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dinsdag 6 augustus 2013

Vlinder en zijn heteroniemen
 

door Jan Stroop
 
Afgelopen weekend was er tuinvlindertelling, georganiseerd door de Vlinderstichting.
Een gelukkig toeval was dat het weer de tellers bijzonder mee zat. Er werden meer dan
180.000 vlinders geteld. De winnaar was de dagpauwoog,  nummer twee de gamma-uil
en drie ’t koolwitje. De complete lijst van alle getelde vlinders omvat 36 namen voor even
zoveel soorten vlinders.  Of er voor bepaalde vlinders in bepaalde dialecten nog andere
benamingen bestaan of bestonden, weet ik niet. ’t Zou kunnen, want voor de ‘vlinder-in-
het algemeen’ waren die er wel. Dat is te zien op onderstaand dialectkaartje. 
 
 
 

 
 
Veel van de benamingen op ’t kaartje worden waarschijnlijk niet meer gebruikt. De
gegevens voor de kaart zijn namelijk (o.a. door de Universiteit van Gent en door ’t latere
Meertens Instituut) verzameld gedurende een lange periode, die voor een deel ook al
lang geleden is, namelijk tussen 1925 en 1982. De kaart geeft dus een beeld van een
situatie uit 'n voorbije tijd. Tegenwoordig zegt bijna iedereen vlinder. Dat woord leren we
op school en daardoor raken alle dialectwoorden op de achtergrond en vervolgens
verdwijnen ze helemaal. Dankzij die dialectenquêtes zijn ze op papier bewaard gebleven.
Gelukkig maar want ’t  zijn interessante woorden die ons over ’t verleden vertellen.
 
De oudst bekende naam is kapel, dat in 1367 opgetekend is. Uit de gegevens uit oude
bronnen is op te maken dat kapel vroeger algemeen in gebruik geweest is, zeker in het
tegenwoordige Nederland. Multatuli gebruikt ’t nog, omstreeks 1870:  “Eene kapel
zweefde hoog, hoog, in de lucht”.  Trouwens ook ’t kaartbeeld wijst daar al op. Je ziet een

Elektronisch tijdschrift voor de
neerlandistiek sinds 1992 
ISSN 0929-6514
 
Wij zijn inmiddels verhuisd naar
www.neerlandistiek.nl

Zoeken

Zoeken

Neder-L op Facebook

Gratis e-boeken van Neder-L

Speciale pagina’s

►  2016 (342)

►  2015 (1178)

►  2014 (846)

▼  2013 (1038)

►  december (73)

►  november (78)

►  oktober (98)

►  september (97)

▼  augustus (62)

'Neem plechtig uw hoofd af'

Meld zich aan!

Genomineerden Academica
Literatuurprijs 2013

Manuscript van Vestdijk ontdekt

Te Belgisch

Statenbijbels te zien in de Grote
Kerk in Gorinche...

Hoe de taal dicht gaat slibben

Over Poëzie (1) - Amour Fou

Vacancy for 2 PhD students on
VIDI research progra...

Hoe de huig-[R] oprukt in
Vlaanderen

Een opstapeling van onbeschofte
meningen? Slecht b...

‘Sur la langue nationale’ – Lezing
over taal en ta...

De invloed van de vertaler

Fijne legale gratis boeken in het
Nederlands

De essentie van taal

Call for papers: Religions of the
Book

Hij las wat

Kees Stip. Festival, expositie en
lemma's

Blogarchief

 Meer marijkephoa@gmail.com  Dashboard  Uitloggen
Deze site gebruikt cookies van Google om services te leveren en verkeer te analyseren. Je IP-adres en user-
agent worden met Google gedeeld, samen met prestatie- en beveiligingsstatistieken om servicekwaliteit te
garanderen, gebruiksstatistieken te genereren, misbruik te detecteren en maatregelen te treffen.

MEER INFORMATIE OK

http://nederl.blogspot.com/
http://www.neerlandistiek.nl/
http://www.vlindermee.nl/resultaten.php
http://3.bp.blogspot.com/-S196g__Mi38/UgDz-EGuN8I/AAAAAAAAACc/k-_iRt1evdU/s1600/vlinder.png
http://www.neerlandistiek.nl/
https://www.facebook.com/tijdschriftvoorneerlandistiek
http://nederl.blogspot.nl/p/blog-page.html
javascript:void(0)
http://nederl.blogspot.com/2016/
javascript:void(0)
http://nederl.blogspot.com/2015/
javascript:void(0)
http://nederl.blogspot.com/2014/
javascript:void(0)
http://nederl.blogspot.com/2013/
javascript:void(0)
http://nederl.blogspot.com/2013/12/
javascript:void(0)
http://nederl.blogspot.com/2013/11/
javascript:void(0)
http://nederl.blogspot.com/2013/10/
javascript:void(0)
http://nederl.blogspot.com/2013/09/
javascript:void(0)
http://nederl.blogspot.com/2013/08/
http://nederl.blogspot.com/2013/08/neem-plechtig-uw-hoofd-af.html
http://nederl.blogspot.com/2013/08/meld-zich-aan.html
http://nederl.blogspot.com/2013/08/genomineerden-academica-literatuurprijs.html
http://nederl.blogspot.com/2013/08/manuscript-van-vestdijk-ontdekt.html
http://nederl.blogspot.com/2013/08/te-belgisch.html
http://nederl.blogspot.com/2013/08/statenbijbels-te-zien-in-de-grote-kerk.html
http://nederl.blogspot.com/2013/08/hoe-de-taal-dicht-gaat-slibben.html
http://nederl.blogspot.com/2013/08/over-poezie-1-amour-fou.html
http://nederl.blogspot.com/2013/08/vacancy-for-2-phd-students-on-vidi.html
http://nederl.blogspot.com/2013/08/hoe-de-huig-r-oprukt-in-vlaanderen.html
http://nederl.blogspot.com/2013/08/een-opstapeling-van-onbeschofte.html
http://nederl.blogspot.com/2013/08/sur-la-langue-nationale-lezing-over.html
http://nederl.blogspot.com/2013/08/de-invloed-van-de-vertaler.html
http://nederl.blogspot.com/2013/08/fijne-gratis-boeken-in-het-nederlands.html
http://nederl.blogspot.com/2013/08/de-essentie-van-taal.html
http://nederl.blogspot.com/2013/08/call-for-papers-religions-of-book.html
http://nederl.blogspot.com/2013/08/hij-las-wat.html
http://nederl.blogspot.com/2013/08/kees-stip-festival-expositie-en-lemmas.html
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/home
http://nederl.blogspot.com/logout?d=https://www.blogger.com/logout-redirect.g?blogID%3D6967892742333218876%26postID%3D9002737444135093272
https://www.blogger.com/go/blogspot-cookies


6/12/2018 Neder-L: Vlinder en zijn heteroniemen

http://nederl.blogspot.com/2013/08/vlinder-en-zijn-heteroniemen.html 2/8

echt kapel-gebied in de Randstad, maar ook overal elders in Nederland vinden we nog
restanten van kapel, meer nog dan de kaart laat zien. Dat komt ook overeen met de
informatie die Kiliaan in 1599 geeft van kappel en kapelleken: hij trof die namen aan in
Holland en Friesland. Andere bronnen noemen ook nog Gelderland en Limburg .’t
Woord kapel gaat terug op het Middellatijnse cappa ‘mantel’; ’t  is daar een verkleinvorm
van. 't Nederlandse kapelleken is dus eigenlijk dubbelop. De naam kapel is natuurlijk
ingegeven door de overeenkomst tussen een rijkversierde cappa en de kleuren van de
vlinders. 

 
’t Woord kapel is sterk achteruit gegaan door de opkomst van vlinder dat ook nog eens de benaming van
de standaardtaal werd. Vlinder komt tegenwoordig in heel Nederland voor, maar is op de kaart nog maar
sporadisch te zien in Zeeland en vrijwel niet in Zuid-Limburg. Ook in Vlaanderen is vlinder nagenoeg
afwezig. Wel kent Vlaanderen een verbluffend groot aantal benamingen die allemaal op een of andere
manier woord-evolutionair gezien verwant zijn met vlinder.  Een kleine selectie: fiefouter, flikflodder,
vliegentier, vliewouter, fliefluiter, vliegenbouter en wijwouter. En er zijn er nog meer, die soms maar in
een paar plaatsen gebruikt worden. Al deze namen komen voor in de gebieden die op de kaart met de
hoofdtypes flieflouter en flikketeer weergegeven zijn.  
 
Opvallend bij de meeste van deze benamingen, hoe grillig gevormd ze ook zijn, is dat ze
toch vaak de medeklinkercombinatie fl- bewaard hebben. Ook snuffel hoort er
uiteindelijk bij al heeft hier ‘t gedrag van de vlinder, die graag in bloemen snuffelt, de
woordvervorming misschien mede gestuurd.  Die fl wijst erop dat de namen van dit type
terug gaan op een Indo-europees werkwoord voor ‘fladderen’, waar trouwens ook
fladderen zelf van af stamt. En ook ’t woord vlinder komt daar vandaan.
 
De groep namen met de grondbetekenis ‘fladderaar’ kan zelfs nog uitgebreid worden,
want ook de benaming pepel en zijn varianten stammen van datzelfde Indo-europese
werkwoord af dat oorspronkelijk met een p begon. Zo’n p werd in de Germaanse talen
doorgaans een f of v. Zie bijvoorbeeld pater naast vader. Het verschil tussen de pepel-
groep en de fladder-groep is dat pepel niet verGermaanst is omdat het via het Frans, 
papillon, van het Latijn vandaan komt, dat al die p’s behouden heeft. Het dichtst bij de
oude vorm papillon staat de variant poppelontje dat rondom Brussel voorkomt. De
varianten in het pepel-gebied zijn: pepel zelf, dat 't meest gebruikt wordt, en verder peper,
pemel, pimpel, enzovoorts.
 
In het zuidwesten komen namen voor waarvan boter-  het eerste deel is. Misschien houdt
de naam verband met boter, denk aan het Engelse butterfly, of is ie het resultaat van een
volksetymologische vervorming van bouter uit de  fladder-groep.
 
Kiliaan (1599) noemt ook nog penne-voghel en situeert die naam in Gelderland en
Kleverland, waar dat woord ook in de vorm pannevogel volgens de kaart nog gezegd
wordt. Vogel voor een vliegend insect komt meer voor. Bij penne-, waarvan Kiliaan ook
nog de variant pelle- geeft, wordt wel gedacht aan een vervorming van kapellevogel tot
pellevogel tot pennevogel tot pannevogel. De meest actuele naam is
natuurlijk zomervogel vanwege ’t afgelopen zonovergoten weekend van begin augustus.
Maar de naam bestaat minstens al sedert 1515:  ein somervogel of pellevoghel.

 
Uil moet eerst de naam voor de nachtvlinder geweest zijn. Die heet zo vanwege
overeenkomst in gedrag met de uil door ook vooral snachts te opereren. De tweede-
prijswinnaar uit de vlindertelling van afgelopen weekend, de gamma-uil, is eigenlijk ook
een nachtvlinder. Blijkbaar verschijnen nachtvlinders ook wel eens overdag en zo kan
hun naam overgedragen worden op de dagvlinders.
 
Wat dat roe in roevogel betekend heeft, is niet bekend. Sommigen veronderstellen dat ’t
een oud woord voor ‘rups’ geweest is. Niet zo’n gekke gedachte. Een roevogel zou dan
dus letterlijk een vogel zijn die uit een rups ontstaan is, wat bij vlinders gemeenlijk ’t
geval is. 
 
 
(Herziene tekst en kaart komen uit de Dialectatlas van het Nederlands (red. Nicoline van
der Sijs), Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 2011; de kaart is door Jan Stroop ontworpen
en uitgevoerd door Geografiek) 
 
Zie voor meer: De dialectbenamingen voor de vlinder   
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