
De beheerder van onze taalschat 
 
door K. Schippers 
 
Er bestaan maar weinig literaire portretten van lexicografen. In 1992 schreef K. Schippers zo'n 
portret van C.H.A. Kruyskamp in het zogeheten 'Vergeetwoordenboek', een themanummer van 'Raster'.  
Met toestemming van de auteur wordt het artikel hier opnieuw geplaatst. 
 
Op een middag in het najaar van 1973 zou ik de beheerder van onze taalschat bezoeken om over zijn werk te praten. In een 
telefoongesprek had hij tegen mij gezegd dat hij zich soms net een tuinman voelde. Hij moest speuren naar de struiken en 
bomen waaruit de sappen waren verdwenen. Dat dode hout kapte hij weg. Ook lette hij op wat er de laatste tijd was gezaaid, 
welke nieuwe bloemen en planten zich op de meest onverwachte plekken naar boven hadden geworsteld. Hij mocht zelf niets 
toevoegen en diende te volgen hoe anderen een weelderig stuk grond verwaarloosden en van kleur en vorm lieten veranderen. 

Voor mijn vertrek bladerde ik in het boek dat hij nu al meer dan dertig jaar samenstelde. Ik zocht een woord dat nauwelijks 
dienst deed. Dat zou een aanknopingspunt voor het komende gesprek kunnen bieden. Waarom had hij het in de laatste editie 
opgenomen ofschoon het al lang niet meer werd gebruikt? 

Daar stond een goed voorbeeld, passedies of passediesje. Het was onmiskenbaar van Franse herkomst, iets dat het getal 
tien te boven gaat. 

De beheerder beschreef het in zijn enigszins stroeve en slepende stijl als volgt: 'eertijds een bekend dobbelspel waarbij 
men met drie dobbelstenen boven tien en daarbij op twee stenen evenveel ogen moest werpen: een passediesje spelen'. 

Het bestond ook als werkwoord, passediezen, passediesde, heeft gepassediesd, wat nog eens met een citaat uit een 
negentiende-eeuws verhaal werd benadrukt: 'twee passediezende boeren met de echt ostadische pijpjes' (Beets). 

Wat deed passedies of passediezen in onze taalschat? Was dat niet het dode hout waarover hij had gesproken? Het kon 
natuurlijk dat het in de komende druk was weggesnoeid. Dan had het er, naar mijn idee, nog te lang ingestaan. Het spel mocht 
in de vorige eeuw hoogst populair zijn geweest, in onze tijd had ik het, zover mijn herinnering reikte, niemand zien spelen en 
was het ook nooit ter sprake gebracht. 

In de trein dacht ik dat het spel, straks bij de beheerder thuis, niet in een woord mocht blijven steken. We moesten het 
duidelijk voor ogen krijgen. Als het aanschouwelijk werd gemaakt kreeg het heel sportief alle kansen. Wie weet bezat het een 
verborgen aantrekkingskracht, een in de bejaarde klank weggezakt talent. Het besluit van de beheerder om het woord, tegen 
zijn geringe aanzien in, te handhaven zou dan begrijpelijk worden. 

Op het stationsplein van de provinciestad waar hij woonde ging ik een kantoorboekhandel in. Wat zou ik kopen? De 
definitie was over de benodigdheden voor het spel nogal zwak. Het werd me niet duidelijk of passedies met drie of meer 
stenen moest worden gespeeld. Ik overwon mijn aarzeling en kocht er vijf. De proef mocht niet door een gebrekkige 
voorbereiding mislukken. 

Ik liep door de zeventiende-eeuwse stad naar het huis van mijn gastheer. Zelfs deze lichte wandeling, waarop zo weinig 
voorviel, werd door zijn werk gedekt. De delfstof die hij zo overzichtelijk had gerangschikt werd door mij in allerlei 
samenstellingen gebruikt. 

Zijn woning lag aan de mooiste gracht van de stad. Er beierde een carillon en de witte bruggetjes lichtten op in de 
namiddagzon. Ik bleef voor het herenhuis staan en keek omhoog. De donkere gordijnen op de eerste en tweede verdieping 
waren half gesloten en er [23] stonden geen planten of bloemen op de vensterbank. Het was of het licht zich van de gevel 
afwendde. Dit moest het huis zijn van iemand die zelden buiten kwam. 

Toen ik aanbelde deed hij zo vlug open dat het leek alsof hij achter de deur had gestaan. Hij stelde zich voor en liep voor 
mij uit de hoge gang in. Zijn smalle gezicht werd gesierd door een puntig baardje en slordige omhoogspringende 
wenkbrauwen. Het grijze huisjasje had tressen, als van een ouderwetse pyjama, en het zag er zo broos uit dat het bij de 
geringste aanraking tot stof zou verpulveren. 

 
We gingen in zijn werkkamer zitten en hij begon te vertellen over zijn loopbaan. Hij zette een trapje voor een wand met 

boeken en pakte met voorzichtige vingers een dik blauw schrift. Het was zijn eerste woordenboek dat hij, toen hij twaalf was, 



had samengesteld. 
Hij lichtte de keus die hij in die tijd had gemaakt toe. Alleen woorden die bij zijn jonge leven hoorden kwamen voor opname 
in aanmerking. Het was een eenvoudige scheiding. School, bal, vader, moeder wel, beursbericht, tennisracket, 
verzekeringsmaatschappij niet. Nu werkte hij al jaren aan het totaal, een verzameling die voor iedereen gold. Maar zo'n 
persoonlijk woordenboek vond hij nog steeds aantrekkelijk. Wat moest een bejaarde met een rammelaar of een jong meisje 
met een lijfrente? 

Terwijl hij doorpraatte keek ik om mij heen en dacht aan de dobbelstenen. Onderschatte ik zijn werk niet als ik die te 
voorschijn haalde? Zijn werkkamer kwam uit op een ander vertrek; de deur was half open. Op de punt van een tafel stonden 
twee opgezette vogels: een eend en een fazant. Aan de muur hing een ogenkaart. De tegenstelling tussen de dieren en het 
optische hulpmiddel was zo groot dat het leek of hij van alles wat hij in zijn boek opnam een evenbeeld bezat om bij de 
omschrijving zo nauwkeurig mogelijk te kunnen zijn. 
Hij zei dat hij de kopij voor de nieuwe editie pas had ingeleverd. Met een gebaar in de richting van zijn werktafel maakte hij 
duidelijk dat hij alweer aan de volgende uitgave was begonnen. 

We kregen het over de onveranderlijke lidwoorden en voegwoorden die hij de soldaatjes van de taal noemde. Nu begon ik 
over passediezen. Nee, dobbelstenen had hij niet en onmiddellijk maakten de twee vogels en de ogenkaart zich los van zijn 
werk. Misschien hoorden ze bij een andere verzameling met een onbekende noemer of waren het stukken uit familiebezit. 

Passediezen was eenvoudiger dan ik dacht. Het moest met vijf stenen worden gespeeld en zijn definitie kwam achteraf 
aardig met de werkelijkheid overeen. 

Hij won. Ja, hij had het woord toch nog in de editie die ter perse was opgenomen. Hij wist ook wel dat het niet meer werd 
gespeeld, maar hij moest ook de geschiedenis van de taal dienen. Bovendien was passedies, merkte hij nu, wel een aardig 
spel. 

Zwijgend keek hij om zich heen. Zijn ogen tastten de eenvoudigste dingen af, een tafel, een stoel, een schaal, de vaste 
burchten van zijn werk. Er was iets veranderd in zijn blik. Hij zei het niet maar hij keek of hij nu lang genoeg had 
meegemaakt hoe alles wat hem omgaf zich altijd weer in woorden, die hij dan ook nog de goede volgorde moest geven, wilde 
oplossen. 

En toen gebruikte hij, zonder het zelf te weten, een woord dat eenzelfde lot als passedies wachtte. Ik kende het, toch was 
het op de terugtocht, al gaf het nog steeds uitdrukking aan een mengeling van vermoeidheid en weerzin. Steeds lager was de 
frequentie geworden, zodat het nu onbedoeld grappig klonk. Toch moest ik voorzichtig met mijn oordeel zijn. Het werd in elk 
geval nog door de beheerder van onze taalschat gebruikt en zo had het wellicht toch nog een zweem van toekomst. 

Hij wees naar het dikke boek op tafel en zei: 'Wilt u geloven dat ik er ook wel eens een beet je tureluurs van word?' [24] 
 
 
Dit artikel is eerder verschenen in Trefwoord, 7, 1994, pp. 23-24. De paginanummering van het origineel staat tussen [ ] 
vermeld. 


