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Het anekdotisch WNT
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Als de Woordenschat van Taco de Beer en Eliza Laurillard de kwalificatie 'het leukste woordenboek van de
negentiende eeuw' verdient, dan mag het Woordenboek der Nederlandsche Taal wat mij betreft met recht de
geschiedenis ingaan als het leukste (en dus niet per se het grootste of het beste) woordenboek ter wereld. Beide
woordenboeken hebben opvallend veel gemeen: men vindt erin wat elders niet te vinden is en iedere pagina biedt
de argeloze gebruiker wel een of meer verrassingen. Beide woordenboeken voldoen kortom aan hun
vooropgezette doel om een schatkamer van de taal te zijn. Hoe die schatkamer is ingericht, is een tweede.

Over het WNT en zijn makers is onnoemelijk veel te melden: weetjes en anekdoten die in de meer serieuze
literatuur niet of slechts terloops aan bod komen. De rubriek 'Vulsel voor de gans', die u voortaan met enige
regelmaat in Trefwoord zult aantreffen, is gewijd aan die kleine wetenswaardigheden. Om de rubriek niet
belangrijker te maken dan ze is, worden de verschillende afleveringen gepresenteerd in de vorm van kleine
artikelen of bladvullingen. Ter kennismaking volgt hier een wat ruimer bemeten portie 'Vulsel voor de gans'.

vulsel voor de gans
De naam 'Vulsel voor de gans' gaat terug op een uitspraak van P.J. Cosijn, die van 1871 tot 1877 verbonden was
aan de WNT-redactie. Veel van mijn materiaal put ik uit de bewaard gebleven notities van oud-redacteur Adriaan
Beets, die als geen ander geïnteresseerd was in de (anekdotische) geschiedenis van het WNT. In een notitie uit
1931 schrijft Beets: '''Vulsel voor de gans", zoo noemde Cosijn spottend, de regels poëzie, die De Vries wel eens
wat al te overvloedig en te uitvoerig placht te citeeren; die zeker een aardige vulling voor de artikels (en bij gevolg
voor de vellen en afleveringen) van 't Woordenboek waren.'

pecunia
Wie het woordenboek haalt met enige gevleugelde woorden moet wel beroemd zijn. Matthias de Vries, de
grondlegger van het WNT, was beroemd en haalde het woordenboek. In de Woordenschat van zijn vrienden De
Beer en Laurillard (1899) vindt men onder de letter q zijn hartekreet: quaerenda pecunia primum, d.i. allereerst
moet geld gezocht worden. Het had het motto kunnen zijn voor het WNT, dat in zijn beginjaren voortdurend om
geld verlegen zat. Matthias de Vries uitte zijn kreet echter in 1865, toen de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden nieuw leven ingeblazen moest worden en De Vries, die enige jaren voorzitter van de
Maatschappij zou zijn, erop aandrong dat eerst naar de financiële middelen moest worden gezocht.

bubbel
Toegegeven: het is een klein foutje, maar het is toch slordig. Bij het WNT-artikel dubbel (I), dat zich over twaalf
kolommen uitstrekt, vindt men in de kopregel boven de kolommen elf keer keurig dubbel (I), behalve dan in die
ene kolom waarboven bubbel (l) prijkt.

februari
De WNT-redacteur is ongetwijfeld degene die het meest neust in het WNT, al was het maar om na te gaan of
vaste verbindingen, zegswijzen, uitdrukkingen, spreekwoorden en, in de oudere delen, samenstellingen met 'zijn'
of 'haar' woord al behandeld zijn. Bovendien is het altijd nuttig om te zien hoe synonieme of zinverwante woorden
door een voorganger behandeld zijn. Meestal levert dat geblader en gezoek wel wat op, maar als men het deel C-
Fuut ter hand moet nemen, mag de verwachting niet te hoog gespannen zijn. Zelfs als in aanmerking genomen
wordt dat veel vreemde woorden en bastaardwoorden [38] destijds buiten de boot moesten vallen, dat destijds



'soberder' geredigeerd werd en dat destijds aanzienlijk minder materiaal voorhanden was, dan nog vindt men
verdacht weinig van zijn gading. In de wandeling heeft het deel C-Fuut dan ook de bijnaam C-Flut. Een van de
meest schrijnende tekortkomingen is wel het ontbreken van het woord februari. Alle maanden van het jaar zijn in
het WNT te vinden, maar februari was even vergeten.

zie nergens
Het is een klassieker. En in vrijwel geen enkel woordenboek ontbreekt zij: de loze verwijzing. Ook het WNT kent
zo'n fraai exemplaar van wat terecht een doorn in het oog is van iedere woordenboekgebruiker. Wie bij het woord
fuchsia kijkt, vindt daar de verwijzing: Zie foksia. Maar u kunt zien wat u wilt, het woord foksia staat niet in het
WNT: tussen fokker (lI) en foksie is niets te vinden.

geheim gemak
In den regel neemt het WNT geen blad voor de mond als een onwelvoeglijk woord moet worden beschreven. De
omschrijving van geheim gemak, t.w. 'euphemistische benaming voor de plaats, welke men niet gaarne noemt, en
die men althans met eenigen schijn van geheimzinnigheid bezoekt', zal dan ook niet ingegeven zijn door vrees om
te shockeren, maar moet eerder gezien worden als een poging om het proces van 'verhulling' te beschrijven.
Niettemin is die poging verre van geslaagd te noemen. 'Als je niet beter wist zou je denken dat het over een
bordeel gaat, of een leprakolonie', luidt het wat al te harde oordeel van Riemer Reinsma in zijn Prisma van de
eufemismen
 (Het Spectrum, Utrecht 1992, p. 67).

kandelaar
Onze verre voorvaderen plachten zich in dronkenschap niet al te best te gedragen. In menige kroeg kwam het tot
een handgemeen, waarbij beschonken lieden elkaar te lijf gingen met alles wat voorhanden was. Afgaande op de
middeleeuwse en 16de-eeuwse keuren moet de kan daarbij een geliefd projectiel geweest zijn: het mitter cannen
werpen en de cannesmac en canneworp werden uitdrukkelijk verboden, zoals ook bij onze oosterburen het mit
kanne werfen en kannenwurf van overheidswege niet geapprecieerd werden. Het WNT wijdt aan dit gebruik dan
ook een apart betekenisnummer bij het artikel kan (lI). Kennelijk had de WNT-redacteur de kannen nog in het
hoofd toen hij het woord kandelaar moest bewerken en in een apart schrapje meende te moeten opmerken dat de
kandelaar 'bij huiselijken twist of in 't gelag' ook als werptuig dient. Bij het woord servies blijft ons dergelijke voor
de betekenis niet relevante informatie gelukkig bespaard.

Beets
Tijdens een bezoek aan mevrouw Van Vollenhoven-v.d. Poll werd WNT-redacteur Adriaan Beets, die van 1888 tot
1933 verbonden was aan de redactie van het WNT, voorgesteld aan dr. Schaepman van het bisschoppelijk
seminarie. 'De grote Beets van het Woordenboek?', wilde Schaepman weten, waarop Beets bescheiden maar
gevat antwoordde: 'De Beets van het grote Woordenboek' .

poot
In ruwe taal wordt, zoals u weet, het woord poot wel gebruikt als benaming voor de hand, het been of de voet van
de mens. De handwoordenboeken laten er geen twijfel over bestaan dat dit vulgair, gemeenzaam of ruw
taalgebruik is, al blijft onduidelijk wat nu precies het verschil is tussen die labels. Het WNT gaat echter, althans
naar onze huidige normen, wel erg ver: betekenis 3 van poot (I) luidt onomwonden: 'In de ruwe taal der lagere
volksklassen voor: hand.'

revolutie!
Als u in het WNT de samenstellingen van het woord revolutie opslaat en de kolommen 700 t/m 702 aan een nader
onderzoek onderwerpt, komt u tot de conclusie dat deze kolommen op schrikbarende wijze door elkaar geklutst
zijn. In kolom 700 wordt de opnoemer revolutiebouw gevolgd door revolutiejaar. In kolom 701 wordt echter na het



woord revolutieman de draad weer opgenomen met revolutiebouwer t/m revolutiehuis, waarna het alfabet
vervolgd wordt met revolutieoorlog. Een van de eersten die de fout ontdekten was WNT-redacteur C.H.A.
Kruyskamp, die bij verschijning van de betreffende aflevering al van zijn pensioen genoot. In een brief aan het
WNT informeerde hij gekscherend of daar wellicht de revolutie was uitgebroken. [39]

verneuken
Voelt u zich ook zo verneukt als u in het WNT bij het artikel verneuken ter vergelijking doorverwezen wordt naar
een artikel vernukken dat even verderop niet is opgenomen? De verneuken-redacteur, die zelf vernukkelen als
nevenvorm bij verneukelen (I) opvoerde, veronderstelde dat zijn collega vernukken wel een lemma waardig zou
keuren. Deze besloot echter, kennelijk weer niet wetend dat verneukelen al behandeld was, het gewestelijke
vernukken niet op te nemen.

stapeltje
Het is bijna iedere WNT-redacteur wel eens overkomen: uit de duizenden fiches van zijn traject zet hij een
stapeltje fiches apart, bijvoorbeeld omdat de etymologie van het betreffende woord nog uitgezocht moet worden,
omdat enige citaten in de oorspronkelijke bronnen geverifieerd moeten worden, omdat met een collega overlegd
moet worden, kortom, omdat hij vindt dat er dwingende redenen zijn om het apart te zetten. Als het gehele traject
ingeleverd is, wil zo'n inmiddels vergeten stapeltje nog wel eens opduiken en moet het in allerijl alsnog verwerkt
worden. Heel soms blijft het stapeltje in zijn verborgen hoekje liggen en wordt het pas ontdekt als zijn wel
bewerkte soortgenoten reeds gepubliceerd zijn.

Dat gebeurde met de samenstellingen en samenstellende afleidingen van het woord verwondering, dat in al zijn
kaalheid in het hoofdwerk is opgenomen. Verwonderingbarend, verwonderingskruid, verwonderingsteeken,
verwonderingswaardig(heid) en verwonderingwekkend werden uiteindelijk via de 'Bijvoegsels en Verbeteringen'
op de valreep het WNT ingesmokkeld. Een zelfde lot trof ook het woord uitdunnen, dat in zijn geheel vergeten
was.

een zeer rare Chinees
Soms voelt men aan zijn water dat definities niet adequaat zijn: meestal lijken ze onjuiste of onvolledige informatie
te geven, soms lijken ze te specifiek. De definitie in het WNT van het woord waterchinees doet vermoeden dat
een dergelijke te grote specificering heeft plaatsgevonden. In de 12de uitgave van Van Dale vinden we dat een
waterchinees in de verbinding een rare waterchinees op een 'wonderlijk mens' duidt. Meer informatie biedt ons de
11de editie van Van Dale: naast de figuurlijke verbinding vermeldt die druk ook een eigenlijke betekenis: naam
voor de op het water, in woonschepen levende Chinezen. Ook het WNT kent een figuurlijke en een eigenlijke
betekenis. De figuurlijke wordt keurig omschreven met 'benaming voor een eigenaardig, zonderling persoon; race
snijboon', al had de redacteur er volledigheidshalve wel bij mogen vermelden dat het vooral in verbinding met het
adjectief raar voorkomt. De eigenlijke betekenis die het WNT vermeldt is echter veel te veel toegesneden op de
enige vindplaats die in het materiaal voorhanden was. Dat een waterchinees in het algemeen de Nederlandse
benaming was voor een 'Chinees die, overboord gezet, op een bamboematje zit te visschen' wil er bij mij
tenminste niet in.

blunder
Om niet de indruk te wekken dat ik mij in de rubriek 'Vulsel voor de gans' uitsluitend verlustig in de flaters en
foutjes van collega's en oud-collega's, volgt hier een enorme blunder van eigen makelij. Na in het WNT een
analytische definitie gegeven te hebben van het woord werkinrichting en de diverse soorten daarvan, besloot ik de
betekenisomschrijving met een reeks synoniemen: bedelaarsgesticht, verbeterhuis, armenhuis en tot slot, u raadt
het al, werkinrichting. Waarmee maar gezegd wil zijn dat deemoed de lexicograaf past.

Dit artikel is eerder verschenen in Trefwoord, 8, 1994 ppn. 37-39. De paginanummering van het origineel staat
tussen [  ] vermeld.


