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Vooraf

Poedelnaakt, kletsmajoor, op je hurken zitten, palingworst, nijlpaard: het 

zijn woorden en uitdrukkingen die dagelijks te horen zijn, en 

die iedereen wel kent. Maar wat zit er eigenlijk precies achter? 

Heeft poedelnaakt iets met een hond te maken? Waarom noemen 

we een praatziek persoon nu juist een ‘kletsmajoor’? Waar zit je 

op als je ‘op je hurken’ zit? Zit er vis in ‘palingworst’? En is een 

‘nijlpaard’ echt een paard uit de Nijl? Vroeg of laat komt er een 

moment dat je je zoiets opeens afvraagt.

Voor zulke momenten is er dit boekje. Het stelt vragen bij alle-

daagse en ogenschijnlijk vanzelfsprekende woorden, en het geeft 

de antwoorden: vaak verrassend en altijd boeiend. Dat die aan-

pak aanspreekt, blijkt wel uit het succes van de twee voorgangers: 

Waar komt pindakaas vandaan? (2013) en Waar komt hagelslag van-

daan? (2015), die meerdere drukken beleefden.

Ook voor dit nieuwe boekje werkten het Instituut voor de Neder-

landse Taal (voorheen Instituut voor Nederlandse Lexicologie, 

inl) en het Genootschap Onze Taal nauw samen: ze bundelden 

hun kennis over woorden, én hun ervaring met gedegen bron-

nen als het Woordenboek der Nederlandsche Taal, het Algemeen Neder-

lands Woordenboek, Delpher en de onvolprezen Etymologiebank. 

Maar bovenal stelden de twee instituten samen alles in het 

werk om die informatie op een glasheldere manier te presente-

ren. Zodat iedereen snel een onderhoudend antwoord krijgt op 

de vraag ‘Waar komt suikerspin vandaan?’, en op nog 99 andere 

prikkelende vragen over woorden. 
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Waar komt suikerspin vandaan?

“Ik vind spinnen eng!”, zegt een klein jongetje op de kermis. 

Hij verbergt zich achter zijn vader die een suikerspin voor 

hem wil kopen. Maar een suikerspin is natuurlijk geen spin. 

Waar komt het woord suikerspin dan wél vandaan? 

Een suikerspin is gemaakt van suiker, dus dat verklaart het eer-

ste deel van het woord. Maar het tweede deel, spin, komt niet van 

het achtpotige diertje; het komt van het werkwoord spinnen, dat 

zoiets betekent als ‘door draaien een draad vormen’. (De naam 

van het diertje komt trouwens ook van datzelfde werkwoord – 

het verwijst naar hoe spinnen een web maken –, maar daar gaat 

het hier niet over.) Als je een suikerspin wilt maken, spuit je ver-

hitte suiker in een ronddraaiende machine. Bij het afkoelen 

ontstaan dunne draden, die daarna om een stokje worden ge-

wonden. 

De suikerspin komt eigenlijk uit Amerika, en is ook daar 

vooral populair op kermissen en bij andere openbare feesten. 

De Amerikanen hebben zelfs een officiële suikerspinnenfeest-

dag: ieder jaar op 7 december is het Cotton Candy Day – de Ame-

rikaanse naam voor de lekkernij is cotton candy. In Engeland 

wordt de suikerspin aangeduid met candy floss, in Duitsland met 

Zuckerwatte; in Nederland werd trouwens vroeger ook wel over 

‘suikerwatten’ gesproken. En in Frankrijk is de naam barbe à pa-

pa, dat eigenlijk ‘vaders baard’ betekent. Zo is ineens ook dui-

delijk waarom de tekenfilmfiguur Barbapapa groot, roze, enigs-

zins vormeloos en kneedbaar is.
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Wat heeft een ‘soap’ met zeep te maken?

Een soap is volgens Van Dale een “opzettelijk sentimenteel 

geschreven vervolgserie voor radio of tv, met huiselijke ge-

beurtenissen”, zoals Onderweg naar morgen. Vanwaar de naam 

soap?

Soap is een verkorte vorm van soapopera. De eerste soapopera’s 

waren radiohoorspelen, die eind jaren dertig in Amerika wer-

den uitgezonden. Dat gebeurde overdag, en dus waren ze gericht 

op vrouwen – die in die tijd nog niet veel buitenshuis werkten. 

Die dagelijkse hoorspelseries “met huiselijke gebeurtenissen” 

waren een groot succes. Omdat ze vooral werden geproduceerd 

door grote wasmiddelen- en zeepfabrikanten, zaten ze inge-

klemd tussen forse reclameblokken waarin allerlei zeepproduc-

ten (‘soap’) werden aangeprezen. Vandaar de term soap opera, die 

in 1939 voor het eerst werd gebruikt door The New York Times, en 

die enorm aansloeg. Waarom er toen precies gekozen is voor ope-

ra, en niet bijvoorbeeld show, is niet bekend; waarschijnlijk klonk 

het gewoon lekker met soap.

Toen de televisie haar intrede deed, verhuisden de soap-

opera’s daarheen. De succesvolste zijn As the World Turns (1956-

2010) en het in 1960 begonnen en nog altijd lopende Coronation 

Street. De eerste echte Nederlandse soap was Goede tijden, slechte 

tijden, die sinds 1990 wordt uitgezonden. 
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Wie was de eerste ‘cliffhanger’? 

Vooral soapseries staan bekend om hun ‘cliffhangers’. Aan 

het eind van een aflevering gebeurt er opeens iets spannends, 

zodat je ook de volgende aflevering weer graag bekijkt om te 

weten hoe het afloopt. Komt die term cliffhanger van een spe-

cifieke scène waarin iemand aan een klif hangt? 

Dat zou heel goed kunnen. Er zijn twee klifhangende helden aan 

wie de term cliffhanger wordt toegeschreven. De eerste is Hen-

ry, voor wie een bergpicknick in A Pair of Blue Eyes eindigt aan een 

klif. Dat verhaal van schrijver Thomas Hardy werd vanaf 1872 in 

drie delen gepubliceerd in een Brits tijdschrift. Gelukkig wordt 

de man uiteindelijk gered doordat zijn geliefde een touw weet te 

maken van haar ondergoed. 

De tweede ‘klifhanger’ is Pauline, in de Amerikaanse film-

reeks The Perils of Pauline (1914). Daarin probeert een op geld be-

luste schurk Pauline twintig afleveringen lang te vermoorden, 

en telkens, aan het eind van ieder deel, lijkt hij daar ook in te sla-

gen. Eenmaal hangt Pauline na een onstuimige ballontocht dus 

aan een klif. De scène wordt beroemd, al speelt die zich opval-

lend genoeg niet helemaal aan het eind van de aflevering af. 

Of het woord cliffhanger ook rechtstreeks naar een van de twee 

scènes verwijst, is niet helemaal zeker: de klifscène kan ook een 

symbool zijn geworden voor dramatische verhalen in het alge-

meen. Cliffhanger duikt in ieder geval pas veel later op in het En-

gels: in de jaren dertig van de vorige eeuw. Nederland volgde 

zo’n vijftig jaar later. 
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Waarom heet een omgevouwen hoek van een 

bladzijde een ‘ezelsoor’?

Het is een beetje een oneerbiedige manier om de plek waar 

je in een boek bent gebleven, te markeren: een hoekje van de 

bladzijde omvouwen. In het Nederlands hebben we daar het 

woord ezelsoor voor. Waarom?

We hebben het woord in die betekenis rond de achttiende eeuw 

overgenomen uit het Duits. Eselsohr verwees naar het afhan-

gende oor van een ezel. Blijkens het Woordenboek der Nederland-

sche Taal (wnt) bestond er ook zoiets als ezelsoren bij paarden: 

“Een gebrek, dat men Hang-oor of Ezels-oor noemt; wanneer 

de Ooren (van paarden) (…) nederhangen”. Een beetje vreemd 

is die verklaring wel, want meestal hebben ezels gewoon recht-

opstaande oren. Het Etymologisch woordenboek van Van Dale geeft 

voor ezelsoor dan ook een andere uitleg: “zo genoemd naar het 

oor van de ezel, dat plotseling in de nek kan worden gedraaid”. 

Hier wordt juist het omklappen van het oor vergeleken met het 

omvouwen van het blad. 

Het Engelse woord voor ezelsoor is dog ear, omdat veel hon-

denrassen naar beneden hangende oren hebben. Dat lijkt logi-

scher. Waarom het Duits en Nederlands voor de ezel hebben ge-

kozen, blijft een beetje onduidelijk. Misschien omdat de ezel van 

oudsher met domheid wordt geassocieerd? Omgevouwen hoek-

jes ontstaan ook door slordigheid en onzorgvuldige omgang met 

een boek – alleen ezels maken ezelsoren. 
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Wat heeft een ‘cocktail’ met de staart van een haan 

te maken? 

Cocktail betekent letterlijk ‘hanenstaart’. Maar wat is eigen-

lijk het verband tussen zo’n meestal alcoholisch drankje en de 

staart van een haan?

Over de herkomst van het woord cocktail bestaan vele theorie-

en, maar helaas zijn ze allemaal onbewezen. De bekendste is 

dat de oorspronkelijke betekenis van cocktail ‘een cock-tailed 

paard’ was, een paard waarvan de staart was gecoupeerd, zo-

dat die op een hanenstaart leek. Dat gebeurde alleen bij paar-

den van gemengd ras. De term was dus wel toepasselijk voor het 

soort drankje dat we ‘cocktail’ noemen, want ook dát is een mix: 

een cocktail bevat minimaal drie ingrediënten, bijvoorbeeld  

cachaça, limoensap en suiker.

Er is ook geopperd dat cocktail een verbastering is van coctel, een 

Maya-woord voor gefermenteerde vruchtensappen dat in de zes-

tiende eeuw door de Spanjaarden in Europa is geïntroduceerd. 

Volgens anderen komt het woord van cock tailings, dat staat voor 

‘restjes uit bijna lege drankvaten’; cock was ook de aanduiding 

voor ‘tap’ of ‘kraantje’ – vandaar. Het minst plausibel (en minst 

appetijtelijk) klinkt het verhaal dat cocktail een verbastering zou 

zijn van cock ale: ‘bier gemengd met gelei van gekookte haan’. 

Alle andere theorieën zijn het vermelden niet waard, behalve 

eentje. Want het zou heel goed kunnen dat het kleurrijke drank-

je simpelweg deed denken aan de veelkleurige staart van een 

haan.
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