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De etymologie van Middelnederlands coppel   'maat voor droge waren en vloeistoffen' 

door F. de Tollenaere 

In zijn artikel COPPEL in het MiddelNederlands woordenboek, deel III [1894], kol. 1884, sub 
3 schrijft Verdam: "Het begrip het samengebondene, op voorwerpen toegepast, voert tot dat 
van eene zekere hoeveelheid. Vandaar dat coppel gebruikt wordt als benaming van eene maat, 
eerst natuurlijk van droge waren, vervolgens ook van vloeistoffen. - a) Misschien is de 
oorspronkelijke beteekenis eene dubbele mand, of althans een veelvoud van eene andere 
maat". Uit Stallaert citeert hij "twee corf vijgen maken een coppele". 

Het is niet duidelijk of Verdam geheel achter zijn etymologische hypothese staat, hij 
noemt echter wel Latijn una copula ficuum uit de Tolbrieven van Damme. Maar hij acht het 
ook mogelijk dat zich met coppel in deze betekenis een ander coppel gemengd heeft van de 
stam van cop, coppe, dat ook voorkwam als maat voor zowel natte als droge waren. 

Deze bedenking van Verdam honoreert Van Wijk waar hij schrijft "Wellicht zijn in 
dezen fr.-ndl.-ndd. maatnaam koppel en kop of een afl. er van dooreengeloopen". Belangrijker 
is echter wat hij daaraan laat voorafgaan: "Noord-ofr. cope, coupe, couple is ook een 
maatnaam". Dat betekent dat Van Wijk rekening houdt met de mogelijkheid dat 
Middelnederlands coppel als maatnaam voor droge en natte waren slechts een ontlening is uit 
het Noord-Frans. 

Koppel als naam van een oude inhoudsmaat voor vijgen en rozijnen komt nog tot in 
het begin van de achttiende eeuw in onze taal voor. Het Woordenboek der Nederlandsche 
Taal deel VII, 2, afl. 43/23 [1941] vermeldt het onder betekenis 3, b) . Een van de drie in deel 
XXIX, p. xxvii [1998] gesuggereerde bewerkers van die aflevering neemt, met zijn "eig. een 
paar van een kleinere maat", verwijzend naar Verdam, diens eerste verklaring over. Wat N. 
van Wijk hierover reeds in 1915 schreef heeft in 1941 kennelijk geen rol gespeeld. 

In afl. 3 [1963] van het Nederlands Etymologisch Woordenboek van Jan de Vries is de 
opbouw van het artikel koppel ongeveer gelijk aan die bij Van Wijk. Bij de maatnaam voor 
droge en natte waren denkt hij aan het mogelijk dooreenlopen van de woorden copula en 
*cuppula, verkleinwoord van cuppa. 

In zijn Etymologisch Woordenboek van 1958, een Aula pocket van Het Spectrum, die 
toen f 2,75 kostte, is de "maat voor droge waren en vloeistoffen" bij Van Wijk, ingekrompen 
tot een nietszeggende maat. Dat zou niet zo erg zijn als die tekst van 1958 niet was blijven 
staan in de in 1983 verschenen bewerking door De Tollenaere en, erger nog, bleef staan toen 
dat boekje in zijn twintigste druk [1997] een echt woordenboek was geworden. 

In deze omstandigheden lijkt het niet overbodig de Noord-Franse oorsprong van de 
maatnaam voor droge en natte waren expliciet onder de aandacht te brengen. 

In het Zweedse tijdschrift Studia Neophilologica vol. XIX, 1946/47, p. 293-294, 
publiceerde de grote Zweedse romanist Gunnar Tilander (1894-1973), hoogleraar in de Romaanse 
talen aan de universiteit van Stockholm, een bijdrage Etymologies romanes. Zolang geleden is het 
dat de auteur me met een overdruk hiervan vereerde! 

De aanleiding tot het artikel vormde M.T. Löfvenberg’s, Contributions to Middle English 
Lexicography and Etymology in Lunds Universitets Årsskrift, N. F., Bd 41, Nr 8 [1946], p.57, 
waarin couple 'name of a measure for fruit' een ontlening werd genoemd van Oudfrans couple, 
waarvan Godefroy onder coupe 'mesure de grain, de sel' een enkel voorbeeld uit 1447 citeert. 
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In navolging van Verwijs-Verdam had Löfvenberg in couple 'mesure' een afleiding van 
cpŭla 'band' gezien. Maar, schrijft Gunnar Tilander, Oudfrans couple als maam van een maat is 
niet afgeleid van cpŭla maar van cŭppŭla, diminutief van cŭppa,   wat in het Frans coupe   'beker' 
heeft opgeleverd. 


