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In mijn stuk in Trefwoord 8 (juni 1994) over de cd van de OED smeekte ik de heren 
van AND om bij het WNT (deze vier afkortingen zou ik in elk ander blad moeten 
uitleggen: compact disc, Oxford English Dictionary, AND electronic publishing b.v., 
Woordenboek der Nederlandsche Taal, maar de Trefwoord-lezer weet dat natuurlijk) 
de mogelijkheden om in woorden te kijken, en om syntactische verschijnselen te 
kunnen bestuderen, te vergroten. Behalve het zoeken naar losse woorden, 
woordrijtjes, citaat-schrijversnamen en nog enkele mogelijkheden waarbij steeds 
concrete letters gebruikt moesten worden, waren immers slechts twee zeer ruwe 
variabelen te gebruiken: het vraagteken dat op een willekeurige letter sloeg en de 
asterisk die op een willekeurig rijtje letters sloeg. Daarmee was het wel mogelijk om 
bijvoorbeeld alle woorden die op -heid eindigen of met ont- beginnen of ergens in 
het midden de opeenvolging ngstschr bezitten te vinden, maar niet een simpele 
woordklasse als die van de herhaalwoorden als tuttut, klinkerwisselwoorden als 
zigzag en keerwoorden als lepel. Daarvoor is het immers nodig om de waarde van 
zo'n lettervariabele vast te kunnen houden. Ook kon je bij de OED niet een simpele 
vraag beantwoord krijgen als: waar volgt een woord op zichzelf, zoals in de zin wie 
braaf is is gek, of: wanneer staat een hulpwerkwoord achter en wanneer voor het 
bijbehorende deelwoord. Dan is het nodig om de waarde van een woordvariabele 
(dat de asterisk tussen twee spaties is) vast te kunnen houden. 
 
AND ging op mijn smeekbede niet in en toen ik vroeg waarom niet, antwoordden ze: 
`Omdat wij uw stuk in Trefwoord niet lazen, ja dat hele Trefwoord niet kennen.' 
 
In september 1996 is de cd van het WNT verschenen, zoals de lezers van dit blad 
ongetwijfeld weten. AND verzocht mij het eerste exemplaar uit te reiken of in 
ontvangst te nemen. Ik ben geen professionele winkel-opener en ik vroeg als 
honorarium een aantal gegevens die zij, met de gedigitaliseerde WNT in hun bezit, 
eenvoudig konden vinden, maar die de bij de cd geleverde software je niet levert. Ik 
wilde graag meer weten over de lijst van (niet minder dan) anderhalf miljoen 
verschillende woorden die in de tekst van het WNT te vinden zijn. Die lijst is immers 
door haar omvang voor een menselijk oog niet eenvoudig te bekijken, al ben ik 
eraan bezig. Ten tweede wilde ik graag een opgave van de (naar mijn schatting) 
duizend gevallen waarin directe woordherhaling in de tekst optrad. Ten derde wilde 
ik graag een opgave van alle symmetrische lepel-woorden. Die drie dingen kreeg ik 
en het lijkt me eerlijk ze aan u door te geven, in afwachting van een nadere analyse 
die ik nog hoop te maken. 
 
 
 
 

                                                 
* Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Trefwoord 11, 1996, p. 9-13. De paginanummering van het 
origineel wordt tussen [  ] weergegeven. 



[10] De lengtes van de anderhalf miljoen woorden 
 
Ik was tamelijk verbaasd over dat aantal van anderhalf miljoen verschillende 
woorden in een tekst van veertig miljoen woorden. Maar wie in de lijst kijkt, ontdekt 
al gauw dat de definitie van het begrip woord zo scherp was dat bijvoorbeeld het tel- 
en lidwoord een in niet minder dan 38 vormen in de lijst voorkomt, en dan reken ik 
de gevallen als 'n niet mee. Zeer veel woorden staan er in louter hoofdletters (als ze 
een artikel in het WNT bezitten), met vooraan een hoofdletter, en in kleine letters. Ik 
ben nog aan het steekproeven om uit te vinden hoeveel verschillende woorden in 
een iets onscherpere opvatting in de lijst voorkomen. 
 
Wat de lengte van de woorden betreft kreeg ik een opgave, die in lijst A is ingekort 
door de duizendtallen te geven. De precieze aantallen zijn zinloos, omdat, 
bijvoorbeeld, de Griekse woorden en zinnen een lengte van driemaal het aantal 
letters bezitten. We zien de bekende stompe berg met een top bij acht, negen en 
tien letters zoals die ook bij de woorden uit Van Dale (achtste druk) is te zien op 
bladzijde XI van Nieuwborgs Retrograde Woordenboek van de Nederlandse Taal 
(Antwerpen 1969). 
 
In dat woordenboek was wapenstilstandsonderhandelingen het langste lemma. Door 
de lijst van zeer lange woorden te inspecteren kunnen we niet alleen de langste 
woorden vinden die het WNT als lemma heeft, maar ook de langste woorden die 
überhaupt in dat boek voorkomen. Als u de moeite neemt om 29 vraagtekens en 
een asterisk in te tikken kunt u ze zelf ook vinden. 
 
Lemmata van 29 letters zijn: handboogschuttersmaatschappij en 
levensverzekeringmaatschappij (zonder -s- tussen verzekering en maatschappij, 
hoewel het in het artikel wel met een -s- voorkomt). Van Dale wint het dus met zijn 
wapenstilstandsonderhandelingen. 
 
Woorden van 33 letters in het WNT zijn: levensverzekeringsaangelegenheden, 
steenhouwerspatroonsvereenigingen en transportverzekeringsmaatschappij. In de 
lijst komen langere `woorden' voor, maar dat zijn allerlei bijzondere gevallen zoals 
de al genoemde woorden in Griekse letters. Driemaal is het verbindingsstreepje of 
het is-gelijk-teken schuldig. Niemand zal de tramlijn Stationsplein-Kwakel-
Leidschevaart (in het artikel TRAM) of de bootlijn Taal-Pangandaran-Kalipoetjang-
Tjilatjap (in het artikel STOOMBOOT) als woorden beschouwen, terwijl de 
constructie tussenribspieren=intercostaalspieren (in het artikel TUSSCHEN) tot de 
drukfouten gerekend mag worden. Dat te dicht opeen gedrukte is-gelijk-teken is een 
Leidse drukfout. Even leek het of Ten Brink in 1904 het ijselijk lange woord 
Nederlandschewinteravondbijeenkomsten (in het Supplement-artikel AMUSEUR) 
had opgeschreven, maar bij inspectie in het papieren woordenboek bleek daar wel 
degelijk een spatie achter Nederlandsche te staan, zodat we dit een Indiase drukfout 
mogen noemen. Pas met de digitalisering is een correctie van het WNT [11] mogelijk 
geworden. In de lijst van anderhalf miljoen zijn de drukfouten vaak zo aan te wijzen. 
 
 
 
 
 
 



Woordrepetities 
 
Op grond van een steekproef met een paar woorden die zich nog weleens achter 
zichzelf bevinden (zoals is, was, zijn, die, dat, het, je) had ik het aantal 
woordrepetities in de test van vier miljoen woorden op duizend geschat. De 
computer van AND leverde mij echter niet minder dan tienduizend repetities, 
afkomstig van 3200 verschillende woorden. In lijst B heb ik de woorden die het 
vaakst tot repetitie aanleiding gaven opgesomd. Als u wilt weten hoe is is in een zin 
kan voorkomen hoeft u slechts in de Query de frase is is in te voeren. 
 
Tweeduizend woorden worden maar op één plaats in de tekst gerepeteerd. 
Vijfhonderd worden tweemaal gerepeteerd, tweehonderd drie keer, 133 vier keer, 74 
vijf keer, 48 zes keer, 31 zeven keer, 27 acht keer en 7 negen keer. Tussen de tien 
en honderd keer ziet men woordrepetitie optreden bij 126 verschillende woorden, 
terwijl negen woorden ieder meer dan honderd keer direct achter zichzelf 
voorkwamen. Nadere analyse van deze repetities is gewenst. Zo bleek mij dat de 76 
gevallen waarbij in de tekst de herhaling de de voorkomt, nogal eens op een Leidse 
drukfout wijzen, waarbij de Nederlandse corrector het voorkomen van de aan het 
eind van een kolom en ook nog eens voorin de volgende kolom niet opvalt en de 
Indiase overtikker dit vanzelfsprekend keurig overneemt. 
 
 
Keerwoorden 
 
De firma AND leverde mij een lijst van 468 keerwoorden. Daarin ontbraken natuurlijk 
gevallen als pijp, neeën, saga's en meêneem, omdat die niet (vanwege lange -ij, 
trema, apostrof en ^) als keerwoorden beschouwd worden. In de lijst stonden vele 
klinkerloze rijtjes, eigennamen, vreemde woorden, afkortingen en drukfouten. In lijst 
C heb ik de keerwoorden die ik als Nederlandse keerwoorden beschouw, 
opgenomen. 
 
De komende jaren zullen ongetwijfeld velen ontdekkingen in het gedigitaliseerde 
WNT doen. Als dat ontdekkingen zijn die met de bijgeleverde software niet mogelijk 
zijn, lijkt het me goed dat de ontdekkers ze zo spoedig mogelijk publiceren. Dat 
neemt niet weg dat mijn oorspronkelijke bede, een software die echte variabelen 
voor letters en woorden toelaat, onverminderd smekend klinkt. 
 
[12] Lijst A Aantal woorden (maal duizend) per lengte 
 

lengte aantal lengte aantal 
1 0 13 94 
2 3 14 63 
3 13 15 41 
4 39 16 27 
5 70 17 17 
6 110 18 11 
7 154 19 7 
8 188 20 4 
9 210 21 1 

10 205 22 1 
11 176 23 1 
12 134 24 0 

totaal   1569 
 



Lijst B Frequente repetenten 
 

aantal repetities woord  
430 is  
380 van  
260 dat  
180 je  
170 die  
165 zijn  
118 in  
106 het  
104 en  

86 ja  
77 neen  
76 de  
61 een  
61 was  
60 op  
59 doen  
52 heeft  
48 hooft  
48 met  
47 ik  
44 kom  
44 ha  
40 wordt  
37 niet  
34 iets  
33 alles  
33 och  
31 he  
31 gy  
30 ons  
30 weg  

 
 
        
[13] Lijst C Nederlandse keerwoorden 
 
Aga, aha, alla, anna, ara, arara, assa (uit ah ça, Gezelle 1865), ava, bab (in Breero's 
guijl-bab), beb, bob, casac, coc, coccoc, cooc, daad, dad, deed, did, dod, dood, dud 
(Starter: hoe dud gij dus?), duud, dyd, ebbe, ede, effe, ege, egge, ehe, eke, ele, elle, 
eme, emme (= `hebben'), ene, enne, eppe, ere, erre (ar bij Vondel), ese, esse, ete, 
etste, ette, eve, ewe, eye, geg (althans het verkleinwoord geggetje), geleg, geeg, 
geweg, gezeg, giddig, gig, gillig, gippig, gittig, hah, heh, huh, kaak, kabak, kabbak, 
kajak, kak, kasak, kayak, kazak, keek, kek, kerrek, kiik, kik, kittik, kok, kokkok, kook, 
kortrok, kuk, kukuk, kyk, leael, leffel, legel, lel, lemmel, lepel, lettel, lil, lol, lul, luul, 
maandnaam, madam, malam, mam, mem, mom, mum, naagaan, naagegaan, naan, 
nebben, nedertreden, neen, neffen, negen, neggen, nehen, neien, neken, nelen 
(alleen als onderdeel van sinter-nellen), nemen, nemmen, nen, nepen, nippen, 
neren, nesen, neten, netten, neven, newen, neyen, nin, non, noon (werkwoord noôn 
bij Vondel, maar ook in de rij priem, terts, sext, noon), oho, oto, paap, pap, peep, 
pep, piip, pip, poop, pop, pup, puup, pyp, raar, radar (ja, dat staat erin!), redder, 
reder, reer (`schreeuwerig meisje'), reger, reier, reinier, reker, rekker, remmer, 
renner, rentner, reper, repper, retter (`beweeglijk jongetje'), rettetter, rever, reyer, rir, 
roor (tresoor bij Breero), rotator, rotor, saas, sas, sawas, sdoods (door sdoods 
vermaan), sedes, serres, ses, sis, slegels, snekens, snevens, sos, staats, stats, 



steets, stoots (Vonder: een stier die alree stoots is), stuts, sus, sys, taat, tat, teet, 
tellet, temet, temmet, teret, tet, tettet, tettettet, tiit, tit, toot, tot (het hoogstfrequente 
keerwoord in geschreven Nederlands), tretert, truurt, tut, tuttut, tuttuttut, tuut, tuuttuut 
(het enige keerwoord van acht letters in het WNT), tyt, uhu, uzu, vuuv (in vuuv-en-
twintig), vyv, waw (alleen in: Hondje zegt `Ba-waw'), weew (Huygens' woord voor 
weduwe), wow (niet het Engelse wow!maar Hilarides' vorm van wou), wuw, 
yamamay. 
 
Raadselachtig blijven: bib, dugud, exe, fuf, megem, rabar, re'er, terret. Zij leden aan 
niet-vinden van een rood vierkantje, dat de Query-gebruiker soms treft. 
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