass der Fall bei den übereinstimmenden Pflanzen innerhalb 
derselben Familien : diese Pflanzen haben bisweilen so viele Namen gemeinsam, dass sie 
eigentlich erst aul einer niedengeren Stufe unterscheiden werden. Es ist daher viel zu sim
plifizierend, bei diesen Namen von Verwirrung zu reden. Die Tatsache, dass diese sogenannte 
Verwirrung nicht willkürlich ist, sondern ganz bestimmt eine gewisse Regelmassigkeit 
aufweist, bedeutet, dass der Unterschied zwischen zwei Pflanzen ihrer Ähnlichkeit unter
geordnet ist. Tatsachlich benennt der Sprecherdahereine Kategorie auf Genus- odergenei ic 
Niveau, solange eine Unterscheidung nicht erforderlich ist. 

2. BENCNNIAGEN DID ALF KENNTNISSEN BERLHFN 

Im Gegensatz zu der ersten Gruppe beruhen diese Namen nicht auf Wahrnehmung, sondern 
sind an Kenntnisse oder Erfahrung gekoppelt Dabei beruhen manche Benennungen mehr 
auf Erfahrung wie der Verwendbarkeit als Nahrungsmittel, Gewürz, Geruchstoff, Farbemittel 
oder als Gebrauchsgegenstand, Grundstoff, Heilmittel und derartigen Anwendungen in der 
(Volks)Heilkunde oder im Volksaberglauben Andere Benennungen dagegen beruhen auf 
externer Information wie Namen, die in Zusammenhang stehen mit Herkunft, Legenden-
bildung und Aberglauben, und Namen, die sich von der botanischen Nomenklatur herleiten. 

In der auf Kenntnissen oder Erfahrung beruhenden Gruppe sind die Differen/ierungs-
moglichkeiten in der ethnobiologischen Namengebung exklusiver und von einer anderen 
Ordnung als in der wissenschaftlichen Nomenklatur, wo sie auch viel weniger vorkommen 
Es ist besonders merkwürdig, dass gerade in dieser Gruppe Benennungen, die sich auf be
stimmte Eigenschaften oder deren Verwendung beziehen (wie blmdebloem, zeie-ogen-
bloem oder kankeibloem) sich fur ausserlich sehr verschiedene Pflanzen mit derselben 
Wirkung verwenden lassen, ohne dass dieser Unterschied Anlass zu sachlicher Verwirrung 
gibt. Es stellt sich heraus, dass wenn der Bezugsrahmen eine Eigenschaft ist oder deren Ver
wendung, im Prinzip austauschbare klassifizierende Namen fur voneinander verschiedene 
Pflanzen bestehen. Es muss daher dahingestellt bleiben, ob es sich hier wirklich um botanische 
Pflanzennamen handelt oder eher um Namen von Arzneimitteln. Es fallt auch auf, dass die 
Benennungen in dieser Gruppe sich ausschliesslich auf die seit jeher einheimischen, wild 
wachsenden Zaunwinde, Lohwenzahn und Klatschmohn beziehen Daher sagen sie auch 
etwas über das Alter von Volksheilkunde und Volksaberglaubcn aus Es ist ebenfalls merk
würdig, dass auch die auf das Kinderspiel bezuglichen Namen offenbar im Zusammenhang 
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mit seit jeher einheimischen, wild wachsenden Pflanzen stehen wie der Zaunwinde, dem 
Lohwenzahn und dem Klatschmohn Dennoch sind diese Benennungen häufig jüngeren 
Datums Dies hangt damit zusammen, dass Kinder ausschliesslich mit nicht kultivierten 
Pflanzen spielen können, weil sie diese auch tatsachlich anfassen können und vor allem 
anfassen dürfen 

Es stellt sich heraus, dass es eine deutliche Systematik gibt hinsichtlich der Benennung 
von Pflanzen ohne praktischen Nut7en und ihre nützliche Gegenstucke mittels fester 
Elemente wiepaa;i/(und Heteronymen), \aiken (und Heteronymen), hand-, pad-, stmL-, 
pi s zeik- und sti onl- Es ist wiederam klar, dass die auf dem Fehlen eines praktischen Nutzens 
beruhende Benennungen nicht bei kultivierten Pflanzen vorkommen Aus der botanischen 
Nomenklatur stammende Benennungen wie 7 В bei der Nelke und dem Flieder sind der 
Beschäftigung von Botanikern mit der Nomenklatur oder dem direkten Kontakt von Laien 
mit der Fachsprache zu verdanken 

3 BCM NMJNGEN DIE- ALF EsTLHINUNG BERI HEN 

Es handelt sich hier um Namen, die einer Pflanze eigen sind und zusammen mit ihr aus einem 
anderen Sprachgebiet übernommen sind 

Bei Entlehnungen aus anderen Sprachen muss man von dem Grundsatz ausgehen, dass 
Lehnwörter, trotz ihrer in der ursprünglichen Sprache auffindbaren Bedeutung, sich se
mantisch nicht weiter analysieren lassen Lehnübersetzungen kommen denn auch besonders 
selten vor, volksetymologische Neuinterpretationen jedoch desto häufiger Die Benen
nungen, die auf direkter Entlehnung aus anderen Sprachen, in diesem Falle aus den fran/osi 
sehen und deutschen Mundarten, unterliegen selbstverständlich räumlicher Beschrankung 
Sie fehlen nahezu ganz bei ursprünglich einheimischen, wild wachsenden Pflanzen wie bei 
der Zaunwinde, dem Lohwenzahn en dem Klatschmohn 

Durch eine Gegenüberstellung der allgemeinen Grundsatze der wissenschaftlichen Nomen
klatur mit den Ergebnissen der quantitativ ausgearbeiteten Systematik volkstümlicher 
Pflanzennamen hat sich ergeben, dass die ethnobotamsche Nomenklatur sich in lolgenden 
Hinsichten von der wissenschaftlichen unterscheidet 

(1) Die Namengcbung oder linguistische Identifikation einer Pflanze wird durch den 
Fundort bestimmt Das heisst das Verbreitungsgebiet oder das Florarevier einer Pflanze ist 
eng mit dem Mundart verbunden, der in diesem Gebiet gesprochen wird Ins Fxtrem getrieben 
konnte dies bedeuten, dass Pflanzen die in Gebieten wachsen, wo keine Menschen wohnen, 
auch keine volkstumlichen Namen haben Der Namengebung ist also grundsätzlich abhangig 
von dem vorhandenen Sprachgut dessen morphologische Möglichkeiten einbegriffen, um 
daraus neue Namen zu bilden 

(2) Diese Beschrankung bedeutet auch, dass in der Namengebung die Unterschiede und 
Ähnlichkeiten, welche mit anderen Pflanzen in Zusammenhang stehen, ausschliesslich durch 
die Pflanzen aus denselben Verbreitungsgebiet bestimmt werden Das Mass der Differen
zierung ist also von der gesamten Vegetation eines Gebietes abhangig 

(3) Botanisch verschiedene Pflanzen können trotzdem denselben Namen tragen, wenn 
die gegenseitigen Unterschiede nicht als solche empfunden werden Das Mass gegenseitiger 
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Übereinstimmung ist nämlich nicht ausschliesslich von physischen sondern auch von 
psychologischen und utilitärischen Eigenschaften abhängig. 

(4) Pflanzen, die als miteinander zusammenhängend empfunden werden benennt man 
nach dem am meisten prototypischen Mitglied der Gruppe. Die Kennzeichen des Zusam
menhangs sind in diesem fokalen Exemplar am deutlichsten vertreten. 

(5) Differenzierung innerhalb einer Gruppe von als zusammenhängend empfundenen 
Pflanzen geschieht auf hierarchischem Wege. 

(6) Weitaus die meisten ethnobiologischen Benennungen sind kollektiv in dem Sinne, 
dass sie grundsätzlich auf mehrere Pflanzen anwendbar sind. Einzelne, individuelle Be
nennungen für in botanischer Hinsicht unterschiedene Pflanzen sind weitaus in der Minder
zahl. Sie beschränken sich auf Pflanzen mit einzigartigen, physischen Eigenschaften oder 
einzigartigen Verwendungsmöglichkeiten oder sie sind aus anderen Sprachen entlehnt. 

(7) Einen exklusiven, eindeutigen wohl oder nicht zusammengesetzten eigenen Namen 
tragen nur Pflanzen wofür das aus triftigen Gründen erforderlich ist. Wenn dieser Grund 
fehlt, können mehrere Pflanzen, die einander nicht ähnlich sind, denselben Namen tragen, 
denn der Grund braucht gewiss nicht das Vermeiden von Verwirrung zu sein. Verwirrung 
setzt ja Unterschiede voraus, welch als solche empfunden werden. 

(8) Die letzte Differenzicrungsstufe wird begrenzt durch Unterschiede, die mit blossem 
Auge wahrnehmbar sind. Grundsätzlich ist diese Grenze nicht offen, aber es können auf 
natürlichem Wege oder durch Zucht wohl neue Unterarten entstehen. 

(9) Der exklusive eigene Name einer Pflanze kann bestehen aus: 
1 Einfache Namen (primary lexemes) 
I I Ungegliederte, nicht-zusammengesetzte Namen (simple primary lexemes) 
1-2 Zusammengesetzte Namen (complex primary lexemes) 
Ι·2·1 Nicht produktive zusammengesetzte Namen 
1·2·2 Produktive zusammengesetzte Namen 
2 Mehrfache, meist binominale Namen (secondary lexemes). 
( 10) In der ethnobotanischen Nomenklatur wird der begriffliche Zusammenhang in der 

Pflanzenwelt sowohl durch binominale und mehrfache Namen wie durch identische einfache 
Namen zum Ausdruck gebracht. DieserZusammenhang beruht sowohl auf einer botanischen 
wie auf einer psychologischen und utilitären Organisation. 

(11) Innerhalb dieses Ganzen wird die botanische Hierarchie am erkennbarsten durch 
binominale Namen zum Ausdruck gebracht. 
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TECHNISCH KOMMENTAAR 

B U D E K A A R T E N 

[ 2 1 1 ] * Gras-en Tuinanjer (Dianthus plumarius/caryophyllus L.): 
Niet opgenomen: anjeliei : С 026,029.133, F 133. H 003, 119,1156,224,241,260a, 264a, К 060, 
208. 240.244. 317, 357. 358, LI 10, 145. 148, 263a, 312, 317. 371, Ν 019,051,0 014, 061,068, 
182. 238, Ρ 088, Q 002: anjer. С 024*. 026,029.077*. 115, 118. 133. 144, 153. 161, F 112, 118, 
130, 133, 153, 155,G 168,203. 233, 248,1 048,063,084a. 086.089, 134.K040, 128a, 141, 148, 
179a.L005.052.145a. 148.160.271.291.Q020.021,116.117a, \2\.\96.20».222\aenoffel(tie): 
H 123,1206, 215, К 175. 201, 204, 212, 212a, 238. 241. 244, 277. 291. 296. 317. L 423. N 063, 
067,085,0069, 150, 158.162,P022,048,050,080,088,104, Mfr.geroffeltijey. H036,084, 116, 
I 241, О 140, 152, Ρ 119. Q 002; keinoftelUje): I 055, 085a, 087,089, 104, 125. 134: snoßeHnei: 
К 143. 189a. 196, 206, 212. L 103. 157. 286, 289. 312, 314, 354; pot(te)bloem(eije): H 036: 
v(ìo)ìei(je): С 122,157,186. FISI. 200, G 206,257, L017,088,111,159,184,185.290.374.378. 
429. Q 030, 113.211, 252, 278, 279, 282. 

[2·1·2]* Gras- en Tuinanjer (Dianthus plumarius / caryophyllus L.): 
Niet opgenomen: groffeliei : H 123: stotfeliei : О 265; gro/Jiaar. Q 012, 013, 088,099, 101, 102, 
110, 196: /onkerdje)· H 024, 028, 072, 116. Q 102; nat>el(tje): Q 208. 

[2· 1-3]* Grasanjer (Dianthus plumarius L ) : 
Niet opgenomen: graspelier. N 053: ttultje: К 067: pluim(pje): К 204, 244; pluisje: К 276, 307. 

[2·1·4] Anjer-, muurbloem- en seringbenamingen die teruggaan op lat. taryophylhim I 

ganophylliim en (herba) caryophyIlota I gariophyllata: 
Buiten de kaart valt voor de anjer: type 1.2: F 184. 

[2-2-1]* Haagwinde (Calystegia sepium (L.) R.Br.): 
Niet opgenomen: pispoi(je): G 207.211, 234. H 118,1045. К 042b. 206,235,237.239, 246.285. 
330, Ν 139: hemd: Η 026. 039. К 237. Ν 039: para-: К 237, 256, Ρ 036. 

[2·2-2]* Haagwinde (Calystegia sepium (L.) R.Br.): 
Niet opgenomen: slmgei : H 036, К 237, 244, Q 203, klimop: H 001,061,1 215, К 241, 291. 293, 
352,L366.0052.057,059.150.219.238.P080; WHÍ/: H()16.N022,063,131,141,0 188;rank: 
H06.0I7,036. 112. 116. 123.1 164. 173, 182, 187, 208, 215,241, 261. К 294, L056, 076, 100, 
119,Ν085. 104.0059.220.235.Р088; wind: В 115.E058,065,H005,007,016,021,036,061. 
105, 116.1051,053,089. 148. 156. 158, 163, 182,213,215,217, 233,242, К034, 100,201,237, 
244,257, L 355,360, 381, M 041, Ν 085. 139,0 014.086,087, 150, Ρ 079. Q 002.007.009,012, 
078,101 ; haag-, heg- + winde: A007. В 048. Е021, H024,113,1157, 174,241,258,266, К 212, 
L017, 269. 291,418, Ν 072, О 061. 140. 149. 

[2·3·1] Klaproos (Papaver rhoeas L.) en Slaapbol (Papaver somniferum L.): 
Deze kaart werd ca. 1985 getekend, wat inhoudt dat later ver¿ameld materiaal op de kaart ontbreekt. 
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[2-3 2 ]* Klaproos (Papaver rhoeas L ) 
Niet opgenomen Uapioos I 174,241, К 221,238,244 283,296 307,339 352, L 328, 381, 381a, 
381b.385.O117,Q()02.()13 020. 111.203, 208, Ш/еШет^ H 108 116 123,1 ИЗ, Нб, 174 
I?1). 182. 187. 197,204 206,215 217 236. 241,243.260а, 275. К 237,249, 254,262,271. 291, 
295.346 353. L 327, 381,426.431, N039. 087. О (Ю4.014. 052, 068 072, 150, 181, 182, 185, 
207, 209, 239, 271, Ρ 010а, 025,028.037,041,048 050,063,065 084,102,129 131,137,145, 
157а, 176,Q018.021,032 080 088,095,102,112а, 113,162,163,168,169,173,174,176,176а. 
177, 178 180. 181, 182, 183 \ЮаЛооІ(еЫ(>ет> H 118,1 177, N044. 131,0 001,086, 188 

[2-3 3] Klaproos (Papaver rhoeas L ): 
De/e kaart werd ca 1985 getekend, wat inhoudt dat later verzameld materiaal op de kaart ontbreekt 

[2 3-4] Klaproos (Papaver rhoeas L )· 
Buiten de kaart valt -Mo//(kinderschrik) В 057, G 171 

[2·4·2]* Muurbloem (Erysimum cheiri (L ) Crantz) 
Niet opgenomen muwhloem В 033a, 040,051,099a, С061, DOOI, E032a,035,058, 115, 117, 
150 167, 171, 176, H 061, 118,1024,025,044,045, К 005,022,034,042a, 060,068,073, l()4a, 
133a, 143, L088 144a, 145, 148, 157,158,185, 190, 208a 263a, 269, 271,286,289, N091, 131, 
139, 141, Q 095, 099, 101, 103, W\,muui\iool LÌ30.nu<un<io)liei Ρ 052, 176, steemiool Q 
252. 257, 26i,steen\(io)liei H 113, 116, Ρ 175, чіеепЫоет H 016, 061, 105, 118. \(юШе> F 
040a, H 069, 105. 106, 113, 116,1019,047,072,084a, 113, 118, 140,187,215. К 034,189a, 212, 
237,246,284 L381,432,N063,072,0 177,238 PO 10,014,041,043,052,090,095,118a, 119, 
145, 171, 176, 177, Q 009, 036, 103, theebloem(etje) К 133a, 182, L 207 

[2-5 1] Paardebloem (Taraxacum officinale Web ). 
Identiek aan Stroop 1969, uitslaande kaart 'Paardebloem С (Bloem- en bladbenamingen)', wat 
inhoudt dat het na deze publikatie verzamelde materiaal op de kaart ontbreekt 

[2 5-2] Paardebloem (Taraxacum officinale Web ) 
Identiek aan Stroop 1969 uitslaande kaart 'Paardebloem A (Vijf bloembenamingen)', wat inhoudt 
dat het na de/e publikatie verzamelde materiaal op de kaart ontbreekt 

[2-5 3] Wied en samenstellingen in het Nederlands taalgebied' 
Buiten de kaart valt melkwied (paardebloem) A 001 

[2 6-1] Pioen (Paeoma officinalis) 
OpdckaarlzijndegcgevcnsvoorZeeuws-Vlaanderenweggevallen.namclijk таапрюеп 1141a, 
142, manspioen I 116b, 140a, pmkveibloem I 162, pioen I 103, 104, 106, 107, 108, 109, 112, 
116t, 123, 125, 128, 134, 137, 139, 140, 140a, 150, 166. \61a,pioenioos I 104, 116c, 134, 140, 
140b, 167a, lozepwen I 109 en stokioos 1140 Deze kaart werd ca 1986 getekend, wat inhoudt 
dat later verzameld materiaal op de kaart ontbreekt Ten onrechte hebben zowel кеікіооч als de 
benamingen met slaap- op de kaart een zwart driehoekje gekregen dit leken slaat uitsluitend m 
H 019, К 042, 204, Ν 074 en Ρ 120 voor samenstellingen met slaap- behalve m H 016 waar het 
voor beide staat 

[2-6-3]* Pioen (Paeoma officinalis L.)· 
Niet opgenomen pioen N 038, 063 

[2-6 4] Pioen (Paeoma officinalis L ): 
Buiten de kaart valt knehs F 073, 087, G 047, 074a 

[2 7-1]* Sering (Synnga vulgaris L ). 
Niet opgenomen sei inq В 044,045,051.056 057.081,099b, 107a, 115a, 120, E 084a, 164,220, 
F 002, 013a, 020, 023, 035, 052a. 060, 064,074,085,089,090, 102a, 121, 139, 170e, 188,206, 
G 091. 143*. 255,278,280,1024.025.043.044,048,067c, 087,268 К 060,067, 073,096, 102, 
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133a, 141.148,257.262.28la,285.293,295, L045.064a.076.083.263a. 291.314. M 004.007, 
009. 010. 013.015. Q 002. 168: ¡asmUn: H 016. 017. 105. 118.1 160, 174, 197.215.252.260a. 
265. 273. К 212a. 244.246, 276. 277,286, 294.295, 303. 317. 325. 333. 342, 346, 348. 353, 357, 
L 314, 319. 354, N 016. 045, О 052, 158, 220, 232, Ρ 109, 119. 176. Q 001. 002: nagel(tje) en 
sameimellingen: В 030. E 164, F 142.1 045. К 122. L 119. 318. M 009. 013. 039, Q 002, 253; 
kiuidnagellije) en samenstellingen: I 043. 070. 081. 097. 108, 113. 140. 167a. 215. К 174. 183. 
201,204, 206. 220, 221,235, 237.238, 241.244.277, 291.293, 307, 312, L 093, 115, 160, 190, 
226, 270, 271, 286, 293. 320. 332. 374, 381 d. Q 002; samenstellingen met pinkster-: В 002, 003, 
Q 002: lammei(ten)staait: Ρ 179, Q 156. 

[2·7·2]* Sering (Syringa vulgaris L.): 

Niet opgenomen: duimpje: I 158, 173: meibloem: К 353, 358, L 368. Q 088: halsemien: I 253. Ρ 
169: sint joiisbhem- Ρ 049; smgenng: G 168; lila: H 036, O 162. 
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8 

REGISTER 

Het register bestaat uit twee delen Het eerste omvat de in de/e studie voorkomende planl-
namen, het tweede de planten Ondanks de enorme omvang van de registers, zijn namen met 
Grieks ot fonetisch schrik met opgenomen Om de omvang te beperken wordt naar de in 
hoofdstuk 2 bij de afzonderlijke planten opgesomde planlnamen slechts met een paragraaf-
nummer verwe/en Komt een bepaalde benaming ook buiten deze paragraaf voor, dan worden 
die plaatsen daarachter per bladzijde opgesomd De vermelding 2 6,235,270 achter \ ¡asti <ю ч 
wil dus zeggen dat deze naam als benaming voor de pioen voorkomt ел behandeld wordt 
in par 6 van hoofdstuk 2 en dat hij bovendien ook nog voorkomt op blz 235 en 270 Eveneens 
om de omvang te beperken wordt naar de benamingen uil de legenda van de taalkaarten niet 
apart verwezen ze zijn bovendien al opgesomd in de Lijst van kaarten op bl/ XIII-XIV 

8 1 Register plantnamen 

aandercit 252 
aardbei, wilde 2 6 
aardgaHleblocm) 2 5 
ddrdschal(lebloem) 2 5 
aardskraal 2 5 
aardsvcil 2 2 
aardveil 2 2 
aardveilranken 2 2 
abrikoos 251 
Adam en Eva 16 
aflopcr 2 2 
akkcrwmde 2 2,252,274 
dmachtsblome 191 
ander half lionderdblad 2 6 
anemone 103 
angel leren 50 
angieren 50 
anjel 2 1 
anjcherüje) 2 1,8 223,225,263 
dnjerUje) (enkele, witte) 2 1 225, 243, 263, 

270 
dnjerbloem 2 I 
antomus 189 
dppel 251 
aprilbleumkes 3 
apriltjes 2 6 

armoiries 28 
assekruis 2 3 
aster 2 1 
ate 229 
baasje 2 5 
baguette d or 131 
baleinen 2 2 
bdlroos 2 3, 2 6, 234-235, 270 
bdlscmien 2 7, 132,237 
bar binde 67 
barbien 67 
baromètre des gueux 78 
barwenge 67 
barwindc 67 
bâton d'or 131 
bawinde 66 
bearbmd 67 
bearbine 67 
beddepisbloem 2 5 
beddepisscr 2 5, 232 
beddepister 2 5 
beddezeiker(bloem) 2 5 
beerbeen 67 
bcerbinde 67 
beerwinde 67 
begongc 2 6 
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begonnie 2 6 
bejunnie 2 6 
bekreem 2 5 
bel-du-geou 79 
bèlc-di-djoû 79 
bellc-du-jour 2 2 
bclle-du-jour 281 
belletjes 2-2 
belzemien 237 
benedicten rosen 194 
benjamien 2 7 
benomen kruyt 194 
bconia 194 
berwinde 2-2 
besewinde 68 
bclewinde 68 
betonnie 2-6 
betunnie 2 6 
bewinde (grote) 2-2, 14 
bijonnie 2-6 
binde (grove) 2-2, 226 
bindranken 2-2 
bioeme 2-6 
bitterplant 2-5 
bitter/oet 252 
blaarbloem 2-5 
blaasblocm 2-3, 2-5 
blaasjes 2-2 
bladeren 2-5 
blatters 174 
blauwnagel(ije) (wit) 2-7 
blauwnageltjeboom 2-7 
blindebloem 2-2, 2-3, 228, 257, 260. 
blmdsbloem 2-3 
bloeddroppels I(X) 
bloedpater 2-3, 228, 264 
blocdroos 2-6 
bloedzuiger 2-3, 228, 264 
blocd/uigersbloem 2-3 
bloedzuiper 2-3, 228 
bloed/uipersbloem 2-3 
bloem (wille) 2-2 
blutrose 187 
blutszropffle 28 
bockeiwindc 2-2 
boekweit (wilde) 2-2 
boerengenoflel 2 1 
bocrenjasmijn 2 7, 239 
boerenpioen 2-6 
bocrenpronker 2 1 , 273 
bocrenroos 2-6, 273 
bocrensnot'fcl 2-1 
boerenvilet 2 1 
bocrenvlet 2 1 
boldcrik 2-6 
bol roos 2-6 
bommelroos 2-6, 234-235 

bonjour-mdddme(lje), wit 2-2 
bonjour-marie 87 
bonjour-matantelje 2-2 
boodschaploper 2-5 
boon 252 
boontjes (wilde) 2-2 
borduur 2 1, 274 
boslathyrus 252 
boslijn 2 2 
bosrank 252 
bosroosje, wild 2-6 
boswikke 252 
bot(jc) 2 5 
boterbloem 2-5, 2-6 
boterbloemer 2-4 
boterenremkes 2-5 
bouton 158 
bowinde 66 
breewinde 2 2. 226 
brewindc 2-2 
brievenbesteller 2-5 
britrose 192 
broekestoel 2-4 
broekomsleel 2 1 
broekomstoel(cn) 2-1, 225 
broekopslocl 2 1 
brong 2-6 
brugsche-70t 84 
brugse-zotjes 2-2 
bruid(s)roos 2-6 
bruidsanjer 2-1 
brusscls lof 167 
bruunageltjc 2-7 
bruwindc 2-2 
bühne (wilde) 81 
buitkroos 251,267 
campagneroos 2-6, 274 
cancer 108 
canckcrbloemen 152, 161 
carnouffel 41 
caryoflel-naghel 40 
caryophyllate 46 
cheiranthus (chcin) 2-4 
chele 109 
chcmise-du-bon-dieu 73 
chicorée 167-168 
chicoreiaaj 2-5 
chinde(n)wêhb!uem 191 
chrislusoog(en) 44 
christusoogje 2 1 
chrotte(n)blumc 76 
cichorei (wilde) 2-5,232,243,269,281-282 
cichoreibloem 2-5 
cichoreikruid 2-5, 269 
cichorcistruik 2-5 
cichoreyen 163 
clap roosen 107, 114 
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clapper roosen 97 
clapper rosen 229 
clapperroosen 97, 229 
claquels 78 
clematis 252 
clocxkens winde (groóte) 63 
(clou de) girofle 217 
colbloemen 114 
colblomme(n) 114, 118 
colerwri/e 117 
colle 114 
colle-bloemen (roe) 114 
collen bloemen 114 
col!er-wur¿ 117 
collo 117 
colrewrz 117 
coquelicoc 97 
coquelicot 2-3,228,242,281 
coquelourdc 111, 114 
coquericot 2-3, 242 
coren(-)roosen 103, 114, 117 
cornel isbloem 2-6, 236 
cornelisroos 2-6, 234, 236 
comelisrozenbos 2-6 
crayebloemkens 28 
crémaillère 158 
dagbloem 2-2 
dagcn-in-'t-jaar 2-6 
daglelie 2-2 
dagsterren 2-2 
dahlia 2-6 
damasbloemen 197 
daumasiecher 214 
deezekesoogen 51 
dcn(ncboom) 254 
dent de lion 248 
derde-hall-honderdblad 2-6 
diasmin 246 
diézekcsoogske(n)s 51 
die/el, schaarbe 158 
distel (stompe) 2-5 
distelbloem 2-5 
dodde 112 
dode-mensen 2-2 
doedistel 2-5 
doelenschaolc 50 
doere 112 
docvenschaolen 50 
doevcnschaolkes 50 
doevenschaolkes 50 
doevenscheuntjes 50 
docvenschoer 50 
doevcnscholkes 2 1 , 10,225 
doevenschoolen 50 
doevenschoor(e)n 50 
doew'nschoorn 50 
doewenschoers 50 

doc7.en(d)schoers 50 
doezendschaolen 50 
doe¿endscheuntjes 50 
doe/endschoonfen) 50 
dondcrblocm(eijc) 2-1, 2-3, 2-6, 228 
donderkruid 2-6, 234, 236 
dondernegelm 28 
donnerblume 78 
dorekop 2-3 
draai 2-2,52 
draaiom 2-2 
draaiwinde 2-2 
drotfel(bloemc) 40-41,225 
drolfcl(lje) (rins) 21 
druffelke 38 
duimpje 2 1 , 2-7, 236. 241, 266 
duimpjesbloem 2-7 
duimpjcstakkcn 2-7 
duivels naci-gaarn 75 
duivelse winde 2-2 
duivclsnaaigaren 2-2 
duizendknoop 252 
dui/endschoon 2 1 , 225 
duzcndschoon'n 50 
dzerms 2 7 
eelsap 109 
ecndagsbloem 2-2 
eik(eboom) 254,269 
enseblad 2-5 
cnseplat 2-5 
erwten 2-2 
eul 109 
eulcnteul 2-4, 266 
eulcntcul 241 
e/elsoor 2-5, 234 
fallblomc(n) 76 
febrewangekje 3 
leldtnegelin 28 
felier 2-4 
lelryss 163 
ficus 131 
Гісіье 2-2 
figclet 2-4 
figelicr 2-1 
figue 131 
rilet(jc) (rood, wit) 2-1,2-4 
fiolcnmatcriaal 2 4 
fiolet(tje) 2 1,2-4 
fioletten (saet) 42, 51 
fiolier(tjc) 2 4,263 
naproos 2-3, 260 
nct(je) (dubbele) 2-1, 2-4, 224, 246, 271, 
fleurisiblocm) 2-5 
fleunssla 2-5 
fliedcr (gemeiner) 2-7, 239, 242, 281 
ЛіскОе) 2 1 
nier(e)bloem(etje) 2-4,271 

282 
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flierdje) (brume, gele) 2 1 , 2-4. 224, 230 
flierefloertje 2 4 
flierchout 21 
flit(jc) 2 1 
flocr(lje) 2-4, 230 
Huis 2 5 
fluì 21 
fluweelbloem 2-4. 230 
fluwelen-broekje 2-4, 230, 254 
fontama 2-5 
Iruhwunder 138 
fulet 2 I 
fyoln(gel) 231 
gal 2-5 
galiofle 40 
galiophilee 42,45, 133 
ganoffel 2 1 , 24, 224 
gansstomp 2-5, 233 
ganstong 2-5, 233 
gan7ebloem 2-5, 233 
ganzedistel 233 
ganzctong 2-5, 233. 234 
gan/etongebloem 2-5, 233 
gapcrtjes 2-2, 226 
gar(r)iofelsnaghel 50 
ganofel cruyt 45 
ganofelnaghelen 40 
ganofels naghc(l) 50 
ganofelsnagelen (groei) 39 
garioffcls nagel(en) 39,40 
ganottelsnaghel 50 
ganofijlate 45 
ganofllact(e) 45, 46 
gariofilatc(n) (saet) 45,46 
gariofilon 39 
ganotol 39 
ganophyllaet 46 
ganophyllate 46 
garnoffel (dubbele) 2-1,224 
garofelsnaghel 39 
garoffels nagelen 39, 50 
garofylate 45 
garsviolicr 30 
garyot'felsnagel 40 
gauwstom(bloem) 2-5, 233 
gcelllier 2-4 
geesteirap 2-2 
genobclije 2 1, 224 
genoflel(tje) (gele, vlaamse) 21,2-4, 36, 38. 

39, 223-224, 230-231, 238, 270-271 
genoffelbloem(c) 2-1 
genoffcle 31, 40 
genoflelen van Angeliere 223, 225 
genoffelen van Angiere 32 
genoftels gomme 40 
genofle 230-231 
genofre 39 

gemottel 2 1 . 224 
geroffel naghelen 40 
geroffel(ije) 2 1 . 2-4. 41. 224 
geroflelblomme 40 
geroffelnaghelen 40 
geroftelsboom 39 
geroffelsnageKe) 39. 50 
gcroftelsnaghcle 39 
gcroflelsnagle 39 
geroffiaat 2 1 . 224 
gerofle 2-4.36-37,41,225 
gerofliblare 51 
gcsnoffc 2 1 , 224 
ghanoffcl naghel 50 
gharoffels nagle 50 
ghcnolfel 40 
ghenoffel bloem(c) 31, 40 
ghenoffel-naghel 40 
gherollel 40 
gheroffcl naghel 50 
gheroflels naghel 39, 50 
gheroffels nagle(n) 39 
gheroffelsnaghel 50 
gheroffelsnagle 39 
ghcrophlc naghel 40 
ghiroffels naghel 40,41 
gichtblume 190 
gichirosen 191 
gichtwuri/el 184 
gifsumak 252 
gifiroos 2-3 
gilofre 39 
gmoffcl(tje) 2-1.224,281 
ginoffelbloemcn 40, 41 
ginoflelen 28,40,41 
ginotfclkens 28,40,41 
gmoffertje 2 1 , 224 
ginotflcn (enckele, dobbcle, рифег-peirsch, 

diep ghekerfde, cleyne, roodc, ghekerfde, 
wilde) 33,40,41 

ginoflien 2-4,36,41,225 
ginofrc 39 
girol 2-1,224 
giroffel bloem 40-41 
girollel nachclen 28,40-41 
giroffel(tjc') 2 1,2-4.41,217,223-224,238. 

281 
giroffel-naghels 40-41 
girolfclbloeme 40-41 
giroffels nagelen (van Indien) 40-41 
girolfels naghel 40-41 
giroffelsnagel 2-1, 225 
girofflce laulne 126 
girofle 2 1, 2-4, 217, 223-225, 230-231 
giroflée 2-1,2 4, 10,281,225,230 
giroflée de murai I le(s) 119 
giroflien 2-4,35,41,225 
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giroflier 2 1 . 2-4. 225 
glaskroos (drielallig. gesteeld, klein) 251. 
glocken (grosz, weisz) 63 
gloflier 2 1 , 224 
glonaphilate 45 
glorifi(e)la(e)t(e) 45 
glonfilact zaet 45 
glonfilaten 45 
gnollel(bloem) 2-1,217,224 
gnoffelsnagel 2-7, 35 
goedendag 87 
goedrieker 2-4 
goekelaert 115 
gofher 2-4,35.41 
gokel-blommen 115 
goldlack 2-4, 10,230-231,242,281 
goroffel 2 1 . 224 
gouden-laken 2-4, 231, 242 
gouden-regen 2-7 
goudlak 2-4 
goudlaken 2-4.231,242 
goudslang 2-5, 233 
grafflaat 2-1 
gras 28, 267, 278 
grasanjer 2-1, 225 
grasbloem 2-1, 223,225 
grasfilet 21 
graskarsoude 2-1 
graskernoffel 2-1, 224 
graskersoude 266 
graspelier 2 1 , 225 
grastuiltjc 2-1, 225 
grasvelet 2-1 
grasvilet 2-1 
grasviolet 2-1, 225 
grasviolier 223 
grasvlet 2 1 , 225 
graszblumen 28 
gravin(nctje) 21 
greffiaat 21 
griffiaat 21 
gnoffcl 2-1,225 
groeffles nagle 50 
groffel 40.41,230-231 
grorfel(s)nag(h)el 2 1 , 2-7. 39, 224 
groftel(b)nagle 39. 40. 50, 223, 230-231 238 
groffcl-naghel(s) 40 
groffelbloeme 40 
groffcher 2-1, 2-4, 223-225, 230-231 
groffels boom 39 
groffels naghels 40 
groffelsbloemen 40 
groffelsnag(h)elen 40 
groffelsnagclbloem 2-7, 35, 38-39, 224 
groffelsnaghel(en) 39, 40 
groffelsnaghen 39 
groffelsnarel 2-7, 35, 38-39, 224 

groffenacgel-boomen 40 
groffenaeghel 40 
groftenagel 2-1, 224 
groffentsnagel 2-7. 35, 38-39. 224 
groffesnagel 2· 1. 224 
groffiaat 2 1 , 223-224 
groffiaetcrudekijn 45 
grofhaet.scrudekijn 45 
groffiam 2-1 
grofflialc 45 
groffliaten ¿act 45 
grofiblaren 45 
grotihact 45 
grofliaei 45 
groflier 2-1. 2-4, 224 
grofnagel(blocm) 2-7, 3-1, 35, 38-39, 

223-224. 238 
groveller 2-1.2-4,224 
grovesnagel 217 
gruffcnaghels 40 
haagklimmcr 2-2, 273 
haagklimop 2-2, 273 
haagklokje 2-2,273 
haagkruid 2-2,269,273 
haaglehe 2-2,273 
haagranken 2-2, 273 
haagluit 2-2.273 
haagwinde 2-2, 226-227, 252, 263. 273 
haakkroos 251 
haaksterrekroos 267 
haantje 2-3, 264 
hagcbindc 2-2. 273 
hageblocm(en) 2-2,226,271,273 
hageklokje 2-2,273 
hdgcroos 2-2, 226, 271, 273 
hagewinde 2-2, 10,52,263.273 
hagewmdsel 2-2, 273 
hah 158 
happe 81 
haspeltakken 2-2 
hazcwinde 2 2, 10, 273 
heg(ge)draai 2-2, 273 
heg(ge)rank 2-2, 273 
heg(ge)winde 2-2, 10, 227, 273, 284 
heggebloem 2-2,271,273 
heggebrcwinde 2-2, 273 
heggeplant 2-2, 273 
heggesenng 217 
heggetouw 2-2,273 
heggewikkc 252 
heggewindsel 2-2, 273 
hegroos 2-2,271,273 
heidestruisgras 267 
heivro 2-2 
hekkewinde 10 
hekscbloem 2-2 
hemd(je) (wit) 2-2,227 
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hemderokje 2-2 
hemdeslip(jes) 2-2 
hcmdsblocm 2-2 
hemdsliptjes) 2-2 
hemel-hcl-of-vagevuur 2-5 
hemelranken 2-2 
hengstcblad 2-5 
hengstebloem 2-5 
hennep 101 
henselblad 2-5 
henselblarcn 158 
herfstkroos 251 
herf.ststerrckroos 267 
heuKObloem 2-3, 3, 260, 270 
heul (rode, wilde) 2-3. 2-6, 3, 228-229, 234, 

236, 264, 270, 273 
heulebos 2-3 
heulekop 2-3 
hculroos 2-3, 3. 270 
heulsap 109 
heultop 2-3 
heydenblumhn 28 
hierank 79 
hirdebloem 2-5 
hochmu(n)t 28.50 
hoedjes 2-2 
hoclsaet 110 
hofnagel 2-7 
hokus-pokus-pats-blocm 2-2 
hollebos 2-3 
hollunder 135,217,266 
hond(e)tong(bloem) 2-5, 233-234 
hondbloem 2-5 
hondeblauwe 2-5 
hondebloem 2-5 
hondebloemepol 2-5 
hondeblocmcsalade 2-5 
hondebloempol 2-5 
hondedistel 2-5 
hondefoeke 2-5 
hondeknoeve 2-5 
hondekop 2-5 
hondepol 2-5 
hondesla 2-5 
hondetong 2-5 
hondelop 2-5 
hondigcbloem 2-5 
hondsbloem 2-5,232,234,271 
hondskamillc 232 
hondskringel 2-5 
hondsoor 2-5 
hondspol 2-5 
hondsroos 2-3, 2-5 
hondstong 2-5, 233-234 
hondstop 2-5 
hondtop 2-5 
honmgbloem 2-5, 2-7 

honts roosen 152 
honzebloem 2-5 
hop 2-2, 252 
hoppenblomen 81 
hopperank 2 2 
hoppetouw 2-2 
hopranken (wilde) 2-2 
hopwarkruid 252 
horlogctjc 2-5 
horsebloem 2-5 
hor/elbloem 2-5 
houtroos 2-6, 266 
huel (rooden, wilden) 97, 110, 114 
huelen 97 
huelzaet 110 
lefte 85,2-2 
leftckelk 82 
inktblocm (rode) 2-3, 228-229, 260 
intertje 2 1 
jasimin 246 
jasmijn(tje) 2 1 , 2-6, 2-7, 236-239, 241, 263, 

266,281 
jasmin (gele, falscher) 215, 237, 239, 246 
jaßmin 239 
jassemin 239 
jelangerjelieber 221 
jemien 220 
jemmer 2-2 
jcroflc 37 
jesukenshochtskens 51 
jezusjesoog 2-1 
jonker(tje) (dubbele) 2-1,2-4, 224-225 
jouster-merkebloemetje 2-1,275 
juffer-lize-bloem 2-2 
jumrood 3 
kaardcbloem 2-5 
kaarsje 2-5 
kaarsjesbloem 2-5 
kaasjeskruid 2-7 
kalvermuiltjc 2-4 
kal veroog 169,233 
kamil 2-6 
kamperfoelie(bloem) 2-4, 2-7, 252 
kananeblocm 2-7 
kank 2-3 
kankankcr 2-3 
kankankerbloem 2-3 
kanker 
kanker 2-3, 3, 229 
kankerbladen 118 
kankerbloem (witte, rode) 2-2, 2-3, 2-5, 3, 

227, 257, 270, 278 
kankerroos 2-3, 3, 228, 270 
kannebloem(en) 2-7, 237 
kannctjes(bloem) 2-2, 2-7, 218 
kanotfel 2 1 , 224 
kapjcbloem 2-2 
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kapjes 2-2 
kappers 2-2 
kappcrtje 2-4 
kamiolTeltje 2 1 , 2 2 4 
karno(e)ftelnagel 38, 233 
kamoffeldie) 2 1.223-224 
karsoude 47 
kdskeskruid 237 
kastanje (tamme) 187 
katehjntje 2-1 
katrinabloem 2-7 
kattekazestruik 2-2 
kattekop 2-6 
kattestaart 2-2, 2-7 
kciken 2 1 , 2-4, 10.225 
kelk(jc) (witte) 2-2, 2-3, 226, 269 
kclkbmde 2-2 
kelkblocm(etje) 2-2, 2-7, 269 
kclkjeswinde 2-2 
kelkwinde 2-2 
kennep 101 
kcnolfel(tje) 2-1.224 
kerkbloem 2-4. 2-7, 235, 274 
kerkeroos 2 6 
kerkhofroos 2-6 
kerkroos 2-3, 2-6. 235, 241 
kenmsbloem 2-6, 2-7, 236 
kcrmisroos 2-6 
kernagclbloem 2-7 
kernagelstruik 2-7 
kerneel(tje) 2 1 . 2-7. 10,260 
kernceltjesboom 2·7 
kernoflel(tje) 2-1, 2-4,224 
kers 251 
ketelbloem 2-5 
keten 2-5, 232, 269 
ketcnbloem 2-5 
ketenkruid 2-5 
ketcnplant 2-5,269 
ketenstok 2-5 
ketcnstruik 2-5 
kcttelmgspolleblocm 2-5 
ketting(bloem) 2-5, 232 
kettingestronk 2-5 
kettingplant 2-5 
kcttmgpol 2-5 
kettingsalade 2-5 
kcttmgspol 2-5 
keykens 28 
kijkertje 2-1 
kinderkop 2-6 
klap 2-3 
klapbakkes 2-3 
klapmaantje 2-3 
klapper 2-3 
klapperroos 2-3, 228-229 
klapperroose (kleync, groóle) 117 

klapperrosen 97 
klaproos(je) (gemene, rode, dubbele) 2-2, 2-3, 

2-6, 228-229, 260-261. 263-264, 271 
klalschmohn 2-3 
klatschroos 2-3 
klettingbloem 2-5 
klimbewindc 2-2 
klimbhwinde 2-2 
khmbloem 2-2,271 
klimmer(tje) (rose, wilde, witte) 2-2, 271, 273 
klimmcrbloem 2-2 
klimop (wilde) 2-2, 2-4, 52, 226-227, 252 
klimopbloem 2-2 
khmot 2-2 
klimplant(je) 2-2,271 
klimroos 2-2, 271 
klimwindc 2-2 
klok(je) (wilde, wit) 2-2, 226 
klok(jes)winde (grote) 2-2. 52, 226 
klokbcwindc 2-2 
klokbloem 2-2 
klokjcbloem 2-2 
klokjcswier 2 2 
klokjetikker 2-2 
klokkeblocm 2-2. 2-5 
klokkcslag 2-2 
klokkewier 2-2 
klokrank 2 2 
klokskens 80 
knagel(tje) 2-7, 10,260 
knagelbloem 2-7 
knagelboom 2-7 
knagclkruid 2-7 
knavelblocm 2-7 
knelis 2-6 
knelisbloem 2-6, 270 
knelisroos 2-6, 270 
knoaneblommen 219 
knoCleKtic) 2 l, 10,224 
knol 2 1 
knoopje 2-6 
kobabloem 2-3 
koebloem 2-5, 233 
koekcbloem 2-4 
koekeeskc 2-3, 10 
koekeloere(n)haan 2-3,281 
kockkruid 2-5 
koekoek 2-3 
kockoek(s)bloem 2-3, 2-7, 237 
koelebloem 2-3 
kocoog 2-2, 2-5, 233 
koffleboon(tjes) (wilde) 2-2, 86 
kok(e)blom 118 
kok(e)s 118 
koklc 111, 115 
kòkhké 115 
kokhkó 111 
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kokusblumkes 138 
kol(lc) (bloem) (rode, wilde, blauwe) 2 3, 2 

2-6, 118, 228-229, 240, 263, 265 
kolbe 114 
kolebrandcr 2 3 
kolepaiersbloem 2 3 
kolkbloem 2-3 
kolle bloemen 117 
kolle-bloem(e) 103, 117 
kolleblaar 118 
kollcbldd 118 
kolleblôôm 118 
kollebloome 118 
kollebobt 2 3 
kollerblume 117 
kollcrwurtzel 117 
kolsbloem 2-3, 263 
konijn(e)-etcn 2 5 
konijneblad 2 5, 234 
konijneblocm 2 5 
komjncdisiel 2-5 
konijnegee 2-5 
komjncgras 2 5 
konijnegroen 2-5 
konijneplaten 2 5 
konijncsaldde / -sla 2 5 
konijnestam 2-5 
komjnetikselblad 2-5 
konijnevoe(de)r 2 5, 234 
konijnoor 2-5, 234 -· 
konijnsblad 2 5 
konijnsvoer 2 5 
konijntjeblad 2-5 
koningin 2 2 
kookbleumke 138 
kookc(-)bloem 138 
kooksbleumpkes 138 
kool(e)bloem 2-3, 228 
koole 2-3 
koren-roose 103 
korcnblauw(sel) 274 
korenbloem (rode, blauwe) 2 3, 3, 103, 

228-229, 260, 262, 264-265, 273-274 
korenheul 2 3,273-274 
korenpater(-sbloem) 2 3, 228, 273 
korenroos 2-3, 3, 228-229, 262, 265, 270, 

273-274 
korenrose 117 
korenvlam 274 
korlkraut 152 
kornoffel(tje) 2 1, 224 
komroosen 97 
koukbloome 118 
koukeblaat 118 
kraaienagel 2-7 
kraainagel 2-7 
kraalpioen 2-6 

kraaltjesboom 2 7 
5, krabbcbloem 2 5 

kranebloem 196 
kransbloem 2 2 
kralschroos 2 3 
krauwblocm 2-5 
krehs 2-6 
krelisroos 2 6 
krenoffel 2 1, 224 
kreusdc 2-5 
kreut/blumc 2) 1 
kringelbloem 2-2 
krofliaat 37 
kronnikroos 2-6 
kroon(tje) 2-2,266 
kroonbloem 2-2 
kroos (gekield, stomphoekig, veelwortelig, 

wortclloos, klein) 251,267,278 
kroosvaren (kleine) 252 
kruidkoek 2-5 
kruidkoekbloem 2-5 
kruidnagel(tje) (witte) 2-1, 2-6, 2-7, 10, 

236-238, 260, 270 
kruidnagelbloem 2-1,2 7,236,270 
kruidnagelboom(pje) 2-7, 270 
kruidnagelbos 2-7 
kruidnagcltdk 270 
kruidnageltakkebloem 270 
kruidnagcltdkkcboom 270 
kruipende muur 136 
kruiper 2-2 
kruiplijn 74 
kruisbloem 2-3, 2-7, 228 
kruisje 2 3 
kruisjesbloem 2-3, 2-7, 260 
kruisjcszetter 2-3 
kruk 2 1 
krullertje 2 2,271 
krulsteel 2-5 
kruyd-naghel 40 
kuiperbloem 2 2 
kuipjc (wit) 2 2 
kukkesblume 118 
kumgzblum 184 
kwade-ogcn-bloem 2-3, 260 
lak 2-4 
lalier 49 
lammerschwansz 221 
lammerstaart 2-7, 236 
lammertenstaart 2-7 
lammesteert 220 
lamp(je) 2-5 
lampebla/er 2 5 
lampepoetser 2-5 
lampier 2 5 
lamsoor(en) 220 
langebloem 2-2 
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larier 49 
laurierf boompje) 2 1 
lebensbaum 220 
leberblume 221 
leel 2-7 
lecuwetand 2-5 
lefkouen 220 
leiding 2-2 
lekpotje 2-2 
leha 2-7 
lelie (wilde) 2-2,2-7 
lenen 82 
Icvensbaum 220 
levcr(s)bloem 2-7 
Icvenebloem 2-7 
levesbloem 2-7 
levesboom 2-7 
levkoeeje 220 
levkoje 220 
li (pti) 79 
lizrô 79 
hcfdekclk 2-2 
hend 80 
herank 2-2,242,281 
herrc 79 
licve(r)mannetje 2 1 , 2-4, 225 
lieve-heere-bloem 2 4 
licvc-heers-hemdje 2-2 
lieve-vrouw-bloem 2-7 
lievc-vrouwe-hcmdjc 2-2 
lijn 2-2 
lijnrank 2-2 
likebloem 2-2 
lila 2-7,238,242 
lilac 216,237,239 
lilach 239 
blak 2-7,236-239,242,281 
lilas 199,216,237-239 
lilasbloem 2-7 
hllach 199,208,216,239 
lir 79 
liseron(ke) 2-2, 52, 63, 242, 281 
h set 63 
loock 28 
loperljc 2 2,271 
lowcn/ahn 248 
luisblocm 2-5 
lui/cblocm 2-5 
lynen 82 
maaiewmdc 2-2 
maaispioen 2-6 
maaiwinde 2-2 
maan 2 3,229 
maanbloem 2-3 
maandroos 2-3 
maankap 2-3 
maanklap 2-3 

maanknop 2-3 
maankop 2-3 
maanskap 2-3 
maarts viooltje 3 
macopijn 101 
macopme 101 
maen 101 
macn-kop 101 
maen-saed 101 
maenkopsact 101 
maensaet(s) 101 
maestblocmcn 197 
magnolia 248 
mahon 101,229 
maiblume 212 
makraas 2-7 
makraasblocm 236 
makraasbloem 2-7 
makrazelaar 2-7 
mancnop 101 
mancopijn(zade) 101 
mancopine 101 
mancop(sael) 101 
mancop/act 101, 114 
manebloem 2-3 
manckap (wilde) 2-3 
maneknop 2-3 
manckop (wilde) 2-3, 2-6 
mankop 101 
mannetje-van-pioen 2-6 
manspiocn 2-6 
maö 101 
mariakelk 2-2 
mariazweer 2 1 
mastbloemcn 184. 197 
mastouche 2-2, 226 
iTuynsaits 101 
maynsayt 101 
mecopijn 101 
mccopin(c) 101 
mecoppen 101 
mecoppin 101 
meers(kes)sla 2-5,241.273 
meibloem 2 1,2-5,2 7, 236-238, 271, 275 
meiboom 2-7, 271 
meidebloem 2-3 
mcierblocm 2-5 
meiroos 2-7, 271 
mcisla 2-5,275,284 
meizoentje 2 1 , 3 
mclcdistel 167 
melcwiet 167 
melde 115 
mclkblad 2-5 
melkbloem 2-5 
melkdistel(bloem) 2-5 
melker 2-5 

Rei>i,itei planlnamen 361 



melkgoed 2 5 
melkgroensel 2 5 
mclkgroente 2-5 
melkgroenze 159 
mclkkruid 2-5 
melkplant 2-5 
melkriet 2 5, 98, 233 
melksla 2-5 
melkstruik 2-5 
melkwied 2-5, 98, 233 
melkwiedbloem 2-5 
mclkwiedsel 2-5 
melkwispel 2-5 
mellckol 2-3 
mclquid 153 
memmetje(s) 2 2, 226 
merminnetje 2-2 
merwinde 2-2 
miegpot(je) 2 2 
micwinde 2 2 
mijnliefje 21 
moerassterrekroos 267 
mohn (rode) 2 3 
mohnbloem 2-3 
mol(le)s(a)la(dc) 2-5, 273 
molleslablocm 2 5, 273 
molroos 2-6 
molsuikerij 2-5, 273 
monchsplatte 155 
monnikskap 2-5 
moorsdlao 160 
morgendbloem 2-2 
motdistel 2-5 
muiltjes 2-2, 226 
muret 2 1 , 134 
murkloken 86 
muts 2-2 
mutsjebloem 2-2 
mutwille 28 
muur 2-4,273 
muur-bloemen 130 
muurbloem(ctje) 2-1,2 2, 2-4, 263, 271 
muurebloem 2 4, 273 
muurfiool 2-4, 273 
muurtiet 2-4,273 
muur/lier 2-4, 273 
muurgenoffel 2-4, 36, 38-39, 273 
muurgiroffcl 119 
muurkruid 2-4, 273 
muurkruip 2-4, 273 
muurtjeblocm 2 4, 273 
muurviolier 2-4, 42, 225, 273 
muurviool(tjc) 2-4, 273 
muurvlet 2-4, 273 
muurvlier 2 4, 273 
muyrblommen 130 
myre 230 

nachi-madametje 2 2 
naeghel-bloeme 40 
nagel(tje) (blauwe, witte) 2-1,2 7, 238, 

269-270 
nagelbloem(ctje) 2 1,2-4,2-7. 14,223.236, 

270-271 
nagclboom(pje) 2-7, 269-270 
nagelchen 35, 199,221 
nagclentak 2 7 
nagclke 35 
nagelkruid(je) 2-6, 2 7 
nagelpol 2 7 
nagelroos 2 1 , 271 
nagellak 2-7,270 
nageltdkkebloem 2-7, 270 
nageltakkeboom 2 7, 270 
nagclljesbloem 2-7 
nageltjesboom 2 7 
nageliuil 2-1 
nagelzak 2-7 
narcis 21 
negel blumlin (gel) 231 
negelblumen 28 
negelin 28 
nclke 2 I, 10,221,225,242,281 
nestel 2 2 
neusblocm 2 2 
neusprikkertje 2-1 
noffeltje 2 1 , 225 
nuffelke 38 
œillet 2 1 , 10, 119,224-225,242,281 
œillet gentil 34, 224-225 
оеііісіг 28 
oele(n) (roden) 109, 114 
oelsaet(s) 101, 110, 114 
oel/aet(roy) 114 
oevcrwarkruid 252 
oilzaets 109 
ola (roden) 110, 114 
ole(n) 109-110,229 
olci 109-110 
olibladen 109 
oliebol 117 
oliebus 2-3 
olieknop 2 3 
oliczaaier 2-3 
olitantsblocm 2-3 
ollcte 110 
olycruut 109 
olysaet (root) 110, 113 
omloop 2 2 
omwindc 2-2 
onderbloem 2-5 
onderpol 2-5 
onkruid 2 3, 242 
onweersbloem 2 3 
onzc-(lieve)-here-hemdje 2 2 

362 



on7e-(lieve)-vrouw(c)-hemd(je) 2-2, 226 
onze-heertjes-hemdje 2-2 
onze-lieve-heers-hemdje 2-2 
onze-lieve-vrouw(e)-bloemctje 2-2, 2-7 
onze-licve-vrouwe-glaaye 2-2 
onzc-vrouwe-binde 2-2 
onze-vrouwe-rokje 2-2 
oogbloem 2-3 
oogstbloem 274 
oogstroos 2-3,274-275 
oolsaet 110 
oorring 2-5 
osseoog 169,233 
ote 229 
oudevrijster 2-4 
paap 2-5,232 
paapmuts 2-5 
paardbloem 2-5,263,271 
paardbloemdistel 2-5 
paardebloem 2-5,232,263,271 
paardedistel 2-5 
paardekamille 232 
paardekastanje 187 
paardeoog 2-5 
paardepluis 2-5 
paardepoetser 2-5 
paarderoos 2-6, 270 
paardesaladc 2-5 
paardesla 2-5 
paardestek 2-5 
paardezeikcr 2-5 
paardczulker 170 
paardezunng 170 
paardezurkel 2-5, 234 
paardsbloem 2-5, 263, 271 
paardsmuil 2-5 
paardsoog 2-5, 233 
paardsroos 2-6, 234-235 
paardzeiker 2-5 
paasbloem 2-5, 2-7, 236, 275 
paaslche 2-7 
padblad 2-5,234 
paddebloem 2-2, 2-5, 234, 274 
paddepisser 2-5, 234 
paddestoel 2-5,234 
panenbroekjc 2-4, 230 
pankraasbloem 2-7 
pankratiusblume 213 
paonie 194 
papaver (rode) 2-3,2-6, 114,228,264 
papaverbloem 2-3 
papaventje 2-3 
papaverplant 2-3 
papeblad 2-5 
papebloem 2-5 
papeblocmekruid 2-5 
papecruyt 152 

papekop 232 
papekruid 2-5, 232 
papcmuts 2-5 
papen crude 156-157 
papen cru ijt 157 
papen cruud 157 
papen cruut 156-157 
papencrut 157 
papencruut 156-157 
papencruyt 152, 156 
papenstoelen 174 
papestek 2-5 
papestocl 2-5 
papestronk 2-5 
papkop 2-6 
paraplu(utje) 2-2, 2-3, 226, 264 
parasolletje 2-2, 271 
parewingc 68 
parkbloem 31, 274 
partbloem 2-1 
pastoorshemdje 2-2 
patakkerrank 2-2 
pater(b)bloem 2-3 
paver, rode 2-3 
pavot (de rivière) 117 
peddcrnelcher 221 
pedewinde 68 
peer 251 
peerdekarote 187 
pejunnie 2-6 
pcnseblocm 2-1, 224 
peoeme 193 
peoine 193,235 
peomenblum 184 
peomenrobcn 184 
peone 193,234-235 
peoni-bloem 193 
peonie(n) (wortellen, cruyt) 190,193 
pconienbloemen 193,197,246 
peonijs sacdekens 190,193 
pepciroosje 2-1, 271 
peternelkcs 221 
peteuneke 2-4 
petunia 2-6 
petunnie(pol) 2-6 
pety 248 
pfaffen rorlin 152 
pfaffcnblat 152 
pfaffenplatte 155 
Pfeifenstrauch 239 
Pfingstrosen 184 
piekneus 2-2 
picnning 2-6 
piepoogbloem 2-3, 228 
pierclroos 2-6 
pieres 237 
pietcr-lammcrstaart 2-7 
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pietert]e 2-1 
pietje 2 I 
pijonie 193 
pijpedopje 2-2 
pijpekop 2-2 
pijppotje 2 2 
pijunnie 2-6 
pikhlet 2 1 
piljoen(roos) 2-6, 235 
pinkerbloem 2-5 
pmkrank 82 
pinksbloem 2-6 
pinksroos 2-6 
pinkstcrbloem 2-5, 2-6, 2-7. 235-236, 238, 

260,270-271,275 
pinksterboom 2 7, 254, 269 
pinkslerlelie 2-6 
pinkstemagel 2-7 
pinksterpol 2-6 
pinksterroos 2-6, 235-236. 270 
pinkstroos 2-6 
piocn(roos) (dubbele, enkele, mannetje van) 

2 6,234-235.243,281,263 
piocnblocm(cii) 2 6, 246 
pioene(n) 175. 183-184. 193 
pioeneroos 2 6 
pioenie(n) 193-194.242.281 
piocnker 2 6 
pioenkraal 2 6 
piome 193.235 
pion 193 
pione(n) 193,234 
pioni 193 
pionne 194 
piony blaerc 193 
pipioen 2 6 
pis-au-ht 2-5. 242 
pis-en-lit 2 5.242-243.281 
pis-in-het-bed 2-5 
pisbloem 2 2.2-5.233 
pisbloembotje 2 5 
pislit(bloem) 2-5 
pisplant 2 5 
pispot(je) (grote, witte) 2 1 . 2-2. 226-22 

254, 269, 280 
pispotbloem(elje) 2-2 
pispotjesbloem 2 2 
pispotjesplant 2-2. 254. 269 
pispotslicrten 2 2 
pispotten 52 
pissaladc 2-5 
pisseenlict 168.232 
pissebed 2 5. 232 
pissebloem 2 2, 2-5, 232 
pissen liet 152 
pissenlit 168,232-233 
pissesla 2-5 

pistelit 2 5. 242 
pittemelkes 221 
pivoen 2 6.281,242 
pivoine 176, 184. 194 
plaat/platen 2-5. 155.234 
plaatbloem 2-5 
plant 2 5 
plj(gat(ter) 2-5 
рІа«е(п) 2-5. 155 
platter(bloem) 2-5 
plolfer 2 2 
pluim(pje) 2-1.2 5.223.225.271 
pluimbloemetjc 2 1 
pluimbol 2 5 
pluisje(s) 2 1.223.225.271 
pluymkens 28 
poes(je) 2 5 
poesblocm 2 5 
poetser 2-5 
росгетісп 2 7 
poison poppy 107 
pomme-de-terre 254 
pompejein 2-6 
pompoen 2 6 
pompoenroos 2-6 
pomproos 2 6 
pondroos 2 6. 234-235 
poppejci(n) 2 6 
pot(lc)bloem(etje) 2 1 . 224-225. 271. 273 
poi(te)blomme 31.40 
pot-bloeme 31.40 
potje 2-2 
potroos 2 6 
pouctau 98 
poupée 117 
prapekop 2-5 
prikneus(je) 2-1 
pnpnosjen 44 
pruim 251 
prutoog 2 5 
pti solo 116 
puitcbloemen 207 
puntkroos 251. 267 
pyoenen 193 
pyonie(n) 193 
pyonien wortel 193 
pyns 217 
pyrus 2 7 
rameau d'or 131 
rampel 2 2 ,226,242,281 
rampioûle 79, 82 
rand 2 2 
rank(c)bloem(ekens) 2 2 
rank(je) (witte) 2-2,226.271 
rankebinde 2-2 
rankers 2 2 
ranonkel 2 1 
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rappebloem 2 5 
regenblume 78 
regenschliesser 78 
reine-claude 254, 258 
ribbel 2 5,234 
ricrank 2 2 
nelroos 2 2 ,271 ,274 
ringel 2 2 
rmgelbloem 2 2 
nngelwikke 83, 252 
nnkrank 2 2 
rinnekensbloem 2 7 
ro(de)bloem 2 3 
rode, de 2 3 
rode-inkt-bloem 2 3 
roemcr(tje) (wit) 2 2 
roemerbloem 2 2 
rol leitje 225 
rogg'nfilettcn 50 
roggebloem (rode, blauwe) 2 3, 103, 260, 274 
rokje 2 2 
ronkaardsbloem 2 7 
ronkertje 2 I 
roô reit 252 
roos(je) (echte, gewone, dikke, geldcrse, 

wilde) 2 I, 2 3, 2 6, 228, 256, 271, 273 
roospioen 2 6 
rose au loup 105 
rose de loup 105 
rose du saLrumint 192 
rossemicn 2 7 
roulebloem 2 3, 274 
rozemicn 2 7, 132 
rozepioen 2 6 
rozewied 2 3, 153 
salade(bloem) 2 5 
schal 2 5 
schapcbloem 2 5 
schapulicr 2 2 
schatthiatels-wing 72 
scheef 2 5 
scheelblocm 2 5 
scheelogenbloem 2 5 
schelebloem 2 5 
schemngel 2 7 
scheve(blocm) 2 5 
schevcrtebloem 2 5 
schißmin 239 
schone-bij-dage 87 
schorpioen 2 6 
schreckrose 191 
schurftbloem 2 5 
Schwalbenschwanz 74 
scorftbloemen 152, 164 
seare-eagenblom 246 
semagen 117 
serening 2 7 

sériel 2 7 
serien 132 
sering(e)bloeni 2 7 
sering(ctje) (blauwe, rode, roze, witte, wilde) 

2 7, 236, 238 239, 243, 263, 269 
seringa 2 7 
seringat 239 
sermgeboom 2 7, 269 
seringebos 2 7 
seringel 2 7 
seringestruik 2 7 
seringetak 2 7 
seringing 2 7 
seringsboom 2 7 
seringtros 2 7 
servaasbloem 2 7, 236 
sezcrmg 2 7 
singehng 2 7 
singering(ebos) 2 7 
sinkelmg 2 7 
sinkenbloem 2 6 
sinkenroos 2 6 
smksbloem 2 6 
sinksenbloem 2 1, 2 6, 2 7, 235-236, 260, 275 
smksenroos 2 6, 235 236 
sinkserbloem 2 6 
sinkskensbloem 2 6 
sint comelisroos 2 6 
smt-jans-bloem 2 7, 236 
sint-jans kruid 2 3 
sint-jons-bloem 2 7, 236 
sint-jons-houtbloem 2 7 
sint jo/ef(s)bloem 2 7, 236 
smt-levcns-bloem 2 7 
sint levers-bloem 2 7 
sml-levcs boom 2 7 
sint-servaas-bloem 2 7 
smt-urbanusroos 2 6 
sint(c)-cornelisroos 2 6, 234 
sinter-knelisroos 2 6 
sinticl(etje) 2 1,224-225,242,281 
sinxenroosen 197 
si reden 2 7 
sirees 2 7 
sinngen 199,239 
sis(sen) 2 4, 10,44 
sitsen 44 
sitsjes 44 
sla(b]ocm) 2 5 
slaapbol 2 3,281 
slaapbol! 2 3 
slaapkop 229,234 
slaapkop(je) 2 3, 2 6, 229, 236 
slaapkoppeblocm 2 3 
slaapmuts(jc) 2 2, 2 3, 2 6, 229, 234, 236 
slaaproos 2 3, 2 6, 260 
slaaprozeknop 2 3 
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sldbolt 2 6 
slaep-kruyd 106 
blaeptruyt 1()6 
slag-wat uur-is-hel 2 5 
slangebloem 2 2 
sleur 2 2 
slmgel 2 2 
slingcr(tje) 2 2.271 
slingerbloem(ctje) 2 2.226.271 
slmgerkruid 2 2 
slingerplant 2 2 
slmgerroos 2 2,52,80,271 
sneeuwballen 198 
snolleKtje) 2 1,223.225.238,271 
snoffertje 2 1,225 
snotneusfje) 2 1,24 
snufïeltje 38 
snuifneusje 2 1 
Sonnenschirm 72 
spar 254. 256 
spikkertje 2 1 
spiocn 2 6 
spoekeblom 76. 244 
spokebloem 2 2. 2 3. 2 5, 243 244 
spokelblocm 2 2 
spokesbloem 2 2 
spookbloem 2 2 
spooksbloem (grote) 2 2 
spoorblocmen 103 
staakroos 2 6 
staüehcr 138 
stances de mai 221 
stankviool 2 4 
stansemci 2 7. 237 
steekneeske 44 
stcekneus(jc) 2 1 
steeknoz/e 44 
stceksla 2 5 
steen violieren 231 
sleenblocm 2 4,230.271.273 
steenfiool 2 4. 273 
sieenflct 2 4.273 
stecnlIierUjc) 2 4, 273 
steengroffclier 2 4. 35, 38, 39. 224. 273 
steenstotteher 2 4. 273 
steenviheren 126 
stecnviolet 2 4, 273 
steenvioher 2 4, 42. 225. 230, 273 
stecnviool 2 1,2 4,230,273 
steenvher 2 4,225,273 
steinviole 230 
stekelzcgge (valse) 267 
Merrebloem 2 7 
sterrekroos (gewoon, gekield, 

slomphoekig) 267 
stienkcwied 153 

stink(e)roos (kleine) 2 3 ,24 ,26 236,241, 
260-261,264 276 

stink(crs)bloem 2 3 .25 ,26 , 234. 236. 241. 
276 

stinke(r)bloem 2 3,241 
slmkende-jutfer 2 I 
stinkende-juflrouw 2 6 
stinkcr(lje) 2 1,24.26 
stinkfiool 2 4 
stinkflet 2 I 
stinkviool 2 4 
stmkwied 153 
slobbe 156 
stock viliercn 127 
stoefcr 2 4 
stoep 2 5 
stoepcbloem 2 5 
stoltel 2 4 
stoffclien 2 4,225,230 
stoffeller 2 1,2 4,224-225,230 
stoflien 2 4 
stofher 2 1,24 
stofvlier 2 4 
stok-violieren 133 
stokfiool(tjc) 2 4 
slokflier 2 4 
stokroos 2 3. 2 4. 2 6, 234-235 
stokviolier 2 4. 230 
stokviool 2 4 
slokvlier 2 4 
stoppelier 2 4 
strek 2 2,87 
strekbinde 70.81 
strekgras 70 
strekkrutd 70 
strengel(bloem) 2 7 
strengelplanl 2 2 
string 2 7 
strmgebos 2 7 
stringe! 2 7 
strontbloem 2 5 
struisgras 267 
stuiver 2 5 
suikerbloem 2 5 
suikcrij (wilde) 2 5.232.281,282 
suikenjblocm 2 5 
suikenjkruid 2 5 
suikenjplant 2 5 
suikenjsdlade / -sla (wilde) 2 5 
suikenjstruik 2 5 
suikersdlade 2 5 
syringbaum 239 
syringe 199 
synngsbdum (spanischer, bidwer) 239 
syrmgsstrauch (talscher) 239 
tdfelbord 2 6 
tafelroos 2 6, 241 



takkeblad 2-5 
tarwe (wilde, kruipende) 2-2. 83 
tarwebloem 274 
tarwegras 83 
testebloem 2 1,273 
leunisroos 2 6 
theeblocm(elje) 2 1 , 2 4, 2-6, 2-7, 237, 271 
thccboom 217 
theehout 217 
theeroos 2-6 
tijmer 2-6, 235 
tijmoen 2 6, 235 
tiksel 2-5 
tikselblad 2-5,234 
likselpluim 2-5 
tingebrengcr 2 5 
tister (stompe) 2-5 
tislerblad 2-5 
tocre 112 
toeter 2-2 
tongerbloem 2 2, 2 3 
tonnoire 107 
tonroos 2 6, 241 
tovenaartje 2-5 
trekgras 70 
treklijn 2 2 
trems 2 3 
troffeltje 21 
trompet(bloem) 2-2 
trompetlekcns 71 
tronkaard 2-7 
tronkaardspluim 2-7, 236 
tronkbe7ie 209 
tronkbloem 2-7 
tropfehei 2-1 
trosblocm 2-1 
trossering 2-7 
truffelke 38 
tsjoenstcrbloem 2-2 
tuiltje 2-1.2-4,225 
tumanjclier 2-1 
tumanjer 2 1 
tuitje 2 2 
tulitaantje 2-4, 10 
tulp(en) (wilde) 2-3, 273 
tuorre 112 
uitblazertje 2 5 
uitloper 2-2 
vaalbloem 2-2, 2-3 
vaalgbloem 2 3, 239 
vaalkblom 104 
vaarfblom 104 
valbloem 2 2, 52 
valgblom 104 
varkensblocm 2-3, 2-5 
veieln (gelb) 231 
veldkers 2 6 

vcldlathyrus 252 
veldnjs 2-5 
vcldsijrmge 217 
veldsla 2-5,241,273 
veldwarkruid 252 
veldwinde 2-2, 80, 274 
velet 2 1 
veltnjb 163 
verfbloem 2 3 
verge d'or 2 1 , 2-4, 230, 242, 281 
verloper 2 2 
verwinde 2-2 
vierde-half-honderd 2 6 
vierde-half-hondcrdblad 2 6 
vierde-halfs-honderdblad 2-6 
vierde-halfs-hondsblad 2-6 
vijg 132 
vileHje) 2-1,2-4 
vilier(cn) (geel) 2-4, 126-127 
vingerhoedje) 2 2, 226 
vmgerpotfje) 2 2, 226 
violaten (geel) 126 
viole 42, 131 
violcnmatermal 2-4 
violet cruut 42 
violet (gele) 2-1, 2-4, 225, 230-231, 246, 

281-282 
violette(n) 42, 131 
violetten (gheele) 231 
violettencruut 42 
violettin 42 
violier(tje) (gele) 2 1,2-4, 8, 224-225, 

230-231,263,266,281 
violieren (geele) 129 
viool 231,246.281-282 
vits 2 3 
vlasbloem 274 
vlekkebloem 2-5 
viel (gele) 2-1, 2-4, 225, 246, 282 
vlier(tje) 2 1,2-4,225,230 
vlierbloem 2-4,271 
vherink 2-4,241,266 
vlierstruik 2-4 
vliesje 2 1 
vlinderbloem 2 4 ,241 ,266 
vlinderboom 266 
vloerebroekje 2-4 
vloerestinkertje 2 4 
voederwikke 252 
vogelwikke 252 
voorjaarskroos 251 
voorjaarsslcrrekroos 267 
vraag 2-5 
vnjncruyt 161 
vrouwenhaar 2-1 
vuil(e)neus(je) 2-1,223-225 
vuistroos 2-6, 235, 270 
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\yolcttcn 42 
waaiwinde 2 2 
warkruid (groot klein) 252 
wassermaehn 1 17 
wassermacn 117 
wasscrmohn 117 
wdterblocm 2 2 
watcrkol 118 
waterkolken 118 
wcdebrede 67 
wedcrwende 68 
wederwinde 68 
wedewinde 2 2, 226 
weed 98 
wcerwindc 2 2 
weewinde 2 2 
wegebre 67 
wegewinde 68 
wegewyn 68 
weghe(winde) 68 
wehrwinde 68 
wcide(winde) 67-68 
weitbloem 274 
welwasser mohn 117 
werewinde (witte) 2 2 
werwindc 2 2 
wewende 68 
wewmdcn 68 
widdwinde 68 
widebinde 68 
\udewinde 68 
wie 67 
wiehe 67 
wierank 2 2 
wierewinde 2 2 
wierwinde 2 2 
wierwindsel 2 2 
wieta 98 
wietewtnde 68 
wiewinde 2 2 
wijfje (wit) 2 2 
wijnkan 2 7 
wijnstok 252 
wikke 2 3 , 2 6 
wikkclwier 2 2 
wildroos 2 3, 273 
wildwinde 2 2 
win 65 
wmdbloem 2 2 
winde (grote, kleine, zachte, lastige, lichte, 

wilde, witte) 2 2, 63, 75, 80, 226 
windebloem 2 2 
windekelk 2 2 
windekruid 2 2 
windel 2 2 
winden kraut (grosz) 63 
winder 2 2 

wmdkruid 2 2 
windom 80, 2 2 
wmdop 2 2 
windrank(er) 2 2 
windsel (wit) 52 2 2 
wmg 65 
wingelplant 2 2 
wingerd (wilde) 2 2, 252 
winj 65 
wmterflicr 2 4 
wintergroen 2 2 
vwnlergroflier 2 4, 35 
wiod 98 
wirrewinde 68 
witlol 167 
wollecruyt 127 
wolve(r)bloem 2 3, 228 
wolvcroos 2 3, 228 
wortelsdlade 2 5 
wouwinde 67 
wrange 2 2, 226 
wranghe 63 
wrattcbloem 2 5 
wuduwinde 67 
wuwa(n) 2 2 
zcefdistcl 2 5 
zeemaan 118 
zeer ogen(kruid) 246 
zeer ogenbloem 243 
zeer-oog 2 3, 243 
zegge 267,278 
zcikbloem 2 5 
zeikebed 2 5 
/eikebloem 2 5 
zeiker 2 5 
zeikplaten 2 5 
zciksla 2 5 
zere ogenblommen 246 
zere-ogcn-bloem 2 2, 2 3, 2 6,243-244, 246, 

257, 278 
zevendislel 2 5 
ziere egenblum 246 
zilverspar 256 
zoegedekscl 2 5 
zoegedistel 2 5 
zoeideksel 2 5 
zoeidistel 2 5 
zoerdistel 2 5 
zoermelk 2 5, 232 
zoermelksbloem 2 5 
zomerflier 2 4 
zonnebloem (kleine) 2 5 
zonneroos 2 3 
zuiddistcl 2 5 
zuigertje 2 2 
zuiglammetje 2 7 
zwaluwrank 2 2 
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8-2 Register planten 

Achillea millefolium L. 243 
Adonis aestivalis L 100 
Aegopodium podagra L. 76 
Aesculus L. 187 
Afrikaantje 130, 134-135,230,276 
Aglaophotis 183 
Agropyron repens (L ) Beauv. 83 
Agrostemma githago L. 44. 111 -112, 186 
Akkcrhoombloem 73 
Akkerwinde 52. 67, 70, 72, 74, 76, 80, 86-87. 

227,271,276 
Alba Plena 175 
Alcea rosea L 116, 137. 194 
Allhaea rosea Cav 118, 137, 194 
Amaranthus caudatus L. 220 
Andijvie 159 
Anemone pulsatilla 117 
Aneelica 183 
Anjelier 2 1, 249 
Anjer 2 1 , 3 1 . 133-134, 136, 138.217,230-

231, 238. 241 -243, 246, 249, 262, 265-281 
Anthémis arvensis L. 153, 165-166. 169, 

232-233, 243 
Anthémis cotula L. 159, 165-166, 169. 

232-233 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm 76 
Antirrhinum L. 84,86,135 
Armeria maritima (Miller) Willd. 47 
Armeria vulgaris Willd. (var maritima) 47 
Amoseris minima Schw. en К 155 
Aster versicolor Willd 48 
Atnplex Babingtomi 248 
Atnplex glabriuscula 249 
Atnplex L. 115 
Avena fatua 229 
Avondkoekoeksbloem 85-86 
Azolla carolimana Willd 252 
Babington's Melde 248-249 
Balsamina hortensis D.C 219 
Balscmien 219,237 
Bellis percnms L. 47 
Besanjelier 136 
Betoma 195.236 
Betonica officinalis L 195 
Betomcae 40 
Blauwe druifjes 218 
Boerenjasmijn 213-217, 237-239, 276 
Bolderik 44. 47, 50, 111-112, 186, 225, 274, 

276 
Bosaardbei 195 
Bosrank 82,226-227,276 
Bostulp 99 
Boterbloem 49, 170, 172,276 
Brandnetel 219 

Cdlystegia sepium (L ) R.Br. 2 2, 3 2. 8. 15, 
248 

Calystegia soldanella (L.) R. et Sdì. 84 
Campanula 63 
Caput monachi 171-172,232 
Cardaminc pratensis L. 112, 172, 195-196 
Caryophyllaea 40 
Caryophylli Anglern 32 
Caryophyllon 35 
Caryophyllum 35, 37, 39. 132, 217 
Caryophyllus 40 
Castanca saliva Miller 187 
Centaurea cyanus L. 112 
Cerastium L 73 
Cheiranthus annuus L. 42,45, 119, 126, 129, 

133,230 
Cheiranthus chein L. 2-4, 3-4, 8, 42, 44, 46. 

248 
Chrysanthemum indicum 215 
Chrysanthemum Icucanthemum L. 159, 165-

166, 169,233 
Cichorei (wilde) 159,167,170 
Cichoieyc(n) (wilde) 152 
Cichorium endiva L 159 
Cichorium intybus L 159. 167, 170 
Clematis vitalba L 82 
Colorado /ilvcrspar 255 
Colutea arborescens L 78 
Condnlla (altera) 152 
Condnllc (hetera) 152, 174 
Convolvulus arvensis L 52, 80 
Convolvulus sepium 2-2, 8, 244, 248 
Convolvulus tricolor L. 74-75, 79. 80 
Coronaria tomentosa A Br 44 
Cucubalus bdccifer L 136 
Cytisus laburnum L. 218 
Dagblocm 74, 80, 87. 227, 276 
Dagschone 74-75, 79, 80, 227, 276 
Denslcoms 152. 167, 174 
Dianthus barbatus L. 17, 43 
Dianthus carthusianorum L. 27 
Dianthus caryophyllus L 2· 1, 3· 1, 8, 134 
Dianthus plumanus L 2-1,31,8 
Diantus barbatus L. 134 
Dichomcmon 183 
Dictam (valsch) 184 
Dictamnum 183 
Digitalis purpurea L 72 
Diptamum 183 
Distel 158, 173 
Dotterbloem 3 
Dovenctel (witte) 218-219 
Druifhyacint 218 
Dui/cndblad 243,246 
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Duizendschoon 17, 43, 49, 134, 138, 224-22 
276 

Dulcisida 183 
El>mus repens (L ) Gould 83 
Endiuicn 152 
Endymion nutans Dum. 218 
Engels gras 47 
Eppe (groóte) 183 
Erwt 81,276 
Erysimum chciri (L ) Crantz 2 4. 3 4, 8, 248 
Eugenia caryophyllata Thumb. 210 
Euonymus europaeus L. 170 
Europese blazenstruik 78 
Fdgopyrum tdtancum Gacrtn 81 
Fistula 207 
Pletten 119 
Floscaryophyllaeus 40 
Fluitekruid 76-77, 243 
Fragaria vesca L 195 
Franse boekweit 81,276 
Fritillaria imperiala 210 
Funis arborum 63 
Galnoot 209 
Ganofilata 50 
Ganophilata 51 
Ganophilatum 50 
Ganophyllata 45 
Ganophyllum 35, 37, 39 
Garofiolate 51 
Gelderse roos 196, 198.234 
Geum urbanum L 42, 44-45, 133 
Glechoma hederacea L. 243 
Glycyside 183 
Glycysis 183 
Gouden regen 218,276 
Grasanjer 2 1,3-1,8,9 
Guldenroede 131 
Haagliguster 217 
Haagwinde 2-2, 3 2, 8-10, 14-15, 49, 173, 

241-244, 248, 257, 262, 265-281 
Haver (wilde) 229 
Hederá helix L 82 
Helianthus annuus L 169 
Hcrba caryophyllata 37, 39, 42, 44. 133 
Herba casta 183 
Herba ganophilata 37,39.42,44, 133 
Herfstaster 48 
Herfstkruidnagel 222 
Herfstsermg 222 
Herfstvioher 127-128, 133 
Hondsdraf 243 
Hondsroos 110 
Hop 81,276 
Hulst 85 
Humulus lupulus L 81 
Hyacint (gewone, wilde) 218,237 
Hyacinthus onentalis L. 218 

Id<eus dactilus 183 
Iep (tweestammige) 16 
Impatiens balsamina L 219.237 
Ipomoea purpurea Roth 74, 80 
Ins pseudoatorus L 76 
J C R Wegulm 175 
Japanse chrysant 215 
Japanse kwee 217, 276 
Japanse pereboom 217 
Jasmijn (echte) 237-239 
Jasminum (officinale L ) 239 
Jasminus nudiflorum Lindi 222 
Jeneverstruik 220 
Juniperus Sabina 220 
Kaasjeskruid (groot) 85, 86 
Kamille (echte, tamme, valse, stinkende, 

wilde) 153, 165-166, 169,232-233,243, 
246, 276 

Kamperfoelie 83,218,221,226,276 
Kardinaalsmuts 170 
Kartuizer anjer 27 
Kastanje (tamme) 187 
Kattestaarl-amarant 220 
Keizerskroon 210 
Kewensis 138 
Keyn 126 
Keyn 138 
Kievitsbloem 99 
Klaproos (kleine, ruige) 2 3, 3 3, 3, 8-9, 

76-78, 83, 136, 153, 161, 194, 236, 240-244, 
257,260-262,264-281 

Klimop 79, 82, 85. 226-227, 276 
Koekoeksbloem (echte) 44, 112, 228 
Korenbloem 3, 76, 103, 112, 118, 228, 

243-244, 260, 262, 264-265, 274 
Korensla 155 
Kroos 252 
Kruidnagel 35,37-41,46, 130,210,217,224, 

236, 238 
Kruidnagelboom 132,210 
Kruisbladwolfsmelk 86 
Kustmelde 249 
Kweek 68,70,83 
Lactuca sativa L 284 
Ldmium Toum. 218 
Laurier 48-49 
Leeuwebek 84,86, 135,226 
Lehe 186,211 
Lemna minor 252 
Lencoion 40 
Leontodón 248 
Leontodón tdraxacum L. 284 
Leucoion (luteum) 40, 126-127, 130 
Liguster (wilde) 217,276 
Ligustrum L. 68, 217 
Ligustrum ovalifohum Hassk 217 
Ligustrum vulgare L. 217 
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Lillac Matthioh 239 
Linaria Miller 84 
Lis (gele) 76,99 
LonencaL. 83,218,221 
Lupine 86 
Lychnis 47 
Lychnis coronaria (L.) Desrouss. 44, 111 
Lychnis flos-cuculi L. 112 
Lychnis githago Scop. 44 
Lychnis visearía L. 49 
Madeliefje 47, 225 
Malope (dnelobbige) 84 
Malope trífida Cav. 84 
Maluwe (wílde) 183 
Malva 85,219 
Malva silvestris L. 86 
Margriet 103, 159, 165-166, 169,232-233, 

276 
Matricaria chamomilla L 165-166, 232, 243 
Matricaria recutita L. 232 
Mattinola annua Sweel 127,133 
Mattinola incana (L.) R. Br. 42, 45, 119, 126, 

129, 133 
Matlhiola incana (L.) R. Br., f. autumnalis 

hort. 127, 133 
Matlhiola incana (L.) R. Br., f. hiberna hort. 

127, 133 
Mecon Rhœas 97 
Melandrium album (Mill.) Garcke 85 
Melandnum noetiilorum Fr. 85 
Melkdistel 155, 158-159, 168,233,276 
Milax 63 
Moerasvergcet-mij-nietjc 44,47, 225 
Morgenster (gele) 174 
Muscari botryoides (L.) Mill. 218 
Muurbloem 2-4, 3-4, 8-9, 35, 38, 40-44,46, 

50. 197, 217, 221, 223-226, 238, 241 -242, 
246, 248-249, 262-263, 265-281 

Myosotis palustris Roth. 44, 47 
Nachikoekoeksbloem 84 
Nachlsilcne 85 
Nagelbloem 40 
Nagelkruid 37,42,44-45, 133,223,225,276 
Noleboom 183 
Nuphar lutea (L.) Sm. 117 
Nymphéa alba L. 117 
Ocellus 40 
Oostindische kers 71,83, 136,226-227 
Paardebloem 2-5, 3-5, 3, 8-9, 15, 76, 187, 

241-243, 248, 257, 262. 265-281 
Paardekastanjc 187 
Paardezuring 170 
Ржопіа 183-184, 192,235 
Paconia albiflora 176 
Paeonia corallina Retz. 192 
Paconia foemma Garsault 192 
Paeonia mascula Mill. 192,266 

Paeonia officinalis L. 2-6, 3-6, 8 
Papaver 281 
Papaver argemone L. 2-3 
Papaver dubium L. 2-3 
Papaver erraticum 97 
Papaver fluïdum 97 
Papaver η iger L. 114 
Papaver palustre 117 
Papaver rhoeas L. 2-3, 3-3, 8, 76, 83, 244, 260 
Papaver rubeum 117 
Papaver rubrum 97 
Papaver somniferum L. 2-3,194 
Panjse Vroege 138 
Pccrboombladeren 207 
Pekanjer 49 
Pentorobus 183 
Petunia (Juss.) 73, 195,236,248 
Pharbitis hispada Choisy 74, 80 
Pharbitis purpurea Voigt 80 
Philadclphus 238-239 
Philadelphus coronarius L. 213-217,239 
Phleum pratense L. 220 
Phlox paniculata L. 222 
Pmksterbloem 112, 195-196, 236 
Pioen(roos) 2-6, 3-6, 8-9, 112, 136, 228, 241, 

243,260-262,265-281 
Piocnc (manneken, wijken) 183 
Рюша 184 
Pirus communis 251 
Pirus malus 251 
PisumL. 81 
Plantage L. 169 
PlantagoL. 233 
Plantago lanceolata L. 169. 220, 234 
Planiago major L 220 
Plomp, gele 117 
Polygonum convolvulus L. 74,81 
Polygonum tataricum L. 81 
Pnkneus 44,47, 111,225,276 
Primula L. 136, 196 
Prunus armeniaca 251 
Prunus cerasus 251 
Prunus domestica 251 
Pscudodiclamnum 184 
Pulsatilla vulgaris Mill. 117 
Pyrus japónica Thunb. 217 
Ranunculus L. 4-9, 170, 172 
Roos 185 
Roose (roode) 183 
Rosa canina L. 110 
Rosea Plena 175 
Rostrum porcmum 152,167 
Rubra Plena 175 
Rumex aquaticus L. 170 
RumexL. 170 
Sambucus nigra L. 47, 135,217,241,266 
Scilla ποη-scripta (L.) Hoffmgg. et Link 218 
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Selenion 183 
Selenogonon 183 
Sering 2 7, 3 7, 8-9. 35, 46. 49, 133. 195, 225, 

236.241.243.262,265-281 
Scrpillum 195 
Silene (L.) 243 
Silene noctíflora 84 
Silene nutans 85 
Sla 284 
Slaapbol 2-3. 194, 228-229, 236, 243, 264, 

273, 276, 278 
Sleutelbloem 136, 196 
Smilax leía 63 
Smilax lems 63 
Sneeuwbal 186 
Sneeuwbes 78 
Sneeuwklokje 274 
Solidago L 131 
SonchusL. 155, 168 
Sonchus oleraceus L. 168 
Slachys officinalis (L ) Trevisan 195 
Stinkende gouwe 153 
Stokroos I 16, 137, 194, 234, 276 
Symphoricarpus racemosus L 78 
Syringa alba 239 
Syringa ca;rulea (Lusitamca) 208, 239 
Syringa candida 207 
Syringa candido llore 207 
Syringa flore cacrulco 237 
Syringa Italica 239 
Syringa Lusitama 239 
Syringa vulgaris L 2-7, 3-7, 8, 46, 195 
Syringa (wilde, witte, oprechte, blaeuwc) 207-

208,214,216,236-237,239 
Synnx 207 
Sy7ygium aromaticum (L ) Merr. et L M. 

Perry 210 
Tagetes L. 130, 134 
Taraxacum olficinale Mönch 174,284 
Taraxacum officinale Web 2-5, 3-5, 8. 15, 

248 
Taraxacum officinale Wiggers, ss 2 5, 8, 248 
Taraxacum vulgare Schrank 284 
Thcodonion 183 
Thymus vulgaris L. 195 
Tijm (echte) 195,236 
Timotheegras 220 
Tragopogón pratensis L 174 
Triticum repens L 83 
Tropaeolum majus L 83 
Tumanjer 2 1,3 1,8-9, 134, 138 
Tulipa silvestiis L. 99 
Valenanclla ohtona 159 
Veldkers 172 
Veldsla 159 
Veronica altilis 40 
Vctonicae 40 

Viburnum opulus L. 196. 198 
Vicia cracca L 82 
Vicia L. 84. 116 
Vingerhoedskruid 72. 78. 226 
Viola (alba, lutea) 40.42, 131, 126 
Violac Matronales 131 
Violetten 126 
Violier 42,45, 119, 126, 129, 133, 225-226. 

230-231,249,276 
Viooltje 130 
Visearía vulgaris Bemh 49 
Vlasleeuwebek 84 
Vher 47, 135,214,217,225,241,266 
Vogel wikke 81,82,86,227 
Volubilis (maior) 63 
Waterlelie, witte 117 
Wdlerhn/e 252 
Wecgbrcc (grote, smalle) 169, 220, 233-234, 

276 
Wikke 84, 116,228 
Wildemanskruid 117 
Wilg 67 
Wmter-roosen 186 
Wmlerjasmijn 222 
Winterviohcr 127-128, 133 
Witlof 170 
Zeewinde 84 
Zevenblad 76,77,243 
Zilverspar 255 
Zomeradoms 100 
Zomervioher 127, 133 
Zonnebloem 169,276 
Zuring 170 
Zwaluwrank 276 
Zwaluwtong 70, 74, 81, 83, 86, 227 
Zwancnblocm 86 
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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift 

Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten. 
Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlandse taalgebied 

op 9 december 1991 door HJ.T.M. Brok te verdedigen aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen* 

1 
Omdat er al in het Middelnederlands geen spoor meer te bekennen is van een pejoratie
ve betekenis van het element paard- in plantnamen, is hel onjuist bij de verklaring 
van de benaming paardekastanje voor de niet-eetbare paardekastanje (Aesculus L.), die 
pas in de 16de eeuw in Europa werd ingevoerd, toch van een pejoratieve betekenis uit 
te gaan. 

[Siroop 1977, stelling 6; Siroop 1969, 31; Siroop 1974, 59; Siroop 1979, 21-22; WNT ΧΠ-1] 

2 
De duur van de bloeitijd van een plant is omgekeerd evenredig aan het aantal benamin

gen dat daarop gebaseerd is: hoe langer de bloei hoe minder van dat soort namen. 

3 
Het naast elkaar voorkomen van verschillende namen voor dezelfde plant binnen één 
dialekt, zoals korenbloem (naast tremse) voor de in bloei staande korenbloem in 
Twente, pinksterbloem (naast brum in de Roerstreek en braam in het Drents) voor 
de in bloei staande brem, schele blom of scheeloogeblom (naast worteikruid) voor 
de in bloei staande gevlekte scheerling in Oost-Vlaanderen en strontbloem (naast 
aardgal te Meyel) voor de in bloei staande paardebloem, duidt niet op heteronymie, 
maar op de prioriteit van de direkte waarneming in de etnobotanisch nomenclatuur. 

[D 13 (1945), 14; Roukens 1937. 366-67; De Keersmaeker / De Meyer 1944-45, 396; Kremer 
1979-11. 189; Haddenngh 1979, 214; Reumers 1987. 17] 

4 
De door Hadderingh gesignaleerde discrepantie tussen de geslachts- en soortnamen in 
het Woordenboek der Nederlandsche volksnamen van planten berust op het etnobota
nische principe dat planten die als samenhangend ervaren worden, benoemd worden 
naar het meest prototypische lid van de groep. 

[H. Haddenngh: Talige categorieën en boiamsche categorieën. Discrepanties lussen plantenamen 
van botanici en leken', in: Driemaandelijkse bladen 43 (1991), 50-66, т.п. 61] 



5 

Bij zijn interpretatie van hel naast elkaar voorkomen van de verschillende paarde

bloembenamingen in een aantal Z.-Antwerpse dialekten ziet De Schutter over het 

hoofd dat pisbloem daar gebezigd wordt voor de plant in zijn geheel en suikerij voor 

het eetbare deel daarvan. 
[De Schutter 1980, 179-211] 

6 

De Tilburgse benaming mertunije voor de sleutelbloem (Primula L.) is volgens 

Weijnen "een doorzichtige vervorming (...) van betonia, een naam voor een andere 

bloem". Hij laat deze overstap uitsluitend verlopen via klankontwikkelingen die hij 

samenvat als "niet extravagant". Wie zich beperkt tot dit soort argumenten kan echter 

evengoed van betonia loi petunia komen en andersom. 
[A. Weijnen: 'Etymologische invallen 4', in: Taal en Tongval 38 (1986), 88-89; NEW, 50, 516] 

7 

Het feit dal zowel marjolein, als citroenmelisse, salie, tijm, hondsdraf en zuring in be

paalde dialekien de naam paling(s)kruid dragen, en dat walermuni en kruizemunt elders 

met het heteroniem aalkruid aangeduid worden, bewijst dat de overeenkomstige toe

passing van planten, in dit geval bij de bereiding van paling, in de etnobotanische 

naamgeving een hogere prioriteit kan hebben dan de mate van fysieke overeenkomst 
[Λ. Aarsen: 'Veluwsch (Uddelsch) laaleigen. Nog een aanleekening', in: De Taal- en Lellerbode 5 
(1874), 229; De Во 1888, 88; Pâque 1896, 278-279; idem 1912, 114; Comelissen-Vcrvliet 1906, 
1956; Heukels 1907, 154; C.H. Peelers: 'Plaatselijke volksnamen van onze groenten en loekrai-
den, met de overeenkomstige namen in het Algemeen Nederlandsch, in hel Latijn (wetenschappelij
ke benamingen), in het Fransch, Duilsch en Engelsch', in: Dieslersche Kunstkring Jaarboek 9 
(1937-38), 74; Muyldermans 1953, 262; D 49 (1974), 15; E. Dijkkamp (red.): "Proat-Mä-Toe". 
Van alles wal in 't dUilek(l) van Apeldoorne en de naaste kontreien. Ugchelen 1990, 44.] 

8 
Aangezien de waterranonkel in West-Vlaanderen niet bij de bereiding van paling ge
bruikt wordt en daar toch de naam paling(s)kruid kan dragen, is het onjuist uit te gaan 
van een uniforme verklaring van plantnamen. 

[De Во 1888. 88; Pâque 1912, 114] 

9 
Alleen al omdal Braekman bij zijn uitgave van Middelnederlandse recepten in 1970 
glorifilaet, glorifilaet zaet, glorifilate identificeert als nagelkruid en in 1975 bij de i-
dentieke recepten groffliate, groffliaten zaet, gariofilaet als kruidnagel, dienen zijn bo
tanische identifikaties door onderlinge tegenstrijdigheid met het nodige wantrouwen 
gehanteerd te worden. 

[Braekman 1970, recepten 347, 359, 1011 resp. 1013; Braekman 1975, recepten 453, 463, 992] 



10 
Het vluchtige en veranderlijke karakter van gesproken taal geeft aan het vastleggen en 
archieveren daarvan een hogere prioriteit dan aan het bewaren van kunstvoorwerpen in 
musea. 

11 
Het Syldavisch en Bordunsch in de Kuifje-albums De Scepter van Ottokar, Raket 
naar de Maan en Mannen op de Maan, alsook de taal van de Arumbaya's in Het ge
broken Oor en Kuifje en de Picaro's berusten op het Brusselse dialekt van de Marol-
len. 

(H. Brok: h Syldavisch Slavisch? Bovenkarspel [Achtergronden van het Beeldverhaal 2J 19794) 

12 
Voor de kennis van de Middelnederlandse woordenschat is de systematische ontsluiting 
en uitgave van Middelnederlandse Artes-literatuur minstens zo belangrijk als de uitgave 
van hel Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300) voor de ken
nis van de Middelnederlandse klank- en vormleer. 

[Gyssehng 1977, R Jansen-Sieben Repertorium van de Middelnederlandse Arles-literatuur U-
trechl 1989] 

13 
De huidige rage om het jargon van beurshandelaren, politieagenten, voetballers, jagers, 
junsten, scholieren, wielrenners, yuppen, bridgers, studenten, katholieken en dergelij
ke in woordenboekjes vast te leggen zou zowel uit wetenschappelijk als kommercieel 
oogpunt in handen van taalkundigen moeten zijn. 

14 
Van de bedragen die door de overheid voor wetenschappelijk onderzoek worden uitge
trokken, dient verplicht een vast percentage besteed te worden aan het buiten vakkrin
gen bekend maken van de onderzoeksresultaten. 

15 
Taal is meer dan een optelsom van taalverschijnsclen. 

De verkorte literatuuropgaven worden voluit gegeven in de Bibliografie van het 
proefschrift. 








