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EEN ‘DING’ ZONDER NAAM

Het begon allemaal toen ik in het voorjaar praatgast voor ‘Klara in

Maaseik’ mocht zijn. De radiomedewerker zei dat hij “zo’n ding met

een medewerkerspasje eraan”voor mij zou halen en wist vervolgens

niet hoe die lus-met-haakje ‘eigenlijk’ heette. Niemand bleek dat te

weten die zondag in Maaseik. Ook in de daaropvolgende weken

bleef het telkens stil bij het tonen van zo’n kleurig lint met haakje.

Iedereen kende het ding wel en ik begon ze zelf ook steeds vaker

op te merken rond de hals van mensen op straat, in de trein, op de

zeedijk, in de supermarkt. Mensen van alle leeftijden en categorieën

met linten in alle kleuren en zeer uiteenlopende vormen en met

allerlei spullen aan dat haakje. Maar niemand die de naam van dat

ding bleek te kennen.

Een kleine enquête in de Leuvense lagere school van mijn dochters1

leerde dat alle 126 ondervraagde 10- tot 12-jarigen daar ook

precies wisten waarvoor zo’n lus dient, maar ze hadden er evenmin

één algemeen gangbare naam voor. Suggesties als nek- of hals-

sleutelhanger, hangsleutelhangertje, sleutelband of  sleutelketting

maakten wel duidelijk welk gebruik ervan in deze leeftijdsgroep

het meest bekend is. De Katholieke Universiteit Leuven verkoopt

het ding in haar gadgetshop (€2,50) en benoemt het als ‘omhang-

koord’ (www.kuleuven.ac.be/boetiek/nederlands/gadgets.htm).

En hoewel de Leuvense hoogleraar Nederlandse Taalkunde Dirk

Geeraerts ook hoofdredacteur is van de ‘dikke’ van Dale op cd-rom,

zal u ‘omhangkoord’, evenals andere mogelijke Nederlandse

benamingen,daar vruchteloos zoeken.Ook minder gezaghebbende

woordenboeken Nederlands vermelden het ding voorlopig niet.

De conclusie ligt dan voor de hand. We hebben hier te maken met

een eerder uitzonderlijk fenomeen: een voorwerp dat iedereen

kent zonder dat we er ook een woord voor hebben. Hoe komt dat?

Zo’n ding zonder naam is natuurlijk een vervelende zaak.Want hoe

praat of schrijf je daar dan over? En hoe ga je op zoek naar de

oorsprong en de context ervan? Over het belang van het benoe-

men der dingen schreef L.A.Te Winkel, een van de founding fathers

van het monumentale Woordenboek der Nederlandse Taal, al in

1864:“Immers, hoewel de naam de zaak zelve niet is, noch aan de

GEZOCHT: EEN…
Op zoek naar een woord

voor dat koord om onze nek

Loopt u tegenwoordig ook rond met zo’n kleurige lus om de nek waaraan

uw sleutelbos, gsm, uurwerk, geheugenchip of een van de andere

typische broekzak- en handtasspullen hangen? De kans is groot van wel,

want dit ‘ding’ is momenteel een echte rage. Modemerken verkopen het

als trendy accessoire bij hun nieuwste hippe kledinglijn. Bedrijven

gebruiken het als promotiemiddel om hun naamsbekendheid via de

opdruk op het lint te vergroten. Iedereen kent het, velen gebruiken het,

maar niemand schijnt het te kunnen benoemen. Of weet u hoe dat ‘ding-

rond-de-hals-om-van-alles-aan-te-hangen’ eigenlijk heet? Deze bijdrage

over de wordingsgeschiedenis van het ding-zonder-naam maakten we

zelf. Voor de zoektocht naar een toepasselijke benaming ervoor rekenen

we echter vooral op uw creativiteit en medewerking !

[ Rob Belemans ]

Kleuters, scholieren, leerlingen, … ze kennen het ‘omhangding’ allemaal. Sommigen krijgen er zelfs eentje op school. Maar een naam ervoor?
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zaak iets toe- of afdoet, even zeker is het, dat men iets, hetwelk

geen naam heeft, bezwaarlijk goed kan leeren kennen, dewijl men

dan eenen houvast mist, waaraan de kennis, die men achtereen-

volgens van de zaak opdoet, kan worden vastgeknoopt en

zoodoende bijeengehouden.”2 Om meer te weten te komen over

de herkomst en het gebruik van ‘dat koord om van alles aan te

hangen’ heb je inderdaad eerst een talig aanknopingspunt nodig,

al was het maar om als internetzoekterm te kunnen gebruiken.

Gelukkig gaf een van de schooljuffen enkele dagen na de enquête

een briefje mee met de boodschap dat de lus in het Engels key

chane heet. Een internetzoektocht leverde ook de benamingen

keyholder en keycord op. Gsm-operator Base deelde de voorbije

zomer – vanwege het geforceerde rijm op de firmanaam ? – een

gratis necklace uit. De meest algemene en gebruikelijke Engelse

naam voor het ding bleek echter lanyard te zijn. Daarmee kreeg

het vraagspel met de lus in de hand er een variant bij: weet u dan

misschien wat een lanyard is? Opnieuw werd teleurstelling mijn

deel: niemand had ooit van een lanyard gehoord. Niemand wist

dat het de Engelse naam voor dat lint rond de hals is. Het opmer-

kelijke verschijnsel van een algemeen gekend voorwerp zonder

naam kreeg er een intrigerende dimensie bij: we hebben zelfs de

Engelse naam ervoor – tot nu toe – niet gewoon overgenomen.

Dat is op zichzelf al bijna een taalprestatie. Wat is dat dan eigenlijk

voor een ding dat erin slaagt om zo massaal en prominent rond

onze nek door het dagdagelijkse straatbeeld gedragen te worden

én om tegelijk zo goed te ontkomen aan onze menselijke drift om

alles van een naam te voorzien. Tijd dus voor een kleine cultuur-

geschiedenis van de lanyard.

DE LANYARD IS EEN VETER

Laten we onze zoektocht starten bij de Engelse naam lanyard

(uitzonderlijk ook wel laniard gespeld). Met dit woord worden

volgens Engelse woordenboeken3 verschillende voorwerpen

aangeduid: a) een bepaald type scheepskoord (in het Nederlands

een talreep); b) een koord, meestal rond de nek gedragen, om iets

(een fluit of een mes) aan te hangen en c) een zogenaamd ‘aftrek-

touw’, een lijn met een haakje eraan waarmee eertijds kanonnen

afgevuurd werden. Volgens het Engelse etymologische woorden-

boek uit de Wordsworth-reeks is de oudere Engelse woordvorm

lannier en is de eind-d later toegevoegd naar analogie met yard. De

lannier was immers een scheepstouw om het rondhout met het

zeil vast te zetten. Omdat de ra of het rondhout in het Engels yard

heet, pasten Engelse matrozen de naam voor zo’n touw ook aan

tot lan-yard. Zo’n talreep loopt in lusvorm door twee zogenaamde

jufferblokken, ronde of hartvormige houten blokken met drie

gaten erin. Het prototype van een in een punt uitlopend lusvormig

touw met onderaan een bevestiging, is dus wellicht in de scheeps-

bouw ontstaan.

De oudere Engelse vorm lannier zou dan in de 14e eeuw ontstaan

zijn als een verengelsing van het Middelfranse lanière, waarmee

Een militaire voorloper van de hedendaagse omhangkoord, hier met een mes als
attribuut. Dit exemplaar hoort bij het uniform van een Australische marine-officier
uit W.O. I. © Koninklijk Legermuseum Brussel

Een shako, het militaire hoofddeksel van een lansier uit 1831, met daaraan de shako-
koord. Gedragen rond de hals en onder de linkerarm door zorgde dit wollen koord
ervoor dat de ruiter zijn hoofddeksel gemakkelijk kon recupereren, wanneer het in de
hitte van de strijd van zijn hoofd viel © Koninklijk Legermuseum Brussel

Identificatieplaatjes uit W.O. I. Rechts een Belgisch exemplaar aan een lint, behorend
aan een in Sint-Jans-Molenbeek geboren soldaat. Links het Duitse exemplaar van
Unteroffizier Wilhelm Lippelt (° 20/1/1895), dat waarschijnlijk aan een ketting rond de
hals gedragen werd. Het Duitse leger paste toen ook al het systeem van het tweeledige
ID-plaatje toe, waarvan na het sneuvelen één helft afgebroken kon worden voor een
betere administratieve gegevensverwerking © Koninklijk Legermuseum Brussel 
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voordien een lang en

smal lederen bandje

aangeduid werd om de

wapenrusting mee vast

te snoeren. De oorsprong

van dit Franse woord is

onzeker, maar zou vol-

gens sommigen liggen bij

lasnière, dat dan een ver-

haspelde vorm zou zijn van

naslière. Metathesis noe-

men taalkundigen dit ver-

schijnsel van medeklinkers

die binnen een woord haas-

je-over spelen en we kennen

dat ook in onze dialecten: bij-

voorbeeld bij dölper, kelver, ölger voor dorpel, kervel, orgel.4 Als de

hypothese klopt dat het Franse lanière teruggaat op naslière, dan

hebben we hier in oorsprong met een Germaans woord te maken:

*nastila of het Oudhoogduitse nestila. Het Engelse woord lanyard

zou dan via een Frans ommetje teruggaan op de Germaanse stam

van onze ‘nestel’, Zuid-Nederlands voor ‘veter, rijgsnoer’.

VAN SCHEEPS- EN KRIJGSKOORD TOT ALLESHANGER

De betekenissen van het Engelse lanyard die het woordenboek

noemt, liggen in de krijgs- en zeemanssfeer. De voorganger van

onze ‘neklus met haakje’ ligt bij het in betekenis b) vermelde koord

met daaraan een fluit of mes.Aan het eind van de 19e eeuw droegen

Britse marine-onderofficieren en infanterie-officieren een fluit aan

een koord om hun hals om daarmee bevelen in de vorm van fluit-

signalen te kunnen geven. Al sinds de 18e eeuw gebruikten troepen

te paard een koord die om de hals lag en die onder de linker-

schouder door over de rug omhoog liep om achteraan hun hoofd-

deksel bevestigd te worden. De functie ervan is duidelijk: wanneer

de shako van de ruiter al chargerend van zijn hoofd viel, kon hij via

het touw meteen opgevist worden zonder dat men moest afstijgen.

Uit de Eerste Wereldoorlog stammen de eerste kettingen rond de

soldatennek met daaraan het metalen identificatieplaatje. Al deze

militaire voorwerpen kunnen inspirerend geweest zijn bij het tot

stand komen van ons hedendaags omhangkoord. De als versiering

op parade-uniformen gebruikte koorden en tressen – vooral

gebaseerd op een Hongaars-Brandenburgse militaire modegril –

en ook het ervan afgeleide latere gebruik om onderscheidingen in

de vorm van een medaille aan een lint om te hangen, hebben

wellicht niet mee aan de basis gelegen van onze nekhanger. 5

Het hierboven beschreven militaire gebruik van een koord rond de

nek met daaraan een gebruiksvoorwerp (fluit, hoofddeksel, ID-

plaatje) heeft zich in de loop van de 20e eeuw uitgebreid en heeft

ook buiten het leger navolging gekregen. Op foto’s van de eerste

internationale jamborees die vanaf 1920 gehouden werden, is te

zien dat de scouts in sommige landen toen al een fluitkoord om de

hals of om de schouder droegen. Het fluitje zelf werd doorgaans in

de borstzak gestopt. Ook zakmes-

sen konden op die manier binnen

handbereik gehouden worden.

Opperscout Sir Robert Baden-

Powell (1857-1941), toen nog

kolonel, schreef over het jaar

1896 onder andere het volgen-

de in zijn autobiografie Lessons

from the Varsity of Life (1933):

“… I generally only sleep with

my pistol under my pillow and

the lanyard round my neck -

this latter precaution I never

omit.” 6 De missing link tussen

het gebruik ervan in het leger en in de jeugdbeweging,

meerbepaald de scouts, waarvan Baden-Powell de oprichter was, is

dan snel gelegd.

Nog andere uniformdragers met een klein en essentieel gebruiks-

voorwerp ontdekten algauw de voordelen van het halskoord. In de

sportwereld hangt het scheidsrechtersfluitje er steevast aan, even-

als de chronometer van de tijdopnemer. In de muziekwereld heb-

ben saxofonisten er al langere tijd eentje om. In het algemenere

gebruik zijn de koordjes of kettingen voor de occasioneel te dra-

gen bril en de pennen met een omhangkoord wellicht voorlopers.

Maar als je tegenwoordig op het WWW zoekt naar afbeeldingen

van een lanyard, dan kom je de meest uiteenlopende gebruikswij-

zen tegen: van een veiligheidstouw aan een revolver over een lei-

band om de parkiet mee uit te laten en een halssnoer voor een-

denlokfluitjes tot een veiligheidskoord voor boorplatformwerkers

en een houder voor naamkaartjes: ze worden allemaal als lanyard

benoemd. En ook aan de nu zo populaire streetwearversie kunnen

vandaag de dag meer en meer zaken gehangen worden:

fototoestellen, gsm’s, geheugenchips, pinkaarten voor de

bedrijfstoegang, …

PRAKTISCH ÉN MODIEUS

Belangrijk voor de verspreidingsgeschiedenis van onze lus-zonder-

naam is het gebruik dat één bepaald milieu er sinds geruime tijd van

maakt. In de wereld van de popmuziek kent iedereen dit ding als

de drager van het fel begeerde backstagepasje. De incrowd van

organisatoren, artiesten, begeleiders, veiligheids- en catering-

personeel identificeert zich zonder één woord te moeten zeggen

door hun ‘all area’ of domeinspecifiek ID-kaartje aan zo’n lus om de

hals te laten bengelen.Wellicht is hier de voorzet gegeven voor de

echte opmars van ons zomerfenomeen. Voor gewone betalende

stervelingen in de zaal of op de concertweide is zo’n backstage-

toegang immers de ultieme droom. De begeerlijkheid van het

pasje dat die droom kan waarmaken, straalt een beetje af op het

nylonlint waaraan het steevast hangt. Het koord om de nek wordt

vervolgens een hebbeding en collector’s item.

Daar de modewereld graag en gretig inpikt op onze verborgen

verlangens, verschenen de omhanglussen in de jaren ’90 als
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Gezocht: een…

Een delegatie van de Amerikaanse Bronxville Boy Scouts op de World Jamboree van

1937 te Vogelenzang, Nederland; allemaal keurig in uniform mét omhangkoord.

(www.scoutcabin.org)



groepsaccessoire in de hiphopcultuur en bij de skateboarders.

Misschien heeft de Duitse scène van deze jongerenmilieus hier wel

als eerste in Europa op ingespeeld. In Duitsland is het immers sinds

de jaren ’50 al een vertrouwd verschijnsel dat jongeren de sleutel

van hun ouderlijke woning aan een touwtje om de nek dragen.

Vermits er in het Duitse schoolsysteem geen ganse schooldagen

zijn, moeten kinderen waarvan beide ouders een job hebben of

kinderen uit eenoudergezinnen na de middag voor zichzelf

instaan. De Münchener pedagoog-psycholoog Otto Speck

bedacht voor dit fenomeen in de jaren ’50 de wat negatief beladen

term Schlüsselkinder 7. Deze kids zullen gretig

gebruik gemaakt hebben van een hipper alternatief

voor het klassieke grijze of rood-witte sleuteltouwtje

om de hals. In plaats van het te associëren met het

imago van een qua levensduur en omvang

beperkte subcultuur, kwam de modewereld op

het idee om het omhanglint in de kleuren

passend bij hun nieuwste collectie trendy

jongerenkleding hun eigen merknaam mee te

geven. Na de Millet-jas en de Lacoste-krokodil,

zorgt nu het hangkoord van Tommy Hilfiger of

MEXX voor het subtiele verschil.

De weg naar het plat commerciële gebruik van

het ding was daarmee geëffend. Tot enige tijd

geleden werd de neklus in het zakenleven

enkel gebruikt door grote bedrijven om via de

firmakleur en -naam aan hun personeelsleden

op beurzen en conferenties een eenvoudig en

praktisch onderling herkenningsteken te

verschaffen. Het modegebruik inspireerde

grote firma’s en kleinere echter algauw tot

het inzetten ervan als reclamemiddel: het

omhangkoord als weggeefgadget om in één

beweging de (bijna letterlijke) klanten-

binding en de naamsbekendheid te vergroten.

Marketingstrategen moeten hier een – zij

het kortstondig – goed gevoel van krijgen.

Want zie, plots krijg je overal waar iemand

zijn waar aan de man probeert te brengen

zo’n hanglint in de hand gestopt.

Commerciële en overheidsbedrijven,

scholen en vakbonden, entertainment-

groepen en grote evenementen: allemaal

zijn ze mee met deze nieuwste trend.

Bijgevolg kan ieder van ons inmiddels

ook kiezen welk exemplaar vandaag

omgehangen wordt. Alternatieve mannen

laten de lus overigens losjes uit de broek-

zak bengelen. Dat heeft iets cools, zo van:

ik gebruik wel zo’n ding, maar je denkt

toch niet dat ik dat nog rond mijn nek wil

hebben hangen met al die reclame erop.

ÉÉN CONCEPT EN VELE VARIANTEN

Het massale gebruik met meervoudige doelstellingen brengt met

zich mee dat de gedaanteveranderingen van het ding moeilijk bij

te houden zijn. Wie begint te observeren, merkt algauw dat er tal

van verschillende vormen en gebruikswijzen bestaan. Er waren er

hele smalle, die de etymologische verwantschap met ‘nestel’ alle

eer aan deden, maar die erg onpraktisch waren voor reclame-

opdruk. De breedte van de nylonband varieert momenteel van 5 à

10 mm (doorgaans om je gsm of een reclamebadge aan te hangen)

over 15 à 20 mm (voor een VIP-kaart of je

POPULAIRE CULTUUR

Het Laatste Nieuws bood fans van X!nk deze zomer de kans
een exclusieve lanyard met VIP-pas van de populaire boysband te winnen



1 Met dank aan de juffen en meesters van het Paridaensinstituut te Leuven

en vooral aan Annelies, die daarmee net voor het afsluiten van haar lagere-

schooltijd haar eerste stappen in het volksculturele veldwerk zette. Als

welkomstgeschenkje in de middelbare afdeling van de school kreeg ze er

overigens één … met Paridaens-opdruk, jawel !  

2 L.A. TE WINKEL, Wat zoekt de etymologie? Wat heeft men te verstaan door

den innerlijken vorm der woorden?, De Taalgids, 6 (1864), p.213-214.

Raadpleegbaar in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren op

www.bdnl.org

3 Cf. www.drweb.ca/20010308-2.htm en bijvoorbeeld www.merriam-web-

ster.com, http://encarta.msn.com/dictionary_1861624973/lanyard.html of

www.etymonline.com/l1etym.htm

4 Cf. ROB BELEMANS & JAN GOOSSENS, Woordenboek van de Brabantse Dialecten.

Deel III. Inleiding en Klankgeografie. Assen, Van Gorcum, 2000, p.217

5 Met hartelijke dank aan Pierre Lierneux, wetenschappelijk vorser van het

Koninklijk Legermuseum te Brussel, die mij deze inlichtingen over de

militaire voorlopers van onze moderne, burgerlijke ‘omhangkoord’ verschafte.

Ook aan de dienst Fotografie, mevrouw Ilse Bogaerts en aan de heren Roger

Vrancken en Luc Vandeweyer gaat onze hartelijke dank omdat zij – elk op

hun manier – ertoe bijgedragen hebben dat een afbeelding van de vermelde

objecten uit het Legermuseum in dit artikel opgenomen kon worden

6 Zie www.pinetreeweb.com/bp-matabele-campaign-06.htm

7 Cf. http://schluesselkind.adlexikon.de/Schluesselkind.shtml

8 www.collectool.com/fr/Reportage0104.htm 

sleutelbos) tot 25 mm (de show-offversie). De

nieuwste rage – op het moment dat dit artikel

geschreven wordt – is een uitvoering in fluoresce-

rend plastic, waarvan de lus in feite een rits is, zodat

ze naar believen langer of korter gemaakt kan

worden. Maar wie zal zeggen wat de volgende

zomer ons weer allemaal brengen zal, als de lanyard

tegen dan misschien al niet over z’n hoogtepunt

heen is binnen de massacultuur.

Een belangrijk onderscheidend kenmerk binnen de

heden ten dage courante modellen is het type haak

dat aan de lus zit en de vraag of er tussen lus en

haak nog een ‘afklikbaar’ eindje zit. Te bekijken valt

ook of het nog wel (alleen maar) een haakje is, want

er zijn nu ook speciale lusjes en pinnetjes om je gsm

of geheugenchip aan te bevestigen. Voor echte

verzamelaars is ook de manier waarop de tekst

aangebracht is een elementair gegeven.8 Over de

kitschversie met opgekleefde logostickertjes

zwijgen we hier zedig. Je hebt er heel veel waar de

tekst gewoon een opdruk is op het lint (soms zelfs

slechts op één zijde). Dat is natuurlijk ook nog goed-

koop gadgetwerk, vergeleken bij de echte klasse van

een ‘ding’ waar de tekst in de band mee ingeweven

werd. Belangrijk voor de marktwaarde is vervolgens

uiteraard ook de herkomst. Een exemplaar waarmee

men toegang had tot een van de premières van de

film The return of the King uit de Lord of the Rings-

serie verwisselt voor minder dan € 50,00 niet meer

van eigenaar. De lus met Audi Quatro-opdruk (enkel

verspreid onder de werknemers van de autocon-

structeur) haalt gemakkelijk een straatwaarde van

€ 25,00. Terwijl de smalle, gratis uitgedeelde Volkswagen Golf-

omhanger ‘niet echt gegeerd’ is.

ZEGT U HET MAAR

Het moge dus duidelijk zijn: we hebben hier te maken met een

gebruiksvoorwerp dat – nu nog even ? – in is. Daardoor biedt het

meteen ook een weerspiegeling van de manieren waarop wij ons

in algemeen gangbare zaken toch weer meteen van elkaar

proberen te onderscheiden. Eén aspect blijven we voorlopig

echter met z’n allen gemeen hebben: we missen

een naam voor het bewuste ‘ding om onze hals’.

Waarom heeft niet samen met het voorwerp ook

zijn Engelse naam lanyard zich meteen breed

gemaakt? Wellicht speelt hier mee dat het maar om

een onbeduidend accessoire gaat. Wat eraan

hangt, zal voor de gebruiker doorgaans van groter

belang en meer waarde zijn. Het is ook een beetje

een seizoensgebonden artikel dat bij voorkeur in

de zomerse vakantieperiode gebruikt wordt,

wanneer we geen jas en zo weinig mogelijk broek-

zakken en handtassen willen dragen. Het past ook

uitsluitend bij ongedwongen vrijetijdskleding. Wie

het op een maat- of een mantelpak draagt, werd

daar duidelijk door zijn superieuren toe verplicht.

En tenslotte heb je er alvast geen naam meer voor

nodig om het in je bezit te krijgen. Probeer er eens

geen te hebben dezer dagen.

Op vergelijkbare wijze konden we ook lange tijd

door het leven zonder een woord voor ‘het staafje

voor het scheiden van koopartikelen op een kassa-

band’. U weet wel dat langwerpige dingetje, dat de

caissière met een gezwind gebaar langs de rolband

naar achteren schuift en dat u vervolgens weer

erop plaatst om aan te geven tot waar uw inkopen

gaan. Decennialang hebben we dat ding met z’n

allen achteloos gebruikt zonder dat het een naam

had. Sinds september 2002 is in Nederland de

actiegroep ‘Over de Balk’ echter in deze tot actie

overgegaan. Zij proberen op allerlei wijzen om het

woord ‘beurtbalkje’ voor dit voorwerp ingang te

doen vinden in de Nederlandse taal (cf. www.beurtbalkje.nl). Het

zal afwachten zijn of dit nieuwe woord in de volgende editie van

de ‘dikke’ van Dale eindelijk opgenomen is. Zo hard willen we bij

het VCV voorlopig niet van stapel lopen. Als ons omhangding een

naam krijgt, dan moet u allen als spraakmakende gemeenschap

daar maar zelf voor zorgen. We willen wel graag wat voorzetten

geven en met name eens testen hoe taalcreatief Vlamingen kunnen

zijn als ze ook buiten de lijntjes van het Standaardnederlands

mogen kleuren. Daarom nodigen we u uit om massaal deel te

nemen aan onze hebbedingwedstrijd ! �
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Gezocht: een…

Scheidsrechters, trainers en
badmeesters dragen er

beroepshalve eentje

Het is moeilijk om anno 2004
géén lanyard in je bezit

te hebben


