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1. Hoe oud is ndl. tomaat?

Het is niet de eerste keer dat ik steun zoek bij het opschrift van een bijdrage van de grote Heidelberger romanist, de

Zwitser Kurt Baldinger van wie men zegt, dat hij de beste leerling is van Walther von Wartburg. In tegenstelling tot

het jaar 2003, is de aanleiding nu niet een "gaffe" van een medelexicograaf, maar een blunder van mezelf,

waarvoor ik bij deze mijn excuus aanbied.

Hij is te vinden in mijn eerste bewerking, anno 1983, van de etymologische Aulapocket van Jan de Vries.

Oorzaak van een foute datering van tomaat aldaar, was de te korte tijd die me destijds voor het werk door de

uitgever werd gegund: ik moest twee kolom per dag zien klaar te krijgen. Veel tijd kostte bij elk lemma het dateren

van de oudste vindplaats van het woord. Die probeerde ik te vinden in het WNT, maar daar werd toen, helaas,

nog maar weinig of geen belang gehecht aan het dateren van de citaten.

Maar van het artikel tomaat van Nienke Bakker en Klaas Heeroma, verschenen in 1949 in deel

XVII, I, afl. 8 kan men dat niet meer zeggen. De oudste plaats van "Het Appeltje der Liefde. Tomaten" aldaar is

van Staring, Huisb. 214 [1862]. Rembertus Dodonaeus in zijn Cruydt-Boeck (ed. post. 1608) , xxx Capittel, p.

816, heeft het nog niet over tomaten, maar over “Gulden Appelen, bij de Fransoysen Pommes d'Amour, bij

de Italiaenen Pomi d'oro”. Het artikel in het WNT is duidelijk: “Sinds de 2de helft van de 19de E.” is het

woord tomaat “in gebruik als naam voor het gewas Solanum lycopersicum L. of de glanzende,

helroode vruchten daarvan”.

Een fout wordt erger wanneer die kritiekloos wordt overgenomen. In het Etymologisch

Woordenboek Van Dale Lexicografie van 1989 is het jaartal (1608) bij tomaat [vrucht], een van de

talloze dateringen die zonder overleg zijn overgenomen uit mijn Aulapocket van 1983. Was het maar daarbij

gebleven, neen anderen zijn op hun beurt het slachtoffer geworden van de Aulapocket of van Van Dale

lexicografie. Van de Latijnse fama, de faam, zei men in Rome crescit eundo, dat is, het gerucht groeit

naarmate het rondgaat. Men zou in dit verband ook kunnen denken aan de definitie die een geestig Fransman

eens van de lexicografie heeft gegeven: la lexicographie c'est le plagiat par ordre alphabétique.

Het W NT noemt tomaat een ontlening van Spaans tomate of van Frans tomate. De Breve

Diccionario [1961-1976] van J. Corominas dateert Spaans tomate al op 1532, theoretisch zou het dus

kunnen. Maar Alain Rey in zijn Dictionnaire Historique  [2000] noemt Frans tomate [1598], ook [1765],3

ontleend aan Spaans tomatá [1532]. Waarschijnlijk is onze tomaat ontleend aan het nabije Frans, waar de

Académie het woord pas in 1835 aanvaardt voor het oudere pomme d'amour. De ontlening gebeurt blijkbaar

in de eerste plaats in het zuidelijke Nederlands. Het WNT heeft een vroeg citaat van tomaten uit E. Paque,

De Vlaamsche Volksnamen der planten, Namen, 1896, met localisaties in het oude graafschap

Vlaanderen: Bailleul, Berthen, Dixmuide en omstr., maar ook in Brabant met o.m. Leuven en Tervuren. Hij ziet het

vrouwelijke, drielettergrepige Vlaams tomate als een ontlening aan het Franse woord. Het noordelijke

tomaat in Van Dale [1898] is een vorm met apocope; de editie 1872 heeft tomaat alleen onder het lemma

tomaatsaus 'zek. saus, bereid met de suiker van de tomaat; eene soort van morel'. In de kookboeken na

1850 zullen mogelijk plaatsen ouder dan 1862 te vinden zijn.

2. Garnaal. Een noodzakelijke rechtzetting.

Bij het refereren aan een opvatting van een auteur over een bepaald woord kunnen vreemde opvattingen

geventileerd worden. Aan het slot van het artikel garnaal in deel twee van het Etymologisch Woordenboek

van het Nederlands (EWN) onder hoofdredactie van M. Philippa, F. Debrabandere en A. Quak leest men, dat ik,

net als C. Tavernier-Vereecken, het woord zou zien als een afleiding van de Vlaamse persoonsnaam

Geernaert. Mijn bijdrage over het woord in het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 116 [2000]

wordt intussen toch wel genoemd. Maar hij of zij die het artikel voor het EWN heeft geschreven, kan mijn stuk

toch nooit goed hebben gelezen. Onze oudste vormn, de gornaert [1485], uit de Rechtsbronnen van

Zierikzee wordt immers niet eens genoemd!

Een synoniem van garnaal is de op dezelfde manier, maar met een ander suffix, afgeleide

gorninck uit dezelfde rechtsbron. Het Middelnederlands Handwoordenboek Supplement [1983] verklaart

gorninck intussen als "een klein soort vis", precies zoals dat in de rechtsbronnen staat: "spierinck, gorninck ende

diergelijcke cleen vischen". Dit is een soort van definitie die men kan verwachten van een visventer, eerder dan van

een woordenaar.

De herkomst van garnaal is intussen niet zo vreemd als het EWN  beweert. Met metathesis van r

vóór tautosyllabische, analogisch ook vóór heterosyllabische dentaal, kan garnaal zijn afgeleid van

Middelnederlands grane 'stekelhaar' met het suffix -aard 2.

3. Dit lijkt een goede gelegemheid om deze dubbele bijdrage te besluiten met een ander adagium van Kurt

Baldinger: il n'y a pas de lexicographes sans gaffes.


