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SAMENVATTING 
 

Het Engelse leenwoord kids is een voorbeeld van een ontleningsproces in actie. Het wordt hier 

gebruikt om alle relevante aspecten van de bestudering van leenwoorden aan de orde te stellen. 

 

RIASSUNTO 
 

Il prestito kids in olandese è un buon esempio di un processo di mutuazione in atto. Qui è stato 

utilizzato per discutere tutti gli aspetti rilevanti dello studio dei prestiti. 

 

SUMMARY 
 

The English loanword kids in Dutch is a good example of a borrowing process in action. It is used here 

for a discussion of all relevant aspects of the study of loanwords. 
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16. DE GROETEN AAN DE KIDS! 
GEDACHTEN OVER LEENWOORDEN  

EN LEENWOORDTHEORIE 
 

 

 

Inleiding1 

Het is al ver over middernacht. De visite bij de buren vertrekt en de gastheer doet 

hen uitgeleide. Luid klinkt zijn afscheidsgroet: ‘De groeten aan de kids’. Ik draai me om 

en mompel; ‘die verdomde yuppies’.  

Waarom vertel ik deze episode, die ik om retorische redenen een beetje ver-

fraaid heb? Omdat hij twee dingen laat zien. In de eerste plaats dat in het Nederland 

van 2002 spontaan een Engels leenwoord gebezigd wordt voor een begrip dat onmis-

kenbaar tot het basisbestand van de taal behoort. ‘Kinderen’ is niet zomaar een 

woord: het komt in alle frequentietellingen op een hoge plaats.2 Ten tweede dat het 

proces van ontlening nog niet afgesloten is: er is nog verzet tegen, al wordt de 

generatie die zich aan het woord stoort steeds ouder.3 

 

Leenwoordtheorie 

 Ik wil dit leenwoord gebruiken als kapstok om een aantal overwegingen over leen-

woorden aan op te hangen, en dus als een bijdrage tot de leenwoordtheorie. En dan 

is het eerste waar ik de nadruk op wil leggen het feit dat woordontlening een proces 

is, niet een resultaat. Leenwoordonderzoek is vaak resultaatgericht: het is gebaseerd 

op woordenboeken en die berusten op schriftelijke documentatie. Meestal tenminste: 

want in ons geval zal het niet moeilijk zijn de vereiste drie onafhankelijke attestaties 

te vinden en toch staat het woord niet in de woordenboeken. Ik kom nog op dit punt 

terug.  

Een mooi voorbeeld van de documentatiegerichte aanpak is de mededeling die 

alle kranten gehaald heeft.4 Wat is het oudste Nederlandse woord? Het is het woord 

‘wad’, enkelvoud van ‘wadden’. Dit antwoord berust op documentatie: een vind-

plaats bij Tacitus. Afgezien nog van de benaming ‘Nederlands’ voor deze voorganger 
                                                 
1 Tekst gepresenteerd op de TIN-dag op 01.02.2003. Ik dank Nicoline van der Sijs en Jan Posthumus 

voor hun commentaar. 
2 Bij Uit den Boogaart (1975) staan van de substantieven alleen ‘man’ en ‘mens’ hoger, bij De Jong 

(1979) alleen ‘mens’. Dit is een belangrijk punt. Taalkundigen die zich met de Engelse invloed 

bezighouden onderschatten meestal de lexicale veranderingen en wijzen op de fonologische en 

morfologische continuïteit. Maar relexifying verandert de taal, zie maar wat er met de dialecten 

gebeurt. Er is een continuüm tussen de oude dialecten en de standaardtaal met een dialectaccent.  
3 Dit is Jakobsons visie op Saussures synchronie: iedere synchronie veronderstelt het samenleven van 

een aantal generaties.  
4  Bron: Van der Sijs 2002, 100. 



391 

van onze taal kunnen we ons afvragen of de Germanen van 100 na Christus geen 

ander woord van de Romeinen hadden overgenomen dan juist het woord ‘wad’. Hoe 

zit het dan met de hele terminologie van de bouw van stenen huizen? Langs andere 

weg5 kunnen we beredeneren dat al die woorden overgenomen zijn voor het jaar 402, 

toen de Romeinen uit onze streken verdwenen: de terminus ante quem.  En het is zelfs 

waarschijnlijk dat ze al overgenomen zijn omstreeks 50 voor Christus: de terminus a 

quo, want de sociolinguïstische situatie was in 50 voor niet anders dan in 400 na. 

Kortom, het oudste woord is een artefact van de dateringsmethode.6  

Woordontlening is een proces, in dit geval een proces dat uitgaat van een cul-

tureel dominerende taalgemeenschap naar een cultureel afhankelijke taalgemeen-

schap, op een bepaald terrein, bijvoorbeeld bouwkunde. Wat willen we precies 

weten als we de nadruk op het proces leggen? Ik doe een poging.  

In welke omstandigheden wordt een leenwoord ingevoerd? Wie doet het? 

Wanneer is het woord overgenomen, welke etappes zijn er en wanneer is er sprake 

van volledige verankering in de doeltaal? (Verankering is de vertaling van entrench-

ment, een term afkomstig uit de cognitieve semantiek). Welke aspecten van het 

leenwoord worden overgenomen? Hoe is de status van het leenwoord in de nieuwe 

taal? 

Leenwoorden veronderstellen taalcontact tussen een brontaal en een doeltaal. 

Maar taalcontact is niet iets abstracts, het is contact van taalgebruikers. Deze taal-

gebruikers, of liever een deel van hen, moeten tweetalig zijn, en hierbij kunnen 

verschillende situaties optreden: gelijkwaardigheid van beide taalgemeenschappen, 

dominantie van een van beide, eenzijdige of wederzijdse kennis van elkaars taal, 

enzovoorts. De leenwoorden moeten behoren tot een communicatieve situatie die 

voor de taalgebruikers in kwestie relevant is. Al deze variabelen moeten we bij de 

individuele gevallen boven tafel zien te krijgen. 

 

Toepassing van de theorie 

Hoe zit dat in het geval van ‘kids’? 

Er is taalcontact tussen een cultureel dominerende taalgemeenschap, de Ameri-

kanen, en een niet-dominerende taalgemeenschap, in dit geval de Nederlanders. De 

eerste groep is eentalig, de ander tweetalig en het contact is alleen mogelijk via de 

taal van de eerste groep, het Engels. In zo’n situatie gaan de leenwoorden van de 

dominerende taalgemeenschap naar de niet-dominerende, en niet omgekeerd. Met 

andere woorden: uit de situatie volgt dat er Engelse woorden ontleend worden. 
                                                 
5  Dat wil zeggen historische informatie omtrent het kanaal van overdracht. 
6
 Van der Sijs maakt duidelijk dat het bij ‘wad’ om de oudste geattesteerde term gaat, maar 

accepteert ook ezel uit asinus als leenwoord uit de Romeinse tijd, ook al is het dan nog niet 

geattesteerd. Dat is dan een datering op grond van de etymologie, om binnen de categorieën van 

Alinei 1991 te blijven. 
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In die contactsituatie wordt over het vak gesproken en er is ‘small talk’. Het 

woord ‘kids’ hoort uiteraard tot de ‘small talk’. Ik veronderstel nu dat de ontlening 

in drie stappen plaatsvindt.7 De eerste stap is ‘small talk’ tussen vakgenoten die met 

hun buitenlandse collega’s in contact komen. Het gaat dan om zogenaamde casuals, 

woorden die terloops gebruikt worden. Zijn er veel contacten van dit type, dan 

zullen die casuals zich vermenigvuldigen: bepaalde woorden gonzen in het rond. 

Maar het blijven casuals, zoals de namen van bepaalde eethuisjes8 rondgonzen onder 

toeristen die vaak in hetzelfde land komen. De tweede stap is uitbreiding naar het 

thuisfront.9 Mensen die gewend zijn aan het gebruik van die casuals blijven ze 

gebruiken in soortgelijke situaties, ook als er geen buitenlanders aanwezig zijn. 

Gewoonten blijven hangen. De woorden in kwestie horen bijvoorbeeld bij bepaalde 

vergadercircuits. De derde stap is uitbreiding naar de buitenwereld. In het geval van 

vaktermen gaat dit gepaard met de uitbreiding van de vakkennis naar die 

buitenwereld. In het geval van small talk zijn er twee condities nodig: de bevolking 

moet vertrouwd zijn met de vreemde taal, en deze moet prestige hebben. Beide 

voorwaarden zijn aanwezig in het geval van het Engels in Nederland.  

Laten we even vasthouden dat we een onderscheid gemaakt hebben tussen 

verschillende gebruikssituaties. En bovendien dat we objectieve condities gecreëerd 

hebben: als er zich een situatie van tweetaligheid voordoet zijn bepaalde woorden 

potentiëel uitwisselbaar. Leenwoorden hebben niet alleen een vraagkant, maar ook 

een aanbodkant. De dominerende taal levert een woordaanbod en de ontvangende 

talen maken daar gebruik van. In ons voorbeeld geldt dat voor het Nederlands, maar 

ook voor het Duits.10 

 

Terug naar ‘kids’ 

Wat gebeurt er precies met het woord ‘kids’? Het vervangt het woord ‘kinderen’.  

Maar niet in alle betekenissen en ook niet in alle gebruikssituaties. Ik breng drie 

nuanceringen aan. 

1) Het Nederlandse woord ‘kinderen’ is dubbelzinnig. Het kan een leeftijdsgroep 

aanduiden (jongens en meisjes, niet volwassenen) en het kan een relatie aanduiden 

(zoons en dochters, in relatie tot de ouders). Deze dubbelzinnigheid kan in meer 
                                                 
7 Preciezer gezegd: de eerste stap speelt zich in het Engels af: ‘How are the kids?’ de Nederlanders 

pikken dat typische woord op, dat couleur locale heeft, en gebruiken het ook onderling. Pas dan wordt 

het een casual.  
8 En namen van gerechten! 
9 Of liever, het gaat niet om de gezinnen van de internationale vergaderaars maar om de groep uit het 

vergadercircuit aan het thuisland.  
10 Bij internationalismen hanteer ik een model waarbij de brontaal het leenwoord schept en de 

verbreiding over talen betrekkelijk willekeurig is. Nicoline van der Sijs hanteert een ander model, 

namelijk verspreiding van taal tot taal (zie Van der Sijs 1998, 198-199). Beide modellen kunnen gelden 

voor individuele gevallen. Bikini (1946) is een mooi voorbeeld van onmiddellijke internationale 

verspreiding. 
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talen voorkomen, denk aan Kinder, children of enfants. Maar het hoeft niet, vergelijk 

Italiaans bambini tegenover figli, of Spaans niños tegenover hijos. De overname van 

‘kids’ geldt alleen voor de leeftijdsgroep, althans in de initiële fase. We zeggen ‘de 

kids’, niet ‘jouw kids’. 

2) Kids is een meervoudswoord, het duidt een collectief begrip aan. De hele kinder-

schaar. We zeggen niet: de groeten aan de kid of het kid. Ja, als taalgebruiker weet ik 

niet eens of het een de- of een het-woord is.11 

3) Kids is niet het enige woord dat gebruikt wordt. Alle teksten die ik geconsulteerd 

heb bevatten naast kids ook kinderen, ja dat laatste woord heeft zelfs een groter 

tekstfrequentie. 

Al deze factoren zijn markeringsindicaties. Mijn conclusie is dat kids een gemar-

keerd woord is voor kinderen. Het gebruik van het woord is gebonden aan bepaalde 

connotaties, bijvoorbeeld identificatie met een dominerend cultuurmodel. Een 

kwestie van lifestyle.12 

In deze situatie kan men voorspellen dat met verloop van tijd de markering 

gaat verdwijnen. De verwachting bij het verdwijnen van de markering is daarom 

drieledig: we zullen in de toekomst ‘jouw kids’ horen, we zullen ‘de’ of ‘het kid’ 

horen, en de culturele connotatie gaat verdwijnen. Zo’n ontwikkeling is een kwestie 

van de opeenvolging van generaties, en inderdaad zijn er bij de jongste generatie 

aanwijzingen dat de gemarkeerdheid aan het verdwijnen is. De gegevens van Google 

laten zien dat dit proces al aan de gang is, vooral in de wereld van chatclubs en jonge 

gezinnetjes, maar ook in de Gooise poehawereld. Een paar voorbeelden: 

Jouw kids: op de website van Ouders online: ‚Neem nou die Sire-campagne over 

kinderen die het te druk zouden hebben. Bedacht in een achtertuin in het Gooi, toen 

ze achter de barbecue tegen elkaar zeiden: ‘Goh kerel, hebben jouw kids het ook zo 

reuzedruk?‛ 

De kid: in een site over hulp aan Afrika: ‚(dank voor) onze interesse in de toe-

stand van de kid.‛ 

Verder een obligate woordspeling in KID-kids, waarvan het enkelvoud overi-

gens ‘een KID-kind’ lijkt te zijn. 

 

Vorm 

De formele aspecten van de ontlening zijn interessant. Als gebruikelijk wordt het 

woord fonologisch en morfologisch geïntegreerd, De fonologische integratie zorgt 

voor wat in het Engels final devoicing heet: Engels /kidz/ wordt Nederlands /kits/. En 

meteen genereert deze klankontwikkeling de potentiële woordspeling: alles kits met 

de kids? Google geeft erg veel voorbeelden hiervan: de meeste zullen wel gein-

spireerd zijn door een TV-programma van die naam, maar mijn punt is dat iedereen 
                                                 
11 Na dit onderzoek weet ik het wel. Billy de Kid is ongetwijfeld een motiverende tussenschakel.  
12 Of een aantal lifestyles. Die van zakenlieden is ongetwijfeld anders dan die van tieners, en uit zich 

ook anders in het gebruik van ‘kids’. 
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die Nederlands kent deze woordspeling kan maken. Trouwens de Socialistische 

Partij vereenvoudigt de woordspeling grafisch nog eens in zijn Plan voor de jeugd, dat 

Alles kids heet, waarin het woord kits met ds gespeld wordt.  

De morfologische ontwikkeling schept een voorwaarde voor de ontlening. Het 

woord is morfologisch ontleedbaar als stam+s. maar de stam komt oorspronkelijk niet 

los voor. Toch is de -s onmiskenbaar een meervouds-s. Dat betekent dat het woord 

alleen maar overgedragen kan worden naar talen die ook een meervouds-s kennen: 

het Nederlands en het Duits. Immers, het enkelvoud bestaat niet en kan dus ook niet 

ontleend worden. Hoe zou het in het Zweeds moeten? kiddar of kidsar?13 

 

Verankering 

Een woord is verankerd in een taal als men er gemakkelijk over beschikt. Daarvoor 

zijn  verschillende tests. We kunnen afgaan op gebruikersoordelen, op frequentie, op 

mogelijkheden van woordafleidingen en samenstellingen en zelfs op woordspe-

lingen. Gebruikersoordelen zijn over het algemeen positief; mensen zeggen dat ze 

het woord vaak horen, ook al is er nog resistentie, zoals ik aan the begin van dit 

verhaal heb laten zien. Een simpele proef met Google laat zien dat het woord erg 

frequent is, al heb ik al vermeld dat het nog onderdoet voor het alternatief ‘kinderen’. 

Verkleinwoordjes zijn er nog niet: noch *kidjes, noch *kidsjes. Dat hangt ongetwijfeld 

samen met het feit dat het enkelvoud ontbreekt. al is dat geen harde wet, want je 

kunt het tenslotte over mazeltjes hebben. De zojuist gemaakte opmerking geldt niet 

voor het geavanceerde Nederlands van de chatboxen: in één tienerchatgroep zegt ie-

mand geen kleine kidjes pesten, hè? en in een vriendinnengroep schrijft iemand over 

(jij) en je twee kidsjes, al komt in dezelfde text ook ‘kindertjes’ voor.14  

Samenstellingen zijn er des te meer, maar die kunnen dan ook op het collectief 

betrekking hebben: kidsprogramma, kidsshop, kidskleding.15 De KidsWinkel levert 

speciale KidsTegenGeweld-spulletjes, iemand klaagt dat de races op de tv moeten 

wijken voor ‘een stom kidsprogramma’, de firma kidskleding heeft ‘kinderkleding in 

alle maten’ en kidsshop-online definieert zichzelf als ‘Het kinderwarenhuis op inter-

net, terwijl hun Duitse equivalent Kidsshop zich ‘Das Fachgeschäft für Baby und 

Kinderartikel’ noemt.  
                                                 
13 In 2008 vind ik enkele gevallen van Zweeds kidsarna en Deens kidsen. Beide bedoeld als meervouden: 

het lijkt dus dat het Engelse meervoud als een basiswoord wordt opgevat. Zoals het Italiaanse 

meervoud tosti in het Nederlands tosti’s geeft. 
14 Maar de ontwikkeling gaat snel. Op 23.02.2008 noteer ik op Google 284 kidjes en 32 kidsjes. Wel 

allemaal in hetzelfde type teksten, vooral blogs van vrouwen over hun gezinnetjes. Maar er zijn meer 

dan een miljoen kindjes.  
15 Na de lezing werd de vraag gesteld of ‘kid’ ook het tweede lid van een samenstelling kan zijn. 

Iemand kwam met het woord kutkid en schijnt daarbij gebromd te hebben: ‛dat zeggen mijn kinderen 

altijd‛. Commentaar van 2008: dit woord schijnt zich flink ontwikkeld te hebben, met 55 hits, bijna 

allemaal in verongelijkte zinnetjes waar je niet vrolijk van wordt. Overigens kwam ik ook het woord 

party-kids tegen, voor kinderen die op een verjaarspartijtje zijn uitgenodigd. 
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En ik heb al een woordspeling genoemd, maar er is er nog een: dat is de 

kidsgids. Dit rijm is, evenals de equivalentie tussen kits en kids in het lexicon aan-

wezig: de woordspeling is dan ook potentiëel gegeven en heeft daarom geen auteur: 

iedereen kan hem gemaakt hebben. 

 

Datering 

Er zijn verschillende manieren om woorden te dateren, waarvan de attestatie in de 

schrijftaal er slechts één is. In wezen geeft zo’n attestatie alleen een terminus ante 

quem: het woord moet voor die datum ingevoerd zijn. Voor de terminus a quo moeten 

we andere middelen gebruiken dan de schriftelijke attestatie.16 Een van de middelen 

is aandacht voor het kanaal.17 Voorwaarde voor de ontlening was immers het bestaan 

van een tweetalige contactsituatie. Voor de Engelse invloed, met name de Ameri-

kaanse invloed op Nederland is dat 1945. Althans voor het gros van de gebruiks-

situaties: vóór 1945 zou men in vergelijkbare situaties Duits gesproken hebben.18 

Idealiter zouden we nu de terminus a quo en de terminus ad quem zo dicht mo-

gelijk bij elkaar moeten brengen. Om betere attestaties te vinden zouden we dan 

gericht moeten zoeken. In het onderhavige geval zou ik kijken naar briefwisselingen 

van mensen met geregelde Amerikaanse contacten. Maar er treden twee complicaties 

op. Ten eerste de zelfcensuur. Casuals kunnen ontbreken wanneer de geadresseerde 

nog niet tot de groep hoort die Engels kent en/of die taal prestige toekent. Ik heb 

twee romans doorgebladerd van auteurs die de oorlogstijd in Amerika hebben 

doorgebracht: Spelen in het donker (uit 1953) van Adriaan van der Veen en De kat in 

den boom (uit 1962) van Marnix Gijsen Maar het resultaat was negatief. Òf ze 

gebruiken het woord niet, òf de uitgever heeft het geschrapt.19 

Een tweede complicatie treedt op wanneer we kijken naar attestatie in woor-

denboeken. Ik heb al opgemerkt dat kids niet in de woordenboeken voorkomt. De 

algemene regel is dat woordenboeken niet graag Engelse leenwoorden opnemen. 

Tweetalige woordenboeken helemaal niet. Toch zouden ze moeten vertellen dat het 

Nederlandse woord kids in het Duits met Kids vertaald moet worden. Een soortgelijk 

probleem ben ik kort geleden tegengekomen toen ik zocht naar een vertaling van 

flash back in het Italiaans. Het antwoord is flash back. Woordenboeken zullen dat gauw 
                                                 
16 Voor dateringsproblemen verwijs ik naar Alinei (1991), Italiaanse of Engelse versie. 
17 Zie voor dat onderwerp hoofdstuk 14 van deze bundel: De hele barak.  
18 Voor het doorwerken van deze verandering moeten we een generatie bij de datum optellen. Eind 

jaren vijftig verplaatst zich de culturele hoofdstad van de wereld van Parijs naar New York (ik heb 

daar wel eens  de datum van 1957 voor gelezen), in 1958 begint de Mammoetwet met het uithollen 

van de Nederlandse talenkennis. Aan het eind van dit culturele proces is de onderwijssituatie van drie 

gelijkwaardige vreemde talen veranderd in die van één dominerende taal. Dit proces is afgesloten 

omstreeks 1980; een mooie indicatie vind ik dat de Italiaanse schrijvers Eco en Calvino ons land 

bereikt hebben via de New York Review of Books.  
19 Noot van mei 2008: inmiddels heb ik via dbnl als oudste vindplaats van kid (in het enkelvoud) een 

passage uit De wereld van Bob en Daphne van  Han Aalberse gevonden, jaartal 1965. 
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overbodige informatie vinden, maar hoe moet ik weten dat het Italiaans dit 

anglicisme wel gebruikt, maar het Spaans bijvoorbeeld niet (daar zeggen ze escena 

retrospectiva).20 

Wat dateren we eigenlijk? In mijn zoektocht bij Van der Veen en Gijsen zocht ik 

naar casual gebruik. Maar in wezen moeten we alle fasen dateren: datering van de 

casual, datering van de uitbreiding van de gebruikerskring, datering van nieuwe 

betekenissen of gebruikssituaties, en datering van verschijnselen die op verankering 

wijzen. En uiteindelijk de datering van de periode waar alle weerstand is opge-

houden. Voorbeelden vinden we als we de strijd van Onze Taal tegen germanismen 

bekijken: ergens tussen 1930 en nu is de weerzin tegen hoogbouw, het woord althans, 

verdwenen.  

Ook in het omgekeerde geval, datering van de verdwijningen, zijn hetzelfde 

soort vragen mogelijk: denk aan de Maleise woorden in het Nederlands, die zo lang-

zamerhand niet meer begrepen worden.  

In de meeste gevallen zullen we niet een moment kunnen aanwijzen, maar een 

periode. En dat is voor de hand liggend als we uitgaan van de aanbodkant: het op-

pikken van een potentiëel leenwoord kan een tijd duren.21 

 

Andere onderwerpen 

Ik heb nog een paar onderwerpen die ik kort wil aanstippen. 

Het eerste is de parallellie met het Duits. De indruk die ik krijg uit voorbeelden 

is dat de inburgering van kids ongeveer dezelfde is als in Nederland.22 Dat blijkt uit 

een zoektocht met Google: voor niet-ingewijden, een dergelijk onderzoek doe je het 

gemakkelijkst door het gezochte woord te combineren met een zeer frequent woord 

dat alleen maar aan de bewuste taal kan toebehoren, bijvoorbeeld de derde persoon 

meervoud van het werkwoord zijn. 

Het tweede punt is het onderscheid tussen leenwoordvriendelijke en leen-

woordvijandige categorieën. De woorden die een relatie tussen mensen aanduiden 

zijn betrekkelijk stabiel, tenminste bij de kern:23 een woord als dochter is in bijna 

dezelfde vorm aanwezig in de meeste indo-europese talen. De woorden die leeftijds-
                                                 
20 Dit is eigenlijk een pleidooi voor een vergelijkend anglicismenonderzoek in de Europese talen, 

waarbij vooral de verankering centraal zou moeten staan. 
21

 Jan Posthumus geeft mij uit zijn leenwoordenverzameling als oudste citaat 'De groep jongens en 
meisjes (Akkerman: "Een stelletje leuke kids")’ uit het Nieuwsblad van het Noorden van 06.04.83, 
en concludeert daaruit dat het leenwoord in de jaren tachtig populair begint te worden. 
22 Het interessante is dat aldus de potentieel beschikbare literatuur verdubbeld wordt: het lijkt me 

onwaarschijnlijk dat de Duitse leenwoordonderzoekers dit onderwerp hebben laten schieten. 
23 In de periferie van de categorie gaat de mode een grotere rol spelen: denk aan ‘tante’ dat ‘moei’ 

heeft vervangen. Dit voorbeeld heb ik gebruikt in mijn antwoord op een vraag: de vraagsteller vroeg 

zich af of een woord als ‘kids’ het woord ‘kinderen’ wel vervangt. Nu ongetwijfeld niet, maar het 

voorbeeld van ‘tante’ laat zien dat een dergelijke vervanging niet ondenkbaar is. Het zou overigens 

interessant zijn dit voorbeeld eens na te gaan, om de etappes van het proces vast te leggen. 
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categorieën aanduiden zijn minder stabiel, meer modegevoelig. Als die constatering 

klopt, dan is die van invloed voor de herkenning van potentiële leenwoorden. 

Ook de etymologie is een interessant aspect. Er zijn voorkeursdomeinen waar-

uit de woorden voor ‘kind’ worden gehaald.24 Voorbeelden zijn woorden voor 

‘schepsel’. (Zuiditaliaans creatura, Portugees criança) of voor ‘geboren’: Fries bern en 

de Scandinavische equivalenten. Of woorden die hulpeloosheid aanduiden: Frans 

enfant, afgeleid van ‘niet spreken’. Ook klankprobeersels uit de kindertaal, vergelijk 

het Italiaanse bambino en de koosvariant bimbo. Wat je niet gauw vindt zijn ‘jonge 

dieren’. En daarom is het verrassend dat het leenwoord ‘kids’ in de taal van oor-

sprong ook ‘geitjes’ kan betekenen. Of is dat wel zo? 

Mijn suggestie, die uiteraard nog getoetst moet worden in de literatuur over het 

Engels, zou zijn dat kid de n-loze variant van kind is, meegenomen door Nederlandse 

of Duitse dialectsprekers.25 Tenslotte was ten tijde van de Pilgrim Fathers child maar 

een van de concurrenten, getuige het voorbeeld uit Shakespeare’s Winter’s Tale (± 

1610), geciteerd in het etymologische woordenboek van Weekley: What have we here! 

Mercy on ‘s, a barne, a very pretty barne! A boy or a child, I wonder? De oorspronkelijke 

betekenis van child was dus ‘meisje’. Overigens zegt Weekley over ‘kid’, in een artikel 

dat zowel ‘geitje’ als ‘kind’ bespreekt: Slang sense of child … is partly due to Ger. Du. 

kind, child. En zo zien we dat kids een voorbeeld is van het verschijnsel waar 

leenwoordstudies altijd zo moeilijk over doen: een geleend woord dat teruggegeven 

is.26 

 

Conclusie 

In dit verhaal heb ik geprobeerd na te gaan hoe een leenwoordstudie eruit zou 

moeten zien als je uitgaat van de proceskant, niet van de resultaatkant. De vragen 

worden anders, en de antwoorden worden meer genuanceerd. De bron is niet langer 

het woordenboek, dat het gestolde resultaat van de processen weergeeft, maar we 

zoeken naar taalcontactsituaties in tweetalige gemeenschappen. 

Leenwoordenonderzoek wordt deel van de sociolinguïstiek en het wordt moge-

lijk om, via een gerichtheid op het aanbod, potentiële leenwoorden te onderkennen, 

en te bestuderen welke factoren ze tot werkelijke leenwoorden hebben gemaakt. Ook 

resistentie tegen leenwoorden en mislukking van de integratie kunnen aldus aan de 
                                                 
24  Dit is het punt van de motivatie, ook door Alinei behandeld. Ik heb het iets uitgewerkt in mijn 

artikel over de historie van de term ‘conditionalis’ in De Boer 2001, 14-19, vooral p. 18. 
25 Een vraag ging over de verspreiding van dergelijke ingwaeonismen in Amerika. Ik heb daar geen 

antwoord op, maar zie mijn artikel De Boer (2000), waar ik verband heb gelegd tussen Ned. ‘pik’, 

Duits ‘pinkeln’ It. Pinco Pallino. 
26 Ze doen moeilijk over het begrip ‘lenen’ dat teruggave suggereert, niet beseffend dat de motivatie 

van woorden, inclusief vaktermen, maar van secundair belang is voor hun betekenis. 
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orde komen. In dit verhaal heb ik geprobeerd wat theoretische bespiegelingen aan 

deze aanpak te wijden.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
27 In deze conclusie ben ik niet ingegaan op de eerder genoemde kwestie van de parallelle 

verspreiding in meer talen. Zie hiervoor mijn artikel over ‘basis’ (Woordstudies II, hoofdstuk 19: Wat is 

de basis?, waar ik betoogd heb dat het woord in zijn architectonische betekenis beschikbaar was voor 

alle lezers van Vitruvius, in welke taal dan ook.  

Nieuwe noot: aldaar heb ik ook gezegd dat er weinig taaloverschrijdend leenwoordonderzoek is 

gedaan; iedereen blijft binnen zijn eigen taal werken. Nicoline van der Sijs sprak dat tegen, met 

verwijzing naar de bundel van Görlach 2002. Maar die bundel bewijst mijn stelling: het is een 

verzameling van eentalige studies en de enige vermelding van ‘kids’ (Busse & Görlach 2002, 18) bevat 

een fout: het is de opmerking dat leenwoorden elkaar kunnen vervangen, zoals teenager vervangen is 

door kids. Maar kids betekent ‘kinderen’, niet ‘tieners’ (die heten tegenwoordig pubers).  
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