
Commentaar van J.B. Glasbergen op de bespreking van het "Beroepsnamenboek" in 
Trefwoord, januari 2005. Met een antwoord van Karel F. Gildemacher. 
 
Afgaande op de lengte van de bespreking, krijgt men de indruk dat de recensent serieus te 
werk is gegaan. Helaas blijkt het tegendeel het geval te zijn. Zijn uitbundige kritiek, die, dat 
zij toegegeven, niet overal onterecht is, is op (te) veel punten onjuist, onzorgvuldig of 
nauwelijks relevant. Wat ik in het navolgende zal aantonen. Wie kaatst moet de bal 
verwachten, weten ze in Friesland. 
 
Volledigheid 
Het boek telt ruim 25000 beroepsnamen en circa 10000 spellingvarianten. Bij ongeveer 1% 
van deze namen staat geen verklaring; bij 3% een mogelijke verklaring. Gildemacher haalt 
deze getallen door elkaar. 
 
Het namenbestand is niet compleet. 'Had het completer gekund?', vraagt Gildemacher. 
Natuurlijk. Toen de kopij naar de drukker ging, had ik nog een lijst met titels van werken die 
ik nog graag had willen doornemen en archieven die ik nog had kunnen bezoeken. Het 
merkwaardige van die lijst was, dat als ik er twee titels op doorstreepte er drie bijkwamen. Op 
een bepaald moment moet je een punt kunnen zetten. De uitgeverij wil ook weten waar zij aan 
toe is. In de literatuuropgave kan men zien welke bronnen ik geraadpleegd heb. Mijn 
schatting is dat het boek ruim 90% van de beroepsnamen in het Nederlandse taalgebied bevat. 
Als dat juist is, en voorshands heb ik geen aanleiding om dit percentage bij te stellen, 
ontbreken er altijd nog 2500 namen aan.  
 
Uit de e-mails van enkele honderden mensen die in de loop der jaren op de beroepsnamen-
lijsten op mijn website gereageerd hebben, en getuige de persreacties na het verschijnen van 
het boek, kijkt iedereen onmiddellijk na of het eigen beroep of dat van de vader of grootvader 
er op voorkomt respectievelijk in genoemd wordt. Daarna wordt nagegaan of er andere 
beroepsnamen aan ontbreken. Als dat zo is, dan worden die triomfantelijk opgesomd. 
Waarschijnlijk zou ik op dezelfde wijze gereageerd hebben. Ik verwijt Gildemacher niet dat 
hij  kennelijk ook zo gehandeld heeft – uit zijn bespreking blijkt overduidelijk dat niets 
menselijks hem vreemd is – maar dat hij ook namen noemt uit werken, die niet op mijn 
bronnenlijst staan, lijkt veel op het met krachtvertoon intrappen van een open deur. Dat de 
recensent 'lexicograaf' niet in het boek heeft kunnen vinden is merkwaardig, zo niet 
kenmerkend, want die beroepsnaam staat er op de juiste plaats in. 
 
Beroepsnaam 
Een van de belangrijke punten van kritiek van Gildemacher is het verkeerde gebruik van de 
term 'beroepsnaam'. Met een eenvoudig voorbeeld uit een schoolgrammatica tracht hij mij het 
verschil tussen woord en naam duidelijk te maken om vervolgens, met een verwijzing naar het 
Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk, aan te geven dat er een 
verschil bestaat tussen een beroepsaanduiding en een beroepsnaam. Begrippen die ik door 
elkaar gebruik. Gildemacher betwijfelt of ik er veel van begrepen heb. Ik heb de inleiding bij 
de eerste druk nog eens nagelezen en daarin niets aangetroffen dat op dit onderscheid slaat. 
Volgens mij valt er ook niet veel te begrijpen. In het genoemde werk gebruikt Debrabandere 
'beroepsnaam' ter aanduiding van een bepaalde categorie familienamen. Wat ik evenwel niet 
begrijp is de omschrijving van Gildemacher, die beweert dat volgens de Belgische hoogleraar 
'beroepsnaam' een naam is 'die op een aanduiding voor een beroep, nom de métier, enz. terug 
gaat.' Debrabandere geeft in het genoemde werk, onder "Afkortingen en vaktermen", bladz. 
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20, 'nom de métier' als vertaling voor 'beroepsnaam'. Gildemacher stelt dus dat 'beroepsnaam' 
op 'beroepsnaam' teruggaat.  
 
Toen ik aan mijn inventarisatiearbeid begon, verwonderde ik mij erover dat in mijn Van Dale 
(1995) 'beroepsnaam' niet wordt gedefinieerd, 'beroepsaanduiding' evenmin. Aan de hand van 
het W.N.T. kon ik voor 'beroepsnaam' een operationele definitie construeren, waarmee ik goed 
uit de voeten kon. "As 't net kin sa 't moat, dan moat 't mar sa 't kin", luidt een spreuk die al 
meer dan 25 jaar boven mijn bureau hangt.  
 
In alle gesprekken en in de correspondentie die ik tussen 1998 en 2004 over beroepsnamen 
heb gevoerd, is er niemand geweest, die mij vroeg wat ik met 'beroepsnaam' bedoelde. 
Hetzelfde geldt voor 'beroepsaanduiding'. In 2001 zag ik dat de lexicografe Nicoline van der 
Sijs in haar Chronologisch woordenboek (bladz. 448) 'beroepsnaam', als vanzelfsprekend, 
zonder enige toelichting hanteert in de betekenis van benaming voor iemand die een beroep 
uitoefent. Ik begin mij dan ook af te vragen of het onderscheid, waar Gildemacher kennelijk 
aan hecht, inmiddels zelfs in zijn vakkring nog als relevant wordt beschouwd. In de dagelijkse 
praktijk heeft hij er kennelijk ook moeite mee dit onderscheid vast te houden. Hij schrijft 
immers dat de Friesche Bloemisten Handelsvereniging het nodig had geacht "een 
naamsverandering door te voeren teneinde het imago van het beroep te verbeteren".  
 
Beroep 
In mijn boek signaleer ik aan de hand van een aantal voorbeelden dat lexicografen er 
kennelijk nog niet in geslaagd zijn 'beroep' eenduidig te definiëren. Anders dan bij 
'beroepsnaam', waar ik geen definitie van kon vinden, heb ik hier, waar er al zoveel naast 
elkaar bestonden, geen poging ondernomen er nog een bij te bedenken. Gildemacher noemt 
dit "handelen in overeenstemming met de huidige tijdgeest, doortastend." Ik heb het 
Beroepsnamenboek samengesteld tussen mijn 65e en 70e levensjaar en erken dat ik soms al 
enige moeite heb met de tijdgeest. Doortastendheid heb ik altijd positief gewaardeerd en ik  
beschouw het dan ook als een compliment dat Gildemacher mij deze eigenschap toedicht. 
 
België/Vlaanderen 
Gildemacher vraagt waarom in de ondertitel van het boek "België" en niet "Vlaanderen" staat. 
Het antwoord in simpel: omdat er ook beroepsnamen in staan waarvan de vindplaatsen in de 
provincies Antwerpen, Brabant en Limburg gelegen zijn. "België" is eigenlijk te ruim. De 
keus berust op pragmatische overwegingen. Een opsomming van provincienamen 'oogt' niet 
op een boekomslag. 
 
Middelnederlands 
Het is de vraag of alle vakgenoten van Gildemacher zich van plezier op de knieën hebben 
geslagen na het lezen van "(Houdt u vast): Deze namen komen uit de oorspronkelijke 
'dialecten' (Het Brabants, Hollands, Limburgs, oostelijk Nederlands en Vlaams) die met elkaar 
het Middelnederlands zijn gaan vormen". Ik heb vrijwel letterlijk geciteerd uit de tweede druk 
van Geschiedenis van het Nederlands van Dr. M.J. van der Wal, universitair docent 
Historische Taalkunde en Taalvariatie. Zij schrijft: "Middelnederlands (…) is een 
verzamelnaam voor dialecten die werden gesproken en geschreven in het huidige Nederlandse 
taalgebied in de periode van ongeveer 1150 tot 1500" (bladz. 108) en "De gebruikelijke 
hoofdindeling van de Middelnederlandse dialecten is die in Vlaams, Brabants, Hollands, 
Limburgs en oostelijk Nederlands"(bladz. 109). Men mag van mij als leek niet verwachten dat 
ik op de hoogte ben van mogelijke verschillen van inzicht tussen taalgeleerden. 
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Semantiek 
Dat de betekenis van beroepsnamen in de tijd soms sterk wijzigt, is mij uiteraard opgevallen. 
Als een naam in de negentiende eeuw een geheel andere betekenis had dan in de zeventiende, 
heb ik dat aangegeven door het lemma tweemaal te vermelden, eenmaal met de 
eeuwaanduiding 17 en eenmaal met 19. Het uitzoeken van wanneer, waar en langs welke 
wegen die betekenisverandering heeft plaatsgevonden, laat ik graag over aan anderen, die op 
dat terrein deskundig zijn. Om dezelfde reden heb ik mij weggehouden van de etymologie. Ik 
heb niet gepretendeerd een boek voor neerlandici te schrijven. Mijn primaire doelgroepen zijn 
genealogen en archiefmedewerkers. Alle semantische toelichtingen van Gildemacher, in de 
eerste plaats bedoeld om tekortkomingen te signaleren, laat ik dus liggen. Ik neem aan dat die 
juist zijn. 
 
Normalisatie 
Gildemacher stoort zich aan het feit dat er in het Beroepsnamenboek op vrij ruime schaal 
genormaliseerd is. Ik kan begrijpen dat een taalkundige voorkeur heeft voor werk waarin alle 
spellingvarianten, liefst met datering en vindplaats, zijn opgenomen. Uit louter 
doelmatigheidsoverwegingen is daar van afgezien. Het zou te veel extra werk hebben 
opgeleverd en het boek minimaal 100 bladzijden dikker hebben gemaakt. Voor de primaire 
doelgroep zouden die extra pagina's waarschijnlijk niet of nauwelijks interessant zijn geweest. 
 
Naamsverklaringen 
Bij enkele van de naamsverklaringen, die Gildemacher van commentaar heeft voorzien, zal ik 
stilstaan.  
 
Tuinman/hovenier/gaardenier/gaardemeester. Het eerste vraagteken dat Gildemacher bij een 
beroepsnaam plaatst is bij tuinman. Begrijpelijk vanuit zijn persoonlijke historie. Het 
vervangen van het opschrift  "Gediplomeerd Tuinman"door "Erkend Hovenier" noem ik in 
mijn boek "verfraaien". Ik geef daar verschillende voorbeelden van. Uitzonderlijk is dat hier 
voor het verfraaien op een (even?) oude Nederlandse beroepsnaam werd teruggegrepen. 
Bij beide lemma's vermeld ik namelijk 15 als eeuwgetal.'Tuinman' komt niet voor in 
Verdam's Middelnederlandsch Handwoordenboek, 'hovenier' wel. Als verklaring staat daar: 
tuinman. Het W.N.T. citeert bij het lemma 'tuinman' Junius en Kiliaan, die beiden tuinman en 
hovenier als synoniemen beschouwen. Bij het lemma 'hovenier' geeft het W.N.T.: tuinbaas, 
tuinman, groenselman, warmoezenier, tuinder, tuinier; bij 'gaardenier': hovenier, tuinman. 
Hovenier, tuinman, vermeld bij 'gaardemeester', ontleende ik aan Verdam, wat Gildemacher 
uit het nootteken had kunnen afleiden. Het is, om met Gildemacher te spreken, "één pot bier". 
Wat er mijns inziens van zijn uitvoerige verhaal overblijft is dat bij het lemma hovenier een 
verwijzing naar tuinman ontbreekt.  
 
Potloodventer.  Als Gildemacher de verklaring bij deze beroepsnaam ter discussie zou hebben 
gesteld, had hij mogelijk een punt gehad. Bij nader inzien geloof ik namelijk, dat de 
verklaring 'iemand die met potlood (een soort kachelglans) langs de huizen gaat', juister is dan 
iemand die dat met potloden doet. Maar mogelijk zijn beide verklaringen correct. 
Gildemacher suggereert echter dat ik zo "braaf" ben, dat  ik 'vendelzwaaier' als synoniem heb 
weggelaten. Ik betwijfel echter of die betekenis al in de 19e eeuw bekend was. Marc de Coster 
veronderstelt in zijn Woordenboek van populaire uitdrukkingen, cliché's, kreten en slogans 
(bladz. 366) dat potloodventer de betekenis van exhibitionist pas  "rond eind jaren zeventig?" 
heeft gekregen. Afgezien daarvan zou ik deze verklaring niet opgenomen hebben omdat die in 
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de sfeer ligt van scheld- en spotnamen, die ik, (op bladz. 11 van de Inleiding) uitdrukkelijk 
van vermelding heb uitgesloten. 
 
Voddenjood. Gildemacher vraagt zich af waarom 'voddenjood' ontbreekt. Met dit woord zat ik 
in het grensgebied van wat ik al dan niet in het boek wilde opnemen. Veruit de meeste 
samenstellingen met -jood hebben een ongunstige klank. Het W.N.T. vermeldt er tientallen. Ik 
heb er maar één van overgenomen: 'pangeljood'. Achteraf gezien was het misschien beter 
geweest als ik die ook had weggelaten. Met de verklaring van Gildemacher dat –jood 
doorgaans een aanduiding is voor een (handige) kleine koopman, kan ik meegaan. 
Het is mij bekend dat rond samenstellingen met -jood gevoeligheden bestaan. Daarom was het 
mijns inziens prudent ze weg te laten. Misschien speelt mijn reeds besproken gevoeligheid 
voor de tijdgeest hierin mee. Als Gildemacher mij zou verwijten dat ik aldus 
onwetenschappelijk gehandeld heb, neem ik dat voor lief. 
 
Typograaf. Gildemacher zegt dat 'typograaf' veel meer inhoud heeft dan boekdrukker. Dat is 
mij bekend, maar het gaat mij niet om de huidige inhoud, maar om die in de periode die ik 
met het eeuwgetal aanduid, in dit geval de negentiende eeuw. In die tijd was dat boekdrukker, 
hetgeen uit het W.N.T. en uit de eerste druk van Van Dale's  Nieuw Woordenboek der 
Nederlandsche Taal (1872) blijkt. Zelfs Koenen (1906) geeft boekdrukker nog als enige 
betekenis. Ik moet hierbij aantekenen dat het eeuwgetal eigenlijk 18 had moeten zijn, maar 
ook in die tijd was de betekenis boekdrukker, hetgeen blijkt uit het W.N.T. 
 
Typist. Onder verwijzing naar het W.N.T. en naar het Chronologisch Woordenboek merkt 
Gildemacher op dat ik die beroepsnaam met het eeuwgetal 19 te vroeg heb gedateerd. Dat is 
mogelijk. In de Inleiding (bladz. 18) heb ik uiteengezet dat de eeuwaanduiding in gevallen 
waarin mij geen jaartal bekend is, als indicatie dient te  worden beschouwd. Zo heb ik achter 
alle beroepsnamen die ik aan Verdam's Middelnederlands Handwoordenboek heb ontleend, 
het eeuwgetal 15 geplaatst, tenzij ik die namen aan de hand van andere bronnen exact kon 
dateren.  
 
Op de computerlijsten met de beroepsgegevens, getrokken uit de huwelijksakten uit de 
periode 1813-1922, die ik van enkele provinciale archieven ontving, worden geen jaartallen 
vermeld. Dat hield voor mij in, dat ik bij elke beroepsnaam moest uitzoeken of die al dan niet 
vóór 1900 bekend kon zijn geweest. In sommige gevallen was dat duidelijk, in andere niet. Ik 
zal daarbij ongetwijfeld de plank wel eens mis hebben geslagen. Wetenschappelijk is deze 
werkwijze niet, maar evenmin ondoordacht.  
 
Websites 
Op mijn eerder genoemde website staan alle beroepsnamen met de dateringen en 
vindplaatsen, voor zover die mij bekend zijn. De verklaringen, specificaties en citaten 
ontbreken, wat Gildemacher kennelijk is ontgaan omdat hij schrijft "het hele boek kun je er 
vinden".  
 
De website www.willebroek.info kende ik niet. Als daarop de beroepsnamen staan die in de 
Franse tijd in het Nederlandse taalgebied in officiële stukken gebruikt werden, is dat prachtig 
voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn. Ik heb die namen bewust niet willen opnemen, 
om redenen die ik op bladz. 11 van de Inleiding heb vermeld. 
 
De namen die op de website van Tresoar staan heb ik met toestemming van Dr.T.J. Buma 
overgenomen. Op deze website wordt naar www.oudeberoepsnamen.nl verwezen. Ik zie niet 
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in waarom ik de gebruikers van mijn boek op Tresoar attent zou maken, als alle daarop 
voorkomende beroepsnamen in het boek te vinden zijn. 
 
Conclusie 
Gildemacher schrijft: "Op veel terreinen vind ik het een beroerd en hopeloos slecht boek." 
Zulke kwalificaties wil ik bij mijn beoordeling van zijn recensie niet gebruiken. Maar dat ik in 
veel opzichten geen hoge dunk heb van zijn werkstuk, zal uit het voorgaande duidelijk zijn. 
Zijn vakgenoten kunnen ongetwijfeld beter dan ik beoordelen of deze boekbespreking aan 
wetenschappelijke normen voldoet. 
 
 
 
Antwoord van Karel F. Gildemacher 
 
De heer Glasbergen heeft gelijk als hij in zijn commentaar schrijft dat het woord lexicograaf, 
anders dan ik beweerde, wel in zijn 'Beroepsnamenboek' staat. Hij vind het merkwaardig, zo 
niet kenmerkend dat ik dat woord niet vond. Ook daarin heeft hij gelijk. Tussen alle krabbels 
op mijn aantekenbriefje staat 'leksiko-'. Een (vandaag de dag en in het Nederlands) foute 
spelling speelde me parten. Excuses! 
 
Het is voor een lezer/gebruiker mooi dat Glasbergen stilstaat bij enkele voorbeelden die ik 
aanhaalde. Ieder kan nu boek desgewenst, mijn opmerkingen en het weerwoord van de auteur 
zelf vergelijken.  
 
Toch is het goed er op te wijzen dat het me niet om de voorbeelden ging. Dat waren slechts 
illustraties van wat ik als hoofdlijnen bedoelde. Ik wees – vanuit het perspectief van de 
gebruiker - op de lastige keuzes t.a.v. de spelling van besproken woorden in de loop der 
eeuwen en op de interne verwijzingssystematiek.  
 
In de tweede plaats schreef ik over de semantische veranderingen die een aanduiding voor een 
beroep dikwijls meemaakt (mede op grond van veranderingen binnen dat beroep).  
 
En dan was er nog het begrip/concept naam. Voor een naamkundige is het essentieel goed 
onderscheid te maken tussen een eigennaam (nomen proprium) en een soortnaam (nomen 
appellativum) of appellatief. Een naamkundige verstaat onder een beroepsnaam een 
eigennaam waarbij het beroep van de naamdrager de motivatie bij het vastleggen van die 
naam vormde. Zo'n naam heeft dus ook geen betekenis, de functie is verwijzing. Bij een 
adresnaam wordt de motivatie door een geografisch adres gevormd. Een keer een naam is er 
geen betekenis meer, al is het buitengewoon interessant om de mogelijke motivatie van de 
naamvastleggers te onderzoeken.  Ik vond het boek op veel terreinen onder de maat. 
Kennelijk had ik te hoge of andere verwachtingen. Tegelijk schreef ik ook dat het een heerlijk 
boek is om te lezen. Jammer dat Glasbergen dat detail miste. 


