
 
 
 

De Woordenaar 
 
Nieuwsbrief van het Matthias de Vries-Genootschap 
Vijfde Jaargang, nr. 2 - Oktober 2001                            ISSN 1386-4629 
 
Redactie: Jan Posthumus (hoofdred.) & Geart van der Meer 
Kopij:  op schijf 3,5 inch in Word of WordPerfect naar T. Zondagstr. 10, 9301HM Roden; tel. 
050-5019322 of per E-Mail naar j.posthumus@hccnet.nl, of vdmeer@let.rug.nl (Geart van der 
Meer, Vakgroep Engels, Groningen) 
 
 
--------------------------------------------------- 
 
VOORAF 
 
Met dit nummer wordt een eerste lustrum afgesloten. De plank is voor deze gelegenheid helemaal 
leeggemaakt, wat veertig pagina’s tekst heeft opgeleverd. Eindelijk verschijnt nu mijn relaas over de 
vaak genoemde plagiaataffaire die destijds speelde tussen Prick van Wely en het duo Ten Bruggencate 
– Van der Wal.  Johan Gerritsen snijdt naar aanleiding van gegevens in het Van Dale Etymologisch 
Woordenboek een aantal dateringskwesties aan. Mijn preoccupatie met de spelling van ontleende 
Engelse werkwoorden heeft uiting gevonden in een lang stuk bij de nieuwe druk van de beredeneerde 
spellinggids Faxen – faxte – gefaxt van Corriejanne Timmers. Bijdragen over  nieuwe uitgaven 
kwamen binnen van Jan van Donselaar en Jaap Engelsman. Verder vindt u de gebruikelijke 
signaleringen en berichten. Wegens ruimtegebrek is de rubriek ‘Woorden’ ook ditmaal komen te 
vervallen.  Op moment van schrijven wachten we met spanning op de drie inhaaldelen bij het WNT, 
die langer bij de uitgever zijn gebleven dan de bedoeling was. Ook kijken we uit naar de bijgewerkte 
tweede druk van Marc De Costers Woordenboek van Populaire Uitdrukkingen, een nieuw te 
verschijnen Woordenboek van eufemismen en politiek correct taalgebruik van zijn hand, en het 
Chronologisch Woordenboek van Nicoline van der Sijs, waarop zij binnenkort promoveert. Hierover 
meer in het volgende nummer, waarvoor ook sommigen van u nog in de pen horen te klimmen. Kopij 
gaarne uiterlijk per 1 april 2002.  
(JP)   
 
 
EEN PLAGIAATAFFAIRE: PRICK VAN WELY IN HET STRIJDPERK TEGEN  TEN 
BRUGGENCATE EN VAN DER WAL.* 
 
Jan Posthumus  
 
[De hier beschreven episode maakte deel uit van mijn artikel ‘F.P.H. Prick van Wely (1867-1926): een 
gedreven woordenaar (II)’. Dit vervolgartikel (zie voor deel I: Trefwoord, 12, [1998], pp. 89-122; 
verder geciteerd als Posthumus 1998) bleef, ten gevolge van het opheffen van Trefwoord als papieren 
tijdschrift, ongepubliceerd. Eerdere verwijzingen naar de affaire (zie Ewoud Sanders, Trefwoord, 5 
(mei 1993), p. 51,  J. Gerritsen, ibid. en Jan Posthumus, Woordenaar, 2/1 (mei 1998), p. 6) hebben met 
de publicatie van het huidige stuk nu eindelijk een locus gekregen.]  
 
1. Pricks bemoeienis met K. ten Bruggencates Engelsch Woordenboek (1894/1896) 
 
Karel ten Bruggencate (1849-1922) was een verdienstelijk anglist en onderwijsman. Na kortere 
verbintenissen elders, werd hij in 1879 leraar Engels en Duits aan het Gymnasium te Leeuwarden, een 
baan die hij tot 1899 zou blijven vervullen. Vanaf 1893 was hij daar tevens schoolopziener. In 1899 
werd hij benoemd tot inspecteur voor het Middelbaar Onderwijs voor de Zuider-Inspectie, die naast de 
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drie zuidelijke provincies ook de rayons Utrecht, Gelderland, Overijssel en spoedig ook nog Drenthe 
omvatte. Uit dat veeleisende ambt werd hij in 1916 op eigen verzoek eervol ontslagen.  
    
[p. 2} Zijn activiteiten als anglist dateren in hoofdzaak uit zijn Leeuwardense jaren. In die periode 
betoonde hij zich een steunpilaar voor de periodiek Taalstudie (1879-1890),1 zoals de ondertitel 
aangeeft, een ‘Tweemaandelijks tijdschrift voor de studie der nieuwe talen’. Later zette hij met zijn 
Leeuwarder collega Luitje van der Wal (1860-1940) De Engelsche Taalgids (1896-1904) op, een 
wekelijks verschijnend tijdschrift met lessen en oefeningen voor de actenstudie L.O. Voor dit laatste 
periodiek, dat met ijzeren regelmaat ook tijdens de vakanties doorliep, werden jaarlijks zo'n 500 
pagina's kopij aangeleverd. Als leraar verzorgde hij verschillende schooluitgaven, als opleider schreef 
hij studieboeken over de fonetiek en de grammatica van het Engels. De meest blijvende dienst aan de 
Nederlandse anglistiek bewees Ten Bruggencate met zijn Engelsch Woordenboek, het eerste in de 
bekende reeks tweetalige woordenboeken van uitgeverij J.B. Wolters, die ook zijn andere uitgaven 
verzorgde. Deel I (EN) verscheen in 1894, deel II (NE) volgde in 1896. Met zijn regelmatig herziene 
drukken2 is ‘de Ten Bruggencate’ een begrip geworden waarin zijn naam nog steeds voortleeft. 
  
Zoals enkele in het tijdschrift Taalstudie gepubliceerde voorstudies al lieten zien, was dit werk in 
belangrijke mate gebaseerd op eigen waarneming van taalgebruik. Hoewel elk woordenboek, dat van 
Ten Bruggencate inbegrepen, steunt op wat door voorgangers al is geregistreerd, was hier toch in 
zekere zin sprake van een nieuw begin. Voor het deel NE noemde Ten Bruggencate enkele bronnen. 
Voor de keuze van de ingangen had hij R.W. Kuipers' Volledig Woordenboek der Nederlandsche Taal 
(1893) geraadpleegd. Voor de vertaalequivalenten zei hij baat te hebben gevonden bij H. Poutsma's 
taalgids Do you speak English? (1893). 
  
Het nieuwe woordenboek werd met veel waardering ontvangen, maar was natuurlijk nog in 
verschillende opzichten voor verbetering vatbaar. Dat was ook het oordeel van de anglist P. Roorda3, 
die zich in zijn positieve signalering (Museum, II, 1894, kol. 357-358) voorlopig onthield van 
detailkritiek: ‘waarom zou ik den schrijver in deze aankondiging op enkele onjuistheden wijzen, waar 
hij zooveel goeds heeft gegeven?’ Hij zou de auteur in het bezit stellen van zijn aantekeningen en 
wekte anderen op hetzelfde te doen: ‘mijns bedunkens is het onze plicht hem die te doen toekomen, als 
wij overigens zijn werk kunnen goedkeuren.’ Ook deel II werd door hem lovend besproken (Museum, 
IV, 1896, kol. 86-87).  
  
Prick wilde hier gaarne zijn steentje bijdragen. Op instigatie van zijn mentor Bolland was hij in Batavia 
al vroeg begonnen met het maken van notities bij Ten Bruggencates woordenboek. Kennelijk stuurde 
hij een enkele keer privé aantekeningen op,4 maar ter wille van zijn wetenschappelijke carrière gaf hij 
er de voorkeur aan ze te publiceren in vaktijdschriften. Zo vinden we een beschouwing over de tweede 
druk van het deel Engels-Nederlands (1898) in het Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding, IV, 1902, 
p. 418-421.5 Het is een degelijk stuk, waarin enerzijds Ten Bruggencate de eer krijgt die hij verdient, 
en anderzijds op verschillende gebreken in zijn woordenboek wordt gewezen.  
  
Dat in de derde druk (1903) geen van Pricks opmerkingen zijn verwerkt, kan te maken hebben met de 
ietwat ongelukkige verschijningsdatum van het artikel. Het voorwoord voor die druk is namelijk 
gedateerd op oktober 1902, en dat kan betekenen dat Ten Bruggencate geen gelegenheid had Pricks 
kritiek te baat te nemen. Hoe dan ook, het stak Prick dat er voorlopig nog weinig ten goede veranderde. 
Ten Bruggencate besefte overigens dat hij met zijn drukke werkzaamheden onvoldoende aandacht aan 
het woordenboek kon besteden. Daarom werd, mede in overleg met de uitgever, omstreeks deze tijd 
naar iemand gezocht die zijn werk tijdelijk kon overnemen. 
  
Hoeveel er nog te verbeteren viel blijkt overduidelijk uit Pricks kritiek op deel twee van het 
woordenboek. Deze is te vinden in een artikel met de algemene titel ‘Het Nederlands in 
woordenboeken voor de vreemde talen' (Taal en Letteren, XIV, 1904, p. 156-170). Verrassenderwijs 
neemt Prick daarin vrijwel uitsluitend Ten Bruggencates deel Nederlands-Engels op de korrel, waarvan 
op dat moment de tweede druk (1899) ter beschikking stond. Hij levert daarin niet alleen detailkritiek, 
maar stelt bovenal een aantal algemene punten aan de orde die zijns inziens in een goed woordenboek 
naar de vreemde taal toe in acht dienen te worden genomen.     
    
In deze uitvoerige beschouwing, gedateerd oktober 1903, noemt Prick allereerst het ontbreken van 
semantische onderverdelingen in het Nederlandse trefwoord, zodat we bijvoorbeeld bij aas als 
gelijkwaardige vertalingen ace, food, carrion aantreffen. Vervolgens becritiseert hij de veelvuldige 
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aanwezigheid van verouderde of anderszins buitenissige trefwoorden. Van een kleiner woordenboek, 
zoals dat van Ten Bruggencate, mag men toch eisen  ‘dat het enkel of in de eerste plaats de levende taal 
vertegenwoordigt in gangbare of typische woorden en uitdrukkingen zonder dat men den [p. 3] ballast 
van doode taalperioden te doorworstelen heeft’ (p. 159). Wat moeten we met ‘ongerechtigheden als 
karitaat, kal, togen, morgenspraak, verheergewaden, vermast enz.?’ Een verdere opsomming voegt 
daar nog tientallen andere nutteloze woorden en weinig gebruikelijke samenstellingen en afleidingen 
aan toe. (Wie verder kijkt komt er spoedig achter dat deze rariteiten wat al te kritiekloos zijn 
gekopieerd uit het woordenboek van R.K. Kuipers, dat als voorbeeld voor de op te nemen ingangen had 
gediend.)   
    
Daartegenover ontbreken, of zijn althans slecht vertegenwoordigd, bepaalde categorieën woorden die 
wel een plaats verdienen. Prick noemt hier vreemde woorden als nouveauté en timbre (wel aanwezig 
als vertaalequivalenten in EN), en een flinke hoeveelheid andere zoals camaraderie, carte blanche en 
coterie. Ook woorden uit de Oost en persoonsnamen zouden ruimer vertegenwoordigd kunnen zijn. 
    
Terecht wordt ook kritiek geleverd op de vele wonderlijke uitdrukkingen en zegswijzen die Ten 
Bruggencate als Nederlandse ingangen meent te moeten opvoeren. Hier wordt ‘Hollandsch 
gefabriceerd’, omdat de schrijver nu eenmaal allerlei Engelse frasen ook in het Nederlands-Engelse 
deel ‘onder dak wil brengen’ (p. 161). Zo vinden we bij voorbeeld bij het trefwoord genezing de niet-
bestaande Nederlandse zinspreuk ‘Bezorgdheid brengt geene genezing’, louter en alleen om op die 
manier het Engelse ‘care is no cure’ te kunnen oproepen. Nog gekker is bij geheel de zinsnede ‘Zij was 
één groote, geheele glimlach’, die het fraaie, maar weinig gewone ‘she was one vast, substantial smile’ 
moet opleveren.  
    
Even weinig zin heeft het Nederlandse omschrijvingen van alleen in Engeland bestaande instellingen 
en begrippen als trefwoord op te nemen. In Nederland hebben we geen kanselier van de schatkist (E. 
‘chancellor of the exchequer’) of deken op het platteland (E. ‘rural dean’).6 Deze dingen horen niet als 
ingang in een woordenboek NE thuis. 
    
Na nog wat kleine ongerechtigheden van allerlei aard te hebben gesignaleerd, eindigt Prick met het aan 
de kaak stellen van een aantal slechte Nederlandse vertalingen in het deel EN. Samenvattend kan men 
zeggen dat Prick met dit stuk deugdelijk werk had geleverd. Zijn kritiek was ter zake en recht op de 
man af, en naar mijn mening niet onnodig grievend.7 Ook dit artikel verscheen op een ongunstig 
tijdstip, want Ten Bruggencate had, blijkens de datering van het voorwoord, de kopij voor de derde 
druk NE al in november 1903 afgesloten. 
    
De omvangrijkste en meest gedegen kritiek, dit maal op het deel EN, verscheen ten slotte een jaar later 
in Addenda en Corrigenda. De omslag beschrijft dit werk als volgt: ‘I. Proeve van kritiek op het 
Engelsch-Nederlandsch woordenboek van K. ten Bruggencate (uitgave 1902) door F.P.H. Prick van 
Wely. Leeraar aan de H.B.S. te Batavia. Batavia, G. Kolff & Co, 1904.’8 Hier waren dus de 
aantekeningen die Prick door de jaren had verzameld en die hij nu in eigen beheer het licht deed zien. 
Hij was en bleef trots op deze proeve van bekwaamheid en bleef, tevergeefs overigens, pogen er meer 
officiële erkenning voor te vinden door ze ook nog eens in Nederland uitgegeven te krijgen. 
    
De 250 pagina's commentaar geven opnieuw blijk zowel van Pricks gedegen detailkennis van het 
Engels als van zijn goede lexicografische inzichten. In alfabetische volgorde geeft hij honderden 
suggesties voor verbetering op detailpunten waar Ten Bruggencate de plank heeft misgeslagen, en voor 
aanvulling waar essentiële deelbetekenissen ontbreken. Vaak staaft hij zijn kritische opmerkingen met 
citaatzinnen of met verwijzingen naar informatie verstrekt in binnen- en buitenlandse dictionaires. 
Nergens wordt een schampere toon aangeslagen: de gemaakte opmerkingen blijven volstrekt zakelijk 
van aard.  
    
In de ‘Inleiding’ (p. 3-10) worden de meer algemene principes van inrichting en presentatie onder de 
loep genomen. Hij stoort zich aan ‘het totale gemis van systeem in de rangschikking der stof’ (p. 5), 
wat het opzoeken tijdrovend maakt. Als voorbeeld noemt hij de warrige presentatie van omvangrijke 
clusters zoals die voorkomen bij hoofdwoorden als get en come. Ook bekritiseert hij Ten Bruggencates 
neiging om, in plaats van een bruikbare vertaling, een (vermoedelijk uit een Engelse omschrijving 
overgezette) Nederlandse parafrase te geven. Zo staat bij voorbeeld bij wedding-ring niet ‘trouwring’, 
maar ‘gladde gouden ring dien de bruigom bij de huwlijksvoltrekking aan den linker ringvinger der 
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bruid steekt’. Hetzelfde vinden we bij Australia, omschreven als ‘het grootste der eilanden van 
Australasia’. ‘Wij noemen dat Australië’, luidt het droge commentaar van Prick. 
    
Terwijl de kritiek in het werk zelf zakelijk blijft, en ook de terecht minder vleiende opmerkingen in de 
Inleiding niet over de schreef gaan, slaat Prick in een ‘Naschrift’ (gedateerd september 1904) een 
andere toon aan. Zijn samenvattende, wat al te generaliserende, beoordeling valt zeer negatief uit. Hij 
verwoordt deze als volgt: 
  
   Door het boven afgedrukte is de voorraad van mijn aanteekeningen nog lang niet uitgeput. Ik geloof echter dat 

het gegevene wel voldoende is, om de plaatsing van het motto uit De Gids9 boven mijn Inleiding te 
rechtvaardigen en om te bewijzen dat het hier "gevlooide" werk niet kritisch [p. 4] is, noch volledig, noch 
übersichtlich, noch raak wat de equivalenten betreft, noch juist, zoowel wat de vertaling als wat het 
Nederlandsch aangaat. Natuurlijk zijn er ook mooie dingen en welgeslaagde verdietschingen in te vinden en 
behoudt het boek zijn waarde èn als gids voor de uitspraak èn als materiaalverzameling, maar die voordeelen 
wegen niet op tegen de ontelbare tekortkomingen.  

 
Vervolgens meent hij dat drastisch optreden gerechtvaardigd is om bestendiging van deze zeer 
onbevredigende toestand te doorbreken: 
  
   Had het boek van den heer Ten Bruggencate enkel het gezag van iedere andere dictionnaire, dan was er geen 

reden geweest om met heftigheid tegen zijn publicatie te keer te gaan. Dat reeds zo groote gezag wordt echter in 
het onderhavige geval tot de derde macht gebracht door bijzondere omstandigheden en daarom moest ook met 
méér nadruk gewezen worden op de fouten. 

 
Naar wat die bijzondere omstandigheden zijn kunnen we slechts raden. Mogelijk doelt Prick erop dat 
de auteur inmiddels de gezagwekkende positie bekleedt van inspecteur voor het middelbaar onderwijs, 
een punt dat ook later nog eens wordt aangeroerd. Een dergelijke uitbarsting met plotselinge 
verandering van toon is, zoals we eerder al zagen,10 kenmerkend voor onze lexicograaf. Het ‘met 
heftigheid te keer gaan’ is overigens een kwalificatie die meer past bij de toon van het Naschrift dan bij 
het zakelijk commentaar geleverd in de Addenda en Corrigenda. Ten slotte volgt nog een verrassende 
mededeling: 
  
   Inmiddels heeft de firma Wolters mij opgedragen een nieuw Engelsch woordenboek te bewerken, en hierin zal ik 

onderbrengen wat er verder aan te vullen en te emendeeren valt. Met het oog op deze uitgave verzoek ik alle 
belangstellenden mij hun op- en aanmerkingen - ook hun wenschen - te doen toekomen. 

 
Deze mededeling bewijst dat Pricks verdiensten in Nederland niet onopgemerkt waren gebleven. De 
vererende opdracht zal hem ten deel zijn gevallen op grond van zijn boven al genoemde kritieken en 
waarschijnlijk ook vanwege de Addenda en Corrigenda, waarvan de teneur en ook gedeeltelijk de 
inhoud al voor de uiteindelijke publicatiedatum van eind 1904 bij Wolters bekend kunnen zijn 
geweest.11 Ook Ten Bruggencate moet de waarde van Pricks detailkritiek hebben ingezien. In een 
terugblik van enkele jaren later (Het Schoolblad, 12 november 1907, kol. 1669-1670) releveert Prick 
dat ‘de Hr. K. ten Bruggencate in Juli 1904 van meening was dat de bewerker van deel I [= EN] 
vergunning zou moeten hebben om van de Addenda gebruik te maken, wat hij toen zelf aan de firma 
Wolters geschreven heeft.’ Eveneens interessant is de in hetzelfde artikel gedane mededeling dat na de 
publicatie van Addenda en Corrigenda ‘de Hr. Ten Bruggencate zelf zijn uitgever in overweging gaf 
mij de herziening van deel II [= NE] op te dragen.’12  
    
Niets van dit alles kwam echter tot uitvoering. Toen Ten Bruggencate vanwege zijn drukke 
werkzaamheden de redactie enige tijd uit handen gaf, werd niet Prick, maar de Leeuwarder leraar Van 
der Wal zijn tijdelijke opvolger. Evenmin verscheen bij Wolters het ‘nieuw Engelsch woordenboek’ 
dat Prick zou gaan vervaardigen. Als reden daarvoor noemt Zandvoort (Levensbericht, p. 104)13 dat 
Wolters weigerde in te gaan op Pricks eis om ook zijn Addenda en Corrigenda en ‘enkele andere 
werkjes van zijn hand’ te publiceren. Dat Wolters de Addenda en Corrigenda niet apart wilde uitgeven 
was begrijpelijk. Commentaar op een bestaand woordenboek, hoe degelijk en waardevol ook, heeft nu 
eenmaal geen zelfstandige functie. 
    
Bij dit alles rijst de vraag wat voor soort woordenboek Wolters nu eigenlijk precies door Prick wilde 
laten samenstellen, en vooral ook hoe dat zich zou moeten verhouden tot het al bestaande werk van Ten 
Bruggencate. Wie Pricks boven geciteerde Naschrift bij de Addenda en Corrigenda leest, krijgt zo 
ongeveer het idee dat Wolters, het geklungel van Ten Bruggencate zat, Prick nu maar eens wat beters 
wilde laten leveren. Voor meer objectieve informatie kunnen we terecht bij Zandvoort (p. 104), waar 
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het te vervaardigen werk wordt aangeduid als een ’Beknopt Engelsch-Nederlandsch Woordenboek’. 
Het zou dan, naar we moeten aannemen, een plaats hebben moeten krijgen naast Ten Bruggencates 
deel EN. Als ‘beknopte’ uitgave was het dan mogelijk de eerste publicatie geworden in de serie 
‘Schoolwoordenboeken’, die Wolters nu pas een aantal jaren later ging opzetten.14 
    
Niet uitgesloten moet worden dat, naast de door Zandvoort vermelde zakelijke reden, ook bepaalde 
gevoeligheden een rol speelden bij het niet doorgaan van de voorgenomen werkzaamheden. Met zijn 
wildere uitlatingen, zoals die in het Naschrift van de Addenda en Corrigenda, joeg Prick nu eenmaal 
gemakkelijk mensen tegen zich in het harnas. 
 
2. Persoonlijke gevoeligheden; Ten Bruggencate en Van der Wal van plagiaat beschuldigd 
 
Het staat vast dat Prick van Wely met verschillende vakgenoten een volstrekt normale collegiale 
verhouding onderhield. Conflicten konden echter ontstaan met degenen wier werk te intensief op de 
korrel werd genomen. Zij konden zich licht ongemakkelijk gaan voelen onder de regen van kritiek die 
op hen neerdaalde. Deze kritiek was over het algemeen [p. 5] uiterst deskundig en werd gedreven door 
liefde voor het vak. Daarnaast maakte Prick zich in meer algemene uitspraken wel schuldig aan 
doordraverij en had hij een neiging zichzelf op de borst te kloppen. 
    
Het gaat niet aan bedorven verhoudingen, als die zich voordoen, zonder meer op het conto van Prick te 
schrijven. Gerechtvaardigde kritiek moet geaccepteerd kunnen worden. Dat het met Ten Bruggencate 
en Van der Wal mis ging, lag mede aan persoonlijke gevoeligheden die buiten de kern van de zaak 
lagen. 
    
Typerend is de woordenstrijd naar aanleiding van bepaalde terloopse kritiek op Ten Bruggencates 
woordenboek in Pricks Engelsche Parallellen bij Dr. Stoett's: Spreekwoorden, Spreekwijzen, enz. 
(Amsterdam/Weltevreden, 1904). Dit werkje werd door Van der Wal al spoedig gerecenseerd in Het 
Schoolblad (3 mei 1904, kol. 573-574), op een tijdstip dus dat de Addenda en Corrigenda nog ter perse 
waren. Omdat hier de kiemen al aanwezig zijn van de daverende ruzie die drie jaar later los zou 
barsten, is er alle aanleiding de inhoud van deze recensie, en van Pricks antwoord daarop, nader te 
beschouwen. 
    
Van der Wal vond het werkje ‘verdienstelijk en belangrijk’ en dacht ‘dat weinig lezers het zullen 
neerleggen zonder er, hetzij voor het Nederlandsch, hetzij voor het Engelsch, veel uit te hebben 
geleerd.’ Naast zo'n tien regels lof bevat de recensie ook veel kritische opmerkingen. Dat Van der Wal 
Pricks materiaal aanvulde of corrigeerde middels citaten uit eigen verzameling mag gelden als een 
volstrekt normaal onderdeel van de wetenschappelijke discussie. Aanvechtbaar was zijn kritiek op een 
ander, meer algemeen punt. Bij het fourneren van de Engelse parallellen bij Stoetts spreekwoorden en 
zegswijzen had Prick zijn voorbeelden gestaafd met verwijzingen naar verschillende gezaghebbende 
woordenboeken, waarvan hij waar toepasselijk ook wel de gebreken signaleerde. Dat hij daarbij vooral 
het woordenboek van Ten Bruggencate op de korrel nam, schoot Van der Wal in het verkeerde keelgat. 
‘Het dooreenhaspelen van Stoett's Eng. equivalenten en ten B’s Woordenboek, twee totaal heterogene 
dingen’, zo stelde hij, ‘heeft voorlopig niemand meer geschaad dan de schrijver zelf.’ Deze dingen had 
hij, aldus Van der Wal, beter kunnen bewaren voor ‘de toegezegde 2 deeltjes Addenda en Corrigenda.’ 
Hij had al helemaal niets op met de ‘bloemrijke stijl’ waarin de kritiek op Ten Bruggencates 
woordenboek was vervat, en bekritiseerde met name het gebruik van termen als ‘onbeholpen’, 
‘waardeloos’, ‘louter een lamme beteekenisvertaling’, etc.15 Zijn verontwaardiging leidt hem tot de 
volgende conclusie: 
  
   De ‘Addenda en Corrigenda’ critiek, die zoo'n fatale attractie heeft voor het jeugdig gemoed - hoewel somtijds 

noodig16 - is van inferieure soort, en als elke vergissing of elk verzuim nog daarenboven wordt 
gemelodramatiseerd, dan wordt de lectuur, zelfs van een verdienstelijk werkje, noodeloos vermoeiend en 
vervelend. 

 
Wie Pricks werkje nu doorleest, vindt dit een vreemde voorstelling van zaken. Dat er bij de 760 behan-
delde spreekwoorden en gezegden iets meer dan 100 maal verwezen wordt naar ‘T.B.’ (= Ten 
Bruggencate) is niet bijzonder storend. Men kan toch moeilijk bezwaar maken dat bij de aanvulling en 
correctie van Stoetts Engelse parallellen ook de stand van zaken in het meest gezaghebbende woorden-
boek Nederlands-Engels werd betrokken, een woordenboek waarnaar Stoett zelf trouwens ook bij 
gelegenheid verwees. Met het leveren van de Engelse vertalingen van de bekendere Nederlandse 
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zegswijzen bestreken beide werken, hoe verschillend van opzet ook, nu eenmaal een zelfde deelterrein; 
pace Van der Wal, waren het daarom geen ‘totaal heterogene dingen’. 
    
Ook Van der Wals verwijt dat ‘elke vergissing of elk verzuim [door Prick] wordt gedramatiseerd’ 
berust niet op waarheid. Slechts 12 maal heeft de kritiek op een gegeven vertaling een meer of minder 
denigrerende toon. In 75 gevallen, dat wil zeggen drie kwart van het totaal, wordt gewoon zakelijk 
vastgesteld dat een vertaling ontbreekt, of wordt een beter alternatief voorgesteld. Wie zoiets kwetsend 
vindt, heeft wel erg lange tenen, en verliest het belang van het vak uit het oog. Dat ten slotte Ten 
Bruggencates woordenboek niet alleen maar negatieve aandacht kreeg, blijkt uit de 15 gevallen waarin 
een daar gegeven vertaling aan Stoett ten voorbeeld wordt gesteld. 
    
Opvallend in Van der Wals recensie was zijn gevoelsmatige afkeer van wat hij zag als Pricks 
overtreden van bepaalde normen van welvoeglijkheid.17 Deze was kennelijk zo sterk dat zijn vermogen 
tot objectief oordelen in het gedrang kwam. 
    
Pricks reactie verscheen in Het Schoolblad van 28 juli 1904.18 Hij bedankte Van der Wal voor zijn 
‘ondanks alles zoo gunstige beoordeling’, en ook voor zijn aanvullende citaten, waarvan hij niettemin 
de relevantie soms aanvocht. Waarom Van der Wal aanstoot nam aan zijn ‘bloemrijken stijl’, was Prick 
niet duidelijk. ‘Wanneer bewezen worden kan’, zo zei hij, ‘dat het niet waar is, dat een vertaling van 
T.B. "onbeholpen", "waardeloos" of "lam" is, dan heeft de heer v.d.W. het volste recht om mij over 
dergelijke ontboezemingen hard te vallen, héél hard zelfs. Maar dat bewijst hij [p. 6] niet. De cardo 
quaestionis wordt niet aangeraakt om een quaestie van vorm!’ Evenmin begreep hij ‘waarom [...] een 
Addenda en Corrigenda kritiek van inferieure soort zou zijn’ en wees daarbij op het werk van o.a. C. 
Stoffel. 
    
Tussendoor kon hij het niet laten nog eens flink van de toren te blazen. Zo verklaarde hij ‘het werk van 
den heer T.B. ergerlijk inferieur en fataal voor hen, die zich door zijn naam hebben laten verlokken.’ 
Iets verderop heette het werk ‘niets dan een toonbeeld van dilletanterige (sic) slordigheid en een 
vergrijp aan de wetenschap’. Wie de bewijsstukken wilde, kon op aanvrage ‘kosteloos toegezonden 
krijgen de 160 pagina's die nu afgedrukt zijn van Addenda en Corrigenda I.’ Het was, nu na drie 
drukken van Ten Bruggencate nog weinig voortgang was geboekt, ‘meer dan tijd’ eens een goed 
Engels woordenboek tot stand te brengen. 
    
Hoewel hij verklaarde over de aangeroerde inhoudelijke zaken gaarne met zijn opponent in discussie te 
willen treden, ging deze, niet helemaal onbegrijpelijk vanwege toon en teneur van bepaalde 
opmerkingen, daar niet op in. Van der Wal ging weldra serieus aan het werk om de nieuwe druk van 
Ten Bruggencate gereed te maken. De vierde druk van het deel EN verscheen vervolgens in 1907, het 
bijbehorende deel NE begin 1908. Ze hadden elk twee voorwoorden, ondertekend door respectievelijk 
K. ten Bruggencate, die bekend maakte dat hij het werk aan zijn woordenboek wegens drukke 
werkzaamheden uit handen had gegeven, en L. van der Wal, die in het deel EN zeer summier, en in het 
deel NE wat uitgebreider liet weten hoe hij te werk was gegaan. 
    
Prick nam meteen na verschijnen gretig kennis van de nieuwe druk EN. Nadat er in de eerste drie 
drukken weinig was veranderd, merkte hij nu een duidelijke verbetering. Bezig aan een overzicht van 
‘Nieuwe woordenboeken voor de moderne talen’ in het Indische vakblad ’t Onderwijs19 (19 oktober 
1907, p. 482-484), wijdde hij meteen een lange passage aan Van der Wals nieuwe uitgave. Hij 
constateerde met een zekere tevredenheid dat zijn eigen Addenda en vooral de Corrigenda door Van 
der Wal in hoofdzaak waren verwerkt. Dat van ‘deze letterdiefstal’ met geen woord melding werd 
gemaakt, bewees volgens hem nogmaals de waarheid van Nodiers ‘geestige spreuk’: ‘Les dictionnaires 
sont des plagiats par ordre alphabétique.’ Het belette hem echter niet ‘om onomwonden te verklaren dat 
de Heer Ten Bruggencate niet wijzer had kunnen doen dan zijn handen van het boek af te trekken en 
het over te leveren aan de zorg van een zoo kundigen vakman als de Heer van der Wal.’ Niet alleen 
was de alfabetische rangschikking binnen de artikelen nu in orde gebracht, ook waren honderden 
nieuwe woorden toegevoegd en ‘honderden plaatsen soms op schitterende wijze geëmendeerd of 
geheel naar den eisch veranderd’. 
    
Het zal niemand verbazen dat deze voor Prick zo onkarakteristieke stemming van pure euforie niet lang 
stand hield. Twee weken later ('t Onderwijs, 2 november 1907, p. 508-509) wijdde hij nog eens een 
aparte beschouwing aan de nieuwe druk. Allereerst liet hij zijn eigen bemoeienissen met Ten 
Bruggencates woordenboek de revue passeren. Hij releveerde dat ondanks de geleverde kritiek zelfs de 
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derde druk (1902) van wat ‘het woordenboek voor het Engelsch had kunnen en moeten worden’ nog 
steeds ver ‘beneden peil’ was. Hij had zich daarom ‘genoodzaakt [gevoeld] alle welwillendheid het 
zwijgen op te leggen en er eens flink en hardhandig het mes in te zetten, daar de zachte geneeswijze de 
stinkende wonden slechts bestendigde.’ Dat had hij gedaan door op eigen kosten in 1904 zijn Addenda 
en Corrigenda te publiceren,20 waarvan de verdiensten destijds door de firma Wolters en ook Ten 
Bruggencate zelf waren erkend. Hij voelde zich nu schandalig behandeld en beschuldigde, 
geconstateerd hebbend dat Van der Wal zijn kritische opmerkingen zonder bronvermelding had 
‘geannexeerd’, de makers van het woordenboek van plagiaat. 
    
Na deze inleidende opmerkingen leverde hij de gebruikelijke detailkritiek op punten die verbetering 
behoefden, mede in de hoop dat Van der Wal met een volgende druk het woordenboek voor het Engels 
zou leveren ‘waarnaar de Nederlandsche Neuphilologie nu al bijna een halve eeuw heeft uitgezien.’ 
Zijn gunstig oordeel over de inhoud van Van der Wals nieuwe druk blijft gehandhaafd: ‘ondanks al het 
gebeurde’, zo besluit hij zijn beschouwing, ‘voel ik mij gedrongen om mijn oprechte hulde te brengen 
aan zijn zoo verdienstelijke bijdrage tot betere kennis van een alles behalve gemakkelijk idioom.’ 
    
Dit betekende echter niet dat hij de plagiaatkwestie liet rusten. Onder de titel ‘Eerlijke Wetenschap?’ 
wist hij de beschuldigende inleiding van zijn reeds in 't Onderwijs gepubliceerde artikel geplaatst te 
krijgen zowel in Het Schoolblad (12 nov. 1907, kol. 1669-1670) als (in bekorte versie) in het weekblad 
De Amsterdammer (17 nov. 1907, p. 11).21 Hiermee werd het toneel van de strijd naar Nederland 
verplaatst, en werd de affaire ook bekend buiten de nauwere vakkringen. 
    
Als eerste reageerde Ten Bruggencate. Zijn ingezonden stuk, gedateerd 17 Nov. ’07,  verscheen [p. 7] 
ingekort in De Amsterdammer (24 nov. 1907, p. 12) onder de titel ‘Eerlijke Wetenschap?’, en in 
vollediger vorm22 in Het Schoolblad (26 nov. 1907, kol. 1736-37) onder het hoofd ‘Blanke Kritiek?’. In 
de eerste vier alinea's - zoals verwoord in De Amsterdammer - gaf Ten Bruggencate bewijzen dat Prick 
zich aanvankelijk in zeer lovende zin over zijn woordenboek had uitgelaten. Vanaf 1904 was zijn toon 
echter veranderd, en waren, aldus Ten Bruggencate, ‘de futielste fouten in mijn werk en de verdiensten 
van de schrijver zèlf beide herhaaldelijk door een sterk vergrootglas bekeken.’ 
    
Als ergerlijk staaltje van wangedrag noemde hij de manier waarop de beschuldiging van plagiaat hem 
had bereikt. Die stond namelijk op ‘eene briefkaart [...], die begint met "Geachte Heer", en aldus 
eindigt: "Maar een outsider wordt stiekum bestolen door een Inspecteur van het M.O."’23 ‘Waar blijft 
het fatsoen', zo riep Ten Bruggencate uit, ‘als men zùlke dingen op een briefkaart zet?’ Prick, vroeger 
gewoon F.P.H. Prick, ondertekende zijn stukken inmiddels als Dr. F.P.H. Prick van Wely, en dat gaf 
Ten Bruggencate gelegenheid voor de volgende niet ongeestige zet: ‘Ik kan alléén maar hopen, dat zijn 
innerlijke beschaving even snel zich moge ontwikkelen als zijn naam,24 en na eenige jaren gelijken tred 
moge houden met zijne buitengewone kennis van het Engelsch!’ 
    
Als uitsmijter verwees hij de lezer nog naar een stukje ‘koeliedebat’ tussen Prick en Henri Borel dat 
Frans Netscher, tot vermaak van zijn lezers, en mogelijk als afschrikwekkend voorbeeld van de ruwe 
zeden overzee, in zijn Hollandsche Revue had overgenomen uit het Weekblad voor Indië. Hierin 
werden de normen van het voor Ten Bruggencate geldende fatsoen nogmaals zodanig overtreden dat 
hij de conclusie trok: ‘Met zóó iemand heb ik afgedaan.’25 
    
Intussen had hij ook duidelijk gemaakt dat hij wegens zijn drukke werkzaamheden26 voor de nieuwe 
druk ‘niets had kunnen doen dan vluchtig (soms in den trein) de proeven lezen, en hier en daar eene 
kantteekening maken.’ Hij vertrouwde dat Van der Wal ‘den insinueerenden schrijver’ wel verder te 
woord zou staan. 
    
Ten Bruggencate had eigenlijk alleen maar Pricks persoonlijke gedragingen bekritiseerd. Over het 
mogelijke plagiaat was niemand nog iets wijzer geworden. De redactie van De Amsterdammer 
concludeerde dan ook terecht: ‘De eigenlijke quaestie [...] is hiermee echter niet van de baan. [...] Het 
woord is dus aan den heer L. van der Wal.’ 
    
Van der Wals antwoord, gedateerd Leeuwarden, 18 november 1907, werd in Het Schoolblad (26 nov. 
1907, kol. 1738-1739) gelijktijdig met het stuk van Ten Bruggencate gepubliceerd. Wie nu de zaak 
opnieuw onderzoekt, kan niet anders dan vaststellen dat voor de nieuwe druk, al Van der Wals furieuze 
ontkenningen ten spijt, intensief gebruik was gemaakt van Pricks Addenda en Corrigenda. Met welke 
redeneringen Van der Wal dat niettemin probeerde te ontkennen wordt hieronder uiteengezet. 
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In zijn reactie, waarin Prick te pas en te onpas op ironische wijze met ‘Doctor!’ wordt aangesproken, 
begint hij met een onwaarheid. Prick zou zijn aanklacht hebben gebaseerd op de overweging dat ‘de 
vermeerdering en verbetering [van de vierde druk] aan niemand of niets anders ontleend [kon] zijn dan 
aan [zijn] Corrigenda en Addenda.’ Dat had Prick helemaal niet beweerd. Hij had slechts geconstateerd 
dat een groot deel van dat werk in de nieuwe druk was geïncorporeerd, en dat Van der Wal daarnaast 
nog veel andere voortreffelijke verbeteringen had aangebracht. 
    
Van der Wal ging er vervolgens toe over het belang van de Addenda en Corrigenda te reduceren. Hij 
was verbaasd te horen dat dat werk 250 pagina's telde. Hij kende namelijk alleen maar de 160 pagina's 
die Prick hem eens ‘ter beoordeeling’ had toegezonden; merkende ‘hoe weinig [hij] ze noodig had’, 
had hij ook nooit naar de voltooiing geïnformeerd. Als dit waar was, wijst het, gezien de over het 
algemeen uitstekende kwaliteit van Pricks opmerkingen, op een betreurenswaardig gebrek aan interesse 
voor zijn vak. 
    
Terwijl Van der Wal heftig ontkende dat hij zich aan laakbaar gedrag had schuldig gemaakt, vond hij 
het toch wenselijk om de buitenwereld duidelijk te maken dat de zonde, zo die begaan was, slechts van 
beperkte omvang had kunnen zijn. Op Pricks 160 pagina's stonden 1167 woorden behandeld, en als die 
allemaal onder elkaar op een aparte regel werden gezet, zouden ze slechts een kwantitatief 
verwaarloosbaar aantal van 8 pagina's beslaan. Deze kwantificering van de zonde maakt geen sterke 
indruk, en wat de rekenarij betreft, gaat het natuurlijk niet alleen om de trefwoorden op zich, maar 
vooral om wat daarover wordt opgemerkt. Soms noemde Prick onder één trefwoord ook verschillende 
andere gevallen. Verder zou het, als er toch geteld moest worden, relevanter zijn om vast te stellen 
welk percentage van de verbeteringen eventueel op het conto van de A & C zou kunnen worden 
gesteld. 
    
Vervolgens kwam het kwalitatieve aspect aan de orde. In opmerkelijk contrast met zijn [p. 8] eerder 
beleden desinteresse in dat werk, bekende Van der Wal nu aan Prick dat hij in de Addenda en 
Corrigenda had gevonden: ‘Veel moois, veel werk van superieure qualiteit, wat weinigen u na zullen 
doen.’ Maar daar ging het niet om. De vraag was: ‘Moest ik dit overnemen?’ Het antwoord daarop was 
dat dit niet hoefde, omdat Van der Wal de dingen die Prick noemde, zelf ook wel wist. Ook hij had 
goede woordenboeken en beschikte over relevante citaten.  
    
Wie echter weet dat twee mensen die eenzelfde woordenboek onder de loep nemen nooit precies 
dezelfde emendaties voorstellen, zal dit een onbeschaamde bewering vinden. Van der Wal mocht dan 
uitdrukkelijk verklaren dat van de nieuwe druk ‘noch het 1ste, noch het straks te verschijnen 2de deel 
[...] één enkele toevoeging of verbetering bevat, die niet berust op plaatsen [cursivering in origineel; 
JP] waarover ik persoonlijk beschik, of op de autoriteit van gezaghebbende woordenboeken’, het is 
ondenkbaar dat Pricks Addenda en Corrigenda hem niet vaak op de goede weg hadden geholpen. 
    
Bij dit alles ontkende Van der Wal overigens geenszins dat een groot deel van de Addenda en 
Corrigenda inderdaad in zijn nieuwe druk terug te vinden was. Dit blijkt onder andere uit de eerste 
volzin van de volgende passage, die verder laat zien op welk bedroevend peil Van der Wal de discussie 
voerde: 
  
   Ge bemerkt dat (ook) de door u voorgedragen wijzigingen en aanvullingen zijn opgenomen, en: 
         Perhaps it was right to dissemble your love 
         But why did you kick me downstairs? 
 Om ruim baan te maken voor het woordenboek waarmee gij druk bezig zijt? Dus uit broodnijd? Moet ik dàt 

aannemen, Doctor?27 
 
Van der Wal verkeerde natuurlijk in een moeilijk parket. Hoe kon hij de buitenwereld doen geloven dat 
hij, hoewel bekend met de inhoud van de Addenda en Corrigenda, daar geen gebruik van had gemaakt? 
Hoe moest hij het onaannemelijke toch waar maken? Dat kon moeilijk zonder hier en daar flink om 
zich heen te slaan. Hoe ver hij bereid was te gaan, blijkt uit zijn vlucht naar voren in de volgende 
alinea: ‘En als ik u misschien wederkeerig van dienst kan zijn, b.v. op het gebied van realia (no 
offence, Doctor!), dan gaarne; mits mijn naam vermelden, geen annexaties, Doctor! Ik sta op eer-
lijkheid, en Doctor, niet alleen op het gebied van wetenschap.’28 In de gegeven omstandigheden is dit 
een ronduit onbeschaamde opmerking.  
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De ervaring wijst uit dat iemand die van plagiaat wordt beschuldigd, dat aanvankelijk steevast ontkent. 
Om het zelfrespect overeind te houden worden allerlei verdedigingsmechanismen in werking gesteld, 
waarbij vaak moeilijk is vast te stellen in welke mate de waarheid bewust wordt gemanipuleerd en in 
hoe verre iemand echt in zijn gedebiteerde onwaarheden gelooft. Misschien had Van der Wal door het 
begrip ‘plagiaat’ op te vatten als ‘klakkeloos overnemen’, zichzelf weten te overtuigen dat een derge-
lijke hatelijke beschuldiging niet op hem van toepassing was. 
    
Hij had immers de Addenda en Corrigenda kritisch doorgenomen. Daarbij was hem gebleken, zoals hij 
in zijn samenvatting zei, dat ‘annexeeren van [Pricks] pennevruchten: 1) nergens noodig’ was [d.w.z. 
hij wist alles zelf ook wel, c.q. beschikte zelf over de bronnen die Prick noemde], 2) ‘in eenige gevallen 
alles behalve wenschelijk’ was [d.w.z. hij was het een enkele maal niet met Prick eens], 3) ‘in vele 
gevallen onmogelijk’ was [d.w.z. Prick had slechts bij een beperkt aantal trefwoorden commentaar 
geleverd].  
    
Als plagiaat echter wordt gedefinieerd als ‘het zonder vermelding annexeren van andermans 
geestesproducten’, dan had Van der Wal, zoals zal blijken, zich wel degelijk aan dat vergrijp 
bezondigd. Pricks beschuldiging was dan ook gegrond, en kon alleen met de nodige sofisterij ontkend 
worden. Als we de drie redenen die Van der Wal aanvoerde om zich van schuld vrij te pleiten kritisch 
bekijken, moeten we vaststellen dat de eerste op een onwaarheid berust, of op zijn minst gekwalificeerd 
moet worden als een onwaarachtige constructie achteraf, en dat de andere twee volstrekt irrelevant zijn. 
    
De fijne puntjes van Van der Wals sofistische redeneringen waren natuurlijk niet besteed aan de lezers 
van De Amsterdammer. Misschien was er tussen Van der Wal en de redactie aanvankelijk onenigheid 
over de inhoud van zijn reactie, want pas na verloop van zes weken verscheen er in het nummer van 29 
december (p. 3) een uiterst kort stukje, opgesteld te Leeuwarden, op 5 december 1907. Voor de 
noodzaak gesteld zich tot de essentie te beperken, nam Van der Wal zijn toevlucht tot de grove leugen 
‘niets te hebben overgenomen uit het werkje van den heer Prick’. Hij noemde daarvoor weer dezelfde 
drie redenen als in Het Schoolblad en verwees voor nadere adstructie naar het in dat blad gepubliceerde 
artikel. Na het citeren van een lovende alinea die Prick in 't Onderwijs aan de nieuwe druk had gewijd, 
bracht hij met zijn afsluitende passage een nieuw element in het geding: 
  
   De gelijktijdige publicatie van twee zoo geheel verschillende beoordeelingen, de grillige en complexe vormen 

waarin de waardering van mijn persoon en mijne capaciteit zich uit bij den heer Prick, werken tot schade van 
mijne reputatie, mystificeerend en maken rechtvaardiging in niet vakbladen bijna onmogelijk. 

 
[p. 9] Het is duidelijk dat hij zich, nu hij niet de ruimte kreeg voor versluierende redeneringen, slecht 
op zijn gemak voelde. Op het thema van de onberekenbaarheid van Pricks opinies zou Van der Wal 
blijven tamboereren. Op het huidige punt was dit echter niet terecht. Bewondering voor de inhoud van 
het woordenboek als zodanig liet zich uitstekend verenigen met de vaststelling dat bepaalde ver-
beteringen niet van de auteur zelf afkomstig waren. 
    
Met deze eerste ronde van de woordenwisseling was de zaak niet tot oplossing gekomen. Tegenover de 
beschuldiging van Prick stond de ontkenning van Van der Wal. Mogelijk omdat de ingezonden stukken 
nogal wat persoonlijke aanvallen bevatten, vond de redactie van Het Schoolblad het wel genoeg, en 
verklaarde onderaan de brief van Van der Wal: ‘Wij sluiten de debatten’. 
    
De strijd werd nu in De Amsterdammer voortgezet.29 In zijn stuk ‘Het plagiaat verdedigd?’ (9 februari 
1908, p. 10) betreurde Prick het dat de redactie van Het Schoolblad onmiddellijk ‘mir nichts dir ... 
alles’ de debatten had afgesloten zonder zijn bewijzen af te wachten. Hij merkte op dat Van der Wal 
wel zijn eigen bronnen en citaten kon hebben, maar dat daar niet de Nederlandse vertaling bij stond. 
Hij noemde vervolgens zo'n 50 trefwoorden beginnend met de letter <a>, waarbij Van der Wals 
emendaties een opvallende overeenkomst vertoonden met de inhoud van de Addenda en Corrigenda. 
    
Het is jammer dat Prick niet op het idee kwam het <o>-traject onder de loep te nemen. Dat levert 
namelijk volstrekt dodelijke bewijzen voor Van der Wals leentjebuurschap. Men zal zich herinneren 
dat Van der Wal had gezegd slechts 160 pagina's van de A & C te kennen. Deze blijken te eindigen met 
het trefwoord ostension. Als we dat eerste gedeelte van de letter <o> nalopen, blijkt dat van Pricks 41 
recommendaties 35 in het woordenboek zijn terug te vinden, 27 letterlijk (daarbij inbegrepen het 
schrappen van afgekeurde vertalingen) en 8 in iets aangepaste vorm. Het resterende deel van de letter 
<o> (other-oxymoron) vertoont een geheel tegengesteld beeld. Van Pricks 28 suggesties tot verbetering 
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is nu bijna niets in het woordenboek terug te vinden; er is namelijk in slechts 3 gevallen sprake van - nu 
ongetwijfeld toevallige - overeenstemming. Deze cijfers laten geen enkele ruimte voor twijfel over Van 
der Wals handelwijze. 
    
Van der Wal repliceerde met ‘Well roared, lion!’ (23 februari, p. 8). Hij ging op de ingeslagen weg 
voort en bestookte Prick vanuit de stellingen die hij in zijn nogal moeizame eerste reactie had 
betrokken. Hij herhaalde de leugen dat volgens Prick de verbeteringen in de nieuwe druk geheel te 
danken waren aan de Addenda en Corrigenda. Hij had verder de brutaliteit te zeggen dat ‘het 
intellectueel eigendom van den heer P. bij nader onderzoek30 voor een groot deel het 
gemeenschappelijk eigendom bleek te zijn van iederen leek, die zich in 't bezit van een Encyclopaedie 
of gezaghebbend woordenboek verheugde.’ Ook wekte hij weer de suggestie dat Pricks beoordelingen 
gekenmerkt werden door inconsistentie. 
    
Van der Wal ging nog een stapje verder. Vanuit zijn eigen onwrikbare gelijk had hij eigenlijk wel de 
volgende verklaring van Prick verwacht: ‘Ik heb me vergist; tegenover die honderden schitterende 
emendaties kan ik moeilijk blijven beweren, dat die enkele plaatsen31 waarin ge natuurlijk min of meer 
met mij overeenstemt door u aan mij hoefden te worden ontleend.’  Hij meende ook te mogen 
verwachten dat ‘de heer P., in zelfverdediging op mijne talrijke bewijsplaatsen zou ingaan, en ten 
minste zou probeeren de bewijskracht daarvan te ontzenuwen’. Daar Van der Wal op de 
plagiaatbeschuldiging alleen maar had geantwoord met oncontroleerbare beweringen, vraagt men zich 
allereerst af wat hij onder de ‘talrijke bewijsplaatsen’ verstond, en vervolgens of we hier te maken 
hebben met een geval van zelfbedrog of met bewuste misleiding van de lezer. Nadat nog uitgebreid 
was gehakketakt over een aantal meer marginale details, werd het stuk door Van der Wal afgesloten 
met: ‘Verder debat is nutteloos.’ 
    
Met deze conclusie moet men volmondig instemmen. In een laatste oprisping (De Amsterdammer, 20 
september 1908, p. 10) wees Prick, die door de redactie verzocht was zijn eerder opgestuurde reactie 
aanzienlijk te bekorten, nogmaals op de woordartikels anathemise en axe-head,32 twee gevallen uit de 
Addenda en Corrigenda waarbij ‘toevallige’ overeenstemming uitgesloten leek. In één moeite door 
beschuldigde hij Van der Wal ook nog van plagiaat bij een aantal Indische woorden, waarvoor zijn 
Hulpwoordenboek geraadpleegd zou zijn. Kennelijk teleurgesteld in de hele gang van zaken, en altijd 
aan stemmingen onderhevig, kon hij het niet laten op te merken dat de nieuwe druk ook ‘nu nog altijd 
beneden kritiek’ was. 
    
Van der Wals antwoord stond afgedrukt onmiddellijk na wat hij bestempelde als Pricks ‘malle stukje’. 
Op de incriminerende woorden anathemise en axe-head ging hij vanzelfsprekend niet in. Wel 
verklaarde hij het Hulpwoordenboek33 helemaal niet te kennen. Ten slotte scoorde hij helemaal op het 
eind in [p. 10] elk geval nog één geldig punt door vast te stellen dat Prick hetzelfde woordenboek niet 
zowel hemelhoog kon prijzen als beneden alle kritiek kon vinden: ‘Eén van beide uitspraken kan waar 
zijn. Beide tegelijk onmogelijk. Hoe kan de heer P. verwachten dat ik voor zijn kritiek meer eerbied 
zou voelen dan hij er zelf voor blijkt te bezitten?' 
    
De redactie sloot met deze laatste briefwisseling het debat. Met zijn leugenachtig en schaamteloos 
optreden wist Van der Wal toch de schade te beperken. Zandvoort (p. 106) stelt tenminste vast: ‘Wat de 
kwestie zelve betreft, kan men tans slechts een non liquet uitspreken.’  Hij meldt verder nog: ‘De 
redaktie van De Amsterdammer legde haar voor aan twee deskundigen, die zich niet in staat 
verklaarden uitspraak te doen, daar een onderzoek vele dagen zou vereisen; hun indruk was dat beide 
partijen gedeeltelijk gelijk hadden.’ Wat we ons bij deze laatste zinsnede moeten voorstellen, is niet 
duidelijk. De vraagstelling was, of had horen te zijn, of Van der Wal al dan niet gegevens uit de 
Addenda en Corrigenda had overgenomen. Het antwoord daarop kon slechts ja of nee zijn. Als beide 
partijen ‘gedeelteljk gelijk’ hadden, betekende dat dan dat er wel tot op zekere hoogte plagiaat 
gepleegd was, maar toch minder dan Prick beweerde? Of dat er wel was overgenomen, maar dat je dat 
geen plagiaat hoefde te noemen?   
    
In een nabeschouwing in De Nieuwe School (9e jg., 1913, p. 342) neemt Prick het de redacteur van De 
Amsterdammer kwalijk dat hij hier niet had doorgezet: ‘Is het ook niet teekenend dat de Heer H. 
Wiessing, ‘meester in de rechten’ en van L. van der Wal schrijvend "de man gaat altijd op zijpaden", 
toch het zijne niet heeft durven zeggen tot slot van het twistgeschrijf, omdat de Engelsche autoriteiten 
met wie hij zich in connectie stelde niet durfden of ... geen tijd hadden?’ Dat ‘Engelsche autoriteiten’ 
als scheidsrechters werden aangezocht zal zijn geweest om alle schijn van partijdigheid te vermijden. 
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Daar voor de beoordeling van allerlei finesses ook kennis van het Nederlands nodig was, kan men zich 
afvragen of zij geschikte arbiters waren. 
   
Hoe dit zij, Van der Wals voze argumenten en valse voorstellingen werden niet ontmaskerd, en zo 
bleef hij een geacht lid van de samenleving. Met zijn benoeming het volgend jaar tot directeur van de 
toen opgerichte R.H.B.S. te Steenwijk (1909) klom hij zelfs nog een treedje hoger op de 
maatschappelijke ladder. Of er soms toch nog iets achter zijn rug werd gefluisterd, is mij niet bekend. 
Maar terwijl voor de buitenwereld het burgermansfatsoen was gered, had het wetenschappelijk fatsoen 
toch schade opgelopen. 
    
Men mag immers zonder meer eisen dat degene die in zijn eigen werk kritische opmerkingen van 
anderen verwerkt daarvan fatsoenshalve melding maakt. Opgemerkt moet worden dat ook Ten 
Bruggencate op dit punt niet brandschoon was. Zo bracht hij zonder dankbetuiging in de derde druk 
van De Uitspraak van het Engelsch (Groningen: Wolters, 1904) een hele reeks verbeteringen aan die 
Prick in een zakelijke recensie van de tweede druk had voorgesteld.34 Daar de onderlinge verhoudingen 
op dat moment nog niet onherroepelijk bedorven waren, zou het misschien te ver voeren boosaardige 
motieven te vermoeden achter dit bewijs van losse zeden bij Ten Bruggencate. 
    
Bij een eerdere gelegenheid had Stoett, ondanks Pricks wilde uitvallen, openlijk zijn waardering geuit 
voor diens substantiële bijdragen aan zijn verklarend spreekwoordenboek.35  Elke vorm van openbare 
erkentelijkheid voor Pricks uitgebreide en uiterst waardevolle kritiek op het woordenboek van Ten 
Bruggencate bleef echter achterwege. Toen deze in de vierde druk zeer ten onrechte nog steeds 
ontbrak, barstte de bom, waarna normale betrekkingen, zeker ook door het weinig tactische optreden 
van Prick zelf, onmogelijk waren geworden. 
    
Prick had nadien geen goed woord meer over voor het toch niet onverdienstelijke woordenboek. Hij 
kreeg nog eenmaal gelegenheid om in het onder redactie van Theo Thijssen staande blad De Nieuwe 
School (9e jrg., 1913, pp. 340-346, 385-391, 421-431) uitgebreid zijn gal te spuwen. Dit gebeurde in 
het kader van een kritische beschouwing over de wederom door van der Wal bezorgde vijfde druk 
(1910). 
    
Opnieuw wordt duidelijk dat daarin, ook qua systematische aanpak, nog heel wat te verbeteren valt. 
Helaas wordt de zakelijke kritiek deze keer totaal overwoekerd door persoonlijke opmerkingen. Daarbij 
wordt de polemiek destijds gevoerd in De Amsterdammer en Het Schoolblad nog even doorgezet.36  
Ondanks dat Prick zo de gelegenheid had nog enkele onjuiste beweringen van zijn tegenstanders te 
corrigeren, laat het artikel, dat verscheen onder de weidse titel ‘Kroniek der Moderne Talen’, toch in 
hoofdzaak een indruk achter van rancuneus gezeur.  
     
De hele onverkwikkelijke affaire had voorkomen kunnen worden als in het voorwoord van de vierde 
druk van Ten Bruggencates woordenboek met een enkel zinnetje was meegedeeld, zoals het 
wetenschappelijk fatsoen vereiste, dat van Pricks werk dankbaar gebruik was gemaakt.    
 
[p. 11] 
*Veel dank ben ik verschuldigd aan Jaap Engelsman voor zijn hulp destijds bij het opsporen van de 
relevante stukken in de UB van Amsterdam.           
 
Noten 
 
1.De eerste jaargang verscheen in 1879 onder redactie van Taco H. de Beer (Duits), C. Stoffel (Engels) en F.J. 
Rode (Frans). Ten Bruggencate leverde een groot aantal bijdragen, waaronder vele van lexicografische aard, en 
nam in 1885, toen  Stoffel om gezondheidsredenen aftrad, het redacteurschap Engels over.   
2.Het deel EN beleefde zijn 21ste druk in 1997, het deel NE zijn 20ste in 1994. 
3.Zie over P. Roorda (1855-1930) en H. Poutsma (1856-1937) F. Stuurman, Dutch Masters and their Era 
(Amsterdam: AUP, 1993). 
4. Veel later releveert Prick tenminste dat Ten Bruggencate hem op 26 februari 1901 een brief had geschreven met 
‘nogmaals mijn dank’. (Zie De Nieuwe School, jg. 9, 1913, p. 340). 
5. Dit tijdschrift, uitgegeven door W. Versluys te Amsterdam, had een veelkoppige redactie van voornamelijk 
schooldirecteuren. Vanaf de derde jaargang (1900-1901) staat Prick op de omslag vermeld als correspondent voor 
Ned. Oost-Indië. In die hoedanigheid verzorgde hij tevens een ‘Oost-Indische kroniek’, waarin hij onder andere 
over zijn levensomstandigheden vertelt. Na vier afleveringen (twee elk in de derde en de vierde jaargang) houdt de 
kroniek helaas op. Na de zevende jaargang (1904-1905) werd het tijdschrift voortgezet als Weekblad voor 
Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs.  
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6. Het wonderlijke Nederlands blijkt, zoals men geneigd is te denken, niet afkomstig uit het deel EN. De twee 
Engelse uitdrukkingen komen daar in het geheel niet voor, hetzij onder care of cure, hetzij onder substantial of 
smile. En bij chancellor of the exchequer and rural dean vinden we, in plaats van de kromme aanduidingen die in 
het deel NE als ingang fungeren, de veel betere omschrijvingen ‘minister van financiën’ en ‘geestelijke die een 
district onder zich heeft’.   
7.  De zo hinderlijk door Prick achtervolgde Ten Bruggencate zag dit echter anders. Enkele jaren later verwees hij 
naar dit artikel als ‘een m.i. boosaardig bedoeld, ofschoon lichtelijk grappig stuk’. (De Amsterdammer, 24-11-
1907, p. 12). Dit oordeel kan niet los worden gezien van de inmiddels zeer verslechterde relatie tussen beiden. 
8. Vermoedelijk was het werk al praktisch voltooid in 1903. Deze datum staat namelijk op de vrijwel 
gelijkluidende titelpagina, waarop de auteur nog met de oude naam F.P.H. Prick staat vermeld. De aanduiding ‘I.’ 
(= deel 1) op zowel omslag als titelpagina, doet blijken dat Prick voornemens was een gelijksoortige publicatie aan 
het Nederlands-Engels te wijden. Dit voornemen werd echter niet ten uitvoer gebracht. 
9. Dit motto luidde: ‘Een goed Engelsch-Nederduitsch woordenboek blijft nog altijd een desideratum (De Gids 
1854 I, 713).’ (Daar deze verwijzing niet blijkt te kloppen, kon niet worden vastgesteld in welke context de 
oorspronkelijke opmerking werd gemaakt.)  
10. Zie Posthumus 1998: 89-115, met name 99-101. 
11. Dat deze zouden gaan verschijnen was al verscheidene maanden van te voren bekend. Zie de opmerking van 
Van der Wal (Het Schoolblad, 3 mei 1904, kol. 573) over ‘de toegezegde 2 deeltjes Addenda en Corrigenda.’ Een 
paar maanden later (ibid., 28 juli 1904, kol. 1058) deelt Prick mee dat belangstellenden kosteloos toegezonden 
kunnen krijgen ‘de 160 pagina's die nu afgedrukt zijn van Addenda en Corrigenda I.’ 
12. In een later gepubliceerd artikel (De Nieuwe School, jg. 9, 1913, p. 341) identificeert Prick dit schrijven nader 
als een hem toegezonden brief, dato juli 1904, van Ten Bruggencate aan de heer Ter Horst van uitgeverij Wolters. 
Daarin zei Ten Bruggencate, aldus Pricks citaat, zich erbij neer te leggen ‘zoo deel II met Poutsma's goedvinden 
door mijn kritikus uit Indië werd bewerkt.’ (De al eerder genoemde Poutsma had Ten Bruggencate bij de 
bewerking van de tweede en derde druk aan zich verplicht door hem zijn annotaties ter beschikking te stellen.) 
13. Wij herinneren eraan dat het Wolters-archief uit deze periode is geruimd. We zijn hier dus aangewezen op wat 
R.W. Zandvoort vermeldt in Prick van Wely's levensbericht in Handelingen van de Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde te Leiden [etc.], 1926-1927 (Leiden, 1927), pp. 102-109. 
14. Als eerste in de reeks ‘Schoolwoordenboeken’ verscheen nu in 1913 het Franse deel van K.R. Gallas. In 1915 
volgde het Duitse deel van I. van Gelderen, vreemd genoeg onder de titel ‘Handwoordenboek’; pas vanaf de 
tweede druk (1924) ging het door het leven als ‘Schoolwoordenboek’. Ten Bruggencate had het vermoedelijk te 
druk om het Engelse schoolwoordenboek samen te stellen. Dat zag, met als redacteuren A. Broers en J. Smit Jr., 
pas in 1933 het licht. Eerstgenoemde had in 1926 het redacteurschap van het grotere woordenboek van Ten 
Bruggencate overgenomen. 
15. Als voorbeeld kunnen we noemen de Engelse parallel van uitdrukking 1107: ‘Het steekt mij in de krop’. Prick 
(p. 43) citeert daarvoor Stoetts ‘it sticks in his gizzard’, en zegt: ‘Wat T.B. geeft is louter een lamme 
beteekenisvertaling.’ Wie deze opzoekt in T.B.'s woordenboek vindt: ‘That's why he is angry, he will not put up 
with that.’ Prick heeft hier natuurlijk gelijk, maar volgens Van der Wal kon men zoiets misschien wel denken, 
maar hoorde men dat niet zwart op wit neer te schrijven.  
16. Deze wonderlijke toevoeging doet de vraag rijzen: ‘Wanneer dan precies?’. Het ‘jeugdig gemoed’ suggereert 
onbezonnenheid en onrijpheid. Mogelijk was Van der Wal niet bekend met Pricks precieze leeftijd. In 1904 was 
Prick 38, Van der Wal 44.  
17. Kenmerkend in dit opzicht is ook Van der Wals terechtwijzing in de aanhef van de recensie. ‘"Hierbij zend ik u 
ter bespreking in het Schoolblad een exemplaar," schreef me de heer P. dezer dagen, en ofschoon deze manier van 
doen nogal ongewoon, en de formulering me wel wat bruusk is, voldoe ik aan die opdracht, omdat het werkje me 
interesseert.’ 
[p. 12] 
18. Zie aldaar, kol. 1057-1058: ‘Engelsche Lexicographie’. Dat Prick toch wel enige neiging had tot 
‘melodramatiseren’ blijkt uit de aanhef: ‘Aan mijne vakcollega's! J'accuse!’. 
19. Dit ‘weekblad gewijd aan de belangen van opvoeding en onderwijs in Nederlandsch-Indië’, was in 1892 
begonnen als Het Onderwijs, maar had inmiddels onder invloed van de vereenvoudigers (zie Posthumus 1998:102-
103)  het lidwoord in de spreekvorm gezet.  
20. We herinneren eraan dat de A & C qua inhoud gezien moet worden als een zakelijke bijdrage tot de Engels-
Nederlandse lexicografie. Slechts de loop der gebeurtenissen maakt het werk in Pricks visie nu tot een soort 
wraakinstrument. 
21. Het weekblad stond in het dagelijks spraakgebruik bekend als De Groene. Najaar 1907 was als nieuwe 
hoofdredacteur aangetreden de negenentwintigjarige Henri Wiessing, eerder Parijs correspondent van het 
Algemeen Handelsblad, en zoon van een collega van Prick aan de H.B.S. te Batavia. Mogelijk hielp deze 
omstandigheid Prick toegang te krijgen tot de pagina's van De Amsterdammer. 
22. Ook waar de stukken parallel lopen verschillen de bewoordingen enkele malen. Tenzij anders wordt 
aangegeven, wordt uit de tekst in Het Schoolblad geciteerd. 
23. In een voetnoot bij zijn ingezonden stuk zegt Ten Bruggencate: ‘Waarom die Inspecteur er bij gesleept wordt, 
is niet duidelijk. Ik heb, om redenen van kieschheid, in mijne herdrukken mijzelf steeds genoemd: ‘Oud-leeraar bij 
het Midd. en Gymn. Onderwijs’.’ Het belang van dit soort fijngevoeligheid is thans moeilijk na te voelen. Prick 
noemde hem natuurlijk bij deze titel omdat hij in zijn aangenomen rol van ‘underdog’ graag tegen autoriteiten 
aanschopte. 
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24. Prick had dus, zoals Ten Bruggencate in De Amsterdammer opmerkte, nu ‘een handvatsel vóór en een 
verlengstuk ààn zijn naam’. De naamsverandering had overigens al drie jaar eerder plaatsgevonden, alleen de 
doctorstitel (van maart 1907) was vrij nieuw. 
25. De toon van het debat tussen Prick en Henri Borel zal het hedendaags lezerspubliek niet  choqueren. Ten 
Bruggencate meende echter wat hij zei: de naam Prick van Wely was van nu af aan anathema voor hem. 
26. In een voetnoot laat hij – trots, of misschien ook met enig zelfbeklag? - weten: ‘Ik ben thans acht jaar in 
functie, heb nog nimmer verlof gehad, en moet, zal mijn werk gedaan worden, alle Zondagen zonder uitzondering 
aan den arbeid.’ 
27. Dat Prick op een bepaald moment met een woordenboek voor den dag zou komen lag in de lijn der 
verwachtingen. Van der Wal vond dat Prick zijn capaciteiten maar eens ten toon moest spreiden ‘in zelfstandig 
werk, [...] b.v. in een nog beter woordenboek dan dat van ten Br. [...] Heus dat kàn best, en dan met een lange lijst 
van: Books consulted. Dat kleedt.’ Curieus is dat het noemen van bronnen hier als opschepperij wordt voorgesteld. 
   Met dit onverwachte citaat lijkt Van der Wal Prick gebrek aan collegialiteit te verwijten. Het is afkomstig uit het 
toneelstuk The Panel (Act 1, scene 1) van de vooral als acteur bekende John Philip Kemble (1757-1823). Van der 
Wal, die graag met citaten strooide, kan het opgediept hebben uit Bartletts Quotations. 
28. De aanleiding was dat Prick enkele uitdrukkingen op het gebied van de ‘realia’ niet bleek te kennen. De 
opmerking op zich is toch wel een toppunt van brutaliteit. Men kon Prick beschuldigen van snoeverij, doordraverij 
en gebrek aan tact, maar zeker niet van gebrek aan wetenschappelijke eerlijkheid. 
29. Prick had ook nog een stuk tegen Ten Bruggencate opgestuurd, maar de redactie verklaarde daarvoor geen 
plaats te willen inruimen, ‘daar die strijd niets van algemeen belang heeft en onze plaatsruimte zeer beperkt is.’ 
30. Om vast te stellen waar Pricks emendaties op stoelden was ‘nader onderzoek’ niet nodig. Volgens goed 
wetenschappelijk gebruik verwees hij bij zijn commentaar op Ten Bruggencates woordenboek zelf naar de 
bronnen waarop hij steunde. 
31. Uitgaande van de situatie bij de letter <o> zouden het er in werkelijkheid om en bij de duizend kunnen zijn. 
32 Anathemise was in de nieuwe druk toegevoegd aan het al opgenomen anathemization. Logischerwijs had men 
daarom de corresponderende spelling -ize moeten verwachten. De spelling met -ise stond echter in A & C. Bij axe-
head luidde het commentaar in A & C: ‘niet: snijdend deel der bijl, maar de bijl zelf in tegenstelling met den steel’. 
Dat bij verbetering van de fout deze behulpzame uitleg nu als vertaling in de nieuwe druk stond, d.w.z. ‘de bijl in 
tegenstelling met den steel’, kon moeilijk het gevolg zijn van ‘toevallige overeenstemming’.  
33. Over het Hulpwoordenboek en de reacties daarop zie Posthumus 1998:111 en 122, n. 86. Opnieuw geeft Van 
der Wal hier blijk van weinig interesse in zijn vak. 
34. Zie Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding, 6, 1903-1904, p. 137-140. In zijn bespreking verwees Prick 
zijnerzijds wel naar de bronnen die hij voor zijn kritiek had gebruikt. Hij deed zo in zekere zin het huiswerk 
waaraan Ten Bruggencate kennelijk niet was toegekomen.  
35. Zie over Pricks bemoeienis met Stoetts woordenboek  Posthumus 1998: 95-101. 
36. Het is zelfs zo dat verschillende toespelingen pas begrijpelijk worden na herlezing van de oude polemieken van 
zes jaar terug. 
 
Verwijzingen 
 
J. Posthumus, ‘F.P.H. Prick van Wely (1867-1926): een gedreven woordenaar’, Trefwoord 12 [1998], 
pp. 89-122. 
R.W. Zandvoort, ‘Levensbericht F.P.H. Prick van Wely’, Handelingen van de Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde, 1926-1927 (Leiden, 1927), pp. 102-109.   
 
 
[p. 13] 
ANTEDATERING 
 
Johan Gerritsen 
 
In een onbewaakt ogenblik, al weer vele maanden terug, had ik het onverstand om aan Jan Posthumus 
te suggereren dat ik wel een stukje kon maken over antedateringen bij de tweede druk van het van Dale 
Etymologisch Woordenboek (EWB) met minstens vijftig jaar. Het bleken er een ruime elfhonderd te 
zijn, voor een stukje toch wel wat gortig, zeker als ook de bewijsplaatsen er, hoe summier ook, bij 
zouden worden aangegeven. Een volle eeuw of meer werd al beter te behappen, maar daarvan had ik er 
toch altijd een heel dikke vijfhonderd. Twee eeuwen dan: iets meer dan tweehonderd. Drie: nog 
achtenveertig; vier: maar tien; vijf: nog drie. Samen veel meer dan honderdduizend jaar, want één eeuw 
kan, in dit verband, honderd jaar betekenen, maar ook honderdnegenennegentig, en bovendien dateert 
het EWB, nogal frustrerend, van 1901 tot 1950 meestal per kwarteeuw, en binnen de halve eeuw na 
1950 meest helemaal niet meer.1 Mijn antedateringen hadden bovendien het bezwaar dat ze de praktijk 
van het EWB volgden, en daar zit helaas niet zo'n duidelijke lijn in. 
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Om over die lijn iets meer te kunnen zeggen zouden we moeten kijken hoe het EWB eigenlijk dateert, 
wat het onder ‘hetzelfde woord’ verstaat, en zo meer, maar als we de Inleiding raadplegen vinden we 
niet veel anders dan dat kleine varianten in de spelling en normale klankwettige vormveranderingen 
niet apart zijn gedateerd. Daar is niets mis mee, maar hoe is de praktijk? 
 
Nemen we, meteen in het begin, aardbei, een woord waar veel over is geschreven: vroegst bekende 
vormen, zo heet het, erdbere, erdbesie 1226-1250. Niet dat dat niet zou kloppen, maar hebben we hier 
kleine varianten in de spelling, danwel een normale klankwettige vormverandering? Niets daarvan: het 
gaat etymologisch niet eens om hetzelfde woord. Bei (keurig apart opgenomen op blz 84, kolom a) is 
een ontlening uit het Frans die teruggaat op Latijns bac(c)a. Bere staat onder bes en is daar een 
dialectvorm van; een langere variant van bes is bezie; met Latijns bac(c)a hebben ze niet van doen. Het 
WNT noemt aardbei het eerst in 1597; ook daar zal mogelijk iets af kunnen, maar het scheelt wel meer 
dan drie eeuwen. We hebben hier dus wel dezelfde zaak, maar niet hetzelfde woord. Zou de zaak dan 
het uitgangspunt kunnen zijn? Maar dan kan de vliegenzwam toch niet eerst in 1848 worden gevonden, 
want niet alleen bestaat die natuurlijk al veel langer, ze was ook al veel langer bekend, maar dan als 
vliegenkampernoelie, en zo is ze ook al veel eerder te vinden. 
 
Dan is er de datering als zodanig. Bij weer een bei, aambei, wordt gesuggereerd dat het eerste lid, naast 
andere mogelijkheden, wellicht van aamt, ‘zwelling van de uier’, zou kunnen komen. Maar aambei 
blijkt gevonden in 1485, aamt niet vóór 1882, haast vier eeuwen later. Dat zou dus uitleg vergen. 
 
Iets anders zien we bij aakster, verklaard als een dialectvorm van ekster, en het eerst gevonden in 1567, 
als aexter. Dat lijkt solide, tot we ekster opzoeken, want daarvan worden de vroegste vormen 
opgegeven als aexter, exter 1287. Dat is wel niet zo (er staat daecstre en meervoud aecstren, wat voor 
de vorm gelukkig geen verschil maakt), maar het maakt wel, zonder enige verwijzing, een verschil van 
tweehonderdtachtig jaar voor de datering. Iets dergelijks vinden we bij kwijlebabbel, ‘die altijd kwijlt’, 
een scheldwoord, vroegste vorm kwijlbab(be), 1901-1925. Maar het tweede element van dit laatste, 
babbe, is ook zelfstandig opgenomen, als ‘kwijldoekje, klankschilderend gevormd’ (hoe mag kwijlen 
wel klinken?), en heeft daar een vroegste vorm quijlbabbe uit 1657, tweehonderdvierenveertig jaar 
vóór 1901. Het is daar dan misschien geen scheldwoord, maar het is toch wel hetzelfde woord, en in 
1691 vertaalt Sewel, in zijn Nieuw Woordenboek, Quylbab als Driveler, wat in elk geval in 1710 al een 
scheldwoord was. Maar het kan zijn dat quylbab dat toen nog niet was, want in de volgende uitgave, 
1708, wordt de vertaling gewijzigd in ‘a Driveling child’. In de ‘etymologische’ betekenis 
‘kwijldoekje’ kende Sewel het dus niet (meer).2  
 
Dan de grutto: ‘klanknabootsende benaming; hieruit griet1’. En jawel, dit griet wordt  verklaard als 
‘ontstaan uit grutto, klanknabootsende vorming.’ Niets aan de hand, zult u zeggen, maar ... grutto 
wordt gedateerd 1860, en dit griet 1717, een verschil van meer dan een eeuw in de verkeerde richting. 
In de dertiende druk van van Dale wordt 1860 weliswaar vervangen door 1770, wat een eind in de 
buurt zou kunnen komen, maar dat lijkt maar zo. De vroegste tot dusver bekende vermelding van de 
vogel in het Nederlands dateert namelijk van c.1636, en dan als gritto, wat keurig aansluit bij Hexham, 
die in zijn Copious Dictionarie, 1647, grieto geeft.3 Een duidelijker illustratie dat je niet aan een 
etymologie moet beginnen voor je alle vormen hebt, lijkt wel niet nodig. Als dus bij manmoedig, 
‘merkwaardige afleiding van mannenmoed’, 1772,  het etymon zelf niet eens is opgenomen is het niet 
zo verrassend meer als dit zich vóór 1752 niet blijkt te laten vinden, terwijl manmoedig er al tachtig 
jaar eerder, in 1672 is (Hexham, herzien door [p. 14] Manly). Als dan de vertaalwoordenboeken man-
moedig doorgaans behandelen als synoniem van manhaftig, vraag je je af of de ondoorzichtigheid van -
haftig een rol kan hebben gespeeld.4  
 
Ook te vroege datering komt voor. Ordinantie wordt 1254 gedateerd, kennelijk naar de kop in  Gysselings 
Corpus, deel I, maar wie de tekst leest ziet dat die kop slaat op het zo'n eeuw oudere (verloren) Latijnse 
origineel; de echt vroegste plaats is er te vinden in een Mechels stuk uit 1270. 
 
Tenslotte - want we zijn maar exemplarisch bezig om een grondslag te krijgen voor de hierna komende 
beschouwing - trip1, ‘plankje voor turftrappen’. Dat wordt 1534 gedateerd, op welke grond weet ik 
niet, en heet een afleiding van het 1562 gedateerde trippelen. Gezien het voorlopige karakter van de 
meeste dateringen lijkt het tijdsverschil hier niet onoverkomelijk. Maar de genoemde betekenis wordt, 
voor zover na te gaan, pas in 1847 gevonden (Kramers), terwijl het WNT het woord als zodanig in meer 
algemene zin kent sinds 1515, en het MNW nog langer.5 
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Wat vertellen deze voorbeelden ons nu? Allereerst dit, dat we bezig zijn met woordgeschiedenis. 
Betekenisontwikkeling hoort daar zeker bij, en dat werpt dus gelijk de vraag op of inderdaad van een 
ontwikkeling, d.w.z. van continuïteit sprake is: is het hetzelfde woord, geen nieuwvorming of 
herontlening. Over dit laatste wordt een enkele keer wat gezegd, het eerste wordt zo nu en dan 
geïmpliceerd. Al te vaak, echter, wordt hetzij de vroegst gevonden datum bij een (veel) latere betekenis 
gezet (trip; zie bijv. ook  esculaap, fonologie, orchis, scepticisme, tachygraaf), of wordt een woord met 
een late betekenis opgenomen en gedateerd, zonder te vermelden dat het er in andere betekenis al 
langer was: Abessijn, ‘kat’, 1951 - maar als bewoner van Abessinië al gesignaleerd in 1615 (Hooft: 
Abissine) en regelmatig daarna; wervel, ‘beentje van ruggengraat’, 1415, maar dat is het draaihoutje; 
het WNT geeft 1568 voor het botje, dat eerder wervelbeen heette. Spiksplinternieuw mag dan vóór 1805 
nog niet zijn gevonden, dat komt vast nog wel, want splinternieuw was er al een eeuw eerder, en zou 
niet moeten worden behandeld zonder speldernieuw (Linschoten, 1614) en spikspeldernieuw (Bredero, 
1617) er bij te betrekken. Nog ingewikkelder wordt het met berucht, als bijvoeglijk naamwoord eerst 
(WNT 1647) ‘befaamd, beroemd’, de huidige betekenis (EWB 1784-5, WNT 1760) meer dan een eeuw 
later. Maar Hexham, 1648, vertaalt Defamed, en Sewel, 1691, kent beide betekenissen, zodat het met 
deze eeuw wel lijkt mee te vallen. Maar in werkelijkheid had het in het EWB geciteerde, maar daar 
ongedateerde  Middelnederlandse deelwoord de ongunstige betekenis al en heeft die als bijvoeglijk 
naamwoord behouden; de gunstige betekenis is er bijgekomen, en later weer verdwenen. Bij befaamd 
is iets dergelijks gebeurd, maar daar is de oude betekenis echt verdwenen.6  
 
Echter, dit betreft betekenisontwikkeling, en is dus secundair. Primair is dat tussen de op verschillende 
tijdstippen gesignaleerde vormen een normaal klankwettig verband moet bestaan. Bij aardbei is dat 
niet het geval, bij trip wel; bij gritto, grieto, griet, grutto, waar de roep van de vogel een rol speelt, is 
het zonder nader argument niet duidelijk. Ook is het niet altijd zo simpel, want ook beïnvloeding kan 
een rol spelen, zonder dat van directe ontlening sprake hoeft te zijn. Zo zien we hoe bijvoorbeeld 
Multatuli in allerlei vreemde ontleningen de Franse uitgang -isme en de Duits-Latijnse -ismus gewoon 
door elkaar gebruikt bij wat we toch wel hetzelfde woord zouden moeten noemen. 
 
Een tweede punt dat problemen kan opleveren is de samenhang van leden van dezelfde woordfamilie, 
oftewel de woordafleiding binnen het Nederlands zelf. Volgens bladzij x van de Inleiding zijn ‘vrijwel 
alle niet-samengestelde en niet-afgeleide woorden uit de Grote Van Dale’, twaalfde druk, als trefwoord 
opgenomen. Dat dit ‘vrijwel alle’ met een korreltje grof zout mag worden genomen is het kleinste 
probleem; maar er zijn heel wat gevallen zoals het adjectief bekrompen, verklaard als ‘verl. deelw. van 
bekrimpen’, waar bekrimpen (denkelijk als afleiding van krimpen) zelf niet is opgenomen, maar in het 
WNT een duidelijk latere datering krijgt dan bekrompen. Dat al die dateringen veel te laat zijn, doet 
niets af aan het feit dat bekrompen (Hexham/Manly, 1675) zich eerder laat vinden dan bekrimpen 
(Sewel, 1691, beide achter elkaar; Marin, 1752, heeft nog alleen bekrompen en bekrompenheid, geen 
bekrimpen). Het EWB is gemaakt vóór de dateringen er in de tweede druk bij kwamen, en dus vóór 
echt altijd duidelijk kon zijn hoe het met die afleiding zat. Manmoedig is daar een wat grotesk 
voorbeeld van, maar het probleem is in feite van wijde strekking. Het meervoud poriën, gevonden in 
1715, heet ontstaan bij het niet voor 1867 gevonden porie. Het volgens van Dale gewestelijke 
riveerhamer (1901-25) wordt opgenomen, en afgeleid van Frans river + hamer, terwijl het toch veel 
waarschijnlijker gevormd zal zijn van het eveneens in van Dale (maar niet in het EWB) opgenomen, al 
even gewestelijke riveren, dat al Middelnederlands is. Vindicatie wordt opgenomen en gedateerd 1654, 
wat zich tot 1644 laat terugbrengen, maar het niet opgenomen [p. 15] vindiceren is, als vendiceren, al 
op een plakkaat uit 1553 te vinden. Bovendien lijkt het waarschijnlijker dat het hier om twee 
zelfstandige ontleningen gaat en niet om afleiding binnen het Nederlands, zodat beide woorden als 
‘niet-afgeleid’ hadden moeten zijn opgenomen. Maar het duidelijkst wordt het probleem wel bij 
mangelen, ‘door de mangel halen ... 1599’, dat heet te zijn afgeleid van mangel, ‘pers met rollen’, dat 
hier 1783 wordt gedateerd. Die mangel valt wel van 1783 tot 1766 terug te brengen (Sewel/Buys 1766; 
niet bij Marin 1752 en 1762), en wellicht nog iets verder, maar dat lost niets op. De werkelijkheid is dat 
het huishoudelijke mangelen van oudsher niet gebeurde met onze mangel maar met een mangelstok of 
mangelrol. De mangel met doorvoerrollen is een achttiende-eeuwse uitvinding, en als het woord niet 
uit het Duits geleend is (en dat zal toch wel; het komt er ruim eerder voor dan bij ons), dan moet het 
een afleiding van het werkwoord zijn. Het in de verklaring in het EWB genoemde verband met de 
mangeneel is juist, en zit hem in de bak met stenen die het contragewicht vormde van dit 
belegeringsslingertuig: naast de huishoudelijke mangelstok bestond er ook een professioneel apparaat 
waarin een dergelijke bak een paar eronder bevestigde rollen verzwaarde, die over een vlakke tafel 
liepen en zo het goed konden gladstrijken. Gutenberg heeft het mechanisme ervan gecombineerd met 
dat van de wijnpers, en zo de drukpers ontwikkeld. 
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Een probleem op zich vormen de leenwoorden. Ik wil er hier niet te veel van zeggen, maar merk op dat 
ontlening per woord en per betekenis gaat en niet per woordveld. Een woord dat ‘nodig’ is, wordt 
geleend; zijn familieleden alleen voorzover en naarmate die toevallig ook ‘nodig’ kunnen zijn, maar 
voor hetzelfde geld zorgen we zelf voor afleidingen en samenstellingen, of zoeken ze elders. Hebben 
we WAP eenmaal uit het Engels geleend, dan kunnen we zelf wel wappen. Kortom, zonder gedegen 
onderzoek is het hier nog moeilijker dan bij de eigen teelt om vast te stellen wat in het Nederlands de 
grondvorm is en hoe de ontwikkeling daarna is verlopen. Daarbij komt nog dat als het al duidelijk is 
wanneer een leenwoord voor het eerst in het Nederlands is gebruikt, het daarom nog niet vaststaat sinds 
wanneer het ook werkelijk een Nederlands woord is. 
 
Neem bijvoorbeeld atlas, ‘boek met kaarten’. Het eerste voorkomen is precies bekend: Gerard 
Mercator heeft de naam, in dit geval toebehorend aan een geleerde Etruriër, als titelwoord van zijn in 
1595 postuum verschenen kaartenboek gebruikt. Deel 1 heet Atlas sive cosmographicæ meditationes de 
fabrica mundi et fabricati figura; deel 2 Atlantis pars altera. Geographia totius mundi. Maar het boek, 
zo zien we, verscheen in het Latijn, en bovendien nog in Duitsland. De oorsprong van het woord is dus 
geen probleem, maar wanneer is het voor het eerst als Nederlands woord gebruikt? In 1634 vinden we 
het in de titel van een latere bewerking: Atlas, ofte Afbeeldinghe vande gantsche weerldt, in 1635 in het 
Toonneel des Aerdrijcks ofte den Nieuwen Atlas, in 1649 in de Groote Atlas ofte Wereltbeschryving, 
maar is het daar meer dan een citering? Voor zover ik kan nagaan wordt in geen van de vroege 
Nederlandstalige atlassen het woord anders dan in de titel gebruikt; in de Kilianus Auctus van 1642 
komt het niet voor; pas bij Marin, in 1701, verschijnt het in een woordenboek; het WNT heeft onder 
fraaiheid, en herhaald onder kaart, plaat en smelten, een onverdachte bewijsplaats uit 1672, maar geen 
vroegere; minstens tot het eind van de 17e eeuw blijft kaartboek in zwang. Overigens was in 1630 al 
een andere Nederlandstalige bewerking verschenen als Atlas minor, ofte Een korte doch grondige 
beschrijvinge der geheeler werelt. We moeten het er op houden dat Atlas minor Latijn is, maar we 
weten ook dat leenwoorden vaak eerst als citeervorm opduiken alvorens een integraal deel van de 
ontlenende taal te gaan vormen. Zo laat minor zich al in 1515 in een lopende Nederlandse tekst 
vinden,7 maar een Nederlands woord is het pas later, in de filosofie, geworden. En wie op zoek gaat 
naar de vroegste Nederlandse flora komt weliswaar makkelijk terecht bij de Flora of Boogaard der 
lieflijcke Bloemen en Vruchten, 1615, maar heeft dan een liedboekje in handen. De moderne betekenis 
ontwikkelt zich daar pas, moeizaam, laat in de achttiende eeuw. 
 
Laat ons in het licht van de genoemde bezwaren nu eens zien wat er, bij een wat strengere behandeling, 
van de eerder genoemde aantallen overblijft.8 Allereerst de vijf eeuwen:  
 
brie (1901-1950) - caes van Brie 1370.  
Schieringer (1884) - Schi(e)rinc, MNW.  
sprang (bron, 1926-50) - Plaatsnaam Sprang 1388.  
 
Bij alle drie is wel wat aan te merken. Brie, als naam van de kaas, is niet hetzelfde als de in 1370 
gevonden plaatsnaam, ook al is het duidelijk dat de materie al bestond en bekend was, en dat de naam van 
de streek ook toen al voor het product gebruikt kon worden, met name bij wijnen; bij Schi(e)rinc 
ontbreekt  de huidige uitgang (waarmee het WNT het sv Vetkooper uit 1732 citeert, toch anderhalve eeuw 
voor 1884; de twisten begonnen in de 14e eeuw); en voor [p. 16] sprang, een nevenvorm van spreng, zou 
men eerst eens wat Brabants dialectonderzoek willen doen om te zien in hoeverre van continuïteit sprake 
kan zijn, al lijkt die taalkundig wel waarschijnlijk. Niet onvermeld mag nog blijven dat distant (‘na 1950’) 
oorspronkelijk in het EWB zal zijn opgenomen als grondvorm, maar dat distantie er in 1950 al meer dan 
vijf eeuwen was. Ze zijn onafhankelijk geleend, maar er was geen reden de ene op te nemen, de andere 
weg te laten. 
 
Nu vier: 
canticum (1899) - MNW a.1450; ook cantike. 
contrair (1824) - WNT 1737, 1796 (citaten); is als contraer Mnl, evenals contrarie. 
farizeër (schijnheilige, 1808-1816) - MNW sinds 1351-1400.  
mamma (borstklier, 1832) - mam en mamme (Mnl > s20) al eeuwen vroeger in deze bet.  
printer (drukapparaat, na 1950) - als ‘drukker’ 1528. 
sint-janskruid (1872) - sentejohanscruut, MNW-S 1351-1400. 
sisser (erwt, 1872) - cicere 1351-1400. 
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De twee Latijnse woorden zijn beide, het ene in theologische, het andere in medische context toch wel 
doorlopend aanwezig geweest,9 zo ook  farizeër, en wellicht contrair. Printer is wel zeker een nieuwe 
ontlening. Sint-Janskruid, tenslotte, is de naam van zo'n stuk of vijf plantjes, maar voor de datering is dat 
geen punt: het was er, het is er nog, en het is in de herbaria zonder moeite te vinden. Blijft nog sisser, dat 
enkel een spellingvariant van het al middelnederlandse cicer is. 
 
Drie: 
adhipati (1901-25) - 1599 J: Aequipate, -ti; depattij 1700; adipatti 1840; adhipatti 1859.  
Adonaj (1847) - 1477: adonay. 
baardman (baardmannetje kruik, 1926-50) - 1896; vogel 1786-93 WNT; munt Marin 1752; gebaarde 

man 1658 = 1648; baerdtmanneken ‘die een klein baerdeken heeft’ 1573.  
barang (na 1950) - 1622: barring barringh.  
beun2 (losse plankenvloer, 1899; vgl boene zolder, 1451) - 1451 MNW: boene, bone; 1599 K: Buene, 

boene Tabulata, contignatio (1642: Planchement, batisse d’un planché).  
Bretons (taal, 1901-1925) - Bretoens, bn, 1551; Bretons, zn, 1654 WNT sv uitleggen; Bas Breton, taal, 

Sijthoffs Wdbk, 1891.  
broots (trekfrees, na 1950) - 1599 K: Brootse bipalium, pastinum; 1658 = 1648: Brootse.  
cantharide (Spaanse vlieg, 1872) - 1564: cantharides. (WNT 1595 & Hooft) 
Castiliaan (bewoner van Castilië, na 1950) - 1598. 
changeant (1824) - MNW: cangant, cangeant; WNT 1599-1651; 1648: Kanjant. 
charpie (1847) - 1501-25: carpie haksel (van vis); 1567 Carpije, gheplucte wiecke pluksel. 
compilatie (1824) - c. 1505. 
crème (room, 1847) - WNT 1778; crème de morbeck [Moerbeke] 1501-25; Creme Brulé 1761. 
crèpe (weefsel, 1847) - 1501-25: flensje. 
farde (baal; als opbergmap 1926-50) - baal, 1610.  
fieselemie (1857) - MNW-S 1462: fyselmy 
filet (1824 als fileet; 1872 als botloos vlees &c) - 1501-25: van een entvogel. (MNW alleen ‘draadje, 

lofwerk’, niet in MNW-S). 
gauge (na 1950) - MNW. 
guajakhars (1872) - 1832; g(u)aiacum 1561.  
homilie (1824) - 1550; Omelie 1479.  
hommer (scheepsterm, 1926-50) - 1597: hommersgadt.  
kadjang (1926-50) - 1620: cadjangh.  
kalambakhout (1901-25) - 1596: calamba.  
kruisbes (1854; croeselbesie 1201-1250; kruysbesie, kroesbesie 1599) - 1501-25: cri(es)sbessen. 
manggis (boom 1901-25, vrucht 1926-50) - mangus 1599-1600.  
marron2 (kastanjebruin, 1926-50) - zn 1573: Maroenen (grote kastanjes; nog bij Hexham, 1658).  
maserhout (1926-50, erfwoord) - 1599: maes(eren)-hout(en); 1567: Acer. Maeshoutenboom, maeshout. 

Zo Hexham tot 1675. vgl Mashouterboom ‘acer’ 1573;  Masholder ‘ahorn’, Chomel. 
mesigit (1901-25) - musiguit 1622; Mesquiten 1596.  
mink (nerts, na 1950) - 1626: 48 Mincke vellen. 
moulure (sierlijst, 1865) - metaalgietvorm 1561: moleure. 
oxymel (honingazijn, 1734) - 1351-1400. 
paragon (diamant, 1901-25) - 1599 K als parel.  
paragoniet (1898) - paragoensteen 1561.  
reetsemen (pikken, stelen, 1926-1950) - vgl. Rees(s)emen aaneenrijgen, enz, 1558 WNT. 
Rotwelsch (na 1950) - 1563: root walsch.  
ruraal (1847) - 1824; Somme rurael 1483; Summe ruyrael 1542.  
schisma (1899-1905) - 1599 M: Scisma; 1608 Schisma.  
suspense (na 1950) - WNT 1642-1743: suspens; 1824: In suspenso, Lat., en suspense, Fr.; 1625: suspens. 
 
[p. 17] Het meest verrassende, en daarom wellicht ook het meest zeggende item in dit rijtje is wel 
Castiliaan, ‘bewoner van Castilië’, dat na 1950 wordt gedateerd. De reden lijkt te zijn dat het in 1961, in 
de achtste druk, voor het eerst in de grote van Dale (GvD) is opgenomen. Je zou verwachten10 dat we het 
vroeg in (zo niet ruim voor) de tachtigjarige oorlog wel hadden opgelopen, maar ik ben dat niet speciaal 
gaan nazoeken. Het bood zich in elk geval probleemloos aan in een boektitel uit 1598 (Tractaet 
paræneticq ... Onderwysinghe ... om te wederstaen het ghewelt der Castilianen, [Amsterdam: N. 
Biestkens,] 1598; een exemplaar is in de bibliotheek van de VU), en liet zich daarna zonder veel moeite 
vinden in o.a. 1610, 1676, 1724, 1832, 1871; en van november 1894 tot heden in alle drukken van Ten 
Bruggencate. Kennelijk is het nooit weggeweest. 
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Bij de grote meerderheid van de hier opgesomde lijkt de vorm geen probleem op te leveren: het is 
duidelijk hetzelfde woord, maar het zou prettig zijn overbruggende citaten te kennen alvorens we 
werkelijk van antedatering zouden kunnen spreken. Ik kom daar zo meteen op terug, maar bekijk eerst de 
woorden met vormproblemen. Bij Adonaj, baardman, beun, Bretons, broots, charpie, crème, crèpe, 
farde, filet, gauge, kadjang, kruisbes, maserhout, mink, moulure, paragon, ruraal, schisma, en het eerste 
element van hommersgat lijken die niet werkelijk aanwezig (wat niet wil zeggen dat er geen andere 
zouden zijn; die komen straks); homilie past, naast homelie, van 1550 af in dit rijtje (titels in de NCC); de 
middelnederlandse vorm omelie is een zelfstandige variant naar het Frans; voor misigit geldt van 1622 af 
hetzelfde; mesquita is er de Portugese weergave van. In het licht van de Nederlandse aanwezigheid in 
Indië lijken ook adipati (de h van EWB en GvD wordt in geen der beide Bahasa's geschreven) en barang 
geen werkelijk probleem, ondanks de afwijkende spelling (altijd moeilijk bij lenen op het gehoor, en 
zeker uit talen met een ander schrift). Het is er in elk geval duidelijk ruim eerder dan 1901-25. 
Cantharides is de oude latijnse vorm voor Spaanse vlieg (nu Cantharis vesicatoria, werkzaam 
bestanddeel cantharidine) en wordt door het WNT (Vlieg I) uit Battus en, later, Hooft geciteerd. 
Cantharide is de Franse vorm. Als medicijn is spaanse vlieg nooit weggeweest, en men kan zich dus 
afvragen of de vormverandering een nieuwe ontlening betreft, of eerder een metanalyse van het Latijnse 
woord als een Frans meervoud. Voor changeant zou continuïteit moeten worden aangetoond: 
Noordfranse vormen zijn daar afgelost door Centraalfranse; herhaalde ontlening is dus niet uit te sluiten.  
Guajakhars lijkt geen werkelijk probleem. Het is een van drie in GvD geciteerde samenstellingen, naast 
guajakboom en guajakhout,  waarvan het eerste element zich veel vroeger laat vinden, en zelfstandig bij 
Kuipers staat (Guajacum), terwijl het tweede al middelnederlands is. Voor het kalambakhout kan iets 
dergelijks gelden, maar het eerste element komt daar naar het lijkt niet meer los voor. Marron en maroene 
zijn kennelijk van dezelfde stam, maar zijn, ook gezien de betekenis, wel zeker tweemaal geleend. 
Manggis is in zoverre een probleem, dat in de vroegste bronnen helemaal niet duidelijk is of men de 
manggis(tan) of de mangga (tegenwoordig, met een anglicisme, mango) bedoelt. Zo zijn ‘de twee groote 
mangus boomen’ van 1634 en later zeker mangga's, want ze staan op het ook in mijn tijd nog ernaar 
geheten Manggadoea. De vruchten kennende lijkt het verreweg het waarschijnlijkst dat het in alle vroege 
citaten om mangga's gaat: in het vroegste dat ik heb, ‘annanas, doeryens, mangus ende diergelyke’ (9-11 
maart 1599), staan dan drie grote vruchten op een rijtje (de manggistan is niet groter dan een 
middelmatige appel).11 
 
Dat paragoensteen en paragoniet hetzelfde element bevatten lijkt even onbetwistbaar als dat ze verder 
niets met elkaar te maken hebben dan de materie. Interessanter is reetsemen, ‘(in)pikken’. Het heet 
Bargoens te zijn, er hoeft dus weinig van bekend te zijn, en een verband met reesemen, dat door het 
WNT sinds 1558 wordt geciteerd, dan ‘verzamelen’ betekent, maar sindsdien te boek staat als ‘aan-
eenrijgen’ is dus niet onmogelijk. Ook verband met of invloed van ratsen, retsen en ratten, alle met de 
betekenis ‘(in)pikken’, lijkt niet uit te sluiten. Van Bargoens naar root walsch, ce n’est qu’un pas. De 
moderne vorm lijkt duidelijk Duits, van tussenliggend gebruik is niets bekend, maar het is op zijn minst 
interessant om te zien dat de term bij ons vier eeuwen terug ook al bestond. Niet minder interessant is 
dat Der Fielen, Rabauwen, oft der Schalken Vocabulaer (1563), waar het staat, het gelijkstelt met 
Aragoensch, wat toch wel op ons Bargoens zal slaan, en dan de momenteel oudst bekende vorm van 
dat woord is.12 

 
Nu terug naar de woorden zonder vormproblemen. Adonaj (1847) staat niet alleen ook al bij Weiland, 
Kunstwoordenboek, 1824, maar komt uit de Bijbel, was er dus ook vóór 1477 al, en is nooit weggeweest. 
Dat baardman hetzelfde woord is, waar zich in de loop der tijden verschillende betekenissen aan hebben 
gehecht, ligt voor de hand, maar laat zich uit het WNT niet aflezen: het kent alleen Baardmannetje voor de 
vogel, en geeft ook bij baard deze samenstelling niet. Toch vinden we Baerdtmanneken in 1573, 
Baerdman zowel als Baerdmanneken bij Kiliaan, en dus ook bij Hexham (tot 1678), Baardmannetje als 
munt bij Marin in 1752 en als vogel [p. 18] in het vervolg van Chomel (zoals ook het WNT weet). Het kàn 
natuurlijk herhaaldelijk gevormd zijn, maar waarschijnlijker heeft het er in de loop der jaren verdere 
betekenissen bij gekregen. Zeker niet opnieuw gevormd lijkt beun, waar de verhouding tot Mnl bo(e)ne 
punt van discussie zou kunnen zijn, maar dat toch wel in de gangbare betekenis een erfwoord is.13 Voor 
Bretons lijkt continue aanwezigheid niet onaannemelijk, maar geenszins zeker, en zeker niet als term voor 
de taal. 
 
Bij broots hebben we minder de kwestie van de tussenliggende citaten, als wel die van de betekenis. Het 
WNT (1902) geeft citaten van 1599 tot 1886, en het gaat dan steeds om een soort graafwerktuig. Het 
verschijnt in 1976 in van Dale, met als etymon het Engelse broach (etymologisch hetzelfde woord; ook 
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het onze komt van het Franse broche) en de betekenis ‘trekfrees’. Die trekfrees krijgt later de status van 
synoniem, maar verdient, zoals meer van die nutteloze synoniemen, tot op heden geen eigen plaats in 
GvD, zodat we het moeten doen met de bij broots gegeven verklaring. Die is zeker juist, maar wordt pas 
duidelijk als men weet wat het is, namelijk een soort metaalzaag met toelopend blad, zodat elke 
(bijtelvormige) tand een fractie verder uitsteekt dan de vorige, waardoor er  bijvoorbeeld in het inwendige 
van een cylinder een sleuf mee kan worden gefreesd. Het is denkbaar dat onder Engelse invloed de 
nieuwe betekenis aan het oude woord is gehecht, maar het ligt meer voor de hand dat het om twee 
afzonderlijke ontleningen gaat, eerst uit het Frans, later uit het Engels. 
 
Fieselemie is nu een substandaardvorm, en zal dus niet zo makkelijk te traceren zijn, maar dat de vorm 
tussen 1480 (laatste citaat in MNW-S) en 1857 niet weg is geweest lijkt waarschijnlijk. Ze staat in elk 
geval in de eerste twee drukken van  Hexham (1648, 1658) maar lijkt in de editie-Manly (1672), ook in de 
Appendix, te ontbreken. Filet betekent in de vroege zestiende eeuw al hetzelfde als nu, maar zou in de 
beide volgende eeuwen in de keuken getraceerd moeten worden om een verband met Kramers in 1847 
aan te tonen. Gauge is simpel: de betekenis is wel ongeveer dezelfde als in 1599, maar de uitspraak 
bewijst zonder meer dat het een moderne ontlening is.14 Bij kruisbes wil het EWB blijkbaar suggereren dat 
die vorm eerst in 1854 (wel bij van Hall) wordt gevonden, maar hij staat al in 1708 bij Sewel, terwijl de 
vorm in het kookboek van 1501-25 er toch eigenlijk dicht genoeg bij komt. Maserhout (1926-50) is niet 
in het WNT te vinden hoewel het in 1573 bij Plantijn, in 1599 bij Kiliaan en in 1867 in de Algemeene 
Nederlandsche Encyclopedie voor den Beschaafden Stand staat. Het eerste element lijkt niet zozeer het 
(wel verwante) Mnl mase, ‘vlek’ te zijn als wel Mnl maser, ‘knoest’, zoals Kiliaan al suggereert, naar de 
vlammen of aderen in knoestenhout. Maser, oft Knor aen eenen boom gaat in 1573 direct vooraf. 
Vergelijk ook de wel door het WNT opgenomen benaming Masholder die Chomel voor de ahorn vermeldt 
en die een pendant vindt in de Mashouterboom uit 1573. Gezien deze oorsprong15 is het niet onwaar-
schijnlijk dat het om hetzelfde woord gaat, maar aangetoond is het niet. Mink komt in ons omringende 
talen al sinds de vijftiende eeuw voor, en je zou dus niet verwachten dat wij het, tenminste in de 
bonthandel, niet voor 1951 hadden, zeker niet als de diertjes hier al vóór de Tweede Wereldoorlog gefokt 
werden. Verder duidt het woord tegenwoordig niet de nerts, Lutreola lutreola, aan, maar de Amerikaanse 
variëteit, Mustela vison. Het is dus interessant als het vroegste voorkomen van het woord blijkt te slaan op 
import uit Amerika (het staat in een vrachtlijstje in de zg Schagenbrief, die de aankoop van Manhattan 
meldt). Moulure en moleure zijn vast wel hetzelfde (Franse) woord, maar zullen, gezien het sterke 
betekenisverschil, zelfstandig zijn geleend. Ook voor ruraal zal dit wel mogen gelden. 
 
Oxymel (het staat nog steeds in GvD) is kennelijk gedurende de hele periode waarin het wordt gevonden 
dezelfde substantie. Het is vast nooit weggeweest, maar het bewijs zal wel enig speurwerk vergen. 
Paragon wordt geciteerd voor ‘grote diamant’ en voor ‘groot letterkorps’, en dan 1901-25 gedateerd 
hoewel het als ‘voortreffelijke diamant’ al bij van Dale zelf staat (en eerder bij Weiland, en, als Vnio sive 
margarita excellens [parel], bij Kiliaan), terwijl het letterkorps al voor het eind van de zestiende eeuw aan 
Plantijns Vande Druckerije uit 1567 was toegevoegd. Ook voor schisma (‘1899-1905’, wat grote acribie 
suggereert, maar het staat gewoon in 1872 bij van Dale) lijken tussen van Meteren en Weiland nauwelijks 
extra bewijsplaatsen nodig (schismatiek is al middelnederlands). Daarmee zijn we echter aan het eind van 
de woorden waar dat met enige zekerheid van gezegd kan worden. Charpie en crêpe zijn beide zeker 
hetzelfde woord, maar ze betekenen niet hetzelfde (moes : pluksel, resp. flensje : weefsel), en waar al 
deze betekenissen nog steeds Frans zijn zal het wel om aparte ontleningen gaan. Bij crème, daarentegen, 
is de betekenis dezelfde, en ook in 1761 en 1790 staat het in elk geval in een kookboek. Van Chomels 
Algemeen Huishoudelijk Woordenboek (1778) af is het zeker Nederlands.  
 
Summa summarum (is dat al Nederlands, of nog steeds Latijn? - we gebruikten het al in 1397, en zeker ook 
eerder): te verwachten is dat, naarmate we verder in de tijd teruggaan, de kans steeds [p. 19] groter wordt 
dat van een werkelijke continuïteit tussen gevonden vormen geen sprake zal zijn. Bij de achtenveertig hier 
behandelde woorden lijkt het dan ook, naar mijn taxatie, slechts in de ruime helft van de gevallen om een 
werkelijke antedatering te gaan, al zal dat doorgaans nog aan de hand van tussenliggende citaten moeten 
worden bewezen. In twaalf gevallen bestaat wel zeker geen verband; de overblijvende zouden nader 
onderzocht moeten worden. Ook mag ik nauwelijks verwachten op alle aangeroerde punten gelijk te 
hebben, maar ik sluit me dan graag aan bij Dr Johnson die, volgens Boswell, op een desbetreffende vraag 
van zijn kant ooit geantwoord zou hebben: ‘Ignorance, my dear Sir, plain ignorance!’. 
 
-------------------- 
1 Binnen deze drie perioden worden soms precieze jaartallen gegeven, maar de suggestie dat het dan om 
vastgestelde eerste voorkomens gaat blijkt bij toetsing onjuist; zo is de sportterm crack (1940) al, goed een halve 
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eeuw eerder, in 1889 aanwijsbaar, sjoemelen (1975) in 1938 (besjoemelen, blz 90b, heet van 1924). In gevallen 
waar zulks wel mogelijk is (penicilline, juli 1944) gebeurt het ook niet (‘1926-1950’). In wat volgt is uitgegaan 
van het eerste van zulke jaartallen. 
2 De l van babbel laat zich verklaren als een late rationalisatie van een niet meer gangbaar woord. 
3 Het WNT, sub griet (IV), laat de arme van Lennep door verwarring van grutto en griet deze vorm bezigen, maar 
corrigeert dit gelukkig onder grutto; ze bestond toen dus nog. Voor gritto zie De Woordenaar, 3/1, mei 1999, 13b. 
4 Marin, N-F, 1752, 53: MANNE, werd als adjectivum voor zekere Naamwoorden gesteld. ... Met manne kragt 
aanvallen. ... Een manne moed. Mogelijk al in vroegere uitgaven; blijkbaar niet ervaren als samenstelling. 
5 Afgezien van de onvermijdelijke onjuistheden en van het in de Inleiding, p. x, verantwoorde ongedateerd blijven 
van verwezen vormen, zijn bij de gegeven dateringen problemen aangetroffen, zoals: 
- jaartal klopt niet met de gesuggereerde afleiding (manmoedig, porie) 
- jaartal hoort niet bij de gegeven vorm en/of bete-kenis (diploma, esculaap, pagode)  
- jaartal hoort bij antieke vorm, huidige niet gedateerd (koran, mammoet)  
- jaartal klopt, maar woord is veel ouder in niet gegeven betekenis (generaliteit, kornet)  
-  jaartal klopt, maar niet gegeven afleidingen van de stam zijn eerder bekend (mandataris, pagaai, retabel, verfoeien)  
-  jaartal is te vroeg (constable, ordinantie) 
-  jaartal is onbegrijpelijk (snuiter).  
- jaartal is gewoon niet goed opgezocht (caracole, 1901-25, in WNT sv karakol, 1681; et pas-sim). 
6 Het EWB geeft heel regelmatig bijvoorbeeld afwijkende, maar vroegere, middelnederlandse vormen op; waarom 
dat voor identieke vormen, waar alleen de betekenis anders is, dan niet steeds gebeurt is niet duidelijk.  
7 WNT sv vruchtig. 
8 In een aantal gevallen geeft de dertiende druk van GvD inmiddels (niet steeds geheel onafhankelijk van het hier 
betoogde) een vroeger jaartal. Ook zijn niet alle andere intussen verschenen antedateringen in aanmerking 
genomen. 
9 Ik ga gemakshalve voorbij aan de vraag of het om werkelijke Nederlandse gebruikswoorden (in welke sfeer dan 
ook) of om Latijnse citeervormen gaat. Zo is het medisch Latijn een probleem waar lastig een vinger achter te 
krijgen is. Bij Marin, Frans-Nederlands, 1762, 225a, lezen we bijvoorbeeld sv congrès: De Coïtus, of Congressus in 
't byzyn van aangestelden getuigen, is in 't Jaar 1677. vernietigd, afgeschaft. De twee Latijnse woorden zijn ty-
pografisch als zodanig gekenmerkt, maar ze worden wel onverklaard in het Nederlands gebruikt. Het EWB dateert 
ze resp. 1824 en 1901-25. Het valt verder op hoe weinig bijbelkennis blijkbaar aanwezig was onder de 
medewerkers die in het EWB de dateringen hebben verzorgd. Zo worden Ecclesiastes, maranatha, paralipomena 
1824 gedateerd, waar zonder meer zo'n drie eeuwen af kunnen. Hettitisch wordt als grondvorm opgenomen: 
Bathseba's eerste man, Uría de Hettiet, is blijkbaar even onbekend als zijn er elders optredende stamgenoten. En 
bevallig wordt in 1726 geplaatst, naar het tweede voorbeeld in het WNT (Cats' Werken), hoewel het eerste 
voorbeeld, een kleine eeuw vroeger, uit de Statenbijbel komt (de gegeven verwijzing Richt. 14:3, een van de 
‘gewone verkortingen, die geen verklaring behoeven’, viel in de Bronnenlijst niet te traceren). Het woord was er 
overigens al in 1573. Met de klassieke oudheid is het niet zo veel anders. Ook is lang niet door alle medewerkers 
in alle geciteerde werken gekeken. Had men voor braiseren bij Baale (1908) gekeken, dan had men het niet ‘na 
1950’ gedateerd (en wellicht ook ontdekt dat het in de vorm à la braise al een paar eeuwen langer voorkwam).  

Tenslotte blijkt in heel wat etymologieën de kennis van het Engels in al zijn fasen te kort te schieten; een 
extreem modern voorbeeld is de verklaring van hovercraft. 
10 Maar aan verwachtingen doet het EWB niet. Vijfendertig jaar na Quatorze Juillet kent het voor het eerst de 
‘staatsgevangenis te Parijs’ die Bastille heet. Je zou verwachten dat Hooft die in Hendrik de Grote (1626) ook wel 
zou noemen, en dat is dan ook zo. Overigens, als ‘1824’ voor Weiland staat, mag men opmerken dat Parijs daar 
niet genoemd wordt, en dat Kiliaan het woord al in de algemene betekenis heeft. 
11 Ook de Haan, Oud Batavia, 1922, I:137, noot, is deze mening toegedaan: ‘Manges’ is de oude Hollandsche 
naam voor de mangga; de manggistan heette ‘mangestanges’. Bij kadjang is het probleem of met cadjang(h) 
katjang (boontjes) of kadjang (matten) bedoeld wordt. Beide komen duidelijk voor. In het plakkaat uit 1620 staat 
het  tussen stromatten, kadut (zakkengoed) en rottanmatten. Het WNT heeft dit probleem niet gezien, en heeft zo 
een keer ten onrechte geëmendeerd. 
12 ‘Deerste is een vocabulaer om root walsch oft Arragoensch te quisten, Oft om coopmans latijn te spreken.’ 
(Herdruk 1914, 21). Het is gelijk ook het [p. 20] vroegste voorbeeld voor quisten in de betekenis ‘spreken, praten’. 
Ook Sewel, in 1691, heeft het over ‘Bragoensch kappen, óf Borgoensch questen’, wat het WNT, sv Bargoensch, uit 
de ed. 1766 citeert maar het EWB ongezien 1691 dateert (waar het gelukkig ook staat, maar  anders dan in 1766). 
13 Ook het EWB markeert het als erfwoord, maar wil het tegelijk ‘in oorsprong hetzelfde woord’ laten zijn als 
beun ‘viskaar’, dat het ‘evenals bun een nevenvorm van ben’ noemt, dat op zijn beurt een ontlening heet te zijn uit 
het Frans. Maar ik geef toe dat ik van het begrip ‘erfwoord’ zoals het EWB dat hanteert niets begrijp. Als illustratie 
wordt op blz xxvii verhaald hoe een woord dat door archeologen bij Gregorius van Tours is gevonden 
(scramasaxus, waarschijnlijk Westfrankisch; de plaats staat o.a. in het Middellatijnse woordenboek van 
Niermeyer, en in de OED), en vervolgens toegepast op een hen bekend artefact, waarna wij het (blijkens de vorm) 
uit het Engels hebben geleend als scramasax, zo een Nederlands erfwoord is, te dateren ‘na 1950!’, hoewel het in 
de Nederlandse archeologische literatuur al in 1920, en denkelijk eerder, is aan te treffen. Een verzoek om 
inlichtingen is, gelijk eerdere vragen, tot dusver onbeantwoord gebleven.  
14 Dat dit geen algemene regel kan zijn bewijst een woord als occasion. Het wordt nu meest op zijn Engels 
uitgesproken, maar de niet-Engelse betekenis verraadt de Franse afkomst. Het is dus een ander geval dan 
bijvoorbeeld helikopter, dat uiteindelijk zeker uit het Frans komt, maar bij ons een Engelse ontlening is die het 
vooroorlogse helicoptère heeft verdrongen. Bij woorden die niet al elders geëtymologiseerd zijn wil het EWB zo 
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wel eens in de fout gaan. Een frappant voorbeeld is Klavarskribo, door de electrotechnicus C. Pot te Slikkerveer 
ontwikkeld in de jaren negentientwintig-dertig (jubileum gevierd in 2001), en voorzien van een naam in goed 
Esperanto. Ook GvD heeft de spelling verkeerd. 
15 Voor het EWB zou dit geen argument zijn: zo wordt emerald in 1899 uit het Oudfrans geleend, hoewel de vorm 
dan alleen nog in het Engels voorkomt. (Het Franse e(s)meraude hadden we al eerder.) 
 
Verantwoording der niet geïdentificeerde dateringen anders dan MNW = Middelnederlandsch 
Woordenboek (-S: Supplement) en WNT = Woordenboek der Nederlandsche Taal.  
 
1351-1400 - Boec van Medicinen in Dietsche. 
1370 - Bouc van den ambachten. 
1477 - Delftse Bijbel (OT). 
1479 - Hystorie van die seuen wijse mannen van romen. 
             - Omelie in duutschen, vThienen 2092  (alleen homilie). 
1501-25 - MS UB Gent 476, Kookboek. 
c. 1505 - Die Moderacie vanden Stapel. 
1515 - Plakkaat van 20 januari.         
1528 - Vorsterman-Bijbel. 
1533-4 - idem.  
1551 - Kroniek van Reygersberch. 
1561 - Alexis Piemontois, Secreeten. 
1563 - Der Fielen Vocabulaer. 
1564 - Al. Piemontois, Secreeten, tweede deel. 
1567 - Hadr. Junius, Nomenclator.  
1573 - Thesaurus Theutonicæ Linguæ 
1596 - Linschoten, Itinerario. 
1597 - Journaal schip Hollandia, 1595-7. 
1599 J - Journaal van Heemskerk, 2 jan., 17             
              aug.  
         K - Kiliaan. 
         M - van Meteren, Memorien. 
1599-1600 - Journaaluittreksel Morgenster. 
1607 - Accoordt Matelieff - Ternate. 
1608 - van Meteren, Commentarien. 
1610 - vd Dussen aan Heren XVII. 
1612 - Een klaer vertoninge, Kn 2030. 
1620 - Placcaet van de tollen, Jacatra.  
1622 - Journael ... op de reyse naer den Mata-ram. 
1625 - Dagh-Register Batavia, I: 1624-9. 
1642 - Kilianus Auctus. 

  1658 = 1648 - Hexham. (Ed. 1658 is een ongewijzigde herdruk van ed. 1648.)  
1761 - De Volmaakte Hollandsche Keuken-Meid. 
1766 - Sewel, ed. Buys. 
1790 - Recepten Boek van Mevrouw Marselis. 
1832 - Weiland 
1866 - Rijnhart, Woordenboek, II. 
1896 - Kuipers, Geïll. Woordenboek. 
 
 
 
BOEKBESPREKINGEN 
 
DE SPELLING VAN AAN HET ENGELS ONTLEENDE WERKWOORDEN  
 
Jan Posthumus 
 
Corriejanne Timmers,  Faxen faxte gefaxt. De juiste spelling van ruim 1500 oorspronkelijk vreemde 
werkwoorden. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2000. 263 p. ISBN 90-579-7021-X. ƒ37,50. 
 
De  verschijning van dit werk, de ‘tweede, herziene, uitgebreide en geactualiseerde editie’ van het veel  
bescheidener opgezette boekje uit 1993 met dezelfde hoofdtitel, vormt een gerede aanleiding een aantal 
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opmerkingen te maken bij de bestaande regeling betreffende de vervoeging van aan het Engels 
ontleende werkwoorden. Vanzelfsprekend komt daarbij ook aan de orde hoe Timmers haar materiaal in 
haar pas verschenen werk heeft georganiseerd en gepresenteerd. De eerste editie gaf slechts ‘de juiste 
spelling van ruim 700 aan het Engels ontleende werkwoorden’. De nieuwe alfabetische lijst – het 
gedeelte van het boek dat ongetwijfeld het meest geconsulteerd zal worden - is in omvang meer dan 
verdubbeld, en bevat thans ook uit andere talen overgenomen werkwoorden, [p. 21] zoals hineininter-
pretieren, douchen, fonduën en zelfs het Friese fierljeppen. Lang niet alle opgenomen werkwoorden 
leveren echter problemen op; ook is het, zoals we zullen zien, sterk de vraag of verschillende wel echt 
worden vervoegd. Aardig is dat we deze keer niet slechts een kale lijst krijgen voorgezet: overal zijn 
opmerkingen toegevoegd over etymologie en vaak ook nog over andere bijzonderheden. Omdat  
volledigheid werd nagestreefd, heeft de lijst ook nog een functie als opslagplaats van bepaalde meer 
buitenissige aan het Engels ontleende werkwoorden die kennelijk her en der werden aangetroffen.    
    
Bewaard uit de oude editie is de algemene inleiding, die qua inhoud en teneur ongewijzigd is gebleven. 
Dit met uitzondering van een toegevoegde paragraaf (pp. 40-43) over de nieuwe spelling, waarvoor de 
regels werden gesteld in de Leidraad van het nieuwe Groene Boekje (1995). Met betrekking tot de 
spelling van de aan het Engels ontleende werkwoorden blijken deze echter zeer lapidair. De open-
staande problemen zijn nu voor het eerst door Timmers nauwgezet geïnventariseerd en beregeld. Dit 
gebeurt in de geheel nieuwe afdeling III: ‘De Regels’ (pp. 45-78).   
    
De nieuwe druk is niet alleen degelijker opgezet, hij belichaamt ook hier en daar ietwat andere 
standpunten. Het is interessant de vergelijking te maken tussen de eerste druk (1993) en de  tweede 
(2000), en daarbij ook nog even een blik te werpen op de Spellingwijzer Onze Taal (1998). In dat  
nuttige werk staat Timmers vermeld als redactielid, en we mogen dus  aannemen dat ze mede haar 
stempel heeft gedrukt op de daar gegeven spellingvormen van de vreemde werkwoorden.1 Er is een 
intrigerende ontwikkeling zichtbaar van het aanvankelijk toelaten van varianten naar het voorschrijven 
van de (helaas soms aanvechtbare) enige juiste vorm. 
     
Een boek als het onderhavige heeft zijn bestaansrecht in de omstandigheid dat velen zich bij de keuze 
van vervoegingsvormen onzeker voelen, dat er weinig consequent wordt gehandeld en dat er inderdaad 
veel misgaat. De grote vraag is dan: hoe kunnen de taalgebruikers op het goede spoor worden gezet?  
Timmers denkt dat het beste te kunnen doen door de presentatie van niet minder dan 23 ‘spelregels’. 
Een gecompliceerde zaak niet alleen voor de doelgroep maar ook voor de opsteller zelf: ‘Het 
onderwerp is […] ingewikkelder dan mij lief is’ heet het in de ‘Waarschuwing’ (p.46) die voorafgaat 
aan het regelgedeelte, en die de taalgebruiker daarom in overweging geeft zich desgewenst te beperken 
tot drie gegeven vuistregels. Twijfel mag inderdaad rijzen of met het hier geboden regelcomplex een 
pedagogisch handzame weg wordt ingeslagen.  
    
Misschien is het verkieslijker de problematiek vanuit een wat andere invalshoek te benaderen. Een punt 
dat even terloops aan de orde komt (p. 25) is dat buitenlandse werkwoorden in het gesproken 
Nederlands doorgaans probleemloos worden vervoegd, maar dat het schrijven van al die vormen soms 
niet meevalt. Het gaat dus in wezen om het volgende: hoe kom ik vanuit de mij bekende uitspraakvorm 
tot de correcte spelling?  Men is vol goede verwachting wanneer Timmers meermalen benadrukt dat de 
bekende ‘kofschipregel’, die een hoeksteen van haar betoog vormt, een uitspraakregel is. Men zou 
denken dat hiermee zo niet het primaat, dan toch zeker het overwegend belang van de uitspraak wordt 
erkend, maar dat is allerminst het geval.           
    
Bij de instructies voor de vervoeging wordt namelijk het spellingbeeld normaliter als vertrekpunt 
genomen. Dit leidt tot een bizarre opmerking als de volgende (p. 31; zie ook 1993: 16): ‘de vervoeging 
van onze onregelmatige werkwoorden [is] reuze moeilijk, maar geen mens doet het ooit fout.’  Nogal 
wiedes, zou men zeggen, want alle Nederlandssprekende kinderen leren deze ‘moeilijke’ vormen 
spelenderwijs en schrijven op wat ze zeggen. Evenzo, wat voor zin heeft het om bij het werkwoord 
faden op grond van de spelling uit te weiden (p. 48) over de hypothetische vormen ‘*faadt’, ‘*faadde’, 
‘*gefaad’, ook al worden ze vervolgens onmiddellijk als onjuist aangemerkt? En om er zich zorgen 
over te maken (p. 41) dat de regel van de verdubbeling van de <o>  in scoren - scoorde - gescoord 
taalgebruikers zou kunnen verleiden tot moven – moofde – gemoofd, of  sponsoren – sponsoorde – 
gesponsoord? Bij deze papieren exercities wordt geheel voorbijgegaan aan aanwezige kennis van de 
uitspraak. Trouwens, als iemand die uitspraak niet kent, zal dat toch wel betekenen dat het woord in 
kwestie niet tot zijn woordenschat behoort, en zodoende zal hij dus ook niet met dit soort hypothetische 
spellingen voor de dag komen.  
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Om de taalgebruiker bij de werkwoordspelling op het goede spoor te krijgen is het dienstig te 
analyseren wat hij precies doet en vooral ook waarom. Naast het observatiemateriaal dat men dagelijks 
in de krant ziet – de spellingchecker heeft daar, jammer voor de onderzoeker, de laatste tijd een zekere 
normaliserende invloed - beschikt Timmers ook over een flinke hoeveelheid eigen gegevens, ver-
zameld uit een omvangrijke enquête die ze medio 1993 afnam onder een kleine 200 personen. De 
resultaten, die al eerder werden gepresenteerd in Timmers (1993: 31-40), komen ook nu weer [p. 22] 
aan de orde (pp. 33-39).  Timmers voornaamste conclusie luidt dat er erg inconsequent wordt 
gehandeld, dat het een rommeltje is waarin nodig orde op zaken moet gesteld. Naar concrete 
gedragsverklarende factoren die een aangrijpingspunt zouden kunnen vormen om gerichte actie te 
ondernemen wordt niet echt gezocht. Toch zijn die wel te vinden.  
    
De hoofdoorzaak van de misère is ongetwijfeld dat we ons met de werkwoordsvormen in een 
schemergebied tussen het Nederlands en het Engels bevinden. Zolang de spelling van Engelse woorden 
niet aan het Nederlands mag worden aangepast, zolang ze dus als vreemde elementen herkenbaar 
moeten blijven, zijn we gedwongen er met een dubbele blik naar te kijken. Bij werkwoorden die er 
herkenbaar als Engels uitzien worden dan ook licht spellingen gekozen die goed bij het Engels passen. 
Dat verklaart vooral de moeilijk bedwingbare neiging de voltooide deelwoorden te laten uitgaan op –
ed. Ook laat men graag de karakteristieke ‘stomme <e>’2 en de dubbele medeklinker aan het eind van 
de Engelse woordstammen staan. Het is dus inderdaad nodig duidelijke afspraken te maken over de 
afgrenzing in de spelling tussen Nederlandse en Engelse elementen. Daarbij moet het ons niet verbazen 
dat het soms moeilijk is – en misschien ook niet verkieslijk - de Engelse werkwoorden qua spelling 
volledig in het Nederlandse vervoegingsstelsel in te passen.  
 
Vuistregels 
 
In mijn optiek kunnen we, buiten verder nog te regelen details, de koe het meest effectief bij de horens 
vatten met twee vuistregels die inhoudelijk verschillen van die van Timmers. Nadat duidelijk is 
gemaakt dat in de gesproken taal de ontleende werkwoorden op zijn Nederlands worden vervoegd – hij 
claimt, niet hij claims; hij claimde, niet hij claimed – en dat in overeenstemming daarmee de [t] die we 
horen aan eind van het voltooid deelwoord de Nederlandse werkwoorduitgang is, en niet de 
gelijkluidende Engelse, is de eerste vuistregel:  
 
1. Schrijf nooit gedachteloos –ed.  Kies –t of -d, in overeenstemming met de regels die gelden voor 
gewone Nederlandse werkwoorden, dus:   
niet gefinished maar gefinisht (vgl. hij finishte) 
niet gescreened maar gescreend (vgl. hij screende) 
Behoudt echter de –e als dat nodig is voor de uitspraak, dus: 
getimed (vgl. hij timede); getimd doet geen recht aan de uitspraak  
getapet (vgl. hij tapete); getapt doet geen recht aan de uitspraak 
 
Men merke op dat ik voor de keuze tussen -t en -d geen gebruik maak van de vermaarde kofschipregel, 
waar menige Nederlander in verstrikt raakt, maar rechtstreeks een beroep doe op de uitspraak waaruit 
die kofschipregel is afgeleid. Ik volg hier gaarne de gezichtspunten naar voren gebracht door Jan Erik 
Grezel en vooral Peter-Arno Coppen (Onze Taal, juni 1999, pp. 156-160).   
    
Het kiezen van de uitspraak als leidraad leidt vervolgens tot de tweede vuistregel: 
 
2. Gebruik geen spelling die de juiste uitspraak in de weg staat.  
 
Dus, zoals we zagen, niet getimd of getapt, welke vormen vanzelfsprekend nooit worden aangetroffen, 
en ook niet de wel gevonden ‘ingetapede enkel’. Geheel uit den boze zijn ook aangetroffen vormen als 
geforwarded (moet zijn geforward) of gepromoted, gequoted (moet zijn gepromoot, gequoot). 
Woordeinden geschreven als –ded of –ted, die vreemd zijn aan het Nederlands, leveren namelijk in de 
uitspraak een aparte lettergreep op: in het Engels klinkt deze als [did] of [tid]; overgebracht naar het  
Nederlands wordt de eindmedeklinker verscherpt tot [t] en krijgen we dus [dit] of [tit]. Het is overigens 
moeilijk aan te nemen dat degenen die de vormen geforwarded, gepromoted, gequoted opschreven ze 
inderdaad met een extra lettergreep uit zouden spreken. Deze vormen kunnen, zoals in Timmers lijst 
ook gebeurt, volgens de regels probleemloos worden vervangen door correctere vormen, die wel recht 
doen aan de uitspraak.  
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Gefaded, gedeletet? 
 
Onze tweede vuistregel botst echter hevig met de voorgeschreven deelwoordspelling van werkwoorden 
waarvan de geschreven stamvorm eindigt op klinker plus <te> of <de> en waarin de <e> moet blijven 
staan om de voorgaande klinker de juiste waarde te geven. Prototypen  hiervan zijn faden en deleten. 
De totale lijst bevat 14 zulke werkwoorden, zelfs 38 als ook de verschillende composita worden 
meegeteld.3 Deze dienen volgens de woordenboeken en spellinggidsen als volgt vervoegd te worden: 
faden – fadede – gefaded; deleten – deletete – gedeletet. De gesproken verleden tijden, rijmend op 
respectievelijk kleedde en niette (‘nietjes inslaan’), zijn met enige moeite wel uit de geschreven vormen 
te voorschijn te toveren, maar de spelling van het voltooide deelwoord roept onverbiddellijk een 
foutieve [p. 23] extra lettergreep op, en is daarom te veroordelen. Gezegd moet worden dat ook 
Timmers (p. 64) weinig gelukkig is met deze rijtjes: ‘Vervoegde vormen van dit type zijn maar voor 
weinig taalgebruikers acceptabel. Deze en andere werkwoorden niet vervoegen of een ‘goed 
Nederlands alternatief zoeken lijkt dan ook het verstandigst.’ Deze raad laat zich echter moeilijk 
opvolgen. Een werkwoord kan in een Nederlandse zin nu eenmaal niet worden gebruikt zonder het te 
vervoegen en een handzaam Nederlands alternatief is niet altijd voorradig. Bovendien moet de geschre-
ven taal in staat zijn de spreektaal weer te geven, en die laatste heeft geen enkele moeite met de 
vervoeging van dit soort werkwoorden. Hoe dit zij, ze worden in de opzoeklijst getrouw op genoemde 
ongelukkige wijze vervoegd; een spellinggids, zo moeten we maar aannemen,  kan nu eenmaal niet 
gemakkelijk ingaan tegen de officiële regels.4  
    
Wat nu te doen? Is iemand gehouden voorschriften te volgen die een verkeerde voorstelling geven van 
de uitspraak van een werkwoordvorm? Timmers (p. 64) kijkt nog even naar de rijtjes faden - *fade - * 
gefade en deleten - *delete - *gedelete, naar zij opmerkt wel eens voorgesteld vóór de invoering van de 
nieuwe spelling, maar ziet als nadeel dat daarin de verleden tijd niet van de tegenwoordige wordt 
onderscheiden, en ‘bovendien eindigt een deelwoord van een Nederlands werkwoord nooit op een 
<e>.’  Omdat zo’n deelwoord voldoende geïdentificeerd is door de aanwezigheid van het voorvoegsel 
ge-, lijkt dit laatste me niet echt bezwaarlijk, en bepaald geen reden om er dan maar een overbodige <t> 
of <d> aan vast te plakken. Degene die in een omroepstudio voor de technicus de geschreven instructie 
achterliet: ‘Kan gefade worden’5 verdient eerder een compliment voor gezond verstand dan een tik op 
de vingers. Het voorschrift om hier een <d> toe te voegen lijkt een vorm van dwangneurose, een geval 
van letterfetisjisme. Weg dus met gefaded, geskatet, gedatet, geüpgraded en dergelijke. Blijft nog de 
spelling van de verledentijdvorm. Wanneer deze bij Nederlandse werkwoorden qua uitspraak identiek 
is aan de tegenwoordige tijd, kan in de spelling toch een visueel onderscheid worden gemaakt: vgl. wij 
wachten/wachtten; wij kleden/kleedden. Voor bepaalde uit het Engels afkomstige werkwoorden kan dat 
op dezelfde manier bij: wij cricketen/cricketten, wij marketen/marketten. Als we dit op vergelijkbare 
manier willen doen bij de probleemgroep, dan komen we uit bij: wij deleten/deleteten; wij 
faden/fadeden, de voorgeschreven vormen dus. Hoewel de tussen-<e>6 daar voor wat ongemak zorgt, 
kunnen we hier voor de uitgang – ten of –den een syllabegrens aanbrengen, en kan dat spellingbeeld 
toch tot de juiste uitspraak leiden.   
 
Geleast of geleasd? Gesurft of gesurfd? 
 
Bij de keuze tussen bovengenoemde paren heerst de nodige verwarring, ook in de handboeken. We 
weten dat de uitspraak in beide gevallen op [t] eindigt, en dat de spellingkeuze tussen -t en -d  ervan 
afhangt of de slotmedeklinker van de stam stemloos is (kies -t) of stemhebbend (kies -d). Het snelste 
antwoord op die vraag vinden we door verlenging van de woordvorm in kwestie: spreekt men van een 
geleaste of een geleasde auto? Ook kan men te rade gaan bij de gesproken vorm van de verleden tijd: 
luidt die leaste, of leasde; surfte of surfde? 
    
We hebben hier twee licht verschillende gevallen. Enerzijds hebben we werkwoorden als basen, 
cruisen, housen, leasen, redelijk veel gebruikte vertegenwoordigers van een grotere groep waarbij de 
kwestie [s] of [z] speelt. Anderzijds stuiten we op de twee frequente werkwoorden golfen en surfen, 
waarin we op wat andere manier in de kwestie [f] of [v] verzeild raken. Timmers’ schriftelijke enquête 
uit 1993 verschafte haar gegevens over het taalgedrag betreffende de vervoeging van leasen en golfen. 
Bij beide werkwoorden  koos een gedeelte van de proefpersonen voor –te, een ander deel voor –de.  Dit 
had het onverwachte gevolg dat in de lijst  van Timmers (1993) leasen tweemaal werd opgenomen, 
eenmaal met [s], eenmaal met [z], maar dat golfen in het vervoegingsrijtje alleen golfte, gegolft 
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meekreeg, met een toegevoegde opmerking dat de meerderheid echter golfde, gegolfd had gekozen. 
Kennelijk werd die laatste keuze om niet nader genoemde redenen als misplaatst  beschouwd. 
    
Het Nederlands en het Engels kennen beide zowel de klanken [s] en [z] als de overeenkomstige 
schrijfletters. Dat de correlatie tussen klank en spelling hier moeilijk ligt  wordt aangestipt in ‘Regel 
13: Werkwoorden op –sen’ (p. 64-66). Vermeld wordt dat zowel voor het Nederlands als het Engels het 
klankonderscheid niet eenduidig uit de spelling is af te leiden: in beide talen wordt de <s> soms als [s], 
soms als [z] uitgesproken. Niet onvermeld blijven voor het Nederlands dan ook nog ‘hypercorrecte’ 
uitspraken als zuikergoed, zympathiek en ‘om de verwarring compleet te maken, ook het omgekeerde 
[…] zoals in het bekende ‘de son in de see sien sakken’. Deze laatste twee verschijnselen hebben echter 
weinig te maken met het hier aan de orde zijnde [s/z]-probleem bij werkwoorden van de categorie 
leasen, waarin de enkele <s> wordt [p. 24] voorafgegaan door een beklemtoonde klinker en wordt 
gevolgd door de schwa. 
    
Timmers, die veel inconsequenties aantreft in de handboeken, wil nu orde op zaken stellen en tolereert 
ook niet langer de vrije variatie die in verschillende handboeken, met name in de Spellingwijzer Onze 
Taal, nog wordt beleden. Bij het propageren van de enig juiste vorm neemt zij taalkundig gezien echter 
een hoogst aanvechtbaar standpunt in. Overgenomen woorden worden immers aan hun nieuwe omge-
ving aangepast, en wat in de brontaal geldt mag daarom niet zomaar als norm gelden voor de 
ontvangende taal. Toch slaat Timmers juist deze weg in. Onafhankelijk van sprekervoorkeur moeten 
we volgens haar voor de juiste vorm de correcte uitspraak in het Engels als uitgangspunt nemen. Als de 
<s> daar als [z] wordt uitgesproken, is deze [z] de stamklinker waarnaar de kofschipregelaar altijd 
naarstig op zoek is, en krijgen we in de vervoeging dus -de voor de verleden tijd, -d in het deelwoord, 
dus raisde - geraisd.  Omdat echter in het Engels de <s> in lease als [s] wordt uitgesproken  krijgen we 
daar leaste – geleast.  Wie het anders doet zit fout! Timmers wil wel toegeven dat aan deze oplossing 
een praktisch bezwaar kleeft: ‘Een nadeel van deze regels is dat ze kennis van de Engelse uitspraak 
veronderstellen.’ Maar, zo argumenteert ze verder op een wijze die de taalkundige de haren te berge 
doet rijzen (p. 65): ‘[a]an de andere kant is het op zijn zachtst gezegd eigenaardig om: a Engelse 
<s>’en als [z] uit te spreken en omgekeerd, zonder dat daarvoor duidelijke regels bestaan – èn de 
spelling aan te passen aan de (incorrecte) uitspraak.’ (Hier wordt kennelijk bedoeld dat het ‘incorrecte’ 
[li:zen] geen excuus kan zijn voor leasde – geleasd).  Even eigenaardig vindt ze het:  ‘b af te wijken 
van de bestaande, eenvoudige regels voor de stammedeklinkers s en z: <s>  = [s] en <z> = [z]. (Hier 
wordt dus eigenlijk gezegd dat een <s> in de spelling als [s] hoort te worden uitgesproken en een <z> 
als [z] en daarmee basta!).    
   
Toepassing van de regel vereist overigens enige finesse: er is wel een Engels werkwoord to house, met 
[z], maar dat betekent ‘huisvesten’ en Nederlands housen betekent ‘dansen op housemuziek.’ Timmers 
merkt terecht op dat het werkwoord in deze betekenis is afgeleid van het Engels zelfstandig 
naamwoord house met [s]. Correct is daarom housen – houste – gehoust,7  niet het  hous(e)de – 
gehous(e)d van het Groene Boekje, en kennelijk ongeacht wat  housers zelf zeggen.  Maar op grond 
van de stelregel ‘volg de Engelse uitspraak’ wordt alles zo klaar als een klontje: het is basete, houste, 
leaste, releaste, tegenover browsde, cruisde, raisde. Als taalgidsen en woordenboeken andere gegevens 
presenteren – er ontgaat Timmers op dit gebied weinig – wordt dit vermeld bij het woordartikel in 
kwestie. Hoewel dat ter plaatse niet met zoveel woorden wordt benadrukt, moet men aannemen dat 
Timmers deze afwijkende vormen onjuist, of althans verwerpelijk acht. Ze hoopt voor de toekomst 
zelfs op een gereguleerde toestand, waarin we een <s> die als [z] wordt uitgesproken ook als <z> gaan 
schrijven, of andersom een waarin we iedere <s> in de spelling ook als [s] gaan uitspreken.  Wat dit 
laatste betreft, geeft Timmers met het rijtje erasen, erasete, geëraset alvast een duwtje in de goede 
richting. De Brits Engelse uitspraak, waarmee Nederlanders vermoedelijk het best bekend zijn, mag 
hier dan een [z] hebben, in het Amerikaans is de [s] gewoon, zodat hier de bovenvermelde vervoeging 
kan worden binnengesmokkeld. Zo’n gewenste één-op-één-verhouding tussen spelling en uitspraak 
wordt ook verondersteld in de volgende curieuze comentaarzin bij basen (p. 92): ‘De <s> in dit 
werkwoord wordt (in het Nederlands) ook wel uitgesproken als [z]; het werkwoord wordt dan echter 
gespeld als bezen.’ Deze feitelijke vaststelling raakt kant noch wal. Hier had hoogstens kunnen staan: 
‘Op grond van deze uitspraak vindt men soms ook de spelling bezen’.  
    
Bij golfen en surfen lijkt de zaak eenvoudiger. Kofschippers die de <f> zien staan, kiezen uit volle 
overtuiging de vervoeging golfte – gegolft, surfte – gesurft. Aldus ook Timmers. Waarom prefereren 
dan zoveel taalgebruikers golfde (zie Timmers’ enquête uit 1993) en surfde?  Als om te illustreren hoe 
ver dit kwaad al is voortgeschreden, worden bij surfen - elders gebeurt dit niet in deze mate - wel zeven 
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zinnen geciteerd (p. 221) waarin het gebruik van surfde of gesurfd wordt voorzien van een bestraffende 
asterisk. Maar mogen we niet aannemen dat veel taalgebruikers deze -d-vormen neerschrijven omdat ze 
die zo uitspreken? De reden daarvoor is niet ver te zoeken. Het Nederlands kent wel werkwoorden die 
uitgaan op –lven (denk aan (af)kalven, delven, welven, golven, kolven) en -rven (denk aan derven, 
erven, kerven, durven, turven) maar werkwoordsuitgangen -lfen of -rfen komen in onze taal niet voor. 
Bij inpassing in het Nederlands kiest golfen dus licht de vervoeging van golven, en surfen die van 
durven. Tevens is het best mogelijk dat ook in de infinitief wel een [v] wordt uitgesproken. Ter wille 
van de visuele herkenbaarheid zal men echter geneigd zijn de <f> daar in de spelling te laten staan.8  
    
Wat nu te doen? Het lijkt  niet meer dan redelijk te erkennen dat bij alle werkwoorden van deze aard 
sommige sprekers gewoon zijn [p. 25] de stemloze, anderen de stemhebbende klank te gebruiken. Er is 
geen geldige reden aan te wijzen waarom de ene uitspraak fout en de andere goed zou zijn. Timmers 
wijst terecht op de willekeur en onderlinge tegenspraak die hier in de handboeken heersen. Deze ver-
dwijnen wanneer overal twee vervoegingen worden gesanctioneerd. Zo’n realistische benadering 
verdient mijns inziens de voorkeur boven het,  op twijfelachtige gronden, één ervan als de juiste te 
bestempelen. Voor oorspronkelijke Nederlandse werkwoorden - denk aan niezen/niesen, niesde/nieste - 
bestaan eveneens zulke dubbelvormen. Een aantal ervan heeft ook in de spelling erkenning gevonden.9 
De bestaande onzekerheid zal er ook verband mee houden dat sprekers uit het westen des lands, die 
zichzelf doorgaans beschouwen als vertegenwoordigers van de ABN-norm, inmiddels in sterke mate 
het onderscheid tussen [s] en [z], [f] en [v] in mediale positie hebben laten varen. Zelfs sommige 
nieuwslezers kan men horen spreken van Chinesen en Vietnamesen als Chinezen en Vietnamezen 
bedoeld worden. Dat zoiets de meeste luisteraars niet eens opvalt is een verder bewijs van het vervagen 
van dit onderscheid. 
 
Ik cruis, ik leas of  ik cruise, ik lease? 
 
Al in de eerste vuistregel kwam het schrappen van de stomme <e> ter sprake, wanneer die niet vereist 
was voor de uitspraak. Geen –ed in het voltooid deelwoord, maar –d of –t al naar vereist. Ook in de 
verleden tijd kan die <e> uitstekend worden gemist: leasde/leaste, etc. In deze ‘knutselvormen’ moest 
een Nederlandse werkwoordsuitgang aan een stam worden gehecht, waarbij een systeemvreemde, 
overbodige <e> gemakkelijk kon worden geschrapt. 
    
Maar wat te doen wanneer alleen de kale stam moet worden gebruikt? Dat is het geval bij de ik-vorm 
en de gebiedende wijs, die normaliter nooit in vervoegingsrijtjes worden opgevoerd. Timmers heeft er 
goed aan gedaan deze vorm even in het volle licht te zetten. Hoe ziet deze eruit? Volgens het gangbare 
recept neemt men de infinitief en schrapt daarvan  de uitgang –en, waarbij de <e> alleen blijft staan als 
die vereist is voor de juiste uitspraak. Dus ik date, race etc., tegenover ik cruis, leas, etc. Deze laatste 
vormen lijken echter pure verminkingen van het Engelse origineel en er moet flink wat weerstand 
overwonnen worden om ze neer te schrijven, vooral als ze conflicteren met gelijkluidende zelfstandige 
naamwoorden waarin de <e> verplicht is. Timmers (p. 69) geeft dit overigens volmondig toe. Maar 
mede ter beteugeling van bepaalde wonderlijke inconsequenties op dit gebied in de spellingchecker van 
Word 97 geeft ze vervolgens te kennen: ‘Toch is het de bedoeling dat ook de ik-vorm gewoon in het 
systeem past.’ Naar mijn mening zou men, ter wille van het visuele beeld, de <e> hier niettemin 
kunnen gedogen. Wie, behalve de schoolfrik, stoort zich aan ‘ik lease’, ‘ik cruise’, etc.?  
 
Wordt er in Nederland gebaseballd? Het behouden van de dubbele medeklinker.  
 
Er is goede reden om in de verbogen vormen ook afstand te doen van de dubbele medeklinker van het 
Engelse stamwoord: dus croste, gecrost. Bij uitzondering blijft hij staan als dat nodig is voor de 
uitspraak. Dus callde – gecalld, en een bal wordt gepasst, niet gepast, ‘want geen (Nederlandse) 
voetballiefhebber zal het werkwoord passen (= de bal toespelen) net zo uitspreken als passen in ‘op je 
tellen passen’. (p. 59) Timmers merkt hierbij terecht op dat dit onderscheid in Vlaanderen niet wordt 
gemaakt. Trouwens ook in ons eigen land schijnen voetballers zelf  pass en passen wel op zijn 
Nederlands uit te spreken. Dit laatste ‘gemeenzame’ taalgebruik hoeft niet te worden gehonoreerd, 
maar de Vlamingen die Engelse leenwoorden qua uitspraak en flectie nu eenmaal sterker 
vernederlandsen, hebben hier dus een klein probleem.10 
    
Het woord dat in de uitleg van de regel (hier en ook elders) voortdurend opduikt is baseballen. We 
schrijven gevolleybald, gebasketbald, maar vanwege de andere uitspraak gebaseballd!  Uit het feit dat 
in de enquête van 1993 baseballde slechts een score van 37% haalde en gebaseballd het met 29% nog 
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minder deed, leidt Timmers af dat de Nederlandse uitspraak bezig is veld te winnen. Omdat niet zeker 
is of de respondenten zich bij hun getoonde voorkeur door de uitspraak lieten leiden, en niet eenvoudig 
een spelling kozen die visueel aansloot bij die voor de andere balsporten, is dit allerminst een 
uitgemaakte zaak. Belangrijk is ook op te merken dat baseballen een veel minder gangbaar woord is 
dan volleyballen of basketballen. De sport heet in Nederland sinds jaar en dag honkbal, er wordt 
gehonkbald en langs de honken gelopen. Of baseball(en) zich naast het gangbare honkbal(len) qua 
uitspraak en vervoeging verder laat inburgeren is af te wachten.11  Sinds er in Nederland echter op 
bescheiden schaal ‘American football’ wordt gespeeld, kan men hier nu footballen, een werkwoord dat 
niet in de lijst is opgenomen, maar dat een geheel andere inhoud dekt dan voetballen. Het blijft daarvan 
ook qua uitspraak onderscheiden en vereist daarom zeker de dubbele <l>.  
    
[p. 26] Aardig is dat Timmers bij backsellen en shortsellen toch liever de dubbele <l> behoudt: -sel 
wordt te gemakkelijk opgevat als het Nederlandse achtervoegsel, dus liever backsell ter onderscheid 
van baksel. Daarbij wordt niettemin de tweede <l>, die immers in strijd is met de vaste regel, wat 
halfhartig tussen haakjes gezet.  Het belang van visuele herkenbaarheid, dat hier enige erkenning krijgt, 
had ook elders wat meer gewicht in de schaal kunnen leggen. 
    
Ook hier kan men zich, net als bij ‘ik leas’ afvragen of het zo bezwaarlijk is dat de kale stam zijn 
Engelse vorm behoudt. ‘Ik cross’ en ‘ik dress’ zijn beter herkenbaar dan ‘ik cros’ en ‘ik dres’.12  
 
Gesetteld tegenover gesampled 
 
Timmers’ werkwoordlijst bevat zo’n 25 werkwoorden die teruggaan op Engelse (werk)woorden die 
uitgaan op consonant plus –le.  Sommige, zoals bottelen en puzzelen, zijn al zeer lang ingeburgerd en 
hebben vanzelfsprekend de aan het Nederlands aangepaste spelling op –elen. Ook nieuwere 
werkwoorden hebben deze gedaante aangenomen, zoals bijvoorbeeld battelen, (re)shuffelen, shuttelen.  
Bij een minderheid van andere is die stap niet gezet: het blijft, om de voornaamste te noemen, dus 
assemblen, rumblen en samplen. Dit verschil in behandeling wordt even genoemd op p. 51; het blijft bij 
een constatering, een reden wordt eigenlijk niet gegeven.  
   
Curieus is dat één werkwoord in beide vormen in de lijst voorkomt: vlak onder elkaar vinden we 
scrambelen en scramblen, elk met eigen vervoeging. Bij het eerste werkwoord wordt opgemerkt: 
‘Verscheidene taalgebruikers proberen uit alle macht deze vernederlandsing tegen te houden ten gunste 
van scramblen.’ Ik neem aan dat hiermee wordt bedoeld dat ze hardnekkig weigeren scrambelen te 
schrijven.  Laten we allereerst opmerken dat het verschil in vervoeging puur een kwestie van spelling 
is: scramblede en het alternatieve scrambelde kunnen in het Nederlands niet verschillend worden 
uitgesproken, en dat geldt evenzeer voor gescrambled en gescrambeld. En ook in de uitspraak van de 
infinitief scramblen kruipt vrijwel vanzelf een schwa  tussen de [b] en de [l].  In de dagelijkse praktijk 
komt men ook de spelling gesampeld tegen. Dwaas is het om deze vooralsnog erkenning te onthouden, 
zeker in de verbogen vorm: het voorgeschreven ‘gesamplede stemmen’ (Volkskrant, 6-3-01) doet   
gekunsteld aan.  
    
Er is dus alle reden om net als bij het schrappen van de dubbele consonanten in gegrild, gecrost en 
dergelijke, een algemene regel in te stellen volgens welke alle werkwoorden uit deze catgorie hun –
elen krijgen, tenzij dit voor de uitspraak bezwaren oplevert. Recyclen houdt dus overal –cle; aanpassing 
zou eventueel kunnen geschieden, denk aan de trukendoos, door recykelde, gerecykeld te schrijven. 
Ook handlen, weinig gebruikt vermoedelijk, moet zo gespeld blijven om verwarring met handelen te 
vermijden. Een aparte categorie vormen de sporten curlen en twirlen,  waarin de [r] vaak niet zal 
worden uitgesproken; currelen  en twirrelen liggen daarom niet voor de hand. 
 
Scheidbaar  versus onscheidbaar 
 
Is het ‘geüpdated, geüpdatet, geüpdate’ of  misschien ‘upgedeed’? Die vraag stelde Harry Cohen in de 
inleiding tot zijn recensie van Timmers (1993) (Onze Taal, 1994: 76-78).  We weten inmiddels, wat we 
daarvan ook mogen denken, dat geüpdatet de gesanctioneerde vorm is geworden. Blijft nog iets te 
zeggen over plaats en aanwezigheid van het voorvoegsel ge-. Ook hier moet aansluiting plaatsvinden 
met het Nederlandse patroon.  Timmers behandelt dit onderwerp goed en duidelijk in sectie 21: 
‘Samengestelde werkwoorden’ (pp. 74-76)  Ontleende werkwoorden zijn alleen scheidbaar als er een 
Nederlands voorvoegsel kan worden afgesplitst. Dus, gesteld dat die aanpassing zou geschieden: 
opgedate(t), maar anders geüpdate(t). Klemtoonregels spelen ook mee: het is overruled naar analogie 
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van overlegd; hier dus geen voorvoegsel. De regels voor werkwoorden beginnend met her- zijn 
gecompliceerd. Sommige, denk aan heropend tegenover geherexamineerd, krijgen geen voorvoegsel. 
Maar Engelse werkwoorden beginnend met overeenkomstig re- dienen een deelwoord met ge- te 
krijgen, dus is het gerecycled en gerestyled.  
    
Aarzelingen kunnen zich bij sprekers voordoen als Engelse voorvoegsels zich gemakkelijk laten 
associëren met hun Nederlandse equivalenten. Up lijkt op op; out op uit, en zodoende kan er een 
neiging bestaan om outgeplacet te zeggen. De vorm ligt gemakkelijker in de mond dan het correcte 
geoutplacet, dat zich niettemin wel laat gebruiken. 
    
De regel is duidelijk genoeg, maar vertoont toch wat rafelrandjes. Opvallend is dat Timmers in 
outswingen (‘een wegdraaiende bal slaan of schoppen’) een Engels voorvoegsel wel afsplitst: ‘(ik) 
swing out  - swingde out – outgeswingd. Deze afwijking van de regel wordt niet gemotiveerd, evenmin 
is duidelijk waarom abseilen – abseilde – geabseild zich anders zou moeten gedragen dan hineininter-
pretieren – interpretierde hinein – hineingeïnterpretiert. [p. 27] Beide werkwoorden zijn scheidbaar in 
het Duits, maar zouden volgens de regel in het Nederlands onscheidbaar moeten zijn.      
 
Adjectief  versus voltooid deelwoord 
  
Een interessant punt wordt aangesneden in sectie 22: ‘Het bijvoeglijk naamwoord’ (pp. 76-78). De 
kwestie is dat vreemde adjectieven op –ed soms al de taal zijn binnengedrongen,  voordat een verwant 
werkwoord zijn intrede doet. Zo bestond er al een adjectief relaxed voor de entree van relaxen, dat 
volgens de regelen der kunst een persoonsvorm ‘(hij) relaxt’ oplevert. Zo raken we opgescheept met 
twee identiek uitgesproken vormen die verschillend worden gespeld. Het zou voor de hand liggen het 
adjectief om te spellen tot relaxt, zeker wanneer als correcte verbogen vormen (op grond waarvan 
precies; misschien mijn tweede vuistregel?) ‘een relaxte houding’ en ‘jij bent relaxter dan ik’ (p. 77) 
worden opgevoerd. De gezagsgetrouwe Timmers laat een pleidooi daarvoor echter achterwege, en 
noemt het adjectief relaxt vooralsnog een ‘spelfout’ (p. 77).  Wel gesanctioneerd is inmiddels de spel-
ling gestrest ter vervanging van het eerder wel gevonden, maar niet tot de woordenboeken door-
gedrongen, gestressed.  
    
Volgens Timmers kunnen onder andere ook de volgende al overgenomen adjectieven nog tot 
‘vergelijkbare problemen’ leiden: air-conditioned, burnt-out/burned-out, overdressed, oversized, 
sophisticated, staggered, stoned, stonewashed, en composita met –minded. Wat wordt hier precies 
bedoeld? Hier is toch geen sprake van een conflict met een anders gespelde werkwoordsvorm, zoals bij 
het koppel relaxed (adj.)/relaxt (ww.)? En als alleen maar op mogelijke spellingaanpassing wordt 
gedoeld, waarbij –ed wordt vervangen door –d of –t, dan kan dat niet gelden voor oversized, so-
phisticated en composita met –minded. Hier is duidelijk niet goed nagedacht. (Stoned kent overigens al 
geruime tijd een informele spelling stoond.)  
    
Joyriden, joyridede, gejoyrided? De kwestie van de volledige vervoeging. 
 
Nadat alle parameters zijn ingesteld, kan de machine gaan draaien en worden van alle opgenomen 
infinitieven de juiste vervoegingen uitgespuwd. Wie de lijst doorneemt gaat zich snel wat 
ongemakkelijk voelen: komen al die vormen ook in het echt voor?  Of is het meer iets van: als ze 
zouden worden vervoegd, zouden de vormen er zo en zo uitzien? Een toelichting hieromtrent wordt de 
taalgebruiker onthouden.  
    
We weten dat er in het Nederlands verscheidene werkwoorden voorkomen die zich niet of maar 
moeilijk laten vervoegen. Denk vooral aan samengestelde werkwoorden als boekbinden (alleen onbep. 
wijs, zegt Van Dale) en zweefvliegen (waarbij gezweefvliegd toch enige aarzeling oproept). Twijfel 
hieromtrent lijkt echter voor onze werkwoorden van buitenlandse herkomst niet te bestaan.  
    
Buitengewoon opmerkelijk is in dit opzicht dat het aangepaste werkwoord joyrijden geen verdere 
vervoeging meekrijgt, terwijl het bijbehorende joyriden doodgemoedereerd wordt vervoegd als (ik) 
joyride – joyridede – gejoyrided. Hier lijkt het ingenieus in elkaar gezette vervoegingsinstrument met 
de tovenaarsleerling op de loop te zijn gegaan. Zelfs de infinitief lijkt slechts een op schrift 
geconstrueerde vorm: de activiteit wordt normaliter aangeduid als  joyrijden, de vanzelfsprekende 
aanpassing van de Engelse vorm. 
    

 28



Hoe zit dat nu in de levende taal met de vervoeging?  Timmers merkt terecht op dat een Nederlandse 
infinitief heel gemakkelijk gevormd wordt, soms eenvoudig van een geleend zelfstandig naamwoord, 
vaak naast een eerder geleende vorm op –ing.  Als we dit onderwerp wat verder gaan uitdiepen, kunnen 
we opmerken dat zo’n  infinitief  in eerste instantie vooral in nominale functie optreedt:  ‘Wees 
verdacht op aquaplaning/aquaplanen!’ Als de echt werkwoordelijke functie doorbreekt, verschijnt 
vervolgens vaak snel het voltooid deelwoord. Het minst frequent zijn de persoonsvormen, zeker bij 
ingewikkelde samengestelde werkwoorden, waarvan er heel wat in de lijst voorkomen. Neem 
bijvoorbeeld de lijst van de volgende 21 vormen van marketen (alle natuurlijk volledig vervoegd): 
ambushmarketen, countermarketen, databasemarketen, demarketen, directmarketen, downmarketen, 
ecomarketen, eventmarketen, instoremarketen, macromarketen, maintenancemarketen, massmarketen, 
me-too-marketen, micromarketen, non-profitmarketen, remarketen, synchromarketen, 
telebasemarketen, telemarketen, testmarketen, trademarketen. Stel de vraag: ‘Wat doet hij?’ en schat in 
of er een antwoord komt: ‘Hij ambushmarket, etc.’ Als één zo’n vorm zou worden betrapt, dan als  
grote curiositeit. Het antwoord zal wel luiden, gesteld dat men die begrippen kent: ‘Hij doet aan …’.13  
Het is dus moeilijk te accepteren dat er mir nichts, dir nichts wordt vervoegd. Het gevaar dreigt zelfs 
dat een lezer die te veel niet echt bestaande vormen tegenkomt het boek niet meer serieus neemt. Hij 
krijgt licht het idee dat hier een spelletje wordt gespeeld dat ver afstaat van de taalwerkelijkheid. 
 
[p. 28] 
Toekomstvisies 
 
Het aanpassingsproces schrijdt voort door de tijd. Neem onze balsporten, waarin het tweede lid –ball te 
eniger tijd is vervangen door –bal, een kwestie van morfeemsubstitutie met bijbehorend 
uitspraakverschil. De tijd dat voetbal nog football heette moeten we zoeken in de voorvorige eeuw. 
Volleybal werd al zo gespeld toen het in 1961 voor het eerst in de Van Dale verscheen met 
Kruyskamps veel geciteerde definitie: ‘[…] balspel waarmee zelfs grote mensen zich wel vermaken, 
bestaande in het heen en weer slaan van een bal over een net’. Basket ball, dat in dezelfde editie 
verscheen, met de eveneens memorabele definitie ‘[…] balspel dat vrijwel overeenkomt met korfbal, 
maar in een zaal gespeeld wordt’ moest tot 1984 wachten tot het basketbal mocht worden. Alleen 
baseball, dat zoals we zagen het veel frequentere honkbal naast zich heeft, biedt nog weerstand.14  Dit 
heeft, zoals boven al opgemerkt, implicaties voor de vervoeging van de bijbehorende werkwoorden, 
waar voor bepaalde vormen gekozen moet worden tussen <ll> en <l>.   
   
Vooral op het gebied van de dubbel geschreven medeklinkers doet Timmers uitspraken over 
toekomstige ontwikkelingen, zoals aan het eind van ‘vuistregel c’ (p. 50), waarin eerst de dubbele 
medeklinkers (zoals in gegrilld en gecrosst) met een pennestreek tot enkele worden gereduceerd: ‘Laat 
de dubbele medeklinker alleen staan bij uitspraakproblemen: (hij) baseballt, (wij) passten, gecalld, en 
wees erop bedacht dat die mettertijd waarschijnlijk zal verdwijnen.’ Hoe groot is die  waarschijnlijk-
heid? Een mogelijk basebalt moet opboksen tegen het meer gangbare honkbalt; passten, hoe ook 
uitgesproken, behoudt op schrift een nuttige functie ter onderscheiding van pasten; en het marginale 
callen zal vermoedelijk nooit als kallen worden uitgesproken. Anders dan bij –ballen, waar een 
overgang plaatsvindt naar een Nederlands morfeem, vereist dat immers een onlogische fonetische 
overgang van [ò:] naar [a], of een even onwaarschijnlijke spellinguitspraak. Van hetzelfde laken een 
pak is Timmers’ commentaar (p. 106) bij carpullen:15 ‘Zodra dit werkwoord gaat rijmen op vervullen 
kan de tweede <l> in de vervoeging vervallen.’ Hierbij twee opmerkingen. Ten eerste lijkt bij dit zeer 
marginale werkwoord, net als bij callen, de overgang naar een spellinguitspraak niet waarschijnlijk. 
Ten tweede, in verband met het woord zodra, wanneer gaat een dergelijke voorwaarde in vervulling? 
Wanneer een meerderheid van de bevolking die uitspraak heeft overgenomen? Wie constateert dat? En 
mag iedereen dan op eigen initiatief zijn gang gaan, zonder proces verbaal van de taalpolitie?  
    
Hier worden we geconfronteerd met de paradox van de taalgids, die enerzijds niet ontkent dat de taal 
verandert, maar anderzijds alles wat in strijd is met de voorgeschreven vormen als fout bestempelt. Ook 
Timmers accepteerde immers niet de spelling relaxt voor het adjectief relaxed, of  een logische deel-
woordspelling gesampeld in plaats van gesampled.   Zo beschouwd zijn Groene Boekjes en andere taal-
gidsen instrumenten die verandering in de weg staan, die de taal fossiliseren. Taalverandering vindt 
zijn voedingsbodem in de aanwezigheid of het ontstaan van taalvariatie, iets dat de wetgevers en helaas 
ook vele taalgebruikers onrustig maakt. Denk aan de algemene opluchting toen de dubbele spellingen 
die de vorige Woordenlijst van de Nederlandse Taal voor bastaardwoorden toestond met de 
spellingwijziging van 1995 in de ban werden gedaan.  
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Slotwoord 
 
Er worden in dit boek veel beslissingen genomen en met argumenten verdedigd. Te waarderen valt dat 
met het noemen van afwijkende meningen en praktijken steeds open kaart wordt gespeeld. Het is niet 
altijd duidelijk hoe Timmers daar precies tegenover staat. Hoe sterk worden ze eigenlijk afgekeurd? 
Moeten we uit het motto Jede Konsequenz führt zum Teufel, in bescheiden letters voorin afgedrukt, 
afleiden dat deze spellinggids toch enigszins met bloedend hart is geschreven? Dat er wel eens iets 
wordt voorgeschreven dat eigenlijk niet zo zinnig wordt gevonden? Mij dunkt van niet: daarvoor 
betoont Timmers zich te zeer een gedreven regelaar die orde wil brengen in wat zij als chaos ziet. Ze 
laat ons bovendien weten (p. 8) dat het schrijven van het boek haar niet alleen veel hoofdbrekens, maar 
ook veel plezier heeft bezorgd. Persoonlijk had ik de duivel liever wat harder aangepakt gezien. Zoals 
ik boven heb beargumenteerd vind ik het toevoegen van –d, respectievelijk –t in deelwoorden als ge-
faded en gedatet totaal misplaatst en zou ik schrijfwijzen als ‘ik lease’ en ‘ik cross’ gaarne getolereerd 
zien.  
    
Van het confectiepak dat we hier aangereikt krijgen zijn de maten in grote lijnen officieel 
voorgeschreven, en het is hier met alle aandacht voor de verdere details, zij het met enkele foutjes en 
losse steken, conscientieus afgewerkt. Toch zullen sommigen het te veel als een dwangbuis ervaren. 
Enige vrijheid is immers geen kwaad ding en het willen wegpoetsen van vormen van taalvariatie die 
inherent zijn aan het Nederlands, denk aan leaste/leasde, [p. 29] verdient afkeuring. Ook het als 
ongewenst bestempelen dat letter <s> hier en daar als [z] wordt uitgesproken (of dat die <f> in golfen 
en surfen een [v] zou kunnen zijn) is een ontkenning van een bestaande taalwerkelijkheid.   
    
Wat heeft de doorsnee taalgebruiker aan dit werk? Het uitgebreide verslag van de moeilijkheden 
verbonden aan het aanpassen van de vreemde werkwoorden aan de spellingvoorschriften van de 
Nederlandse vervoeging is, zoals Timmers zelf al vermoedt, niet aan hem besteed. Verder is ook de 
lijst veel uitgebreider dan nodig is voor de dagelijkse praktijk: hij staat vol met werkwoorden die zo 
weinig voorkomen dat ze nooit opgezocht zullen worden. Bovendien, wie grijpt naar dit boek om de 
vormen te weten te komen van breken (tennis), bevriezen, doen (‘Europa doen’), enteren, klikken, 
klutsen, knokken, komen (‘klaarkomen’) en dergelijke, allemaal gewone Nederlandse werkwoorden die 
toevallig een aan het Engels ontleende betekenis erbij hebben gekregen? Hier heeft de lijst een andere 
functie dan die van spellinggids. Overigens zijn zelfs aan deze excessieve lijst nog wel itempjes toe te 
voegen. Om enkele te noemen, hoe vervoegt men bijvoorbeeld airbaggen (genoemd in een citaat bij 
carnappen) en dieplinken (dat voorkomt in een tekst op p. 76)?  Onverwacht is de afwezigheid van 
deejayen (en veejayen) en van fietscrossen (aanwezig in de Koenen sinds 1986). Ook valt nog te 
denken aan bulshitten (‘onzin verkopen’) en pitbullen (zie Sanders 2001).  
    
Mensen die de spelling van de hier behandelde werkwoorden als een groot mysterie ervaren en niet na 
willen denken kunnen ze nu stuk voor stuk opzoeken. Hopelijk zullen ze er toch hier en daar van 
durven afwijken.     
        
Noten 
1. Of Timmers zich volledig achter de inhoud van deze spellingwijzer stelt is aan twijfel onderhevig. Het kan geen 
toeval zijn dat, bij alle aanhalingen uit de meest diverse publicaties, dit verdienstelijke werk totaal wordt 
genegeerd.    
2. In dit artikel worden de volgende conventies gehanteerd: benamingen van letters staan tussen spitse haken; 
klanken tussen vierkante haken; morfologische elementen van het vervoegingsstelsel zijn gecursiveerd. Ter wille 
van de uniformiteit zijn ook de citaten uit Timmers’ boek in die zin aangepast. 
3. De vertegenwoordigers van een bepaalde categorie laten zich gemakkelijk bijeenzoeken uit de zeer welkome 
‘retrograde lijst’ (pp. 245-254). Naast het grondwoord skaten komen nog de volgende samenstellingen in de lijst 
voor: achteruitskaten, fitnessskaten, indoorskaten, inline-skaten, proefskaten, recreatieskaten, rollerskaten, 
speedskaten, tri-skaten. Op hun alfabetische plaats worden ze alle volgens de regels der kunst vervoegd. Dit skate-
complex toont hoe de lijst tot maximale proporties is opgeblazen.  
4. In Timmers (1993) werd echter nog een andere gedragslijn gevolgd: daar werd afgezien van de vermelding van 
een verledentijdsvorm en werd voor het voltooid deelwoord de op de uitspraak gebaseerde uitspraakvorm gegeven, 
zij het tussen haakjes, dus: faden --- (gefade), commuten --- (gecommute). Voor deleten werd de elegante oplossing 
deleette --- gedeleet aangehouden. Deze lijn was echter al verlaten in de Spellingwijzer Onze Taal (1998), die 
beoogde de voorschriften van de nieuwe spelling (1995) in praktijk te brengen. Grappig is dat in Timmers (2000) 
het oude voltooid deelwoord gecommute is blijven staan. Dit is vermoedelijk geen kwestie van het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan, maar gewoon een vergissing. Het kan niet de bedoeling zijn dat het werkwoord commuten 
met de vormen (ik) commute – commute – gecommute uit de pas loopt met het onmiddellijk volgende (ik) compete 
-  competete – gecompetet en alle andere werkwoorden in dit genre.  
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5. Ik dank dit praktijkvoorbeeld aan Siemon Reker. Dergelijke vormen kwam men in het verleden wel meer tegen, 
en ze dienen niet te worden uitgebannen.  
6. Deze letter <e>, die van invloed is op de uitspraak van de voorgaande klinker, heet in de nieuwe editie ‘magic 
<e>’. De benaming lijkt ontleend aan Harry Cohens recensie (1994) van Timmers (1993). De term leeft, naar hij 
mij meedeelt, in de kringen van de Simplified Spelling Society. Onder anglisten is hij onbekend. Gezien de 
problemen die deze letter voor de vervoeging oplevert zou men overigens beter van ‘tragic <e>’ kunnen spreken.    
7. Net als het Nederlandse housen is afgeleid van het zelfstandig naamwoord house (de naam voor de muziek) is 
ook het Nederlandse bridgen (= E. to play bridge) een afleiding van het ontleende zelfstandig naamwoord bridge 
(de naam van de sport), in de gesproken vorm [britsj]. De normale uitspraak van het werkwoord is, wat de 
handboeken ook mogen beweren, dus [britsjen], niet [bridzjen], zoals Timmers schijnt te denken. Maar dat <dge> 
als [tsj] zou kunnen worden uitgesproken zal haar niet welgevallig zijn.  
8. Timmers (p. 142, s.v. golfen) wil wel aannemen dat er een uitspraak ‘golven’ bestaat. Deze wordt in twee 
woordenboeken geboekstaafd, en is door haar in geschreven vorm ook aangetroffen in een recente strip. Deze 
informele woordvorm is trouwens al oud: hij is bijvoorbeeld te vinden op een vooroorlogse spotprent van Willy 
Sluijter, waar een caddie opmerkt: ‘Iedereen gaat tegenwoordig maar golven’. Of dit uiteindelijk zal leiden tot 
spellingaanpassing, wat Timmers voor mogelijk houdt, is af te wachten, en eigenlijk minder waarschijnlijk. 
Hetzelfde verschijnsel doet zich voor doen bij het veel jongere surfen, maar daar krijgen we weinig van te horen. 
De Van Dale, zo vermeldt het commentaar bij dat werkwoord (p. 221), kwam weliswaar in 1976 met surfde – 
gesurfd, maar draaide dat in de volgende editie weer terug. Onvermeld blijft dat Verschueren (1996) niet alleen 
voor golfen, maar ook voor surfen, zowel de uitspraak met [v] als met [f] honoreert.  
[p. 30]  
9. Naast niesen/niezen noemt Timmers (p. 64) met hun verschillende vervoeging nog sausen/sauzen, 
sponsen/sponzen, schransen/schranzen, paren waarvan beide leden door het Groene Boekje worden 
gesanctioneerd. 
10. Dat in België een algemene tendens bestaat om Engelse leenwoorden van een spellinguitspraak te voorzien 
wordt gesignaleerd in een langere passage op p. 53.  Of dit wel of niet consequenties zou moeten hebben voor de 
werkwoordvervoeging wordt niet gezegd.   
11. Reeds in 1912 werd de Nederlandse Honkbal Bond opgericht en werd dus een Nederlands equivalent voor het 
Engelse  baseball  gecreëerd. Ook de voornaamste basisbegrippen kregen een Nederlandse benaming. Honkbal is 
de gangbare aanduiding gebleven, wat niet betekent dat de term baseball met zijn meer Engelse uitstraling nooit 
gebruikt wordt. Hij is zeker van toepassing ter aanduiding van de sport zoals die wordt gespeeld in de V.S., het 
mekka van de honkbalsport. Volgens Van Dongen (1987) worden door de spelers zelf naast de officiële 
Nederlandse termen ook de Engelse originelen veel gebruikt. Hij wijt dit aan de algemene populariteit van de 
Engelse taal en de orientatie op het grote Amerikaanse voorbeeld. In 1971 doopte de Nederlandse Honkbal Bond, 
vermoedelijk voor betere herkenbaarheid in de internationale contacten,  zich alsnog om tot Koninklijke 
Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB).       
12. Moest Timmers hier zelf ook enige weerstand overwinnen? Opvallend is dat (ik) autocross zo in de lijst is 
blijven staan, dit in tegenstelling tot dezelfde vorm bij crossen en andere van dat werkwoord afgeleide composita.  
13. Timmers geeft een dergelijke mogelijkheid inderdaad aan op p. 74: ‘Natuurlijk is het altijd mogelijk – om 
(‘lelijke’) vervoegde vormen te vermijden – uit te wijken naar een omschrijving, dus bijvoorbeeld niet Ik heb vaak 
geskûtsjesield, maar Ik heb veel aan skûtsjesilen gedaan’. Hier betreft het dan nog een ‘lelijke’ vorm die bij velen 
weinig bezwaar zal ontmoeten. In ons geval gaat het echter om het omzeilen van een vrijwel onbestaanbare vorm.     
14. Er is echter enige hoop. Het Kruidvat Voordeel Magazine (6.3.01) heeft een ‘Basebal cap met stoere 
afbeeldingen van Winnie the Pooh’ in de aanbieding.    
15. Deze activiteit, kennelijk onderdeel van een ‘sterkste-man-wedstrijd’, wordt beschreven als  ‘een (zware) auto 
louter met lichaamskracht over een parcours voorttrekken’. 
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EEN NIEUW WOORDENBOEK ITALIAANS 
 
Jaap Engelsman 
 
V. Lo Cascio e.a. Van Dale Handwoordenboek Italiaans-Nederlands. Utrecht/Antwerpen: Van Dale 
Lexicografie; Bologna: Zanichelli. 2001. 1005 pp. ISBN 90-6648-3067. f 94,75 
Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Italiaans. Idem. 1149 pp. ISBN 90-6648-3075. f 94,75.   
Set ISBN 90.6648.3083. f 175,- 
 
Wie een woordenboek samenstelt of laat samenstellen, vraagt om moeilijkheden. Toen in 1710 
eindelijk in twee forse delen de eerste woordenboeken Italiaans-Nederlands en Nederlands-Italiaans 
verschenen, luchtte de Amsterdamse uitgever Pieter (‘Pietro’) Mortier in een voorwoordje zijn hart: 

 
Dit Woorden boek, ’t welk nu eindelyk in ’t ligt komt, had ik al over eenige jaren begonnen om onder de Pars te 
brengen; maar de tegenspoed heeft my zulks in de eerste onderneminge verhindert, door dien de Persoon, die 
ondernomen had het zelve in goede schikkinge te brengen, buiten myne kennisse, met al myn by een verzamelde 
Boeken en Handschriften, dewelke tot dit werk behoorden, uit deze Stad quam te vertrekken, en in Vriesland te 
overleiden, zoo dat my het geringste daar van niet weder ter hand is gekomen. 

 
Na deze ramp liep ook een tweede poging spaak, op de onkunde van de bewerkers. Pas daarna kwam 
de zaak in handen van Moses (Mosè) Giron, die met een drietal helpers de zaak tot een goed einde wist 
te brengen. Van een herdruk is het nooit gekomen. Pas in 1877 kwam A. Nuyens met een volgend 
Italiaans woordenboek voor de Hollandse markt. Daarmee kwam een gestage, nooit brede stroom van 
grotere en kleinere dictionaires op gang, die echter voor wat het grootste formaat, de 
handwoordenboeken, betreft, in 1964 ten einde kwam met de derde druk van Van Goor’s 
Handwoordenboek Italiaans-Nederlands van Beniamino Dentici. Achter dit Italiaanse pseudoniem 
verschool zich overigens een rasechte [p. 31] Nederlander: niemand minder dan Gerrit Benjamin 
Noothoven van Goor, destijds oudste firmant van de uitgeversfirma. Na de eerste druk (IN 1926; NI 
1928) kregen de vervolgdrukken echter inbreng van deskundige Italiaanse zijde.     
    
Intussen was al jaren bekend dat Vincenzo Lo Cascio, de onlangs in emeritaat getreden hoogleraar 
Italiaanse taal en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, aan een nieuw groot woordenboek 
werkte. Hij deed dat aanvankelijk min of meer als eenling, later in samenwerking met Van Dale. 
Begonnen werd met het deel Italiaans-Nederlands; dit werd door middel van software omgekeerd, 
waarmee de basis werd gelegd voor ongeveer 70 procent van Nederlands-Italiaans. Dit werd aangevuld 
met gegevens van Van Dale. Subsidies van verscheidene instanties maakten de uitgave mede mogelijk. 
    
Op 28 juni 2001 was het eindelijk zover: de oude Dentici en zijn modernere, maar veel minder 
omvangrijke concurrenten moesten opschuiven om plaats te maken voor de twee fraaie nieuwelingen, 
die in uitvoering aansluiten bij de Van Dale handwoordenboeken, speciaal die voor Spaans en Zweeds.  
    
Plezierig in de hand liggende, netjes gebonden boeken zijn het geworden. IN telt 1005 pagina’s, NI 
maar liefst 1149. Gecombineerd met een verdraaid klein lettertje – merkbaar kleiner dan in de Grote 
Van Dale – is dat goed voor een hoop informatie. Ter vergelijking: IN van Dentici uit 1964 telt 884 
pagina’s, met per pagina naar schatting toch wel een kwart minder tekst; de nieuwe boeken zijn dus een 
grote vooruitgang, nog afgezien van de vanzelfsprekende modernisering van woordenschat en 
omschrijvingen na al die jaren.  
 
Steekproef 
 
Door middel van een kleine steekproef op woordniveau heb ik wat nader kennisgemaakt. Ik heb mij 
hierbij, gezien mijn beperkte kennis van het Italiaans, gehouden aan het deel IN (hierna VDIN). Ik zeg 
met grote nadruk dat uit deze minieme steekproef geen conclusies over de boeken als geheel kunnen 
worden getrokken. Wel hoop ik natuurlijk dat in de vakliteratuur diepergaande beoordelingen zullen 
verschijnen. 
    
De Corriere della Sera van 31 augustus leverde een korte beschouwing over de onheilsstemming in de 
politieke partij der linkse democraten (Ds), en een wat langer bericht over de omzwervingen van een in 
de Italiaanse Alpen losgelaten Sloveense berin. Verder kwam mij juist het in 1925 gepubliceerde 
gedicht Mar grigio ‘Grijze zee’ van Aldo Palazzeschi onder ogen, dat een paar vrij ouderwetse 
woorden en betekenissen opleverde. 
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De berengeschiedenis leverde vrijwel geen problemen, met woorden als omero ‘opperarmbeen’, 
plantigrado ‘zoolganger’, lamiera ‘(metalen) plaat’, investire ‘aanrijden’, Stradale ‘verkeerspolitie’, 
consanguinei ‘verwanten’, girovaga ‘zwerfster’ en fiuto ‘neus, intuïtie’ (ik noem telkens alleen de in de 
context relevante betekenissen). Faunistico, in guardie faunistiche, ontbrak in VDIN, maar was 
natuurlijk in dit verband geen probleem; ik zou deze verbinding vertalen met bijvoorbeeld 
‘wildwachters’. 
 
Oud en nieuw 
 
Iets lastiger bleek het gedicht van Palazzeschi, wegens het al genoemde ouderwetse vocabulaire. 
Increspare ‘doen krinkelen, doen golven’, astro ‘hemellichaam’, indugiare ‘aarzelen, talmen’ en 
solcare ‘doorklieven’ waren in VDIN zonder mankeren te vinden, evenals natuurlijk alle ‘makkelijker’ 
woorden. Aura ontbrak in de minder gangbare betekenis ‘zuchtje wind, koeltje’. Van uguale ontbrak de 
toch niet zo ongewone betekenis ‘vlak, effen’, en van siccome de betekenis ‘(zo)als’. Ook verouderd 
desso ‘dezelfde, hij zelf’ ontbrak. Ruinare ‘neerstorten, neergutsen’ (van water), een verouderde 
nevenvorm van rovinare, stond niet in VDIN. Bovendien bleek bij rovinare de hier toepasselijke 
betekenis niet opgenomen.  
    
Nader onderzoek zou moeten uitwijzen of in deze nieuwe woordenboeken inderdaad minder aandacht 
is geschonken aan de verouderde woordenschat. De gesignaleerde verouderde woorden en betekenissen 
werden merendeels nog wel genoemd in het woordenboek uit 1964, dat we dus nog maar niet moeten 
weggooien. Toch maakt een kleine vergelijking met dat oudere werk al duidelijk hoeveel winst er is 
geboekt. Neem bijvoorbeeld uguale, waarvan de oude Dentici wél, en VDIN niet, de betekenis ‘vlak, 
effen’ vermeldt. Dit kleine pluspunt van het oudere werk valt weg wanneer wij de hele behandeling van 
uguale in de vergelijking betrekken.  
 
Dentici 1964: 

uguale agg gelijk, gelijkvormig; gelijkmatig, vlak, effen, zichzelf gelijkblijvend (karakter); moto, 
movimento ~ gelijkmatige beweging; essere ~ a se stesso zichzelf gelijk blijven, altijd even 
vriendelijk, welgemoed zijn; m gelijke; hetzelfde. 

VDIN 2001: 
uguale1 <agg> 1 gelijk, hetzelfde, dezelfde 2 <mat.> gelijk • 1 la legge è ~ per tutti de wet is voor 
iedereen gelijk; è ~ het maakt niet uit; essere (sempre) ~ a se stesso zichzelf blijven, niet veranderen; 
due sedie uguali [p. 32]  twee dezelfde stoelen; la mia gonna è ~ alla tua ik heb dezelfde rok als jij; sei 
sempre ~! je verandert ook nooit!; sono di ~ statura ze zijn even lang 
uguale2 I <s m> 1 <mat.> gelijkteken • ¶ senza ~/uguali weergaloos, zonder gelijke 
II <s m pl> 1 gelijke, gelijkwaardige • 1 uno scontro tra uguali een gelijkwaardige strijd; 
matrimonio tra uguali huwelijk tussen gelijken 
uguale3 <avv> 1 <inf.> even, net zo ... als • 1 si comporta ~ a te hij gedraagt zich net zoals jij; sono 
alti ~ ze zijn even groot; costano ~ ze zijn even duur 

 
De politiek 
 
In de politiek is de laatste jaren natuurlijk ook nogal wat veranderd, en die veranderingen heeft de 
VDIN vanzelfsprekend niet helemaal kunnen bijhouden. Bovendien is dit een terrein dat de 
encyclopedische kant opgaat – maar je kunt geen Italiaanse krant opslaan zonder dat de Ulivo, de Polo 
en de Quercia je om de oren vliegen, en menig buitenlands lezer kan bij het decoderen hiervan wel een 
steuntje gebruiken.  
    
De quercia ‘eik’ is het symbool van de Democratici di Sinistra (opgericht in 1998), die in de krant 
figureren als Ds, met als afgeleid naamwoord diessino – beide niet in VDIN, evenmin als la Quercia in 
deze bijzondere betekenis. 
    
Een heel recent politiek brouwsel – dat dus ook redelijkerwijs niet in VDIN te verwachten viel – is het 
centrumrechtse Casa delle Libertà ‘huis van de vrijheden’; dit is een coalitie van Il Polo (= Il Polo 
delle Libertà ‘het brandpunt van de vrijheden’, ook al een coalitie) met de Lega Nord.  
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L’Ulivo ‘de olijfboom’ ten slotte is een brede centrumlinkse coalitie. De Corriera della Sera vindt het 
volstrekt niet nodig om al deze begrippen toe te lichten. Ik haalde mijn wijsheid op dit gebied van een 
handige website:  www.iic-berlino.de/culturita/11.9.htm. 
   
VDIN had geen probleem met meer algemene termen als centrodestra ‘centrumrechts’, scissione 
‘splitsing, scheuring’, postumi ‘nasleep’, smarrirsi ‘de weg kwijtraken’ en sottotono ‘uitgeteld’. De 
blijkbaar gevestigde term correntone ‘grote stroming’ (binnen een partij) staat niet in VDIN, wat 
verdedigbaar is, omdat het hier gaat om een zeer gangbare toepassing van het achtervoegsel -one. 
Misschien zou het een idee zijn om de bekendste productieve achtervoegsels als ingangen op te nemen. 
Ze worden in elk geval wel behandeld in het ‘Grammaticaal compendium’ achterin VDIN, onder punt 
9, ‘het achtervoegsel’.  
 
Grammatica 
 
Achterin beide delen bevindt zich een ‘Grammaticaal compendium van het Italiaans’, respectievelijk 
‘Grammatica della lingua Neerlandese’. Deze overzichten, die worden voorafgegaan door een 
inhoudsopgave, bieden een toegankelijk resumé van de voornaamste punten.  
    
In ieder artikel worden eerst de hoofdbetekenissen en -vertalingen genummerd opgesomd, waarna 
onder diezelfde nummers de voorbeeldzinnen en allerlei bijzondere gevallen worden gegeven. De 
cijfer-punt-cijfercode van de grote vertaalwoordenboeken is niet gebruikt. 
    
Om beide delen voor beide groepen moedertaalsprekers geschikt te maken, zijn deelbetekenissen waar 
nodig kort toegelicht, dus de Nederlander leest in het deel NI bijvoorbeeld: ‘hoek 1 <mat.> angolo 2 
<van twee wanden> angolo [...] 7 <afgescheiden stuk grond> pezzo (di terra)’ enz. De Italiaan vindt in 
het andere deel bijvoorbeeld: ‘pezzo I 1 <quantità> stuk, brok [...] 6 <articolo> stuk, artikel [...] II 1 
<lasso di tempo> (hele) poos’ enz. 
 
Conclusie 
 
Na enig gebruik van beide delen in de praktijk is mijn indruk dat we zeer verheugd mogen zijn met 
deze nieuwe vertaalwoordenboeken Italiaans-Nederlands en Nederlands-Italiaans. Dat iedereen die 
zich ook maar enigszins met het Italiaans bezighoudt ze zal aanschaffen, spreekt voor mij vanzelf.  
    
De doelgroep blijft natuurlijk klein, de toekomst van dit soort werken is altijd ongewis. Zeer 
belangwekkend is in elk geval een kleine, bijna terloopse mededeling in het Woord vooraf: ‘De 
woordenboeken Italiaans-Nederlands en Nederlands-Italiaans zijn overigens uittreksels uit een grotere 
databank met meer trefwoorden, voorbeelden, uitdrukkingen en collocaties.’ Laten wij hopen dat prof. 
Lo Cascio, die zich al zo vele jaren – met steun van vele medewerkers – voor dit project heeft ingezet, 
een mogelijkheid zal vinden om ook die gegevens aan de gebruikers ter beschikking te stellen. 
 
 
[p 33] 
EEN WOORDENBOEK VAN HET SURINAAMS-JAVAANS 
 
J. van Donselaar 
 
Hein Vruggink. Surinaams-Javaans – Nederlands woordenboek. Leiden : KITLV Uitgeverij, 2001, 
LXXIX + 442 pp. ISBN 90-6718-152-8. f. 75,-.     
 
Op 20 april van dit jaar organiseerde het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 
(KITLV) te Leiden een feestelijke bijeenkomst om het verschijnen van twee nieuwe publicaties luister 
bij te zetten. Het ging in beide gevallen om een onderwerp betreffende de Javaanse gemeenschap in 
Suriname. De meeste feestgangers waren dan ook afkomstig uit het inmiddels naar Nederland 
gemigreerde deel van deze Surinaamse bevolkingsgroep. Er was een indrukwekkende film over het lot 
van juist deze mensen, er was een gamelan en er waren uiteraard sprekers. Een van dezen, de 
Nederlander Hein Vruggink, gaf blijk zich daarbij naar believen te kunnen bedienen van het ngoko of 
het bâsâ, respectievelijk de in Suriname te onderscheiden gewone en formele variant van het Javaans. 
Maar hij was dan ook de auteur van het bovengenoemde, nieuwe en hier nu te bespreken woordenboek. 
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Een tweede, soortgelijke presentatie van het woordenboek had plaats op 27 juli in Paramaribo. Het 
eerste exemplaar in Suriname werd in ontvangst genomen door de minister van onderwijs, die daarbij 
dank ontving voor de Surinaamse bijdrage in de totstandkoming met geld en mankracht. 
    
Eerst iets over de historische achtergrond. Toen ze verlost waren uit de slavernij (1863) en ontheven 
van het staatstoezicht (1873), verlieten de vrij geworden negers  massaal de plantages. De Nederlandse 
overheid, die dat had zien aankomen, was al vroeg begonnen elders, over zee, contractarbeiders te 
werven. De eerste Chinezen arriveerden in 1853, de eerste Hindostanen in 1870, en tenslotte kwamen 
de eerste Javanen in 1890, gevolgd door latere contingenten tot 1939. Al deze mensen brachten hun 
eigen taal met zich mee en behielden die als thuistaal en als groepstaal, maar daar kwamen ze 
aanvankelijk natuurlijk niet mee uit. Ze moesten vooral hun woordenschat flink uitbreiden met 
woorden voor alles wat in hun nieuwe land nieuw voor hen was. Dat hadden de Nederlandse kolonisten 
en tijdelijke bewoners van Suriname  voor hen ook al gedaan, leidende tot het Surinaams-Nederlands 
(SN). Maar ook afgezien van deze lexicale kant van de zaak, ontwikkelden de talen van de 
nieuwkomers zich so-wie-so in al hun aspecten, zoals alle talen dat nu eenmaal doen, ieder naar zijn 
aard.Voor de Javanen resulteerden deze processen in wat nu het Surinaams-Javaans (SJ) genoemd 
wordt. Het wordt gesproken door het merendeel van de ongeveer 90.000 personen van Javaans-
Surinaamse origine, te weten ongeveer 60.000 en 30.000 respectievelijk in Suriname en in Nederland.  
    
Vruggink bestudeerde deze taalvariant vanaf 1980 in Suriname ‘in het veld’ en uit de schaarse 
literatuur, bijgestaan door enige Javaanse medewerkers ter plaatse, van welke Johan Sarmo met nadruk 
naar voren wordt gehaald. De uitwerking had al ten dele plaats in Suriname en werd later voltooid in 
Nederland.  
    
Het onderhavige woordenboek, de vrucht van dit onderzoek,  bevat in principe alle algemeen gangbare 
woorden uit het SJ. Leenwoorden zijn alleen opgenomen als ze qua uitspraak aan het Javaans zijn 
aangepast. Ieder aldus geselecteerd SJ woord wordt gevolgd door een vertaling in het Nederlands. Die 
kan gesplitst zijn in eerst een Surinaams-Nederlandse (als die bestaat) en vervolgens een Algemeen 
Nederlandse. Bijvoorbeeld, achter selir staat eerst ‘buitenvrouw’ (dat is SN), dan ‘bijvrouw, minnares’. 
    
Hoewel het geen andere pretentie heeft dan een gebruiksvoorwerp te zijn voor de sprekers van het SJ, 
geeft het boek toch per woord een aantal bijzonderheden die het ruimer bruikbaar maken, ook als bron 
voor verder onderzoek. Ik noem: vermeld wordt eventuele exclusiviteit voor ngoko of bâsâ (zie boven), 
geografische beperking in het voorkomen (binnen Suriname) en bij de vele leenwoorden de herkomst. 
Inleidende hoofdstukken behandelen onder meer de etnische, linguistische, geografische en sociale 
achtergronden van de Surinaamse Javanen uit verleden en heden, hun lotgevallen en die van hun taal in 
contact met de andere Surinamers en hun talen. Er is ook een hoofdstuk over de grammatica van het 
Javaans. 
     
Bij verder onderzoek denk ik in de eerste plaats aan een vergelijking van het Surinaamse Javaans met 
dat van Java, en dat dan over de hele linie: lexicaal, grammaticaal, fonetisch, sociolinguistisch 
enzovoort. Verder moeten interessante resultaten te bereiken zijn door domeinen te onderscheiden en 
de categorieën van herkomst met deze te confronteren. Welke nieuwe zaken en begrippen werden en 
worden benoemd met bestaande of nieuwe Javaanse woorden, met woorden uit het Sranan (de lingua 
franca van Suriname), met Nederlandse woorden, rechtstreeks of indirect? Hoe verliep en verloopt de 
aanpassing van de uitspraak bij ontleningen? 
     
Graag zou ik hier willen ingaan op de vraag in hoeverre het beperkte doel - volledigheid [p. 34] binnen 
de grenzen van het gangbare - bereikt is. Dan zou ik het SJ moeten beheersen of die vraag via een 
contraregister van Nederlandse woorden enigszins moeten kunnen benaderen - quod non. Alleen een 
kleine steekproef m.b.t. de SJ namen van nuttige planten dacht ik me te kunnen veroorloven  dankzij 
een desbetreffend boek van Ostendorf (1962), dat ook door Vruggink geraadpleegd is. Wanneer ik dan 
echter enige ogenschijnlijk ontbrekende woorden voorleg aan de auteur, blijkt dat ze verstopt kunnen 
zitten onder een andere (niet officiële) spelling, of niet Javaans zijn maar Maleis, of in Suriname niet 
maar op Java wel worden gebruikt. Ostendorf moet op dit punt kritisch bekeken worden! Soortgelijke 
bevindingen doen zich voor als ik te rade ga bij Staffeleu (1975), die getracht heeft de SJ namen voor 
zoogdieren op te sporen. Toch vermeld ik hier een opmerkelijke vondst. In Suriname noemen de 
Javanen de daar levende jaguar en poema, beide grote, katachtige roofdieren, matyan, dat is op Java de 
tijger. Dat is niets bijzonder, dergelijke vernoemingen komen veel voor en berusten dan op uiterlijke 
gelijkenis die vaak samenhangt met verwantschap. Niet alzo bij kantyil. Dat is op Java het uiterst kleine 
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dwerghertje, de gewiekste held in vele fabels. Een van deze is indertijd door S. Franke uitgewerkt tot 
‘Kantjil, het dwerghertje’, een van de mooiste kinderboeken die ik ken. In Suriname heeft de goudhaas 
(in SN ‘konijn’ of  ‘konniekonnie’) als SJ naam kantyil gekregen, nota bene een knaagdier, dus 
dierkundig iets héél anders. Maar het gaat wel in beide gevallen om een klein, bruin, levendig, slim en 
snel bosdier op hoge, dunne pootjes. En de Javanen van Suriname vertellen en schrijven nu eigen, 
nieuwe fabels over hun eigen kantyil! 
 
Hoe ver moet je gaan bij het opnemen van de namen van planten en dieren ? Wat mij betreft: heel ver, 
en dan ook nog met hun wetenschappelijke namen erbij. Maar goed, het valt mij op, dat ik bijvoorbeeld 
de meest populaire kooivogel van Suriname, de twatwa, niet vinden kan. Die naam klinkt toch genoeg 
als (ook) Javaans, zou ik denken. Vele Javanen in Suriname en hier hebben zo’n dier en laten dat 
deelhebben aan zangvogelwedstrijden. En als mijn vrouw een heel bijzondere vismaaltijd wil 
klaarmaken, kiest ze voor wat wij hier thuis  toekoenari noemen. Dat is dan schelvis, behandeld zoals 
ze het van  Javaanse buurvrouwen  in Suriname heeft geleerd te doen met toekoenari, dat is met heel  
 
Na deze gebrekkige en oppervlakkige op- en aanmerkingen en detailkritiek wil ik eindigen met te 
stellen, dat we te maken hebben met een bijzonder (ook bijzonder mooi uitgegeven) woordenboek van 
een heel bijzondere taalvariant. Het verdient nóg eens, maar dan door een javanicus, in De Woordenaar 
behandeld te worden. 
 
Aangehaalde publicaties: 
 
F.W. Ostendorf. Nuttige planten en sierplanten in Suriname. Bulletin Landbouwproefstation Suriname 
79 (325 pp.), 1962. 
P. Staffeleu. Surinaamse zoogdiernamen. Zoölogische Bijdragen 18 (74 pp.). Leiden, Rijksmuseum 
van Natuurlijke Historie, 1975. 
 
 
SIGNALEMENTEN 
 
NIEUWE DRUK ETYMOLOGISCH WOORDENBOEK 
 
J. de Vries en F. de Tollenaere. Etymologisch Woordenboek. Onze woorden, hun oorsprong en 
ontwikkeling. Utrecht: Het Spectrum. 21ste druk. 2000. 467 pp. ISBN 90-274-6747-1. ƒ52,75. 
 
Naast het nog betrekkelijke nieuwe Van Dale Etymologisch Woordenboek (1989; 2e druk 1997) blijft 
ook het werk van De Vries/De Tollenaere aandacht vragen. Daarvan is onlangs een 21ste druk 
verschenen. De oorsprong van dit werk laat zich terugvoeren tot 1958, toen de eerste druk op naam van 
Dr. J. de Vries het licht zag als Aula-boekje met de ondertitel ‘Waar komen onze woorden en 
plaatsnamen vandaan?’ De plaatsnamen kregen overigens al spoedig onderdak in een apart Aula-
boekje (1962). Ook anderszins heeft het zich, anders dan De Vries’ grote Nederlands  Etymologisch 
Woordenboek (1971), waarvan slechts ongewijzigde herdrukken zijn uitgebracht  - een ten onrechte zo 
genoemde vierde druk dateert van 1997 – op verschillende manieren ontwikkeld.  Dat gebeurde vooral 
toen De Tollenaere, die na De Vries’ overlijden in 1964 het grote woordenboek voltooide en ter perse 
bezorgde, vanaf de dertiende druk (1983) ook de regie ging voeren over het kleinere werk. In die druk 
verschenen ook dateringen, een essentieel onderdeel van een volwaardig etymologisch woordenboek. 
In welk opzicht de drukken werden bewerkt en uitgebreid laat zich lezen in de voorwoorden bij de 
dertiende (1983), vijftiende (1991) en twintigste (1997), die ook in deze nieuwe editie weer volledig 
staan afgedrukt. De huidige, 21ste (2000), heet, in tegenstelling tot de vorige die geboekstaafd werd als 
‘herzien en aangevuld’, thans alleen ‘aangevuld’. De aanvulling hield sterk verband [p. 35] met het 
gereed komen van het WNT, dat materiaal verschafte voor het slottraject van de letter  Z. Daarnaast 
werden ook nog correcties aangebracht.    
    
Traditioneel behandelen specialistische etymologische woordenboeken slechts een beperkt deel van de 
Nederlandse woordenschat. Dat geldt a fortiori voor dit werk van De Vries/DeTollenaere, dat zich, hoe 
zeer van tijd tot tijd aangevuld, toch binnen een bepaalde omvang moet bewegen. Om principiële 
redenen, zo lezen we in het voorwoord van de dertiende druk (1983), zijn daaruit trouwens recentere 
leenwoorden die in eerdere edities waren opgenomen weer verwijderd.  
    
Een heel andere benadering wordt gehanteerd in de grotere algemene woordenboeken, waarin idealiter 

 36



bij ieder opgenomen woord enige etymologische informatie wordt verstrekt. Dit ideaal is in het Franse, 
Duitse en Engelse taalgebied al wel verwezenlijkt, en in Nederland is men, getuige de etymologische 
toevoegingen in de laatste twee edities van de Grote Van Dale, serieus bezig de achterstand op dit 
gebied weg te werken. Er blijft hier echter nog veel te doen 
  
De leek die etymologische informatie zoekt vindt deze dus breder verspreid in de meest recente, 
dertiende, editie van de Grote Van Dale, dan in het woordenboek van De Vries/De Tollenaere. Bij het 
veel meer beperkte aantal opgenomen woorden vindt men in laatstgenoemd werk natuurlijk wel vaak 
meer informatie. Deze blijft getalsmatig  echter sterk achter bij die in het veel omvangrijker, en 
daardoor ook prijziger, Van Dale Etymologisch Woordenboek. Dat heeft bijvoorbeeld in het traject van 
woorden beginnend met kl- tweeeneenhalf maal zoveel ingangen; in het traject beginnend met fa-, dat 
erg veel vreemde woorden bevat, is de verhouding zelfs zeven op één.    
    
Het bestaan van verschillende etymologische woordenboeken met hun eigen kortere of langere traditie 
biedt natuurlijk een welkome gelegenheid de gegeven herkomstverklaringen onderling te vergelijken. 
Het blijkt dat er nog veel onzeker is.   
(JP) 
    
 
WOORDEN EN HUN BETEKENIS    
 
Ton den Boon. Woorden en hun betekenis. Den Haag: Sdu Uitgevers. 2001. 172 pp. ISBN 90-12-
08984-0. ƒ39,90. 
 
Dit boekje wordt uitgebracht in de Sdu-reeks ‘Kort en Goed’. In dit kader vinden we hier  een 
handzame samenvatting van het onderwerp eerder dan een originele bijdrage aan het vakgebied.  
   Na een korte inleiding wordt allereerst uiteengezet hoe we aan onze woorden komen. Erfwoorden 
worden aangevuld met ontleningen en dat woordmateriaal wordt dan sterk uitgebouwd door middel van 
verschillende woordvormingsprocessen. In een lange opsomming van soorten samenstelling en 
afleiding wordt verduidelijkt welke betekenisrelaties daarmee worden uitgedrukt. Als verdere 
processen van woordvorming komen dan nog vervorming (contaminatie, verbastering e.d.), 
vernoeming (geoniemen en eponiemen) en metonymie en metaforiek aan de orde.  
     
De tweede helft van het boek behandelt de betekenisaspecten van onze woordvormen, en schenkt dus 
aandacht aan wat men het innerlijk leven van de taal zou kunnen noemen. De onderwerpen die nu aan 
de orde komen zijn processen van betekenisverandering (pp.79-120), de gevoelswaarde van een woord, 
met daarin optredende veranderingen (pp.123-136) en ambiguïteit (pp. 139-147). In zijn hoedanigheid 
van redacteur van de Grote Van Dale levert Den Boon als afsluiting nog een hoofdstukje over 
betekenisbeschrijving (pp. 151-157).  
    
Als algemeen overzicht van de factoren die een rol spelen bij woordvorming en betekenisontwikkeling 
is dit werkje zeker van nut voor de ontwikkelde lezer die zijn licht hierover wil opsteken. Voor die 
doelgroep lijkt het ook bestemd.  Meer ter zake kundigen zullen er weinig nieuws in vinden. Ze kunnen 
integendeel wel eens passages tegenkomen die de toets der kritiek niet kunnen doorstaan.   
    
‘De meeste van de huidige Nederlandstalige woordenboeken die de algemene taal beschrijven, 
beginnen hun geschiedenis in de 19de eeuw’, lezen we op p. 151. So far, so good, maar de dan 
volgende illustratie deugt van geen kant. Als voorbeeld wordt opgevoerd de Algemeene 
Kunstwoordentolk (1847) van ‘Jacob Janszoon Kramers’ (normaliter Jacob Kramers Jz.), die ‘later 
uitgroeide tot’ Kramers Vreemde Woordentolk en ook ‘de naam verleende’ aan het Kramers 
Woordenboek Nederlands. Kent Den Boon deze woordenboeken eigenlijk wel? Hoe kan een ‘kunst-
woordentolk’ van meer dan 1.000 pagina’s van kloek formaat ‘uitgroeien tot’ een ‘vreemde-
woordentolk’ van enkele honderden pagina’s op zakformaat, die al vanaf  1850 zijn grote broer 
vergezelde? En wat hebben die vreemdewoordenboeken inhoudelijk te maken met Kramers 
Woordenboek Nederlands, een zeer late verschijning (1946), waarmee uitgeverij Van Goor alsnog een 
graantje wilde meepikken van de markt die tot dan toe werd bediend door de Koenen en het Van Dale 
Handwoordenboek? 
    
[p. 36] Tekortschietende kennis vinden we ook bij enkele aan het Engels ontleende woorden. Een 
tearoom is in het Nederlands een horecagelegenheid, maar zou in het Engels ‘niets meer dan 
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‘theekamer’ betekenen’ (p. 29). Een blik in een Engels woordenboek ontkracht deze mythe 
onmiddellijk. Verder is cafetaria (p. 28) niet gewoon een geval van ‘vernederlandsing van de 
uitspraak’. De vorm op zich is on-Engels; in die taal kent men alleen cafeteria. Er heeft dus  een 
morfologische substitutie plaatsgevonden die vanzelfsprekend een Nederlandse uitspraak met zich 
meebracht. 
    
Nog enkele kleine puntjes. Kleeft aan het verkleinwoord hoertje werkelijk een ‘affectieve connotatie’?  
Een dysfemisme wordt in de GVD goed gedefinieerd als een ‘vergrovende omschrijving van iets 
onaangenaams’. Dat zo’n woord bedoeld is ‘om iets wat gevoelig ligt op een extra gevoelige wijze ter 
sprake te brengen’ (p. 134) lijkt me in dit opzicht een wat ongelukkige formulering. (Voorbeeld aldaar: 
schijtlaars voor bangerik).     
     
Meer punten wil ik hier niet oprakelen, maar anderen zullen op hun speciale gebied van deskundigheid 
ook nog wel punten vinden die vatbaar zijn voor kritiek. 
(JP) 
 
 
JUNIOR SPREEKWOORDENBOEK 
        
Wim Daniëls. Van Dale Junior Spreekwoordenboek. Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie; 
Amsterdam/Antwerpen: Uitg. Piramide. 2001. 480 pp. ISBN 90-6648-0696. ƒ55,-     
 
Als een woordenboekenuitgeverij moeite doet ook de schooljeugd aan te spreken om zo de kennis van 
en de liefde voor de taal, te stimuleren, en daarbij ook het leren gebruiken van woordenboeken, 
verdient dat alle lof.  In uitgeversfondsen zoals dat van J.B. Wolters zijn er altijd al kleine 
woordenboeken geweest die speciaal bestemd waren voor schoolgebruik, maar die, hoezeer ook 
vereenvoudigd, in opzet en inrichting nog duidelijk waren afgeleid van de bestaande dictionaires voor 
volwassenen. 
    
Een nieuwe opzet kende het baanbrekende Van Dale Junior Woordenboek Nederlands (1994), dat er 
uitstekend in slaagde kinderen vanaf acht jaar in begrijpelijke taal de betekenis van zo’n 8.000 woorden 
uit te leggen. Het nu verschenen Van Dale Junior Spreekwoordenboek – de titel wijst daar duidelijk op 
– wil diezelfde kant uit, maar richt zich tot een iets ouder publiek, dit keer met tien jaar als ondergrens. 
Het gaat hier per slot van rekening om wat moeilijker taalgebruik, waarmee jeugdigen bij het opgroeien 
slechts geleidelijk in aanraking  komen. Het werk is een gezamenlijke uitgave van Van Dale Lexi-
cografie en van uitgeverij Piramide, een jongerenfonds dat ook enkele andere woordenboeken bevat.  
   
Hoe is dit nieuwe werk samengesteld? Informatie daarover zoekt men tevergeefs in de Inleiding, die 
zich uitsluitend richt tot de doelgroep van jeugdige gebruikers. Kennisneming van de inhoud doet 
blijken dat het Junior Spreekwoordenboek, enigszins verwarrend, is afgeleid uit het Van Dale 
Idioomwoordenboek (1999), niet dus uit het meer gelijknamige grote Van Dale Spreekwoordenboek, 
waarvan onlangs een uitgebreide derde druk is verschenen (zie de recensie van Riemer Reinsma, De 
Woordenaar, 5/1, mei 2000, pp. 21-23). Men moet aannemen dat het woord ‘idioom’ uit de titel van 
het nieuwe werk is geweerd als te problematisch voor het te bereiken publiek. Dat betekent dat de term 
‘spreekwoord’ hier in wel zeer losse zin wordt gebruikt, namelijk als equivalent van ‘uitdrukking’, 
‘zegswijze’.   
    
In mijn bespreking van het Idioomwoordenboek (De Woordenaar, 4/1, mei 2000, pp. 27-29) merkte ik 
op dat het boek op iedere school aanwezig zou moeten zijn. Het taalgebruik leek me daarvoor geen 
ernstig beletsel. Niettemin kan het zin hebben de jongere leerlingen (vanaf tien jaar dus) wat meer te 
benaderen op hun eigen taalniveau. Daarvoor zijn ten opzichte van het oorspronkelijke werk de 
volgende wijzigingen aangebracht.  
 
Allereerst is uit het grotere boek een selectie gemaakt, waarbij minder gangbare uitdrukkingen zijn 
uitgeschift. Getuige ‘iemand van haar noch pluim(en) kennen’ is ook in het vereenvoudigde werk 
plaats ingeruimd voor Belgische inbreng. Verder zijn alle authentieke gebruiksvoorbeelden - die het 
grotere werk veel meerwaarde gaven - nu vervangen door zelf bedachte, die beter aansluiten bij de 
leefwereld van het jeugdig gebruikerspubliek. Zoals bijvoorbeeld: ‘Gisteren heeft  Arjan de 
boodschappen gedaan, dus vandaag is Petra het haasje.’  De betekenis van ‘het haasje zijn’ wordt 
dienovereenkomstig beschreven als ‘iets moeten doen wat je liever niet doet.’ Hier zit iets toch een 
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tikkeltje scheef, want deze betekenis past niet op de twee voorbeelden uit de grotemensenwereld van 
het grote idioomwoordenboek. Daar zou men echter  tegenin kunnen brengen dat de genoemde 
betekenis wel de meest gangbare zal zijn in de kindercontext.   
    
Ten slottte nog iets over de betekenisverklaring. Het is te prijzen dat dit element is gehandhaafd. Ook 
jeugdige taalgebruikers zullen immers vaak willen weten welke beeldspraak wordt gebruikt en wat er 
nu precies achter een bepaalde uitdrukking steekt. Ook hier heeft het grote Idioomwoordenboek als 
bron gediend. [p. 37] Aan daar geuite wetenschappelijke twijfel - en aan wetenschappelijke 
zorgvuldigheid überhaupt - heeft de doelgroep echter weinig boodschap en dat verleidt de huidige 
bewerker er soms toe een wat scheve schaats te rijden. Hoe voorzichtig ook verwoord, de suggestie van 
de judobeenworp bij ‘iemand een hak zetten’, ‘iemand op de hak nemen’ mag dan het nodige 
verduidelijken, deze is historisch natuurlijk niet juist.  Ook bij ‘daar kraait geen haan naar’ wordt een 
wat twijfelachtig accent gelegd. Reinsma, die Stoett volgt, legt een tentatief verband met een ‘oud 
volksgeloof’, dat wanneer een haan getuige was geweest van een moord het dier begon te kraaien. 
Daniëls bezigt een veel stelliger toon met: ‘Vroeger dachten mensen dat een haan die in de buurt is als 
iemand iets steelt, later altijd gaat kraaien als de dief zich weer laat zien.’  Deze verklaring is op ideale 
wijze  toegesneden op  het gegeven voorbeeld, maar klopt hij ook?  Niet  verheeld mag worden dat het 
Junior Spreekwoordenboek ook wel eens extra informatie toevoegt.  Bij ‘habbekrats’ wordt iets gezegd 
over het Jiddisch, en bij de ‘onnozele hals’ wordt gewezen op het  verschijnsel  ‘pars pro toto’.  
     
Op de keper beschouwd kan het nieuwe werk zeker een nuttige functie vervullen, al mogen we hopen 
dat na deze kennismaking toegang zal worden gezocht tot het wetenschappelijk betrouwbaardere 
grotere idioomwoordenboek.   
(JP) 
 
 
TAALKALENDER 
 
Onze Taal taalkalender 2002. Den Haag: Sdu Uitgevers. 2001. 365 pp. ISBN 90-12-089689. ƒ29,75. 
 
De taalkalender, inmiddels een gevestigd instituut, ligt in zijn ‘negende, vernieuwde’ editie al weer in 
de winkel. Het patroon van een vaste rubriek op een vaste dag van de week blijft gehandhaafd. Bekend 
zijn ook de namen van enkele samenstellers, niet toevallig leden van ons genootschap met erkende 
deskundigheid.  Als ‘nieuw’ worden genoemd ‘de knipselrubriek’, ‘de volksetymologiedag’ en de 
‘anglodag’.  Maandag is de ‘taalkronkeldag’: het kalenderblaadje staat dan vol met het soort 
krantenknipsels waarmee de laatste jaren het achterblad van Onze taal wordt opgesierd. Voor 
sommigen een onuitputtelijke bron van vermaak, voor anderen vaak te vergezocht en melig. Voor de 
volgende dagen wordt niet volstaan met knippen en plakken, maar wordt er denkwerk verricht. 
Dinsdag is als vanouds de etymologiedag van Marlies Philippa. Op de woensdag vinden we uitspraken 
over allerlei zaken van de taaladviesdienst, die de laatste jaren onmiskenbaar in kwaliteit gewonnen 
heeft. Op de donderdag tekent Riemer Reinsma als vanouds voor de gezegdendag.  De vrijdag wordt 
bezet door de nieuwe volksetymologierubriek van Nicoline van der Sijs. Oudgediende Ewoud Sanders  
vult vervolgens de zaterdag met ‘platte taal’. De zondag wordt anglodag, en staat dus ‘in het teken van 
het Engels’. Andrew en Astrid Baxter vatten onderwerpjes aan die voor Nederlanders interessant zijn. 
(JP) 
 
 
BERICHTEN 
 
Visser-Neerlandiaprijs voor Nicoline van der Sijs 
 
Op 5 oktober is in De Waag te Amsterdam de Visser-Neerlandiaprijs 2000 voor Culturele Verdienste 
uitgereikt aan Nicoline van der Sijs.  Deze prijs is ingesteld door het in 1895 opgerichte Algemeen 
Nederlands Verbond (ANV), dat zich in dit tijdsgewricht inzet ‘voor de handhaving en ontplooiing van 
de Nederlandse taal en cultuur waar ook ter wereld’. Het ANV-blad Neerlandia geeft de volgende 
motivatie: ‘Het bestuur heeft veel waardering voor de manier waarop zij teksten, die eerst slechts 
toegankelijk waren voor vakmensen op het terrein van taalkunde, toegankelijk heeft gemaakt voor een 
groter publiek.’  
    

 39



De toekenning van deze prijs vormt een terechte erkenning van Nicolines onvermoeibare activiteiten 
op dit gebied. De gegeven motivering is in overeenstemming met het streven van het ANV de prijs toe 
te kennen aan personen die met hun deskundigheid een breder publiek weten aan te spreken. Nicolines 
verdiensten werden voor de aanwezigen nader toegelicht in de laudatio uitgesproken door Ewoud 
Sanders. 
 
Laudatio bij de uitreiking aan Nicoline van der Sijs van de Visser-Neerlandiaprijs, 5.10.2001 
 
Sommige eerste keren blijven je lang bij. Zo kan ik mij goed herinneren dat ik Nicoline van der Sijs 
voor het eerst ontmoette. Dat was in 1989. Ik was indertijd eindredacteur van de Achterpagina van 
NRC Handelsblad, ik had grote belangstelling voor etymologie en ik zocht naar manieren om die 
wetenschap onder de aandacht van de lezers te brengen.  
    
Toen verscheen het Etymologisch woordenboek van uitgeverij Van Dale. Dat was samengesteld door 
P.A.F. van Veen, in samenwerking met Nicoline van der Sijs. Om Van Veen te kunnen spreken moest 
ik naar een chic pr-bureau in Den Haag komen. Tijdens het hele gesprek zat er zo’n pr-jongen bij. Na 
verloop [p. 38] van tijd begon hij steeds nadrukkelijker te geeuwen. Van Veen had niet lang daarvoor 
een hersenbloeding gehad. Hij zei dat hij Nicoline had gevraagd aanwezig te zijn omdat hij soms niet 
op namen of woorden kon komen. Af en toe zocht hij inderdaad steun bij Nicoline, maar over het 
algemeen zei zij niet veel. Zij zat schuin achter Van Veen, zodat ik haar niet goed kon zien. 
    
Weliswaar had ik veel belangstelling voor etymologie, maar ik wist er niet veel van. Wel had ik de 
inleiding van het Etymologisch woordenboek goed gelezen. Mijn oog was daar blijven haken achter de 
aanduiding ‘vulgair Latijn’. Journalisten zijn altijd op zoek naar sappige details, en het leek mij dat iets 
vulgairs een artikel over etymologie zou kunnen verlevendigen. En dus vroeg ik: ‘Hoezo “vulgair 
Latijn”, wat is daar nou eigenlijk vulgair aan?’ De pr-jongen stopte even met geeuwen, Van Veen keek 
mij glazig aan en in de stilte die viel, hoorde ik een zacht, schamperend lachje uit Nicoline’s mond 
ploffen. Zij boog zich voorover en keek mij aan met een blik die boekdelen sprak.  
    
Er stond, in kapitalen: ‘O jee, een dombo!’ Maar zij herstelde zich vliegensvlug, om me vervolgens 
geduldig uit te leggen dat met vulgair Latijn het door alle lagen van de Romeinse bevolking gesproken 
Latijn wordt bedoeld. Na die kleine verhandeling vroeg ze, streng maar tegelijkertijd vriendelijk: ‘Is 
het duidelijk zo?’ 
 
Dat, dames en heren, was mijn eerste kennismaking met de slavist en etymoloog Nicoline van der Sijs. 
Inmiddels ken ik haar twaalf jaar, want we hebben altijd contact gehouden. Er zijn tijden geweest dat ik 
haar dagelijks aan de telefoon had, en nog altijd spreken we elkaar zeer geregeld. Bovendien sturen we 
elkaar wekelijks heel wat e-mailtjes.  Is dat nou nodig, zo’n intensief contact? Ja, dat is nodig. Wie 
Nicoline van der Sijs wil volgen – en dat wil ik – kan het contact niet laten verslappen. Want voor je 
het weet mis je een boek of een belangrijk artikel. 
   
 Ik ken niemand die zo’n werkkracht heeft als Nicoline van der Sijs. In 1997 nam Nicoline in haar 
eentje de herziening van het Etymologisch woordenboek van Van Dale voor haar rekening. Tot stomme 
verbazing van degenen die haar werk bij uitgeverij Van Dale in de computer invoerden, produceerde 
zij in haar eentje in vijf maanden tijd zo’n 250 kilo papier. De stapel groeide tot een hoogte van ruim 
vijf meter, samen meer dan 40.000 A4-tjes. Zij zorgde voor een datering bij alle 30.524 trefwoorden. 
Zij nam vierduizend nieuwe ingangen op, zij herzag talloze oude lemma’s en zij schreef een 
baanbrekende inleiding over statistisch historisch onderzoek naar de Nederlandse woordenschat. 
Kortom: zij deed in een paar maanden in haar eentje waar sommige instituten slechts van durven 
dromen. 
    
Loopt Nicoline met dit soort wapenfeiten te koop? Welnee, tot mijn verwondering is zij juist nogal 
onzeker over haar werk en erg gevoelig voor kritiek – ook als duidelijk is dat die niet of nauwelijks 
ergens op slaat. Bij veel mensen leidt onzekerheid tot dadenloosheid, maar bij Nicoline werkt dat 
gelukkig precies andersom: zij gaat er onvoorstelbaar veel door produceren. In 1996 maakte zij het 
vuistdikke Leenwoordenboek, een standaardwerk over de invloed van andere talen op het Nederlands. 
In 1998 Geleend en uitgeleend. Nederlandse woorden in andere talen & andersom, waarin zij in een 
nawoord uit de doeken doet hoe je etymologie toegankelijker kunt maken. In 1999 coördineerde zij, 
samen met Joep Kruijsen, Honderd jaar stadstaal, het eerste degelijke overzicht van twintig 
Nederlandse en Vlaamse stadsdialecten. In hetzelfde jaar verschenen Taaltrots. Purisme in een 

 40



veertigtal talen en de hertaling van Het versierde woord. De Epitheta of woordcombinaties van Anthoni 
Smyters uit 1620. Het jaar daarop maakte zij niet alleen, samen met Jaap Engelsman, Nota Bene. De 
invloed van het Latijn en Grieks op het Nederlands, maar verzorgde zij ook de heruitgave van Backers 
Verklarend woordenboek van wetenschappelijke plantennamen uit 1936. Plus nog een hertaling van 
een 16de-eeuws taalgidsje van Frederik de Houtman. 
    
Dit overzicht is niet compleet. Ik vergat nog een Taalgids Russisch, een nieuwjaarsgeschenk van de 
Taalunie, en ik ga hier natuurlijk niet in op de tientallen artikelen  die zij in diezelfde periode 
publiceerde. Eigenlijk had in 1999 nog haar bewerking van Moormanns Geheimtalen moeten 
verschijnen – herspeld, met een nieuw register plus een derde deel – maar niet alleen lezers, ook 
uitgevers kunnen Nicoline’s werktempo nauwelijks bijbenen. Het was al een hele klus om het 
Chronologisch woordenboek op tijd klaar te krijgen, een onderzoek naar de ouderdom en herkomst van 
onze woorden en betekenissen waarop Nicoline over een paar weken promoveert. Want oh ja, zij 
maakte tussendoor ook nog even een dissertatie die een enorme impuls zal geven aan de Nederlandse 
etymologie. 
    
Het heeft mij altijd verbaasd dat Nicoline niet allang, onder luid gerammel met dikke geldbuidels, door 
een faculteit of instituut is gevraagd om daar te komen werken. Maar – dames en heren – Nicoline is 
zelf een instituut: het Nicoline van der Sijs-instituut voor goede en degelijke taalboeken. Nicoline 
wordt niet [p. 39] betaald, zij bekostigt haar eigen onderzoek. Zij doet daarbij geen concessies aan de 
commercie. Haar boeken berusten op diepgravend literatuuronderzoek, aangevuld met veel nieuw 
materiaal en eigen observaties. Het gaat haar niet om snelle flutboekjes, maar om boeken die de tand 
des tijds kunnen weerstaan. Zij laat zich niet leiden door roem of succes, maar door haar liefde voor de 
taal. Het gaat haar om het verdiepen van kennis, om het verder brengen van de wetenschap – en wie dat 
net zo voelt mag altijd bij haar aankloppen en mag altijd gebruikmaken van haar indrukwekkende 
kennis van zaken. 
    
Nicoline krijgt vandaag de Visser-Neerlandiaprijs vanwege haar hertalingen. Dat is logisch want daar 
is de prijs voor ingesteld, maar wat mij betreft krijgt zij de prijs vanwege haar hele oeuvre tot nu toe. 
Over een jaar ziet dat oeuvre er al weer anders uit. Het onderzoek voor twee nieuwe boeken – het 
Uitleenwoordenboek en een studie over volksetymologie – is al klaar. Ik twijfel er niet aan of ook dat 
zullen standaardwerken worden. 
    
Lieve Nicoline, ik ben blij dat ik je ken. Ik ben blij dat ik vanaf de zijlijn getuige mag zijn van de 
totstandkoming van zoveel mooie, degelijke en met passie gemaakte taalboeken. En ik ben blij met 
onze vriendschap.  
    
Hartelijk gefeliciteerd met deze welverdiende prijs.  
 
Promotie Nicoline van der Sijs 
 
Eind november promoveert Nicoline van der Sijs bij Prof. Dr. P.G.J. van Sterkenburg  op een 
dissertatie getiteld Etymologie in het digitale tijdperk. Een chronologisch woordenboek als 
praktijkvoorbeeld.  Van dit proefschrift verschijnt onder andere titel. tevens een handelseditie. De 
plechtigheid vindt plaats in een auditorium met beperkte plaatsruimte. Dat is reden om Nicoline ook 
namens degenen onder ons die daar niet aanwezig kunnen zijn alvast geluk te wensen met haar 
komende academische titel.   
 
Schan Dale Blunderweb 
 
De internetters onder ons zijn vermoedelijk al bekend met het bestaan van het Schan Dale Blunderweb. 
Wie http://users.belgacom.net/schandale/ aanklikt,vindt op die site bepaalde tekortkomingen 
gesignaleerd in de cd-rom van de Grote Van Dale (13de druk), en daarmee ook bepaalde 
ongerechtigheden in de onderliggende papieren versie.  Het heeft zijn nut dat die ter kennis worden 
gebracht, maar wie beseft dat lexicografie gewoon mensenwerk blijft zal minder smalend op de feilen 
reageren dan de Belgische auteur van deze website, naar eigen zeggen geen taalkundige, maar ‘bèta-
wetenschapper’.  Sommige aangeroerde punten zijn overigens nogal beuzelachtig. Er kan worden 
doorgeklikt naar o.a. de kritische artikelen die Henk Verkuyl (Nieuwe Taalgids, 1993) wijdde aan de 
twaalfde druk van de Grote Van Dale. Verkuyl heeft gelegenheid gevonden de digitale versie van die 
artikelen te laten voorafgaan door een verklaring dat hij ‘het Blunderweb’ geen goede omgeving vindt 
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voor zijn beschouwingen, die een opbouwende functie hadden. Dit vanwege de rellerige toon van de op 
het Blunderweb gemaakte opmerkingen. 
 
[P. 40] 
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