
Over standpuntverkramping en stoorzenderschap

door Jaap Bakker

Even nog de voorgeschiedenis. In 1992 schreef ik voor het maandblad Onze Taal een driedelige 'Woordenboekentest' waarin

ik acht verklarende Nederlandse woordenboeken vergeleek. De methode die ik daarvoor heb gebruikt, heb ik tijdens de
Matthias de Vries-bijeenkomst van mei 1993 uiteengezet; de schriftelijke versie van die voordracht werd onder de titel 'De

methodologie van de woordenboekrecensie' afgedrukt in Trefwoord 5.

Dit artikel was voor P. van Sterkenburg aanleiding tot een opgewonden reactie in Trefwoord 6 waarin hij te kennen gaf dat er

van de uitgangspunten, de methodes en de uitkomsten van mijn warenonderzoek geen spaan deugt, en van mij nog minder. Ik

ben behept met formidabele kortzichtigheid en kwantitatieve praalzucht, ik spuit kwik in sinaasappelen en vergelijk Saint-

Estèphes met Santenays, ik ben een neofiet, een enfant terrible en een betreurenswaardige stoorzender. [61]

Aldus de lexicograaf prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg, every inch a gentleman.

In een discussie je gelijk proberen te halen door je opponent als een boosaardige Pietje Bell af te schilderen - 't is een

manier, natuurlijk, maar erg chic kan ik het niet vinden. Ik had aanvankelijk dan ook weinig zin om te reageren op Van

Sterkenburgs tirade. Toch heb ik besloten tot een repliek, al was het maar om de schijn te vermijden dat ik het eens zou zijn

met een betoog dat zozeer op misvattingen en halve waarheden drijft.

Wetenschappelijke pretenties?
Allereerst: Van Sterkenburg dicht mij wetenschappelijke pretenties toe die ik nimmer heb gehad en zelfs expliciet van de

hand heb gewezen. Ik heb mijn methodiek zeer voorzichtig zo gekarakteriseerd:

'Wetenschappelijke trekjes zijn misschien de vaste en in principe controleerbare werkwijze en het gebruikmaken van
betrekkelijk grote, en eveneens controleerbare, steekproeven.'

Dat is alles. En toch draagt Van Sterkenburg mij voortdurend na dat ik niet voldoe aan de, door hem geconstrueerde,

wetenschappelijke normen. Kennelijk heeft de titel van mijn verhaal, 'De methodologie van de woordenboekrecensie',

verkeerde verwachtingen gewekt. Inderdaad, als je die titel letterlijk neemt is het een vlag die de lading niet dekt. Ik rekende

erop dat de gemiddelde lezer na tien seconden wel zou doorhebben dat die uitdrukking als een hyperbool gelezen moet

worden. Maar goed, wie moeite heeft met het interpreteren van woorden in hun context, mag van mij dat tweede 'de' per

ommegaande veranderen in 'een'.

Ik heb 'De methodologie...' niet geschreven om de Trefwoord-lezers voor te houden hoe recensies in elkaar moeten steken,
noch om uiteen te zetten hoe mijn recensies gewoonlijk in elkaar steken, maar om de totstandkoming te belichten van een

recensistisch curiosum, genaamd de Woordenboekentest.

Die test is een curiosum geworden omdat hij aan drie specifieke eisen moest voldoen: hij moest a) vergelijkend van aard zijn,

b) praktisch relevante informatie bevatten en c) leesbaar zijn voor een groot publiek van niet-taalkundigen. Om aan deze eisen

te voldoen heb ik welbewust het standpunt van de gebruiker gekozen. Van Sterkenburg schijnt niet te begrijpen dat je vanuit

een ander standpunt dan dat van de lexicograaf naar woorden-boeken kunt kijken, en dat zo'n ander standpunt gepaard gaat

met andere prioriteiten en andere beoordelingscriteria dan de zijne.

Het barse 'hoe kún je nou niet weten dat...' -toontje, het gemuggezift, de arrogantie, de onwil om zich in andermans

denkwijze te verplaatsen: het zijn evenveel bewijzen van een standpuntverkramping die mij nogal pessimistisch maakt over

zijn ontvankelijkheid voor tegenargumenten. Maar aangezien ik dat niet zeker weet, zal ik toch maar proberen mijn

overwegingen nog wat nader toe te lichten. Laten we omwille van de discussie even aannemen dat de standpunten van mij en

Van Sterkenburg evenwaardig zijn, en dat ze allebei hun eigen ratio en hun eigen beperkingen hebben. Hieronder zal ik, om
begrijpelijke redenen, vooral ingaan op de ratio van mijn standpunt en de beperkingen van het zijne.



Is doelstellingen toetsen wenselijk?
Een woordenboekrecensent, aldus Van Sterkenburg, dient 'te toetsen of de redactie waargemaakt heeft wat zij voor haar

specifieke doelgroep wenste waar te maken', c.q. het woordenboek op grond van de doelstellingen van de auteur' te

beoordelen. Ik vind dit voorschrift, door de auteur meermalen herhaald alsof het de vanzelfsprekendste zaak van de wereld is,

eenzijdig en onrealistisch.
1. Het impliceert dat een recensent de doelstellingen van de lexicograaf als een natuurwet zou moeten aanvaarden. Zó dociel

hoef je als criticus toch niet te zijn! Doelstellingen kunnen best te hoog of te laag gegrepen zijn, of vaag geformuleerd, of

slecht beargumenteerd - en daar zou je dan niets van mogen zeggen? Kom nou.

2. Een bezwaar dat hiermee samenhangt is dat een recensie die alleen maar doelstellingen toetst, geen inzicht geeft in de

krachtsverhoudingen tussen woordenboeken. Had ik de Woordenboekentest - een vergelijkend warenonderzoek - zo

uitgevoerd, dan waren er acht rapporten ontstaan over de mate waarin de woordenboeken aan hun eigen doelstellingen

voldoen. Dat is weinig verhelderend en zelfs potentieel misleidend. Een woordenboek dat beperkte [62] doelstellingen

formuleert zou gemakkelijk een negen kunnen scoren, terwijl een werk met hoge ambities die niet helemaal worden

waargemaakt, het met een zeventje zou moeten doen. Toch zou dat laatste werk per saldo wel even goed, of beter kunnen zijn

dan het eerste.

3. Een woordenboek kan volgens allerlei normen worden beoordeeld. De enige norm die Van Sterkenburg lijkt te erkennen is

de norm van (ik parafraseer even) 'interne consistentie'. Een recensent kan echter ook een esthetische norm hanteren (hoe
'mooi' zijn de definities, hoe 'leuk' zijn de voorbeeldzinnen), een ethische norm (is het boek vrij van discriminerende of

godslasterlijke passages?), een economische norm (krijgen we waar voor ons geld?), een pragmatische norm (krijgt de

beoogde gebruiker snel en afdoende antwoord op zijn vragen?), een betrouwbaarheidsnorm of een volledigheidsnorm.

Voor zover ik de Nederlandse woordenboekkritiek ken, gaan recensies meestal uit van een beperkt aantal normen, in

wisselende combinaties. Ik vind dat al die recensiestijlen in principe bestaansrecht hebben, ook die waarin de 'inwendige

consistentie' -norm geen hoofdrol speelt. Voor mij gaat het erom dat de recensent zijn lezers nuttige informatie geeft en

probeert het besproken werk, binnen de gestelde kaders, zoveel mogelijk recht te doen.

In de Woordenboekentest stond de pragmatische norm op de voorgrond. Pas in tweede instantie, bij het

formuleren van een oordeel, heb ik de kennelijke bedoelingen van de lexicograaf laten meewegen. Ik meende de test zo te

kunnen inrichten dat de merites van de onderzochte werken duidelijk uit de verf kwamen. Daarbij ging de aandacht niet in de

eerste plaats uit naar de structuurkenmerken. Ik heb, bij wijze van spreken, acht auto's getest door ermee van Helsinki naar

Gibraltar te rijden, in de verwachting dat het onder de motorkap verborgen vernuft wel zou blijken uit het rijgedrag.
De keus voor de pragmatische norm werd mede ingegeven door de observatie dat de simpele, alledaagse aspecten van het

woordenboekgebruik in veel recensies onderbelicht blijven. Een recensent kan spits en virtuoos aantonen dat woordenboek A

minder lemma's bevat dan de uitgever claimt, dat woordenboek B te weinig moderne schrijvers aanhaalt, of dat woordenboek

C op uitnemende wijze de morfosemantische definitie hanteert - maar de lezer heeft dan nog steeds geen antwoord op de

vraag: 'Is dit nu een geschikt woordenboek voor mij?'

Is doelstellingen toetsen mogelijk?
Toen ik mijn onderzoek voorbereidde heb ik alle inleidingen van de woordenboeken bestudeerd. Onlangs heb ik dat opnieuw

gedaan, omdat Van Sterkenburg er zo op hamerde. In de inleiding ontvouwt de lexicograaf immers zijn Doelstellingen en

definieert hij zijn Doelgroepen!

Beide keren was de conclusie hetzelfde: Doelgroepen of doelstellingen worden door vrijwel geen woordenboek

omschreven. Een uitzondering wordt gevormd door Van Sterkenburgs eigen woordenboeken: de kleine NN en de grote NN.
De kleine NN rekent tot zijn doelgroep 'leerlingen van het voortgezet onderwijs' (van MAVO'ers tot gymnasiasten - niet

direct een homogeen gezelschap) en wijdt zestien omni-interpretabele regels aan 'het doel van dit woordenboek'. De grote NN

omschrijft geen doelgroepen, maar wel doelstellingen. Ook hier blijft er veel te raden over. De redactie zegt bijvoorbeeld het

'hedendaags Nederlands' te willen beschrijven en verklaren, maar maakt niet duidelijk wiens hedendaags Nederlands zij op

het oog heeft, noch waar de grens tussen heden- en gisterendaags is getrokken.

De Grote Van Dale noemt doelgroepen noch doelstellingen, maar omschrijft wel zijn identiteit: een hedendaags-diachroon

verklarend woordenboek dat de tijdsperiode van 1850 tot 1992 bestrijkt. De overige woordenboeken geven zelfs geen



zelfidentificatie. Wel valt uit de inleidingen op te maken dat men primair het hedendaagse vocabulaire wil beschrijven;

daarbij wordt de reikwijdte van het begrip 'hedendaags' echter niet gedefinieerd.

Het moge inmiddels duidelijk zijn dat Van Sterkenburgs dogma -'Toets de in de inleiding geformuleerde doelstellingen' -

naar het rijk der luchtkastelen moet worden verwezen. Het voorschrift is uit theoretisch oogpunt aanvechtbaar en in de

praktijk onuitvoerbaar. De meeste inleidingen zijn zo vaag geformuleerd dat er geen toetsbare claims uit kunnen worden

afgeleid.

Onvergelijkbare grootheden?

Heb ik onvergelijkbare grootheden vergeleken? Heb [63] ik acht verschillende schapen over één kam geschoren? Toen ik aan

de Woordenboekentest begon had ik geen reden om dat te denken, en nu ik terugkijk op het uitgevoerde onderzoek, heb ik

daar nog steeds geen reden toe.

Het probleem is dat onvergelijkbaarheid bijzonder moeilijk te bewijzen is, zolang niet alle lexicografen scherp en

eenduidig het profiel van hun woordenboek schetsen. De Grote Van Dale omschrijft zich als een hedendaags-diachroon

woordenboek, maar uit de inleidingen van Verschueren en de Grote Koenen kun je niet afleiden dat die uitsluitend

hedendaags willen zijn. De NN'S zeggen zowel produktie- als receptiewoordenboek te willen zijn, maar de andere lexica

bekennen op dat gebied geen kleur. Soms ook past de inleiding niet bij de inhoud. Het Prismawoordenboek (sinds kort

omgedoopt tot Woordenboek Nederlands van Het Spectrum) is, zo leert een eerste oriëntatie, sterk gericht op het actieve

taalgebruik; toch afficheert het zich niet als produktiewoordenboek. En de Grote Van Dale benadrukt in de inleiding vooral

het passieve aspect, terwijl de artikelen onmiskenbaar allerlei informatie voor de actieve taalgebruiker bevatten: woord-

accenten, stijl- en normatieve labels, synoniemen, sporadische uitspraakaanwijzingen.

Bij gebrek aan duidelijke en contrastieve profilering ben ik uitgegaan van de werkhypothese dat alle te onderzoeken

woordenboeken taalkundige, min of meer hedendaagse receptie-annex-produktiewoordenboeken zijn - uiteraard van
uiteenlopende omvang en met individuele extra's. Een evidente uitzondering was het taalkundig-encyclopedische

woordenboek van Verschueren, dat ik heb kunnen inpassen door de encyclopedische artikelen buiten beschouwing te laten

(hetgeen in het latere testrapport werd verantwoord). Verder waren er geen werken die redelijkerwijs voor een status aparte

in aanmerking kwamen. De profielverschillen die ik kon vermoeden waren niet zo groot dat ze buiten het meetbereik van de

test vielen.

Schimmige consument?
De consument, die in mijn opzet zo'n centrale rol speelt, is niet een concrete woordenboekgebruiker, maar de optelsom van

een aantal consumententypen. De aspecten die ik voor deze 'cumulatieve consument' van belang achtte, heb ik in de

woordenboeken onderzocht en in de testrapporten gepresenteerd.

Vooraf heb ik de lezers uitdrukkelijk uitgenodigd zich te realiseren tot welk consumententype ze behoorden. Zie dit citaat uit

de eerste aflevering:

Ook bij woordenboeken moet u zich niet blindstaren op 'objectieve' gegevens; u moet zich vooral afvragen welk naslagwerk
het beste bij u past. Dat vergt enig zelfonderzoek. Bent u een actieve taalgebruiker iemand die veel spreekt, schrijft en/of
redigeert? Of bent u in de eerste plaats een lezer? Leest u veel oudere literatuur, of vooral hedendaagse teksten? Bent u
ongeduldig van aard? Stelt u belang in achtergrondinformatie en curieuze woordbetekenissen? Welke woordenboeken hebt u
al in de kast staan?
Als u voor uzelf die vragen kunt beantwoorden, dan weet u welke waarde u moet hechten aan de cijfers en commentaren die
ik u zo dadelijk zal voorzetten.

Natuurlijk had ik nog meer dimensies kunnen onderscheiden -leeftijd, afkomst, opleidingsniveau- maar omdat ik bij het Onze

Taal-publiek in deze opzichten een zekere homogeniteit veronderstelde, heb ik dat niet gedaan. Toch meen ik te kunnen

zeggen dat weinig recensies zo gedifferentieerd zijn omgegaan met het begrip 'consument' als juist de Woordenboekentest.
In 'De methodologie van de woordenboekrecensie' heb ik deze eigenschap waarschijnlijk wat te weinig benadrukt. Ik kan

dan ook enigszins begrijpen dat Van Sterkenburg uit het verhaal heeft opgemaakt dat mijn consument 'schimmig blijft omdat

hij niet nader gedefinieerd wordt'. Maar hij draaft door in zijn conclusies. Aan het eind van zijn betoog verklaart hij mij

onbevoegd om 'argeloze consumenten een oordeelkundig aankoopadvies te geven'. Alvorens zo'n oordeel uit te spreken, had



hij zich op de hoogte moeten stellen van wat ik precies heb gezegd. In zijn artikel refereert hij echter nergens aan de

Woordenboekentest; de artikelenreeks staat ook niet in de lijst van gebruikte bronnen.

Waarom al die tellingen?
De lexicograaf, het lexicografische produkt, de recensent, de argeloze consument: Van Sterkenburg generaliseert er lustig op

los. Ik vind het allemaal best, behalve wanneer zulke generalisaties berusten op onvoldoende documentatie. Dan ontstaan er
[64] misvattingen, onder andere over de rol die de tellingen en de cijfers in mijn onderzoek hebben gespeeld. Daarover nog
het volgende.

De Woordenboekentest wilde recht doen aan de diversiteit van de woordenboeken en van de woorden-

boekgebruikers. Daarom was het nodig een groot aantal waarnemingen te doen aan een groot aantal verschillende aspecten. Ik

wilde niet op toevallige indrukken afgaan, want die kunnen bedrieglijk zijn en laten zich op den duur lastig vergelijken.

Vandaar ook de keus voor 'testbatterijen': vooraf opgestelde lijsten van woorden die, voor zover mijn voorstellingsverrnogen

reikte, interessant konden zijn voor de pluriforme consumentengroep.

Vele van die waarnemingen waren kwantitatief van aard en werden dus in getallen vastgelegd. Al dat getel was nodig om

met enige zekerheid te kunnen zeggen dat boek A meer actuele woorden bevat dan boek B, dat boek B meer verbindingen

geeft maar minder etymologische informatie dan boek C, enzovoort. Ik ben me er steeds van bewust geweest dat dit systeem

geen aanspraak kan maken op wetenschappelijke nauwkeurigheid. Toch is het naar mijn mening een betere basis voor een

kwaliteitsoordeel dan het onsystematisch noteren van te hooi en te gras verzamelde impressies. Ik moest binnen een beperkte
tijd een groot aantal aspecten onderzoeken, en deze aanpak maakte het mogelijk daar toch een redelijke indruk van te krijgen.

Bovendien heb ik het niet gelaten bij tellingen. Ik heb de artikelen ook steeds gelezen, op me laten inwerken en onderling

vergeleken. Paradoxen zoals Van Sterkenburg schetst (bijvoorbeeld slechte, onnodig wijdlopige definities die meer punten

scoren dan goede definities met weinig uitlegelementen) kwamen weleens voor, maar waren beperkt in omvang en frequentie.

In ieder geval ben ik ervan overtuigd dat het systeem niet heeft geleid tot systematische onder-of overwaardering van

afzonderlijke woordenboeken.

Wat betekenen de cijfers?
De tellingen en andere waarnemingen werden vervolgens in scores omgezet. Omdat ik de lezers wilde laten zien waarop mijn

uitspraken waren gebaseerd, zonder evenwel de testrapporten te verstikken in getallen, heb ik die scores rubrieksgewijs in een

aantal cijfers samengevat. Het systeem van 'schoolcijfers' dat ik heb gebruikt heeft voor- en nadelen. Een nadeel is dat een

schoolcijfer gemakkelijk wordt opgevat als een waardeoordeel. Zo is het niet bedoeld. Een cijfer is een relatieve grootheid,
die uitdrukt in welke mate een bepaald soort informatie in een woordenboek vertegenwoordigd is. Daar heb ik de lezers van

de Woordenboekentest ook steeds, iedere aflevering weer, op gewezen.

Van Sterkenburg, die de Woordenboekentest niet kent, heeft die cijfers dan ook faliekant gemisinterpreteerd. Hij denkt dat

ik van een woorden-boek verlang dat het op alle fronten tienen haalt. Hij denkt dat ik het de grote NN kwalijk neem dat het

voor het onderdeel 'oudste woorden' een 4+ scoort. Dat is toch echt niet waar. De cijfers zijn in de eerste plaats bedoeld om

onderlinge vergelijking mogelijk te maken. Ze laten bijvoorbeeld zien dat het adjectief 'hedendaags' van de grote NN veel

meer inhoud heeft dan het 'eigentijds' van de Grote Koenen. In een oogopslag kan men vaststellen welk woordenboek het

meeste werk maakt van achtergrondinformatie, synoniemen of gebruiksgemak. De lezer kan uit de cijfers een profiel afleiden

- een profiel dat de lexicografen zèlf meestal verzuimen te schetsen.

In de toelichtingen gaf ik waar nodig specifieke informatie over deelaspecten. Soms sprak ik ook een waardeoordeel uit;

dit kwam tot stand door de score te plaatsen tegen de achtergrond van de opzet, de omvang en, niet te vergeten, de prijs van

het betreffende woordenboek. Zo kon bijvoorbeeld een cijfer 5 bij een klein en goedkoop woordenboek leiden tot een lovend
commentaar, maar bij een groot en duur woordenboek tot een kritische opmerking.

Desalniettemin heeft Van Sterkenburgs misinterpretatie me wel aan het denken gezet. De morele connotaties van

schoolcijfers zijn erg sterk, en het is denkbaar dat zelfs de gewaarschuwde Onze Taal-lezers zich er niet aan hebben kunnen

onttrekken. Bij een aantal rubrieken was het misschien beter geweest de score onbewerkt te presenteren. Dus niet 'Oudste

woorden - 4' maar 'Steekproef oudste woorden - 37/100'.Zo zijn er stellig nog diverse andere verbeteringen mogelijk in de

samenstelling van de testbatterij, de beoordelingsmethodiek en de presentatie van de bevindingen.

Ik zou willen dat Van Sterkenburg wat meer had geprobeerd mij aan het denken te zetten, in plaats van



[65] mijn denkvermogen systematisch in twijfel te trekken. Zijn argumentatiestijl is, afgezien van alles wat ik er al over heb
gezegd, domweg improduktief. Terecht verlangt hij dat een recensent blijk geeft van 'de intentie het besproken produkt te
verbeteren' , maar als de lexicograaf niet de intentie heeft naar de recensent te luisteren, blokkeert hij de weg naar een
constructieve gedachtenwisseling - over verbetering van woordenboeken en van woordenboekrecensies.

Dit artikel verscheen eerder in Trefwoord, 7, 1994, pp. 60-65. De paginanummering van het origineel staat tussen [ ] vermeld.


