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Insect en dialect:

Benamingen voor de libel in de Nederlandse dialecten

Inleiding

De afdeling Dialectologie van het PJMJ verzamelt en onder-

zoekt dialectgegevens uit het gehele Nederlandse taalgebied.

Hel verzamelen gebeurt zowel door het versturen van vragen-

lijsten aan vrijwillige correspondenten (de sch r i f te I ijke ,
zgn .

.1 nd i ree 1 e methode), als door bezoeken aan dialectsprekers (de

mondelinge, zgn, dl rcc 1;e methode), waarbij de taperecorder een

onschatbaar hulpmiddel vorml. Het aldus verkregen taalmateriaal

wordt op verschl tiende manieren men kan zijn aan-

dacht i ichten op do klanken en klanksystemen ( i'one 11 ok
, I ono l.o

-

giu ) , op do woordvorming (tnorf o 1 ogi e ) , op.de woorden als geheel

en hun betekenissen (3 oxicol og i o
, soinant:i.uk ) en op de wijze

waarop woorden lot zinnen worden gerangschikt (syntnxis)
.

On-

flertzoek van dialecten is van groot belang voor de taalkunde,

Als gast in dit blad, lijkt het me zinvol allereerst het in-

stituut waaraan ik werkzaam ben in het kort aan u voor te stel-

len. Het valt immers te vrezen dat slechts weinigen onder u het

P.J. Meertens-Instituut (PJMI) kennen, en een zo mogelijk nog

kleiner aantal zal vertrouwd zijn met de doelstellingen en me-

thoden van dat instituut.

Het PJMI, genoemd naar de eerste directeur en gevestigd aan

de Keizersgracht 569-571 te Amsterdam, is geen universitaire

instelling maar een instituut van de Koninklijke Nederlandse

Akademie van Wetenschappen. Het is dan ook in eerste instantie

een onderzoeksinstituut, dat zich bezighoudt met het verzamelen

conserveren, ontsluiten, bewerken en bestuderen van materiaal

op het gebied van de afdelingen Dialectologie, Volkskunde,

Naamkunde en nederzettingsgeschiedenis. Hoewel het PJMT dus

geen directe onderwijstaak heeft, wordt het dikwijls betrokken bij

projecten van universitaire of HBO-instituten, terwijl ook vele

individuele onderzoekers, studenten, scholieren en andere be-

langstellenden de weg naar de aanwezige materiaalverzamelingen,

know-how en bibliotheek weten te vinden. Zo ook de heer M. Th.

Wasscher, die bij de voorbereiding van de officiële libellenna-

menlijst in ons dialectmateriaal inspiratie kwam zoeken.
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omdat dialecten natuurlijke, levende talen zijn, die in hun ont-

wikkeling niet geremd worden door normen en schrijftradities,

zoals dat met de standaardtaal, het Algemeen (Beschaafd) Neder-

lands |AN of A13N) wél liet geval is. De dialectoloog brengt de

onderzochte verschijnselen (meestal letterlijk) in kaart, zodat

een beeld ontstaat van de regionale variatie. Uit een groot

aantal dergelijke kaarten kunnen conclusies getrokken worden *

over de interne en externe factoren die een rol spelen bij de

ontwikkelingen en veranderingen in de taal.

In het nu volgende zullen we ons alleen bezighouden met

woorden en woordtypen (lexicologie), hun betekenis (semantiek)

en hun regionale verspreiding. Al het materiaal is volgons de

indirecte methode, dus schriftelijk, ingezameld.

Lijst van dialectbenamingen voor de libel

Op vragenlijst 27 ( 1955) van de afdeling Dialectologie van

hot PJMI werd onder nr. 13 de volgende vraag gesteld:

"Hoe noemt men het insekt met grote gazlge vleugels en een lang

slank lijf, dat vooral in de buurt van water rondvliegt en

schijnbaar onbewegelijk in de lucht kan staan? Er zijn verschil-

lende soorten die men In de regel niet onderscheidt. Wel kent

men meestal de grote (die bruinachtig is, tot 7 cm lang) en de

kleinere (dikwijls met blauwe en zwarte banden over het lijf, _+ 5

cm lang). Als men bij U beide onderscheidt, hoe noemt men dan:

a. de grotere

b, de kleinere ?

(Enkele van de voorkomende namen zijn: libel, waterjuffer, gla-

zenmaker . ) "

Uit de antwoorden op deze vraag blijkt allereerst, dat

slechts een zeer klein aantal correspondenten een versch.il tus-

sen a en b heeft aangegeven. Voorzover men onderscheid maakt,

gebeurt dat meestal dooi’ "grote" resp, "kleine" aan hetzelfde

woord toe te voegen. In de enkele gevallen dat er werkelijk

verschillende woorden worden
opgegeven, gaat het om "libel"

of "glazenmaker" voor de grote, tegenover een vorm met "-.juf-

fer(tje)" voor de kleinere soort. Hun aantal is echter te ge-

ring om consequent onderscheid tussen beide soorten te kunnen

maken. In de .lijst is daarom noodgedwongen ieder gegeven ant-
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woord opgevnt nis een naam voor "de" Ij bol in hol. a I
.

In do ouders taande lijst vindt n alle in hot. materiaal voor-

komende namen, zoveel mofje 1 ijk gegroepeerd naar de Ik» 1 angrijks te

naamsbes tanddol on
.

In hei kopje staat telkens de gene» rma I i see r-

do (s tandaan) taal-) vorm f
daaronder volgen de vormen 'zoals onze

correspondenten die opgaven. Tussen haakjes volgt dan ól'w'l de

med ede I. liig "kit." en eet) onderstreepte, genormal isoorde vorm

waarmee verwezen wordt naar liet hierna te hospreken kaartje,

ofwel een getal en een oT meer letters, waarmee n de tropnenl i.e

van de benaming kunt aflozen, alsmede de provincle(s) waarin zij

werd aangei rolfon. De aanduiding "(2, F) M wil dus zeggen! deze

benaming is tweemaal in Friesland opgegoven; enz.

1
. -bijter/ steker

bl aareb iel er (kri. h lat enbij tor)
t

bj.eneble ter (ld.), hakkebjtei

(1, F), ki i o e s I ebt| t er ( I, NB) ,
kull'nblel.er Cd), pen i i eb I o I ot

(kri. paard o bjj te r ) , peordes leke r ( id
. ) , hynsl.oM.ter (krt. liyn-

s l.ebi lor)
,

«artphitci- (kri. wra 11, enbij t e r )
,

wnr I: e i bij t.or (id.),

wa 1.tenbl tor (id.), wnaHplij n lor (ld,), woerdebieter (ld,), woor-

tenbleter (ld.), wrattonheter (id.), lioarteblter (ld.), sobrael-

Jebleter (1, z), negnnsteker (l, Nli) , ogensteker (3, I)).

2. BLAUW PAARDJE

blaupi.de (16, Gr.), blauwpeerdje (28, Gr, I), NII, Ij), bleu

përdagies (I, Zll), blöupardje (l, F), blau-ynske (l, F).

3. DONDER-

donderbout (kit. donder.-)
,

dfinnerbo 1 ten (ld.), donderkoppen

(id.), dunderbolI (id.), dnnnerkop (ld.), tongerbönt (krt. tun-

ger-), tongerskAden (ld
.

)
, longerskar (ld . ) .

'l . GARE PAAR

gare paap (krt. ga re paap) ■

5. GLAS-/GLAZEN-

glaase juffers (I, Z.), glas sn\je r/glazesn\jd.er (krt. glassnijder)
,

glazenier ( i, Zll), glazenmaker (k35> boel Nederland), gelzema-

ker ( 1, N11), glazenwasser ( i 13, beei Nederland), glazeren bout

( i, NB), glazosjleër (krt. giassiiijder) , glazewiek ( I, NIl), gla-

zowipper (2, O, NIl), gleizebj.ter (i, NIl), gloazebi otor ( I, G).

6. IIOOI-/GRAS-

grasniaaiers (3, U, Zll), grassnijer (l, NIl), oymaler (l, Z.)
,

hooi maaier (l, L) , hooiwagen (9, NII, ZH, O, 7
, NTl) .
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7. IJZEREN-

ijzeren bout (1, NU) , pere peerd (2, ND), ijzoron veulen (1,

Nfl) .

8. JUFFER(KE)/JUFFROUW

juffer(ke) heel Nederland), Juffertje in 1 t groen (1, ZIl),

juffrouw (l,L), joongfer (l,L). (Zie ook onder WATER-)

9. kleermaker/snijder

kleermaker (l, Z), naaier (krt, naaier), naaldnaaier (2, z),

oogenaaier (3» Z), paardpnaaier (l, Z), rietnaaier (1, Z),

schilleder (krt. snijder) ,
schier (ld.), sj eer (ld.). sjier

(iel.), snèr (ld.), snt p-snap-srKjer (5, NB), snyer (krt. snij-

der)
, poppeschruur {, I,), pupschnleder (7, L) , geldsn.ieder '

(I, 0), hoor-sjnieër (2, L) .

10. KOE-

kouwesk&den (1, F), koëskalt (1, F), kousteert (l, G).

11. K0REN-

korenbeest (krt. koren-), korenbout (ld.), korenbouwer (ld.),

korenbjjter (ld.), korendanser (ld.), korenaar (ld.), koren-

maaier (ld.), korepikker (;id.), korevllnder (ld.).

12. LANGPOOT

langbender (1, NB), langpoter (12, NH, Gld, Z).

13. LIBEL

llbel(lo) (126, heel Nederland).

1 'l
.

NAALU-

naolde (3, Z), nanldek.pk.er (3, Z), naaldenmakers (1, Z).

15. "NOTABELEN"

dokter (1, L), dominee (3, E, ZH, NB), heer (3, L), heerteën

(1, F), kaptein (1, 0), masterke (1, F). (Hogelijk hoort ook

.juffer in dcr.fi groep thuis)

16. PAARD

paardje (, 0, D, ZH) , peerdje (12, Gr, 0)
, peertlen (9, D, F) ,

pldje (3, Gr), pirmaantje (2, Gr), hynderke (3, F), ooster-

peerdje (3, 0), sjeespeerdje (8, Gr), seespitje (5, Gr), zee-

paardje ( h
, Gr, D, Gld), peerdehingst (1, o), peerdesjeeske

(5, Gr), hynstepoat (1, F).

17. PAPEGAAI

pappegaai (2, I,) , paapagaaj (1, 1,).

18. SPAANSE-
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spaansen ar,ii> (5, Z), spaansc? Juffrouw (2, L) , spaanso

(2, L) , spaozon hier (2, h) .

19. SPEK-

spekkedi ef (2, ZH) (niet op krt,), spekntaaier (kri ,
spek-)

,

spekmof (id.), spekmug (2, I), Nli) (uie*. op krt.)> speksnüer

(2, L) (niet. op kit.), spekvreter (krt. spek-)
.

20. SPELD-

spellemaoker (krt. spoldeinaker), spellewever (krt. speldowe-

v c r )
.

21. "VLIEGTUIG"

fleanmaslne (1, E), vliegmaohien (1, ZH), tewé dekker (1, L).

22. WATER-

waterhond (2, Nll), waterjuffer (127, heel Nederland), water-

wlefke (1, (!r), waoterkleker (1, Gr), waternaaide (l, Z), wn-

terneefies (I, Gr), watersnuffel (1, L), watarvllnder (I, Gld)

23. OVERIGE NAMEN

(in deze groep en de volgende is de frequentie steeds I, tenzq

anders vermeld), brommerd (Nll), emelendrletter (Gld), hooreik

(2, L), hopkc (5, F), ingei ts je (2, F, L) , Jonker ( Nll)
,

knoos-

tor (NU), kromgat (z), kouaebreler (Nn), Inngakont (f), meulc-

(ZH), oorlogsbiest (Gld), ossendri ever (2, Gld), pansebanl

(ZH), tornhout (ZH), wnlntsje (f), wien teniper/wlontompel/

fietepper (krt. w.L entempor)
,

wi 1 lepien/gll 1 eplen (o).

2h. MOGELIJKE VERWARMINGEN MET ANDERE INSECTENNAMEN

b] Jenden (l)), blinder (o), bloedzuiger (o), FU.plandse mnk'ke/
St. Philipslandae mug (3, Z), kattendlekor (z), langpotige mug

(3» Nll), gaasmuggen (f), horrelvlieg (2, ü) ,
horzel (z), mug-

gon Z, Nll, Gld), paardenrug (z), paardevl.log ( h
, Nll), pon-

nevogel (o), schrijvertje (Zll), sluipwesp (ll), snuffel tbr (h) ,

sprinkhaan (NH), tor (ZH), trllvlleg (d), zweefvlieg (z).

Het kaartje

Door de hierboven gegeven groepering van do namen hoop ik u

enig inzicht te hebben gegeven in de betekenis van een aantal

op het eerste oog wellicht onbegrijpelijke namen. Tevens hebt u

een indruk van de frequentie en de geografische spreiding.

Toch ontstaat een werkelijk helder beeld van die verspreiding

on do omvang van groepen pas, aJs de gegevens op oen kaart
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worden weergegeven. De grote omvang van het namenmateriaal,

gecombineerd met de technische beperkingen die aan een kaart

op klein formaat nu eenmaal gesteld moeten worden, maakte bet

onmogelijk u bij dit artikeltje een complete kaart te laten zien.

Om u toch een blik op de taalgeografische toestand te gunnen,

heb ik op bijgaand kaartje een paar benamingstypen schetsmatig

weergegeven.

De twee kleine» gebiedjes in Groningen en Friesland, aange-

geven met t jonger- en donder-. In de lijst van dialectbenamin-

gen ziet u de dialectvormen die in ‘deze gebiedjes voorkomen.

Interessant is het optreden van -bolt/-bout als tweede lid.

Dit woord betekent zoiets als 'staaf 1

,
maar werd ook gebruikt

voor een wigvormig soort fossiel, waarvan men geloofde dat het

bij blikseminslag in de grond terecht was gekomen. Deze dondcr-

s teen vinden we in het Engels nog altijd terug ais t hundo rbo 11.

Toch is liet in dit geval niet waarschijnlijk dat de libel met

een bliksemstraal wordt vergeleken, omdat het woorddeel bout

ook in andere combinaties voorkomt (zie b.v. onder 5» 7 en II

van de lijst). Van de overige vormen behoeft alleen het Friese

sk&den, skar misschien uitleg: het betekent 'schaduw'. Tiet is

wel duidelijk dat de libel in dit gebied met onweer in verband

wordt gebracht ; wellicht als voorbode ervan?

Daaronder de aan elkaar grenzende gebieden hynstebt ter en

paa rdostoker, een Friese en een Groningse imam met precies de-

zelfde betekenis. Aardig is dat we in dit geval enige weder-

zijdse beïnvloeding zien: in beide gevallen komt enkele malen

de mengvorm peertobie ter voor, zeven keer in het Friese, twee

keer in het Groningse gebied. Motief voor de naamgeving moet

wel zijn, dat men geloofde dat de libel paarden stak of beet.

Mogelijk is deze mening ontstaan uit de waarneming van op in-

secten jagende libellen in de buurt van paarden.

Het vrij grote noordoostelijke wrat tenbij t er-gebi ed omvat wel

een heleboel uitspraakvarianten, maar die betekenen toch alle-

maal eenduidig wrat. Er woixlt wel gesuggereerd dat deze naam-

geving zou berusten op verwarring met de sprinkhaan, waarvan

de beet volgens het volksgeloof wratten deed verdwijnen. Als

een enclave in dit gebied zien we, eveneens uit de bij t er-gro ep,

de blarenbjj t or, een duidelijke hoewel onrechl vaardige naam.



Contac tHl
.
ned

.

Libel .1 enOnderz
.

No
.

3 Apr. 1 982 15

De twee afzonderlijke spek.--gebied.jes vertonen de samonsl pI-

I ingen spckrnaai or, spekmof en spekvrcter (daarnaast komen geï-

soleerd verder zuldelyk nog enkele samenstellingen met 5 pek

voor, zie 19)« Al deze woorden zijn scheldnamen voor lange,

schrale mensen. De elementen 1110 f en man i er slaan in d i I. ve r-

band waarschijnlijk op de uit oostelijke streken komende (vandaar:

mof) maaiers, dje in de oogsttijd op zoek naar tijdelijk werk van

boerderij tot boerderij trokken.

Hei, Zuidhollandse koren- gebiedje kent eveneens samenstel-

lingen met maa1o 1 • en andere woorden die op de landarbeid dui-

den: bouwer en pikker. De resterende vormen zijn doorzichtig

genoeg, al is het speciale verband tussen libel en graangewas

niet duidelijk.

Het zuiden van liet land kent een groot, g 1 as snijd er gebied,

begrensd en gedeeltelijk doorsneden door gebieden met een woord

dat 1 kleermaker' betekent: naai er en snijder. Hier doet zich

het probleem voor dat in liet type glassnijder ook vormen als

g Lazen snijder voorkomen, waarbij niet meer uit te maken va I I, of

gedacht moet worden aan 'iemand die glazen snijdt' of aan 'een

snijder (=kl eermaker) als van glas'. T 11 het laatste g« va I zou

snj{d er gewoon de naam voor de libel zijn en het element g l a z en

dezelfde status hebben a.ls In b.v, "glaase juffers" (zie 9)»

Overigens wordt in beide gevallen de reden van de naamgeving

In dezelfde richting gezocht; de eierleggende libel, die als

het ware strepen over. het stille wateroppervlak trekt, zon

worden vergeleken met de draad door de stof trekkende kleerma-

ker, of de glas afkrassende glassnijder. Tk vraag mij al' of deze

verklaring erg waarschijnlijk is; ten eerste zal het eieren leg-

gende wijfje toch geen voor elke dialectspreker vertrouwde ver-

schijning zijn, ten tweede meen ik te weten dat lang niet alle

soorten hun eieren op de bovenbeschreven manier leggen.

Twee grappige Limburgse gebiedjes tot slot: gare paap (d.1.

'malle r.k. geestelijke') uitgerekond rond Roermond en wel licht

ingegeven door bepaalde bewegingen en kleuren van de libel, en

wi entempe r, waarin waarschijnlijk weinigen van u onmiddel lijk

'wijntapper' herkend zullen hebben. Dit merkwaardige woord Is

in lief Limburgs ook de benaming voor de geknaagde roodstaart,

zodat de benaming wel zal teruggaan op een vergelijking met dj. (
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vogelt J e.

Zo zou er over menige naam in de lijst nog heel wat te ver-

tellen zijn, maar daarmee zou dit artikeltje tot onaanvaardba-

re proporties uitdijen.

Besluit

Ik wil «i daarom tot besluit een belofte doen en een vraag

stellen. Eerst de belofte. Het voor dit artikel gebruikte mate-

riaal? zal ook worden bewerkt tot een elders te verschijnen ar-

tikel, waarin een en ander wat grondiger zal worden uitgediept,

terwijl het vergezeld zal gaan van meer en betere kaarten. Zo-

dra tijd en plaats van verschenen zeker zijn, zal ik de redactie

van dit blad daarvan in kennis stellen.

Dan mijn vraag. De enige mij bekende studie waarin het gedrag

en uiterlijk van libellesoorten in verbond gebracht wordt met

de volksbenamingen is: G. Nitsche, Die Namen der Libelle; ver-

schenen als Beiheft 3 van het Wörterbuch der deutschen Tierna-

men; Berlijn, 1965» Veel van de hierboven genoemde naamsverkla-

ringen zijn hieruit afkomstig, maar jk heb de Indruk dat de au-

teur de plank nogal eens mis slaat. Indien u andere literatuur

kent of op grond van II specialistische kennis zelf verklarin-

gen hebt voor 1 n de l ijst voorkomende namen, wilt u dan zo

vriendelijk zijn m|J daarover' te berichten? Het hiervoor genoemde

toekomstige artikel kan er alleen maar bij winnen.

H. Hogerheijde P. .T. Meert ens-Ins ti tuut, Afdeling’ Dlalectolo-

gie, Postbus 19888, 1000 GW Amsterdam
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