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WILLY PIJNENBURG

PALINGOPROER(1)

Des winters als het regent dan zijn de paadjes diep, ja diep.
Nederlands volksliedje

In Van der Sijs (2001 : 320-321) wordt als één van de woorden met een onduidelijke 
etymologie het woord paling genoemd. Omdat ik ook bij het redigeren van de artikelen voor 
het Vroegmiddelnederlands Woordenboek al met de paling in aanraking was gekomen, had ik 
me voorgenomen eens wat meer aandacht aan dit woord te wijden. Het woord paling komt 
uitsluitend in het Nederlands voor. Dat maakt de invoeging in de Germaanse woordenschat 
problematisch. Bovendien begint het met een p-, waardoor het gelijk min of meer het odium 
van een substraatwoord op zich laadt. Wil men naar een verklaring van zulk soort woorden 
zoeken, dan zal men de Nederlandse (en binnen het Germaans dus enige) vorm aan een 
nauwgezette analyse moeten onderwerpen. Men moet daarbij eventueel naast de betreden 
paden gaan, en ook de a priori wat minder waarschijnlijke mogelijkheden onderzoeken, als 
men bedenkt dat alle pogingen tot verklaring, inclusief de tot nu toe meest recente van de 
hand van F. de Tollenaere (De Tollenaere 2002), tot dusver nog niet tot een bevredigend 
resultaat hebben geleid.(2) Toch was dit de eerste serieuze poging om de herkomst van dit 
duistere woord te verklaren. Zijn voorstel gaat uit van een analyse van het woord paling, Mnl. 
o.a. paeldinc, in twee samenstellende delen, t.w. paal ‘paal ‘monstrum mulieris’, een paal van 
een penis’ < Onl. pâla en ding ‘phallus’ < Onl. thinc. Deze humoristische verklaring gaat 
– helaas – op een aantal punten mank. Ten eerste is de oudste vorm padelinga- [1071-1093] 
en niet palething-, zodat een samenstelling met paal en ding onmogelijk lijkt; ten tweede is 
het woordgeslacht van ding onzijdig, zodat ook de samenstelling paal-ding onzijdig moet 
zijn, terwijl het woord Mnl. paeldinc mannelijk is; ten derde is het woord pâla ‘paal (van een 
penis)’ in het Oudnederlands, ondanks het ontbreken van sterretje bij De Tollenaere, niet 
aangetroffen, d.w.z. niet het woord als zodanig en al zeker niet in die betekenis; ook Onl. 
thinc met de door De Tollenaere opgegeven betekenis is een ad-hoc-constructie. Waarom zou 
daarbij in een samenstelling -l-d- zich tot -ll- ontwikkelen? Ten slotte: waarom het element 
–ling in paling niet gewoon hetzelfde is als in gronde-ling, steke-ling, spier-ling, wordt ook niet 
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helemaal duidelijk. Ik heb een aantal van deze bezwaren onder zijn ogen gebracht (Pijnen-
burg 2003), maar zijn reactie komt erop neer (De Tollenaere 2003) dat ‘mijn’ oudste vorm 
padeling- [1073-1091] natuurlijk op ‘een onnozele kopieerfout’ berust, maar dat ‘zijn’ oudste 
vorm palezinc [1080] vanzelfsprekend echt en betrouwbaar is, hoewel ze stamt uit een copie 
van 1627! (cf. Vercauteren 1938: 11).       

Ik zie m.b.t. de etymologie van paling twee opties die eventueel tot een – ik durf 
het woord in verband met De Tollenaere’s paalding nauwelijks te gebruiken – bevredigend 
resultaat kunnen leiden.

De eerste optie gaat uit van de voor de hand liggende gedachte om aansluiting te 
zoeken bij het gewone Germaanse woord voor ‘paling’ t.w. aal  < Germ. *ǽlaz (Oeng. ǽl, 
Ohd. âl). Het woord paling kan dan geanaliseerd woorden als p[...] – aal – ing. Er zijn ver-
scheidene visnamen op -ing, Mnl. –inc aangetroffen als bockinc, grondelinc, stekelinc, spierinc 
naast spierlinc, harinc en witinc. Uiteraard zijn deze -inc-afl eidingen, vaak met een individu-
aliserend karakter, gevormd bij een grondwoord, dat niet altijd meer duidelijk is. Slechts 
in enkele gevallen kan men een verband leggen. Zo is wijting een afl eiding van Germ. 
*χwît- ‘wit’ (Eng. white, Hd. weiss), en is bij stekel(baars) en stekeling de samenhang zonder 
meer doorzichtig.

 In De Vries (1882-1998: I – A. Supplement, kol. 920) wordt een woord aling ‘aal, 
paling’ [1636] aangehaald, dat de voor de hand liggende verklaring meekrijgt ‘wellicht een 
contaminatie van aal en paling, of alleen in scherts gevormd’. Dat kán natuurlijk, maar zelfs 
in al haar vrijblijvendheid stuit deze verklaring desondanks op een klein probleempje. Er 
bestaat namelijk een nevenvorm eling ([1530]; bij De Castelein gespeld elijnck), die voor deze 
gissing geen grond biedt, tenzij men aanneemt dat een kruising van *eel en paling ook eling 
oplevert. Maar goed, bij hun late en incidentele optreden ligt een ad-hoc-formatie voor de 
hand.

 Maar stel nou, dat deze vormen wèl de schaarse resten zijn van een –ing-afl eiding 
van aal. Dan zijn er voor de kwaliteit van de stamvocaal van eling a priori twee verklaringen 
mogelijk n.l. umlaut of ingweonisme; in het eerste geval wordt alinc tot elinc, in het tweede 
geval ontwikkelt de Germ. *ae zich in de ingweoonse gebieden tot ē, zodat er geen umlauts-
fähige vocaal meer was. In beide gevallen, overigens, moet de formatie al oud zijn. Voor de 
dubbelvorm aling/eling, vgl. ook haring/hering. 

Aldus zouden we met alleen intern-Nederlandse gegevens het grootste deel van het 
raadsel paling al hebben opgelost.

Voor meer inzicht in de verdere vorming van het woord is het goed een blik te 
werpen op de oudste, opgetekende vorm. De allereerste keer dat paling in geschrifte voor-
komt (in Latijnse contekst [1071-1093], vgl. voor de oudste plaatsen Schoonheim 2003: 
136), wordt hij genoemd als onderdeel van een cijns, t.w. tria pondera padelengorum ‘drie 
gewichten palingen’.(3) De Oudnederlandse weergave hiervan zou dan *pað-ælinga- kunnen 
zijn. In vormen van dit type is reeds vroeg de syncope van intervocalische -d- bekend: pade-
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ling- > paling, (in dezelfde tekst: ... pro ipsis palengis) en vgl. bijvoorbeeld de oudere vormen 
van de plaatsnaam Neerijse < netherisca: nerisca [1125] en nerischa [1163] (Gysseling 1960: 
731). Een andere veelvoorkomende ontwikkeling is syncope van de vokaal in de midden-
syllabe: padaling > paedling. Allereerst is de lange vocaal van aling in de samenstelling verkort 
tot a of e, zoals bijv. in Onl. *thriehôkôdi- > Mnl. driehoekede > driehoucte, Onl. scoltheet > 
Mnl. schoutete en schout, Onl. twee-wintari > twenter ‘tweejarig dier’. De middensyllabe hoeft 
dus niet per se kort te zijn om synkope te ondergaan. De ten gevolge van deze syncope in ons 
voorbeeld optredende consonantcluster -dl- wordt wel op twee manieren vermeden 1. door 
assimilatie -dl- > -ll-: paedling > paelling > paling; 2. door metathese: paedling > paelding (vgl. 
Hd. Nadel, Eng. needle, naast Ned. naald en het toponiem Maldegem < madelgem < *maþal- 
(Gysseling 1960: 654). Deze laatste variant wordt reeds aangetroffen in het toponiem 
palathingadic ‘Palingdijk’ [1111, cop. ±1220] (Gysseling 1960: 785). Maar ook overigens is 
in het Middelnederlands paeldinc een veelvoorkomende variant van palinc (zie Pijnenburg 
2001 s.v. paeldinc en palinc).

Als we zoeken naar een benoemingsmotief, dat het element paþ- bevat, kunnen we 
eerst eens kijken naar een opvallende eigenschap van de paling tegenover andere vissen. 
Het bijzondere van de paling is dat hij voorafgaand aan de paartijd vanuit de rivieren terug 
naar zee gaat en daarbij – eigenaardige eigenschap voor een vis – soms ook over land trekt. 
Volgens Grzimek (1974: 184), overwinnen palingen op hun trek naar zee alle hindernissen: 
‘Zo nodig kruipen zij ‘s nachts over vochtig land en weten zo ook vanuit afgesloten binnen-
wateren de rivier te bereiken die hen naar zee brengt’. De bewoners van de rivierstreken 
troffen, naar men mag aannemen, de trekkende palingen meestal vertrapt, half opgevreten 
of uitgeput aan op de voetpaden langs de rivieren, waar ze uiteraard beter in het zicht lagen 
dan in de aanpalende weiden en bossen. Het is niet uit te sluiten, dat het morfeem paþ- 
‘pad’ alludeert op deze opvallende eigenschap van de aal. Dat is dan hetzelfde type samen-
stelling uit biotoop plus aal als moer-aal en zee-aal, waarnaast nog gieraal ‘modderkruiper’. 
De identifi catie van het eerste lid met het znw. pad, verschaft ons tevens de voorwaarde voor 
de syncope van intervocalische –d-, die immers alleen na lange vocaal (Van Loon 1986 : 
141) optreedt. Zoals uit vormen als holenduif (Columba oenas) of, bij de planten, weegbree 
(Plantago) blijkt, is het eerste lid vaak een meervoud (of in elk geval een casus obliquus), 
zodat de Oudnederlandse reconstructie *pāðalinga- kan luiden. 

Er is nog een klein probleempje. Veelvoorkomende samenstellingen met -aal als 
tweede lid (glasaal, kataal, kongeraal, moeraal, nebaal, panaal, puitaal, kwabaal, zeeaal) 
hebben nooit een variant op –aling naast zich. Omgekeerd is ook een vorm *pað-aal niet 
geattesteerd. Vandaar dat het het overwegen waard is aan te nemen dat deze oorspronkelijke 
samenstelling pād-aal > (na syncope) paal, als hinderlijk homoniem is verdwenen en vervan-
gen door de samenstelling padaling. 

Met deze analyse is paling uit zijn Nederlands isolement gehaald, immers pad, aal/eel 
en –ing zijn bekende (West)germaanse lexemen met elk hun eigen etymologie. De veronder-
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stelling dat paling, op grond van de aanvangs p- wel een substraatwoord kan zijn, kan dan 
nog in zoverre waar zijn, dat het element pad- hierin wellicht een substraatwoord is.

Bij de tweede optie bekijken we de zaak ook eens van de andere kant: wie als oud-
ste Nederlandse vorm van paling de formatie padelengus ‘paling’ voor zich krijgt, ziet zich 
voor het probleem van een nadere analyse geplaatst. De uitgang –engus kan al snel van zijn 
latinisering ontdaan worden, zodat –eng overblijft. Vergeleken met de talrijke min of meer 
contemporaine attestaties met –ing, is de veronderstelling van een suffi x -ing niet te gewaagd. 
Maar is het suffi x nu -ing of eventueel –ling? Omdat de laatste secundair is kunnen we eerst 
de mogelijkheden van -ing onderzoeken. Het zou in dat geval gevoegd zijn achter een vorm 
padel-, waaraan geen enkel Nederlands lexeem beantwoordt, maar dat natuurlijk niet op 
voorhand is uit te sluiten.  Men kan dit padel- weer analyseren als pad- en –el-, waarbij voor 
het eerste lid eigenlijk alleen, zoals bij de eerste optie, *pad- ‘pad’ in aanmerking komt. Pad 
(het amfi bie) past niet, omdat daarbij geen rekking van de stamvokaal kan optreden (mv. 
padden). Geeft men –el- de status van morfeem, dan kan in principe elke klinker, lang of 
kort, voor de –l- optreden. In de zwakke middensyllabe zal op den duur wel elke klinker 
tot –e- gereduceerd worden. Toch biedt deze analyse voor de middensyllabe allereerst twee 
mogelijkheden die, semantisch gezien, zeer welkom zijn, n.l. aal resp. eel ‘paling’, zodat we 
weer op de eerste optie uitkomen.

Maar men kan ook, met de hier gepresenteerde gegevens als uitgangspunt, aan –el- 
de status van affi x toekennen. Dan is Onl. *pāðalinga van dezelfde structuur als Onl. *grun-
dalinga- ‘grondeling (Gobius microps)’ , waarmee het ook de semantische geleding gemeen 
heeft.  Misschien moet aan deze oplossing, in al haar eenvoud, wel de voorkeur gegeven 
worden.

Slotopmerking: Van der Sijs 2001: 1034 heeft in haar bestand paling op 1080 ge-
dateerd. Zij verwijst daarbij naar Kadens 1999: 45, die op haar beurt Vercauteren 1906 aan-
haalt. In haar bijgevoegde bibliografi e is echter alleen sprake van Vercauteren 1938, dezelfde 
bron als die ik voor deze bijdrage heb gebruikt. De hieruit aangehaalde vorm palezinc komt 
voor in een (niet bewaarde, in het Latijn gestelde) oorkonde van Robrecht de Fries van 2 
februari 1080 (Vercauteren 1938: 11). De –z- geeft vermoedelijk een stemhebbende dentale 
fricatief weer, die articulatorisch in de buurt van de  [ð] ligt. De oudste bewijsplaats voor 
paling kan dus zowel padeling- [1071-1093] als palezinc [1080] zijn. Het zal duidelijk zijn dat 
dit gegeven aan het betoog niets wezenlijks hoeft te veranderen.

Waarde Johan, je weet als geen ander hoe glad ons studieobject, de taal, soms is.   
Een paling is hiervan misschien wel het juiste symbool; alleen taalkundig, overigens, niet 
culinair. Daarom hoop ik dat bij een zo groot liefhebber van de Gentse waterzooi een 
palinkje er ook wel in zal gaan.
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Noten

(1)  Op 25 en 26 juli 1886 vond in de Amsterdamse Jordaan het zgn. palingoproer plaats. De 
politie trad op tegen het palingtrekken (dat sinds 1870 was verboden). Hierbij moesten onder 
een brug opgehangen levende palingen worden losgetrokken door de deelnemers die in hun 
bootjes onder de bruggen doorvoeren. In 2003 barstte een etymologisch palingoproer los, 
waarvan deze bijdrage een spannende episode vormt.

(2)  De gangbare etymologische woordenboeken bevatten geen afdoende verklaring.

(3)  De datering van deze passage behoeft enige toelichting. Zij komt voor in een Latijnse oorkonde 
van 1134-1138, waarin Diederik van de Elzas een oorkonde van zijn voorganger Robrecht 
de Fries [1071-1093] herbevestigt. De oorspronkelijke oorkonde is verloren gegaan. Voor de 
aangehaalde oorkonde, vgl. De Hemptinne en Verhulst 1988: 74-75, nr. 39 en Vercauteren 
1938: xxxi, nr. 2. Het bezwaar van dit soort indirecte dateringen geldt overigens voor vrijwel 
alle 11e - en 12e-eeuwse vermeldingen van paling.


