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Een dubbele etymologie voor een Oudgrieks woord 
 
Door Bouke Slofstra 
 
Tiberius Hemsterhuis (1685-1766), hoogleraar Grieks in Franeker en Leiden, is 
bekend geworden als de geestelijke vader van de Schola Hemsterhusiana. De 
achttiende-eeuwer Hemsterhuis probeerde op systematische wijze regelmatige 
patronen (of, in zijn eigen woorden: analogie) in de taal op het spoor te komen. Die 
patronen betroffen de gehele grammatica van (in zijn geval) het Grieks, maar hij 
hield zich, net als veel van zijn tijdgenoten, vooral met etymologie bezig. 
In zijn Lectio publica de originibus linguae Graecae (‘Openbaar college over de wortels 
van het Grieks’), dat overigens nooit voor publicatie bedoeld was [1], legde hij zijn 
methode min of meer uit. Als voorbeeld van zijn etymologische aanpak gebruikte hij 
onder meer het Griekse woord dialektos. 
 
Het woord dialektos verwijst naar talige communicatie en kan zowel ‘gesprek’ als 
‘taal, dialect’ betekenen, net als bijvoorbeeld het Latijnse sermo.   
Etymologische woordenboeken van deze tijd (bijvoorbeeld Philippa 2003) twijfelen 
niet over de etymologische herkomst van dat  woord. Dialektos is afgeleid van 
dialegomai ‘praten, discussiëren’, zoals het Duitse Sprache van sprechen is afgeleid. Het 
polyseme karakter van dialektos (‘taal, gesprek’, met diverse subbetekenissen zoals 
‘accent’) is naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van metonymie (zoals ook bij 
Sprache en sermo het geval is). 
 
Verrassend genoeg kiest Tiberius Hemsterhuis in zijn Lectio Publica voor een andere 
aanpak. Hij veronderstelt het bestaan van twee aparte, homonieme  lemma’s dialektos 
in het Grieks, waarvan het eerste (“dialektos I”, met de betekenis ‘taal, dialect’) is 
afgeleid van dialegô (‘onderscheiden’) en het tweede (“dialektos II”, met de betekenis 
‘gesprek, communicatie’) van dialegomai (‘praten, discussiëren’). 
 
Een “dialektos I” (zoals bijvoorbeeld de Griekse dialecten Ionisch, Dorisch enzovoorts) 
heeft dus met ‘onderscheiden’ te maken: proprie sumitur de voce articulate et distincte 
prolata (52.6): ‘in eigenlijke zin wordt het gezegd van een woord/geluid dat 
gearticuleerd en helder/onderscheidend wordt uitgesproken’. Deze zin verwijst naar 
een passage in Aristoteles’ Historia Animalium en is, in die context, goed te begrijpen. 
Het gaat over dieren die verschillende geluiden ‘onderscheiden’ (dialegein) en 
zodoende een ‘taal’ (dialektos) hebben: bijvoorbeeld het blaffen en janken van een 
hond, te onderscheiden van het monotone zoemen van bijen of het zwijgen van 
vissen.  
 
Het is duidelijk dat Hemsterhuis zijn etymologie van het woord dialektos (“Ï”) in de 
zin van ‘taal, dialect’ op die passage (die tweemaal geciteerd wordt) baseert. De 
default-veronderstelling is dan dat menselijke dialektoi zo heten omdat menselijke 
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talen en dialecten op een vergelijkbare manier onderscheid maken in verschillende, 
maar aaneengeregen, woorden, morfemen of fonemen. Hemsterhuis werkt dit echter 
niet uit en suggereert zodoende (bewust of niet) een tweede interpretatie. Dialektos, 
zo zegt hij, kan worden opgevat als ‘taal’ (in het algemeen, (“dialektos Ia”, 53.1)) of 
meer in het bijzonder als ‘dialect’, een bijzondere, onderscheidende, variant van een 
taal (“dialektos Ib”, 53.3). Dialektos  (“Ia”) ‘taal’ wordt omschreven als sermo ille 
articulatus (53.1), dus kennelijk wel gearticuleerd maar niet distincta; dialektos (“Ib”) 
‘dialect’ is een singularis quaedam forma linguae (53.8) of, anders gezegd, proprium quid 
quo ab alia lingua distinguitur (‘iets eigens, waardoor het van een andere taal 
onderscheiden wordt’) (53.6; het woord distinguitur wordt herhaald in 53.7). 
Hemsterhuis lijkt derhalve het woord dialektos op te vatten als een ‘taal ter 
onderscheiding van andere talen’, hoewel er bij Aristoteles iets heel anders 
‘onderscheiden’ wordt.   
 
De door Hemsterhuis voorgestelde woordafleiding is, in de ogen van de 
hedendaagse etymologie, ‘verkeerd’ of minimaal gedeeltelijk verkeerd. (Hoewel het 
natuurlijk niet uit te sluiten is dat nadere beschouwing Hemsterhuis alsnog gelijk 
geeft, zie hieronder.) Hemsterhuis heeft zich ogenschijnlijk laten misleiden door een 
passage uit het werk van een antieke wetenschapper die voor de gelegenheid 
vaktermen introduceert (‘de dialektos van dieren’) en die misschien niet eens de 
bedoeling heeft gehad om dialektos en dialegein semantisch te koppelen.  
 
Toch is zijn etymologie niet van belang ontbloot, en wel om twee redenen. Ten eerste 
laat Hemsterhuis in zijn woordverklaring zien dat hij systematisch te werk gaat, in 
tegenstelling tot veel van zijn voorgangers. En in de tweede plaats verkeert 
Hemsterhuis in goed gezelschap (waarover straks meer). 
 
Eerst over de systematische methode. Hemsterhuis ontleedt de woorden dialegô en 
dialegomai in hun samenstellende delen:  

(1) dia: (a) onderscheidend, vgl. Latijn dis-, (b) verbindend, vgl. diamakhomai (‘met 
elkaar strijden’) 

(2) legô: (a) ‘verzamelen, ordenen’, vgl. Latijn legere; (b) ‘spreken, praten’. (Een 
polysemie die Hemsterhuis vergelijkt met Latijn serere, en misschien ook had 
kunnen verbinden met conter/vertellen en rede.) 

(3) (vooral in combinatie met dia-: ) het medium: ‘samen, met elkaar’. 
 
Door die systematische ontleding en in de stapsgewijze aanpak kan Hemsterhuis 
veel regelmatige patronen in het Grieks laten zien [2]. Hij heeft daarbij niet alleen oog 
voor de vorm van de woorden, maar ook voor hun betekenis en 
betekenisontwikkeling. Vooral metaforie valt hem op: bijvoorbeeld legô consequent 
uitgewerkt als ‘bouwen’, ‘rijgen’, vervolgens ‘woorden rijgen’ en de parallellie met 
de betekenisontwikkeling in het Latijn (serere, sermo). Die metaforie werd in het begin 
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van de Lectio publica al op programmatische wijze aangekondigd als een belangrijk 
aspect van taal en analogiewerking. 
 
Het feit dat Hemsterhuis niet kiest voor één ondeelbaar lemma dialektos, met als 
afleiding dialegomai ‘praten’, is in onze hedendaagse ogen misschien merkwaardig. 
Maar Hemsterhuis bevond zich in goed gezelschap, zowel in de oudheid als in onze 
eigen tijd. Het Etymologicum Magnum, een Grieks etymologisch woordenboek uit 
circa 1150 nC, geeft ook al twee mogelijke afleidingen voor het woord dialektos (maar 
nu allebei met de betekenis ‘taal, dialect’). Het beestje heet zo, ofwel omdat de 
mensen “met elkaar praten” (dialegontai) in hun eigen dialektos, ofwel vanwege het 
feit dat die dialektoi “van elkaar onderscheiden” zijn (dia tou dialelekhthai). Deze 
‘dubbele’ etymologie van het Byzantijnse woordenboek is ongetwijfeld de 
inspiratiebron voor Hemsterhuis geweest. Hemsterhuis prees in zijn Lectio Publica 
expliciet het Etymologicum Magnum aan (vooral de uitgave van Friedrich Sylburg of 
Sylbergius, die hij zelf in zijn bezit had).     
 
Maar zelfs in de klassieke oudheid zelf schijnt men aan die dubbele afleiding gedacht 
te hebben. Dat blijkt uit het handboek van E.J. Bakker et alii over het Oudgrieks. In 
een hoofdstuk over Griekse dialecten wordt uitgelegd dat het woord van dialegomai 
‘praten’ is afgeleid (Bakker e.a. 2010:201). Maar er schuilt een addertje onder het gras. 
De oude Grieken ‘voelden’ een tweede betekenis met bijbehorende etymologie:  
 

 “There are, however, indications that by the fifth century the verb [sc. 
dialegomai, bs] could perform a different function, one in which the pre-verb 
[sc. dia-, bs] had its other possible implication, “in different directions”, hence: 
“I talk separately, in a different way”.  
 

Waarna een paar voorbeelden volgen die ook bij Hemsterhuis al aan de orde 
kwamen (bijvoorbeeld: stads-speak tegenover dorps-speak bij Aristophanes). Maar 
anders dan Hemsterhuis en het Etymologicum Graecum suggereert het handboek geen 
‘tweede’ afleiding via dialegô ‘onderscheiden’, maar via dialegomai met het 
‘onderscheidende “dia (a)” en legô (of, hier : -legomai) in de gewone betekenis van 
“legô (b)” ‘praten’ (vergelijk LSJ sv dialegô, B 4: (in het medium) ‘use a dialect or 
language’, bijvoorbeeld: Fenicisch spreken). In feite volgt het hedendaagse LSJ dus 
diezelfde ‘dubbele’ afleiding, doordat het blijkbaar twee werkwoorden als lemma 
opneemt die allebei met dialektos te maken hebben: dialegomai ‘praten’ en dit dialegô 
(met ‘onderscheidend’ dia en ambigu legô). Die aanpak is niet identiek aan het 
verhaal van Hemsterhuis, maar maakt diens verhaal wel minder ‘raar’ dan het op het 
eerste gezicht misschien lijkt.              
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Noten 
 
Noot [1]. De Lectio publica (‘openbaar college’) is als dictatum (boekje met college-
aantekeningen) in handen geraakt van de 19de-eeuwse schrijver en geleerde Joast 
Hiddes Halbertsma (1789-1869). Halbertsma heeft het boekje in 1845 geredigeerd 
uitgegeven. Jan Noordegraaf (VU Amsterdam) heeft diezelfde tekst in 1997 herdrukt. 
Op dit ogenblik wordt een geannoteerde uitgave van de oorspronkelijke tekst 
voorbereid. Zie ook: Slofstra 2012. 
 
Noot [2] Hemsterhuis vermeldt in zijn Lectio publica niet dat dialektos eigenlijk een 
adjectief is: samengestelde adjectieven kunnen immers grammaticaal vrouwelijk zijn 
(hê dialektos) en een mannelijke uitgang (-os) hebbben. Kennelijk moet het substantief 
glôssa (‘taal’) stilzwijgend aangevuld worden. Halbertsma wijst in zijn commentaar 
op die omissie. Maar Hemsterhuis wist het zelf ook wel. In het Etymologische 
woordenboek van Scheidius staat een lemma dialektos, geschreven door Hemsterhuis 
(“TH”), waaruit dat blijkt. 
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