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VOORAF 
 
Na de lezingendag op 7 oktober (zie beneden in de rubriek 'Berichten') verschijnt nu nog net 
voor het eind van de maand de vierde aflevering van De Woordenaar. Zoals u aan de 
omvang ziet, gaat het goed met ons verenigingsorgaan. Omdat we de omvang wilden 
beperken tot 28 pagina's, worden enkele stukken doorgeschoven naar het volgende nummer. 
Verheugend is dat naast de oude getrouwen ook nieuwe auteurs zich geroepen voelen een 
bijdrage te leveren. Zo heeft Dick Wortel, als uitvloeisel van de WNT-koorts die lexicografisch 
Nederland op dit moment teistert, een beschouwing gewijd aan de lotgevallen van het DWB 
en de OED, de zusterondernemingen van ons eigen 'grootste woordenboek van dewereld'. 
Hiervan kunnen we in dit nummer slechts het eerste deel opnemen. Verdere artikelen leid ik 
hier niet in. Het inhoudsoverzicht op de achterkant vertelt u in een oogopslag wat deze 
aflevering nog meer te bieden heeft. Wel wil ik nogmaals de rubriek Vraag en Aanbod in 
herinnering brengen. Daarvan zou meer gebruik gemaakt kunnen worden. 
 
Het volgende nummer zal volgens schema verschijnen in mei 1999. Kopij gaarne uiterlijk per 
medio april.  
 
'WOORDENBOEKCRIMINALITEIT' (IV) 
 
Jan Posthumus 
 
Met deze aflevering wordt de serie artikelen over dit netelige onderwerp voorlopig afgerond. 
De volgende dubieuze praktijken zijn tot dusver aan de orde geweest: 1. de verkoop van 
woordenboeken met productiefouten (Woordenaar 1-1), 2. het aanbrengen van misleidende 
jaartallen en editienummers (Woordenaar 1-2 en 2-1) en 3. het plagiëren van bestaand werk 
(Woordenaar 2-1). Aan de hand van F.J. Hausmanns indeling (1989) en bijbehorende 
voorbeelden (1987 en 1989) noemen we hier nog een aantal verdere verschijnselen die de 
consument kunnen verwarren of benadelen. 
 
Identiteitsproblemen 
 
Hetzelfde woordenboek in verschillende uitdossing 
 
Verwarring kan bij de consument worden gezaaid doordat hetzelfde woordenboek onder 
verschillende titel op de markt komt. Dat gebeurde toen de Britse uitgeverij Longman in 1984 
een woordenboek introduceerde dat was ontwikkeld uit het bestand van Merriam-Webster. In 
de US en op het Europese vasteland droeg dat de titel Longman Webster English College 
Dictionary, in het Verenigd [p. 2] Koninkrijk heette het echter Longman Dictionary of the 
English Language. Hausmann vond beide titels opgenomen in een Duitse 
boekhandelscatalogus, ook nog met verschillende inhoudsbeschrijving. De consument kon 
dus in de verleiding worden gebracht ze beide aan te schaffen. Dit woordenboek was 

 

 
 

 1 



aanvankelijk in Nederland ook onder beide titels bekend; in vervolgedities draagt het hier 
inmiddels alleen nog de Britse titel. 
 
In een nogal ver verleden is het ook in de Nederlandse uitgeverswereld voorgekomen dat 
hetzelfde woordenboek onder verschillende titel in de handel was. Toen Van Goor het in 
1876 raadzaam achtte een opgewaardeerde derde editie uit te brengen van Jaeger/Kramers' 
Pocket Dictionary, nam hij daarvoor domweg de tekst van de al eerder verschenen vierde 
druk (1871) van Picards New Pocket Dictionary, die ook tot zijn fonds behoorde. Omdat beide 
werken tot die tijd een apart bestaan hadden geleid, was dit wel een heel onverwachte 
manoeuvre. Dat geïnteresseerden de nieuwe Jaeger/Kramers ook nog eens aanschaften, 
terwijl ze de Picard al in bezit hadden valt niet uit te sluiten. Het bleef overigens bij een 
eenmalige operatie, want hierna volgden ze weer hun eigen weg. (Zie hierover mijn bijdrage 
in Trefwoord 11, juni 1997, p. 210.) 
 
In dezelfde categorie noemt Hausmann (1987) nog een ander soort geval dat de consument 
schade kan berokkenen. In Duitsland wordt een buitenlands woordenboek door een 
binnenlandse uitgever soms in licentie uitgegeven. De titel blijft dan weliswaar onveranderd, 
maar er kan wel een aanzienlijk prijsverschil met het origineel optreden. Dat gold zeker voor 
de vernieuwde Collins English Dictionary (1979), die in 1986 in de oorspronkelijke Engelse 
uitvoering omstreeks 50 DM kostte, in de in licentie bij Klett uitgegeven versie echter 106 DM. 
Of ze beide in Duitsland even gemakkelijk verkrijgbaar waren werd destijds door Hausmann 
niet meegedeeld.  
 
Deze constructie bestaat ook nu nog in Duitsland, zij het mogelijk niet met zulke exorbitante 
prijsverschillen. (Mijn zegsman beschikte niet over exacte gegevens.) Op grond van de 
gesloten overeenkomsten tussen de uitgeverskoppels, mogen de boekhandels alleen de in 
licentie vervaardigde Duitse editie aan de klant leveren. Wie goedkoper uit wil zijn moet het 
werk dus buiten de geijkte kanalen aanschaffen. Zoals bekend biedt het Internet daar 
tegenwoordig mogelijkheden voor. 
 
Ook in Nederland zijn in een niet zo ver verleden buitenlandse woordenboeken in 
samenwerkingsverband verspreid. Dat was bijvoorbeeld het geval toen Wolters-Noordhoff in 
1969 een joint venture aanging met de Engelse uitgever Longman. Dat betekende dat onder 
andere de Longman Dictionary of Contemporary English (1978) en Michael West'sAn 
International Reader's Dictionary (1965) door Wolters-Noordhoff in Nederland werden 
verspreid. The Reader's Dictionary, die veel op scholen werd gebruikt en vooral daardoor 
zeer goed werd verkocht, kreeg voor dit doel een nieuwe titelpagina met gezamenlijke 
imprint. De LDOCE werd in onveranderde Engelse uitvoering aan de man gebracht. Door de 
opslag die in Nederland werd gelegd bovenop de omgerekende Engelse prijs waren deze 
werken dan wel wat duurder dan wanneer ze rechtstreeks uit Engeland werden betrokken. 
Een ander mij bekend geval is de uitgave bij Prisma van The Pocket Oxford Dictionary of 
Current English. Het exemplaar daarvan dat ik heb gezien is de 'paperback edition' van de 
zevende druk (1984), uitgebracht als 'Prisma Pocket PW21', op de rugtitel aangeduid als 
'Engels-Engels, Oxford', op voor- en achterblad verder nog als 'Oxford-Prisma 
Woordenboek'. De oorspronkelijke Engelse uitgave was voor dit doel alleen maar van een 
nieuwe omslag voorzien. Vergelijkende prijsgegevens heb ik niet achterhaald.  
 
Rest te zeggen dat we hier te maken hebben met een volstrekt legitieme activiteit van de 
uitgeverijen in kwestie. Het is aan de prijsbewuste consument de markt te verkennen en 
daarmee zo mogelijk zijn voordeel te doen. 
  
Titelverandering 
 
Een identiteitsprobleem kan ook nog ontstaan als een nieuwe editie van een bestaand werk 
opeens onder een andere titel wordt opgediend. Vooral uitgeverij J.B. Wolters, later Wolters-
Noordhoff, had hier een handje van. Als voorbeeld van de zucht tot titelwijziging nemen we 
de vereenvoudigde versie van I. van Gelderens tweedelig Duitsch Woordenboek. Deze 
verscheen in 1915 onder de titel Duitsch Handwoordenboek. Toen er ook eenvoudiger 
versies verschenen voor Frans en Engels, werd het werk omgedoopt tot Duits(ch) 
Schoolwoordenboek, de generieke aanduiding [p. 3] die was gekozen voor de nieuwe serie. 
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Deze titel bleef in zwang van de tweede editie (1924) tot en met de zesde (1950). Vanaf 1962 
maakte het deel uit van de serie Sterwoordenboeken, waarin de twee helften van de 
tweetalige woordenboeken alleen nog apart werden uitgegeven. Het eerste deeltje werd nu 
op de titelpagina aangeduid als Wolters' Sterwoordenboeken. Duits-Nederlands; op de 
omslag stond slechts Duits-Nederlands Woordenboek. Dat het nieuwe 'sterwoordenboek' een 
voortzetting was van het oude 'schoolwoordenboek' werd nergens vermeld. Ingewijden 
konden dit slechts vermoeden vanwege het doorlopen van de editienummering: het nieuwe 
boekje werd namelijk gekenmerkt als 'zevende druk' (van wat precies was echter niet 
duidelijk). Genoemde reeks heeft inmiddels opgehouden te bestaan. De oude titel is echter 
aangehouden. Met een subtiel spellingverschil siert deze nu vreemd genoeg een werkje van 
andere afkomst, op de titelpagina aangeduid als Wolters' Ster Woordenboek Duits-
Nederlands. Het beeld is hiermee nog niet volledig. Voordat in 1962 de titel Sterwoordenboek 
in zwang kwam, werd het boekje op de titelpagina nog even aangeduid als behorend tot een 
kortstondige serie Wolters' Kleine Woordenboeken.  
 
Dit spelen met titels heeft de vervelende consequentie dat de identiteit van het werk in 
kwestie geweld wordt aangedaan. Wat is nu eigenlijk wat, vraagt men zich af, als een 
woordenboek meermalen een andere titel blijkt te kunnen krijgen, en een van die titels ook 
nog een werkje met andere inhoud gaat dekken. De bibliograaf kan slechts met de nodige 
moeite een continuïteit achterhalen, die achteraf ook de uitgever zelf niet altijd meer helder 
voor de geest blijkt te staan. 
 
In het laatste decennium zijn ook de titels van de grotere woordenboeken van het 
gerenommeerde oude Woltersfonds enige malen veranderd. De 'Koenen' stond tot en met de 
27e druk (1974) bekend als Verklarend Handwoordenboek der Nederlandse Taal. De 28e 
(1987) en 29e druk (1992) gingen vervolgens door het leven als Wolters' Woordenboek 
Nederlands. Koenen. Deze titelwijziging trad op na de verschijning in 1986 van Wolters' 
Woordenboek Eigentijds Nederlands. Grote Koenen, die kennelijk aanleiding was voor een 
herschikking van de woordenboeken Nederlands binnen het fonds. Als korte titels had men 
voortaan de Grote Koenen, de Koenen en de Kleine Koenen. (Zie over dit laatste De 
Woordenaar, 2-1, p. 19.) Inmiddels is de middelste Koenen nogmaals hernoemd. 
Deomgespelde 29e editie (1996) heet nu Wolters' Handwoordenboek Nederlands. Koenen.  
 
De veranderzucht trof niet alleen de Koenens. In deze periode werden ook de titels van 
Wolters' gerenommeerde woordenboeken Engels, Duits en Frans enkele malen aangepast. 
 
Met deze frequente titelwijzigingen komt Wolters, zoals bekend nu opererend onder de 
paraplu van Van Dale Lexicografie, vermoedelijk in aanmerking voor vermelding in het 
Guinness Book of Records. Of kent iemand een concurrent voor deze eer? Het hele 
onderwerp van optreden en wenselijkheid van titelwijziging zou overigens nog verder 
bestudeerd kunnen worden. 
 
Vooralsnog de volgende opmerkingen. Hoewel men met enige goede wil wel een aanleiding 
kan zien voor bepaalde veranderingen, is de zinvolheid ervan minder evident. De titel 
identificeert het werk en is voor het publiek een vertrouwd herkenningsteken. Wie de titel 
verandert kan onzekerheid wekken, en het debiet schade berokkenen.  
 
Gelukkig voor de uitgever zullen de hier besproken titelwijzigingen wel aan het gemiddelde 
koperspubliek voorbijgaan. Dat kent het woordenboek Nederlands, als het er al een naam 
voor weet, slechts als 'de Koenen', en de vertaalwoordenboeken hoogstens als Wolters 
Engels, Wolters Duits en Wolters Frans. Voor sommige ouderen heten ze misschien nog 
naar de eerste bewerker, dus respectievelijk Ten Bruggencate, Van Gelderen en 
Herckenrath. Al deze werken zijn nog steeds enigszins herkenbaar aan formaat en uiterlijk; 
wat er precies op de titelpagina staat zal de consument een zorg zijn.  
 
De boven beschreven titelwijzigingen zullen vaak onderdeel zijn geweest van een bepaalde 
gekozen marketingstrategie, een onderwerp dat zich leent voor allerlei bespiegelingen, die ik 
aan meer deskundigen moet overlaten. 
 
Het wekken van valse verwachtingen 
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Nog niet behandeld zijn gevallen uit de categorie 'Deception as Regards Performance', 
waarbij een onderverdeling kan worden gemaakt naar 'Quantitative Performance', d.w.z. 
beweringen omtrent het aantal opgenomen trefwoorden en gebruiksvoorbeelden, en 
'Qualitative Performance', d.w.z. of het woordenboek werkelijk doet wat het zegt te kunnen 
doen. 
 
[p. 4] Onjuiste getallen 
 
Onder deze categorie noemt Hausmann als markant voorbeeld de claim dat Bescherelles 
Dictionnaire National (1843) 1,5 miljoen voorbeelden zou bevatten. Poitevin, die met zijn 
Nouveau Dictionnaire universel de la langue française (1856) een concurrerend 
woordenboek samenstelde, toonde bij die gelegenheid echter aan dat dit er hoogstens 
150.000 waren. Het is niet moeilijk, aldus Hausmann, om zulke beweringen globaal op 
waarheid te toetsen. Als Das grosse Wörterbuch der deutschen Sprache (Duden, in zes 
delen) meer dan 500.000 trefwoorden en definities, en twee miljoen voorbeelden en citaten 
zegt te bevatten, terwijl het in totaal niet meer dan 500.000 regels telt - wat dus neer zou 
komen op één trefwoord en vier voorbeelden of citaten per regel -dan is het duidelijk dat de 
publiciteitsafdeling hier geen serieuze telling heeft verricht. 
 
Fantasiegetallen, zij het van minder hyperbolische aard,zijn ook in Nederland wel 
voorgekomen. Een voorbeeld gaf ik in mijn beschrijving van de publicatiegeschiedenis van 
Koenens Verklarend Zakwoordenboekje (De Woordenaar, 2/1, p. 16-17). Het in de jaren 
twintig opgegeven aantal van 20.000 trefwoorden bedroeg in werkelijkheid omstreeks 16.000. 
Met aantallen woorden wordt tegenwoordig overigens weinig meer geschermd. Dat gebeurt 
vooral wanneer het ene woordenboek met het andere moet concurreren, en nu het vroegere 
Wolters en Van Dale in één organisatie samengaan, is dat nauwelijks meer het geval. 
 
Van tegen elkaar opbieden was nog wel sprake toen vlak na elkaar het eendelige Van Dale 
Groot Woordenboek Hedendaags Nederlands (1984) en Wolters' Woordenboek Eigentijds 
Nederlands. Grote Koenen (1985) op de markt kwamen. Piet Grijs vergeleek ze destijds in 
De Volkskrant (7-11-86, p. 21) en constateerde onder andere: 'Bij onze doorloop ontdekten 
wij dat uitgevers slecht kunnen tellen'. In plaats van de opgegeven aantallen van 95.000 (Van 
Dale) en 100.000 ingangen (Koenen), kwam hij op bijna 86.000 voor de eerste en ruim 
86.000 voor de laatste. We doen er dus goed aan dergelijke getalsmatige aanduidingen met 
een korrel zout te nemen; de kans is groot dat ze naar beneden bijgesteld moeten worden. 
 
Inhoud niet afgestemd op doelgroep  
 
Als mogelijk voorbeeld hiervan noemt Hausmann de tweetalige dictionaire. Deze wordt 
vervaardigd voor sprekers van een van beide talen en kan niet met evenveel profijt worden 
gebruikt door sprekers van de andere taal. Onze woordenboeken Engels-Nederlands 
rekenen erop dat de gebruiker uit de gegeven equivalenten het juiste zal kunnen kiezen op 
grond van zijn kennis van het Nederlands. Een Engelstalige 'native speaker' die nog geen 
noemenswaardige kennis van het Nederlands bezit kan dat niet. Hij heeft aanwijzingen nodig 
die in onze dictionaire ontbreken. Als een tweetalig woordenboek zonder reserve wordt 
aanbevolen voor de doelgroep waarvoor het niet is vervaardigd, kan van misleiding worden 
gesproken. Nederlandse voorbeelden lijken schaars, maar althans één zo'n dictionaire, het 
bekende Kramers' Engels Woordenboek (NE en EN), is op een bepaald moment ook in 
Engeland uitgebracht als Cassell's Dutch Dictionary (1951). Dat er in 1977 nog een '7th 
edition' verscheen kan erop wijzen dat het bij Engelstaligen, ondanks de genoemde 
bezwaren, toch voldoende in een behoefte kon voorzien. Of uitgeverij Cassell zich in zijn 
propagandamateriaal aan valse voorspiegelingen bezondigde heb ik niet kunnen nagaan.  
 
De groep van Engelstaligen die zich van het Nederlands probeert te bedienen is natuurlijk 
relatief te klein om er een uitgebreid speciaal woordenboek voor te ontwerpen. Toch biedt 
onze aloude Ten Bruggencate, thans getransformeerd tot Wolters' Handwoordenboek 
Engels-Nederlands, sinds 1990 (20e druk) voor deze doelgroep een kleine handreiking door 
de 'het'-woorden onder de vertaalequivalenten met een superscript 'h'-tje te markeren. 
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Onvoldoende kwaliteit  
 
Met de scepsis waarmee we geleerd hebben ons te wapenen tegen reclameboodschappen 
kunnen we getalsmatige grootspraak schouderophalend negeren. Als buitenlandse 
gebruikers van onze woordenboeken daar niet in vinden waar ze behoefte aan hebben zullen 
ze teleurgesteld zijn, maar de uitgever zou alleen in die behoeften kunnen voorzien door een 
nieuw woordenboek te ontwikkelen. Omdat het debiet daarvoor veel te gering zou zijn, mag 
men dat niet verwachten. 
 
Waar men de uitgever wel op aan mag spreken is dat hij met zijn producten voldoende 
kwaliteit biedt. Een ernstig vergrijp [p. 5] is het willens en wetens, uit puur winstbejag, op de 
markt brengen of houden van een woordenboek waarvan de gebreken ook bij de uitgever zelf 
bekend zijn. Nu is geen woordenboek volmaakt, en bovendien is alle waar naar zijn geld, dus 
blijft het problematisch waar hier een streep moet worden getrokken.  
 
Sterk af te keuren is in elk geval het aan de man brengen van volstrekt verouderde werken, 
zoals de firma E. en M. Cohen dat bleef doen met de vertaalwoordenboeken van I.M. en N.S. 
Calisch (eerder genoemd als voorbeelden van misleidende editienummering in De 
Woordenaar 1-2, p. 4). Twijfelachtig was ook het (omstreeks 1930?) opnieuw uitbrengen door 
uitgeverij N.V. Aldus te Hilversum van de zakwoordenboekjes die Elsevier aan het eind van 
de 19e eeuw had uitgegeven. De tweetalige werkjes van Knoest en Nolen (Duits), Teding van 
Berkhout (Engels) en Borlé en Nolen (Frans) kregen nog een aanvullingslijst mee, waarin o.a. 
de automobiel, de garage en de vliegmachine konden worden meegenomen, maar R.K. 
Kuipers' Volledig Woordenboek der Nederlandsche Taal moest het daar zonder stellen.  
 
Moderne voorbeelden kan ik niet zo een twee drie noemen, maar Hausmann vond op zijn 
bezoek hier in 1986 nog Thieme's Zakwoordenboek Nederlands-Duits (4e dr. 1979, maar 
inhoudelijk kennelijk van veel oudere datum), waarin als een equivalent voor Taxi nog 
Autodroschke werd gegeven. 
 
Hier was het een kwestie van het te lang laten doorlopen van verouderd werk. Een meer 
penibele zaak is het welgemoed uitgeven van nieuw werk dat inhoudelijk niet aan behoorlijke 
eisen voldoet. Hausmann vertelde tijdens zijn Nederlandse lezing uitgebreid over een Modern 
svensk-tysk ordbok, dat in 1974 bij Bokförlaget Prisma was verschenen. De in Zweden 
werkzame Klaus Rossenbeck toonde in een lange recensie (Moderna Språk, 69, 1975, p. 21-
34, 316-333) aan, dat dit boordevol fouten tegen het Duits zat. Het werk was dus in wezen 
onbruikbaar, en werd - aldus een mededeling in een voetnoot, ibid., p. 316 - uit de handel 
genomen. Hoe het verder ging rapporteerde Rossenbeck in het Germanistisches Bulletin 5, 
1981, p. 75-103, een tijdschrift dat helaas in Nederland niet vindbaar bleek. Daarin werd in 
elk geval aangetoond dat ook de 'zweite Auflage' (1980) van het woordenboek nog ver onder 
de maat bleef.  
 
Hier ontdekt men een mentaliteit van: 'Wat geeft het als er fouten in zitten, het verkoopt toch 
wel.' Sommigen vinden dat er ook in Nederland een klimaat begint te ontstaan waarin het die 
kant uit zou kunnen gaan. Een uitgever moet enerzijds natuurlijk een bepaald rendement 
halen uit zijn woordenboeken. Anderzijds hoopt men dat hij er ook een eer in stelt een zo 
goed mogelijk product te leveren. Wanneer het rendement echter voorop staat en verbetering 
van de inhoud van ondergeschikt belang wordt geacht, raakt men op een hellend vlak. 
Berichten uit onverdachte bron wijzen erop dat betaling van deskundigheid soms als een 
onwelkome kostenpost wordt gezien, die men het liefst zo veel mogelijk vermijdt. Daarbij 
bevindt zich het gerenommeerde deel van het Nederlandse woordenboekbedrijf in de 
comfortabele positie dat het, anders dan bijvoorbeeld in Engeland het geval is, vrijwel een 
monopoliepositie inneemt en daarom in belangrijke sectoren niets te duchten heeft van 
concurrentie. Deze situatie vervult velen die de lexicografie een warm hart toedragen met de 
nodige zorg. 
 
Verwijzingen 
 
Hausmann, F.J. (1987). 'Wörterbuchkriminalität. Lexicographie zwischen Markt und 
Wissenschaft'. In: Toegepaste Taalkunde in Artikelen. 27, p. 7-17. 
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Hausmann, F.J. (1989). 'Dictionary Criminality'. In: Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires, 
I, p. 97-101. 
 
 
VROEGE VINDPLAATSEN VAN WOORDEN BIJ VAN LINSCHOTEN (1596) EN RUITERS 
(1623) 
 
J. van Donselaar 
 
Van Linschoten, 1596 
 
Jan Huygen van Linschoten, in 1563 geboren in Haarlem, was een reislustige man. Al in zijn 
jongensjaren nam hij deel aan enige zeereizen 'naar het Noorden' en in 1583 vertrok hij - 
Tachtigjarige Oorlog of niet - naar Spanje en Portugal. Datzelfde jaar nog reisde hij vanuit 
Lissabon, met een oponthoud van twee weken in Mozambique, door naar Goa. Hij kwam 
daar in dienst van de aartsbisschop, maar wat precies zijn functie was is me niet duidelijk 
geworden. Tevergeefs probeerde hij verder te reizen naar China en Japan. In 1592 keerde hij 
naar Holland terug, alwaar hij begon met de beschrijvingen van landen en de reisverhalen 
aan welke hij zijn grote bekendheid te danken heeft. Hij stierf in 1611. 
 
[p.6] Van Linschoten stelde niet alleen zijn eigen ervaringen te boek, hij ontleende zijn gege-
vens ook aan verhalen van anderen. Nog belangrijker was, dat hij boeken van vele schrijvers 
heeft vertaald, samengevat, gecombineerd en/of bewerkt. Voorzover dat de Amerika's betrof, 
waren zijn bronnen Spaans, Portugees, Italiaans en Frans - te veel om apart op te noemen. 
Dit deel van zijn werk verscheen in 1596 en werd in 1934 opnieuw uitgegeven in het derde 
van drie aan hem gewijde banden van de Linschoten-Vereeniging. 
 
Ik heb de woorden in dit deel die mij lexicografisch belangwekkend leken opgezocht in het 
Middel-Nederlandsch Woordenboek, het Dictionarium Tetraglotton van 1566, Kiliaan 1574 en 
1599, het Etymologisch Woordenboek van Van der Veen & Van der Sijs (EWB, 1997) en het 
WNT. De woorden in het eerste lijstje hieronder komen in de eerste drie genoemde bronnen 
niet voor, in één of meer van de tweede drie wel, maar met een later jaartal of zonder. Het 
jaartal in de aangetroffen bron wordt dan vermeld. De woorden van het tweede lijstje komen 
in geen van de zes genoemde bronnen voor. De bladzijde (p.) verwijst naar die in de 
heruitgave van 1934 en wordt zo nodig gevolgd door de schrijfwijze bij Van Linschoten. 
 
Vroeger 
 
archipel, 'eilandenrijk'. EWB [1759]. P. 76 (archipelago). 
beschuit. WNT [1642]. P. 94 (beschuyt), de oudste (?) vondst met e en ch. Ook zo bij Ruiters 
(p. 13). 
bestiaal, 'een exemplaar van een soort groot vee'. Trefwoord 11:139 [1669]. P. 195 (allerley 
bestialen). 
bries, 'koele wind'. EWB [1853]. P. 179 (Brysen, mv.). 
bros, 'breekbaar'. EWB [ca. 1600]. P. 129. 
factie, 'partij, e.d.'. EWB [1597]. P. 162. 
gesprenkeld, 'gestippeld'. WNT [1688]. P. 77 e.a (ghesprinckelt), p. 136 (ghesprenckelt). 
geste, 'gebaar'. EWB [1638]. P. 10. 
goteling, 'historisch geschut'. EWB [1625], Kiliaan [1599]. P. 2 (een Gotelinck schoot weegs).             
gotelingschoot, 'de afstand waarover een schot uit een 'goteling' draagt'. WNT [1676]. P. 2 
(zie voorgaande). 
hangbed, 'hangmat'. WNT, onder 'hangmat' [1701]. P. 166 (hanck bedde), p. 131 (hang 
beddekens). 
hermafrodiet, 'tweeslachtig wezen'. EWB [1650]. P. 61. 
hijze, 'spier'. WNT = Kiliaan [1599]. P. 61 (hysen, mv.). 
kano, 'bootje'. EWB [1648], canoa [1598]. P. 114 (kano). 
kornet, 'hoorn als blaasinstrument'. EWB = Kiliaan [1599]. P. 8, 111 (cornetten, mv.). 
krokodillentranen. EWB [ca. 1610]. P. 152 (Crocodiels tranen). 
latitude, 'geografische breedte'. EWB [1650]. P. 557 (latitudo). 
linie : de linie, 'de evenaar'. WNT [1610]. P. 227. 
 

 
 

 6 



longitude, 'geografische lengte'. EWB [1650]. P. 75 (longitudo). 
oogdeksel, 'ooglid'. WNT [z.j.], Kiliaan [1599, ooghen-deksel]. P. 46. 
parelvisser. WNT [1771]. P. 114 (parlen visschers, mv.). 
pendant, '(oor)hanger als sieraad'. EWB [1623]. P. 83 (pendenten, mv.). 
pijlgift. WNT [1870/81]. P. 101. 
steek, 'beet van slang'. WNT [1608]. P. 133. 
 
Nieuw 
 
balzen, 'vlotten', van Spaans balsa (vlot). P. 197, 242 (alleen in mv. aangetroffen). 
despect, 'geringschatting'. P. 214. Vergelijk mnl. 'despijt'. 
papenbroekje, 'zeker kledingstuk' (?). P. 124 (papen broecxkens, mv.).  
parelvissen. P. 114 (parlen visschen). 
pickeren, 'tatoe�ren'.P. 5,8,63 (g(h)epickeert). Ruiters (p. 79, zie beneden) geeft de onbe-
paalde wijs : pickeren. 
spit, 'spade'. P. 62. 
spitlappe, vermoedelijk het blad van een spade, Van L. zegt, dat een indiaanse knots aan 
zijn uiteinde rond is zoals een 'spitlappe'. Het ondereinde van zo'n knots is plat en scherp als 
een beitel, maar overdwars afgerond. 
 
Ruiters, 1623 
 
Dierick Ruiters was een ervaren zeeman en krijgsman en hij had een vlotte pen. Hij was in de 
jaren 1617-1619 een gevangene van de Portugezen in Brazilië, maar had daar toch redelijk 
wat bewegingsvrijheid. Over zijn toenmalige belevenissen doet hij verslag in zijn 'Toortse der 
Zee-vaert'. De bezorger van de heruitgave van 1913 vermeldt van hem, dat hij in 1631 de uit-
vinder was van de pleinschaal, een geometrisch instrument, dat in het [p. 7]WNT niet eerder 
dan 1778 wordt geciteerd en later de naam 'parallellineaal' kreeg. 
Alles wat hiervoor gezegd is over de woorden bij Van Linschoten, geldt ook voor die bij 
Ruiters hieronder. 
 
Vroeger 
 
amberkraal. WNT [z.j.]. P. 50.   
boelijn, 'zeker touw op een zeilschip'. EWB [1634]. P. 10. 
hydrografie, 'aardrijkskunde m.b.t. het water'. EWB [1847]. P. VI (Hydrografia). 
lumieren, 'aanbreken (van de dageraad)'. WNT [1652, 'lumeren']. P. 76 ("met 't lijmeren van 
den daghe-raet"). 
neteldoek, 'soort weefsel'. EWB [1696]. P. 9. 
Neurenburgerij, 'kramerij, allerlei producten voor huiselijk gebruik'. WNT [1898]. P. 63 
(Neurenburgherye), p. 50 (Neurenborgherye). Vergelijk 'Neurenberger kraam', 1718, in De 
Woordenaar 1 (2):6. 
picot, 'oogje aan kant als versiering'. EWB [1688]. P. 9 (picotten, mv.). 
schots, 'commies op een koopvaardijschip'. WNT [1658]. P. 136 (scho(o)ts-Coop-man; -
lieden, mv.). 
-------------------- 
pleinschaal : zie boven. 
 
Nieuw 
 
geteerlingd, 'met ingeweven ruitjespatroon' (weefsel). P. 62 (gheteerlinghde stoff). In het 
WNT [1899 of later] komt 'teerlingen' als werkwoord onder 'teerling' in één citaat voor in de 
betekenis van 'dobbelen'. 
mortroel, 'gerecht van fijngehakte varkenslever'. P. 56; in voetnoot : van Spaans 'morteruelo'. 
pickeren : zie hierboven bij Van Linschoten. 
porpetanen, 'soort stof'. P. 40. Vervorming van ‘perpetuaan’, mv ‘-en’ ; zie WNT [1604]. 
rasseten, 'soort stof'. P. 9; in voetnoot : van Italiaans 'razetto', d.i. 'half zijden italiaanse tapijt-
atlas'. 
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E. COBHAM BREWER EN ZIJN DICTIONARY OF PHRASE AND FABLE. HET 
WOORDENBOEK, ZIJN HERZIENINGEN EN NAVOLGERS (II)* 
 
L. Verhoeff 
 
Dit slotdeel van het artikel houdt zich bezig met werken die verwantschap met Brewer's 
Dictionary vertonen, en daar vaak ook in de titel blijk van geven. 
 
Oudere boeken in dezelfde trant 
 
Zoals reeds gezegd: Brewer's Dictionary of Phrase and Fable (1870) werkte inspirerend. 
Twee al wat oudere boeken hanteerden hetzelfde idee. Het eerste: Basil Hargrave, Origin 
and Meaning of Popular Phrases and Names, verscheen voor de Eerste Wereldoorlog (T. 
Werner Laurie, London, 1911). Een 'revised edition' volgde in 1925. Deze omvat 350 
bladzijden met in totaal ongeveer 1500 trefwoorden; een aanvulling van 24 bladzijden geeft 
nog zo'n 500 termen uit de Eerste Wereldoorlog. De trefwoorden zijn alfabetisch gerangschikt 
en worden wat uitgebreider behandeld dan bij Brewer. 
 
Het tweede: George Stimpson, A Book about a Thousand Things is van vlak na de Tweede 
Wereldoorlog (Harper & Brothers, New York and London, 1946). De auteur zegt in zijn 
voorwoord dat van sommige boeken de voetnoten het interessantst zijn en dat hij heeft 
getracht een boek samen te stellen 'composed largely of interesting footnotes'. De artikelen 
zijn als vraag en antwoord geformuleerd, zonder alfabetische volgorde, maar gelukkig is er 
een uitgebreid register van ongeveer 1200 trefwoorden - het totaal omvat 552 bladzijden. 
Komisch is de goede raad die de auteur geeft aan anderen die mogelijk een vergelijkbaar 
boek zouden willen samenstellen: 'The best way to write a book like this is to start thirty years 
ago.' 
 
[p. 8] Beide boeken zijn verwant aan Brewer's Dictionary maar geen duidelijke navolgingen. 
Anders is het gesteld met een aantal meer recent verschenen boeken en boekjes, die in de 
titel duidelijk verwijzen naar 'Phrase and Fable'. 
 
Nieuwere boeken met 'Phrase and Fable' in de titel 
 
Gyles Brandreth publiceerde Everyman's Modern Phrase and Fable (J.M. Dent & Sons, 
London, 1990), een boekje van vi + 314 bladzijden, geheel in de stijl van Brewer, maar met 
nadruk op modern taalgebruik. Er komen veel woorden in voor die men in de moderne edities 
van Brewer ook vindt: een steekproef over de letter L (102 lemmata, verwijzingen niet 
meegerekend) gaf als resultaat dat ongeveer de helft (54) ook bij Brewer (15th edition) 
voorkomt. De meeste andere zijn woorden en uitdrukkingen die recent in het taalgebruik zijn 
opgenomen, zoals Lager louts, Liberation theology, Little green men, Lolita en Looney left. 
Het is een leuk boekje, alleen moet een Nederlander wel wat eelt op zijn ziel hebben als zijn 
taal ter sprake komt. Zo zegt Brandreth bij nitwit dat dit woord is afgeleid ‘from the Dutch 
phrase Ik niet wiet, meaning “I don't know” ’ en bij to funk (bang zijn) dat dit zijn oorsprong 
zou hebben ‘in the Walloon expression in de fonk zun, meaning “to be in the smoke” ’. 
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Met een ander boekje is iets merkwaardigs aan de hand. De samensteller is de bekende 
woord- en citatenvorser Nigel Rees; zijn werkje draagt de titel Dictionary of Phrase and 
Allusion. Van dit boek bestaat een gebonden uitgave (Bloomsbury Publishing, Lon-don, 
1991) en een pocketeditie (zelfde uitgever, 1992). In 1993 werd nogmaals een pocketeditie 
uitgebracht bij Parragon Books, die exact dezelfde tekst bevat.1 In het voorwoord heet het 
nog steeds Dictionary of Phrase and Allusion, maar boekomslag, schutblad en titelpagina 
vermelden nu de naam als Dictionary of Phrase and Fable! Het boekje omvat ix + 358 
bladzijden en is wat origineler dan het voorgaande: van de letter L met 100 lemmata 
(verwijzingen niet meegerekend) vond ik er maar 15 die ook in de moderne Brewer 
voorkomen. Rees legt sterke nadruk op namen en bijnamen, zoals Lady with the Lamp 
(Florence Nightingale tijdens de Krimoorlog), The Last of the Red-Hot Mamas (jazz-zangeres 
Sophie Tucker) en Lord Haw-Haw (William Joyce, Engels radio-propagandist in Duitse dienst 
in de Tweede Wereldoorlog). Ook geeft hij veel moderne citaten: Life wasn't meant to be 
easy (Malcolm Fraser, minister-president van Australië), Last appeal to reason (opschrift van 
een strooibiljet dat de Luftwaffe uitwierp boven Engeland na de evacuatie van de Britse 
strijdkrachten uit Duinkerken) en Life begins at forty (titel van een boek van William B. Pitkin). 
Heel leuk is een serie van 27 'thematic entries', die in aparte kadertjes zijn geplaatst, zoals 
Acronyms (SWALK - sealed with a loving kiss; SABE-NA - such a bloody experience never 
again; Verdi - Vittorio Emanuele Re D'Italia); Christie, Agatha (boektitels, ontleend aan 
kinderrijmen: One Two, Buckle My Shoe; Hickory Dickory Dock; Ten Little Niggers); Pop 
Group Names (ABBA, Fat Lady Sings, Manhattan Transfer) enzovoort. Veel uit dit boekje en 
uit een voorafgaande Dictionary of Popular Phrases is opnieuw afgedrukt in Phrases & 
Sayings. Over 3,000 origins explained van dezelfde auteur (Bloomsbury, London, 1995). 
Daarin wordt dus vaak in herhaling getreden. Ook vinden we nogal wat fouten en 
slordigheden: onder het lemma death wish wordt verwezen naar het Duitse todeswunch in 
plaats van Todeswunsch; to go to the dogs houdt volgens de auteur geen verband met - 
schrik niet, lezer! - 'a Dutch business maxim: "Toe goe, toe de dogs" [Money gone, credit 
gone]', en het lemma over de uit de volkskunde bekende rites de passage (overgangsriten, 
rites of passage) staat onder de kop rights of passage! 
 
Twee andere auteurs die graag een graantje meepikten uit de ruif van Brewer zijn Graeme 
Donald en Brian A. Phythian. De eerste schreef The Dictionary of Modern Phrase (Simon & 
Schuster, London, etc., 1994). De titel is misleidend, want wat is er op de eerste twee 
bladzijden voor moderns aan de trefwoorden A.1, Abandon all hope ye who enter here, 
Abderitan laughter (schamper gelach; in verband met Abdera, de geboorteplaats van 
Democritus), Abracadabra en Achilles heel? Het boekje omvat iv + 343 bladzijden, maar u 
kunt uw geld beter besteden aan een van de moderne Brewers (waarover hierna meer). 
Hetzelfde geldt voor het boekje van de tweede auteur: A Concise Dictionary of Phrase and 
Fable (Hodder & Stoughton, London, etc. 1993; onderdeel van de Teach Yourself Library). 
Wat vinden we op de eerste bladzijde? Jawel! A.1, Abandon hope, all ye who enter here en 
Abracadabra. Nog minder aan te bevelen. Het boekje bewijst overigens in zijn titel dat deze 
niet beschermd [p. 9] is - wel de naam Brewer, waarvan het gebruik is voorbehouden aan 
Cassell. 
 
Nieuwe werken met Brewer's in de titel 
 
De vertrouwde naam Brewer wordt ook in allerlei nieuwe uitgaven nog volop door Cassell 
ge�xploiteerd. Allereerst noemen we hier Brewer's Twentieth Century of Phrase and Fable 
(Cassell, London, 1991), samengesteld door de drie redacteuren David Pickering, Alan 
Isaacs en Elizabeth Martin. Het telt viii + 662 bladzijden en omvat uitsluitend zaken van na 
1900, samen ongeveer 6500 trefwoorden, zoals Lateran Treaty, Laurel and Hardy, Lend-
lease, Little Green Men, Lockerbie disaster, LSD, Lusitania en degelijke. Een vergelijking met 
de laatste editie van de gewone Brewer toont aan dat er zeer weinig overlappingen zijn en 
dat, waar beide boeken eenzelfde trefwoord behandelen, de accenten dikwijls geheel 
verschillend zijn. Zo vindt men in de gewone Brewer onder Acid de uitleg van acid test (test 
voor goud) en to put on the acid (dwang uitoefenen bij het vragen om een gunst). De 
twintigste-eeuwse Brewer heeft daarentegen acid bath murders (beruchte serie moorden), 
acid head (verslaafde aan LSD (acid)), acid house en acid rock (muziekgenres), acid pad 
(plaats waar LSD te koop is) en acid rain (zure regen). Kortom: een zeer geslaagde moderne 
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aanvul-ing op het klassieke boek. Het verbaast niet dat het geregeld wordt herdrukt: een 'third 
edition' verscheen in 1996. 
 
Andere werken uit deze nieuwe Brewer's-serie bestrijken een meer specifiek deelgebied. Een 
van de drie zojuist genoemde redacteuren, Alan Isaacs, heeft ook Brewer's Theatre: a 
Phrase and Fable Dictionary samengesteld (Cassell, London, 1994, 480 p.), volgens de 
uitgever 'an informative and entertaining A-Z guide to the people, plays, events and traditions 
of the stage'. Een jaar eerder was al een ander gebied bestreken in Brewer's Politics: a 
Phrase and Fable Dictionary (Cassell, London, 1993). Dit omvangrijke werk (viii + 693 
bladzijden) staat op naam van Nicholas Comfort. Voorin is een brief afgedrukt waarin de 
toenmalige premier John Major het werk looft omdat het 'in a single volume' bijeen heeft 
gebracht 'the entire folk-memory of political language, from brilliant epigrams that have made 
reputations, from gaffes that have made headlines, from [moet zijn: 'to'] technical 
Parliamentary phrases.' Eén zo'n 'gaffe' vinden we onder het trefwoord potatoe, waar in 
herinnering wordt gebracht hoe de Amerikaanse vice-president Dan Quayle in 1992 voor de 
TV-camera's de op een schoolbord aangetroffen spelling potato in die zin 'verbeterde'. 
Brewer's Cinema (1995) en Brewer's Twentieth-Century Music, waarover geen 
detailgegevens konden worden opgespoord, kennen ongetwijfeld dezelfde opzet. Een 
recente verschijning in de serie is Brewer's British Royalty (1997, 392 p.), samengesteld door 
de bij uitstek deskundige David Williamson, tevens 'coeditor' van Debrett's Peerage and 
Baronetage, het standaardwerk over de Britse adel. Als een recensie meldt dat 'the entries 
are written in a lively style, full of anecdotes and colorful details', herkennen we daarin 
opnieuw de kenmerkende Brewer's-aanpak. 
 
Van wat andere aard is Brewer's Quotations: a Phrase and Fable Dictionary (Cassell, 
London, 1994, xv + 397 p.) van de hand van Nigel Rees. Daarin wordt de betekenis en 
oorsprong van citaten verklaard, met toevoeging waar toepasselijk van enige anecdotische 
informatie.  
 
Speciale aandacht verdient een vroege titel uit deze serie: Brewer's Dictionary of Names 
(London, Cassell, 1992), een product van de onvermoeibare woordenboekenmaker Adrian 
Room. Het werk telt xxx + 610 bladzijden en omvat ruim 8000 trefwoorden. In de uitgebreide 
inleiding stelt de auteur dat hij namen heeft opgenomen uit 18 verschillende gebieden: 
geografie, persoonsnamen (zowel voor- als achternamen), mythologie, de bijbel, astronomie, 
nationaliteiten en talen, tijd- en kalenderaanduidingen, godsdiensten, literatuur, geschiedenis, 
politiek, onderwijs, gebouwen, merknamen, muziek, sport, dieren, plus nog een restgroep 
diversen. In de woordingangen zijn er weinig overlappingen met de eveneens door Room 
bewerkte laatste editie van de aloude Brewer. De inhoud van de lemma's verschilt sterk. Het 
huidige boek legt de nadruk op de herkomst van het woord: 'The dictionary', aldus Room, 'is 
[...] mainly a dictionary of origins', en omdat elk opgenomen woord ook kort wordt 
beschreven, tevens 'a sort of universal encyclopedia'. Daarentegen legt de eigenlijke Brewer 
zich veel meer toe op het encyclopedische element. Zo vindt men onder Labyrinth in het 
eerste boek, na een korte definitie, de mogelijke herkomst van de naam: 'uncertain, according 
to Plutarch [...] based on the Lydian word labrys, meaning "double-headed axe", [...] the royal 
symbol [...]', terwijl de Phrase and Fable gegevens verstrekt over een zevental klassieke 
labyrinthen en als modern voorbeeld het [p. 10] doolhof in Hampton Court noemt. Adrian 
Room's boek werd in 1994 overigens omgedoopt tot Cassell Dictionary of Proper Names.  
 
Nog enkele werken in de geest van Brewer 
 
Zoals we zagen aan het boek van Adrian Room kunnen woordenboeken met 
naamsaanduidingen een breed encyclopedisch terrein beslaan. Al eerder had Geoffrey 
Payton een flinke verzameling merkwaardige en interessante namen gepubliceerd onder de 
titel Payton's Proper Names (Frederick Warne, London, 1969), in Amerika verschenen als 
Webster's Dictionary of Proper Names (G. & C. Merriam, New York, 1970). In de geestige 
inleiding zegt de auteur dat het boek is bedoeld voor hen die het verschil niet kennen tussen 
Diamond Jim (bijnaam van de spoorwegmanaat James B. Brady) en Diamond Lil 
(hoofdpersoon in een blijspel van Mae West) of tussen Billy Budd (opera van Benjamin 
Britten), Billy the Kid (bandiet uit het Wilde Westen) en Billy Mitchell (generaal die de 
suprematie van het luchtwapen predikte). Het werk, dat sterk aan de Brewer doet denken, 
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werd herzien en uitgebreid door bijna-naamgenoot John Paxton als The Penguin Dictionary 
of Proper Names (Penguin Books, London, etc., 1991). Deze herziene editie omvat viii + 563 
pagina's, samen goed voor 10.000 trefwoorden, met een sterke nadruk op het Amerikaanse 
Engels. De woordartikelen geven meer encyclopedische informatie dan die in Cassells 
namenboek. Dat hij, anders dan Adrian Room, soms buiten het strikte kader van de titel trad 
blijkt uit de volgende opmerking in het voorwoord: 'The critical will not fail to notice that the 
term 'proper names' has been stretched to its fullest limit (and indeed beyond).' Daaraan 
danken we lemma's als Greenhouse effect en Tarot cards.  
 
En zo kan men doorgaan: laten we nog twee recente voorbeelden noemen, beide in de geest 
van de Brewer. Zij geven wat uitgebreidere historische en etymologische informatie, maar zijn 
van veel bescheidener omvang dan Rooms laatste herziening van Brewer's Dictionary en het 
namenboek van Payton/Paxton. Het eerste is van een Amerikaans echtpaar, Sylvia Cole en 
Abraham Lass: The Facts on File Dictionary of 20th Century Allusions. From Abbott and 
Costello to Ziegfeld Girls (Facts on File, New York, 1991). Dit boek omvat xii + 287 bladzijden 
en een kleine 1000 namen, voor een groot deel uit de Amerikaanse sfeer: naast de Engelse 
Lady Chatterley bijvoorbeeld Meyer Lansky, Laurel and Hardy, Little Rock, Lolita en Lower 
East Side. Het andere werk is van Elisabeth Webber en Mike Feinsilber: Grand Allusions. A 
Lively Guide to Those Expressions, Terms and References You Ought to Know but Might Not 
(Farragut Publishing, Washington, D.C., 1990). Dit boek heeft xx + 385 bladzijden, met 
slechts ruim 500 trefwoorden, maar die geven dan uitgebreidere informatie en zijn wat minder 
Amerikaans georiënteerd dan die in het voorgaande boek. De keuze van de artikelen is wel 
erg lukraak. Voorbeelden zijn Lazarus, Lebensraum, L'état c'est moi, Leviathan, Libido, Long 
March en Lounge Lizard. 
 
Een boek voor buitenlanders 
 
Alle boven genoemde werken waren in de eerste plaats bestemd voor de binnenlandse 
markt, maar bevatten uit de aard der zaak ook veel wetenswaardigs voor buitenlanders die in 
de Engelse taal en de realia van de Engels-sprekende wereld geïnteresseerd zijn. Een 
werkje van dit genre dat zich speciaal richt tot de buitenlandse doelgroep is A Dictionary of 
Britain (Oxford University Press, 1986). Het werd samengesteld door de al meermalen 
genoemde Adrian Room. Een soort eerste versie ervan was door hem geschreven in 
samenwerking met een aantal Russische auteurs. Deze werd in 1978 in Rusland 
gepubliceerd onder de titel Great Britain. Van dat werk werd de Dictionary of Britain, zo heet 
het, 'adapted and translated'. In zijn voorwoord zegt Room dat 'it explains everything that 
other nationalities find interesting, amusing, puzzling or even frustrating about Britain and the 
British.' In dit kader verschaft het onder andere informatie over zaken als black pudding, Cup 
Final, Jack the Ripper, MI5, Titanic, Windmill Theatre. Deze uitgave bevat viii + 423 
bladzijden, waarvan de laatste 48 de opgenomen trefwoorden rubriceren onder hoofden als 
animal world, arts, charities, etc. Het boekje is bijzonder origineel uitgevoerd: op de omslag 
staan 24 plaatjes (4 x 6) van typisch Britse zaken voor de letters A tot en met W en X+Y+Z, 
terwijl in de woordenlijst ieder van de 26 aanvangsletters is versierd met een houtsnede-
achtige afbeelding die op de betrokken letter slaat en waarin de leeuw en de eenhoorn uit de 
Britse heraldiek floreren. Sinds 1990 is het werk omgedoopt tot An A to Z of British Life. De 
inhoud is iets aangepast en 'the lion and the unicorn' zijn nu ook [p. 11] doorgedrongen tot de 
omslag, dit ten koste van de oorspronkelijke illustratie. De '5th rev. impression' (viii + 476 
bladzijden) dateert van 1995. 
 
Conclusie 
 
Voordat we een ranglijstje opstellen, geven we nog enkele bijzonderheden over de 'echte' 
Brewers die thans in de winkel liggen. Net als dat het geval was met de nog door Evans 
herziene 14e druk (1989), is ook van de door Room bewerkte 15e druk (1995) een jaar later 
(1996) een goedkopere uitvoering met slappe kaft op de markt gebracht. Deze moet 
concurreren met een bekorte versie: Brewer's Concise Dictionary of Phrase and Fable, edited 
by Betty Kirkpatrick (Cassell, London, 1992). In haar inleiding merkt ze in algemene zin op, 
dat bij het wieden in een naslagwerk 'it is extremely difficult to decide what to leave and what 
to take out.' Ze liet in dit geval een drietal ingrediënten grotendeels vervallen: 1. 'quotations', 
2. 'meanings of words readily obtainable in ordinary English-language dictionaries' en 3. 'the 
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more idiosyncratic, archaic and recherché material'. Daarbij droeg ze zorg 'the very individual 
flavour and personality of the book' te behouden. Dat de karakteristiek 'concise' wel meevalt 
blijkt uit het feit dat de recente Brewer van Room xviii + 1182 bladzijden telt en de bekorte 
vorm van Kirkpatrick x + 1118. Met een weliswaar kleinere bladspiegel is het toch nog een 
lijvig boek. Eén ervaring deelt zij met allen die de grote Brewer ter hand hebben genomen: ze 
vond het 'all too easy with a book like Brewer to get absorbed in the content and forget the 
task at hand.' Van deze Concise Dictionary is een paperback-versie verschenen bij Helicon 
Books. Deze staat op dit moment ook onder andere imprint (vgl. noot 1) in de Britse 
boekhandels.  
 
Wie geïnteresseerd is in een deelgebied als 'politics', 'theatre', 'cinema', etc., zal in een van 
de delen van de nieuwe Brewer's-serie nuttige en aangename lectuur vinden. Volgens de 
laatste informatie zijn helaas niet al deze delen op het moment nog in druk. Zou u echter een 
boek van Brewer of een van zijn opvolgers of navolgers met meer algemene inhoud willen 
aanschaffen, dan zijn - als uw portemonnee en de omvang van uw boekenkast het toelaten - 
de volgende werken (in volgorde van voorkeur) aan te bevelen: 
 
1. Brewer/Room: Brewer's Dictionary of Phrase and Fable (15th ed.) 
2. Payton/Paxton: The Penguin Dictionary of Proper Names 
3. Pickering et al: Brewer's Twentieth Century Phrase and Fable 
4. Room: Cassell Dictionary of Proper Names 
 
Naschrift: navolging in Nederland 
 
Afgezien van enkele boekjes met kleine verzamelingen merkwaardigheden, zoals van E. 
Laurillard: Sprokkelhout, Geschied- en letterkundige bijzonderheden (D.B. Centen, 
Amsterdam, 1887), van F.W. Drijver: Mozaïek (P. Noordhoff, Groningen, 1892) met een 
vervolgdeel Historie en legende (ibid., 1912) en van T. Pluim: Wetenswaardig Allerlei (P. 
Noordhoff, Groningen, 1910), die geen bewuste navolgingen zijn, is er bij mijn weten maar 
één duidelijk op de klassieke Brewer geïnspireerd woordenboek. Het is het bekende werk 
van Taco H. de Beer en E. Laurillard: Woordenschat. Verklaring van woorden en 
uitdrukkingen (Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 's-Gravenhage, 1899). Het 
telt xviii + 1277 bladzijden, en bevat ongeveer 20.000 trefwoorden. Recent is een 
fotomechanische herdruk verschenen (Verba, Hoevelaken, 1993) met een inleiding van 
Ewoud Sanders. Deze inleiding is ook te vinden in Trefwoord 6 (september 1993, p. 57-63), 
en wordt daar gevolgd door een beschouwing van Nop Maas over de beide auteurs (p. 64-
67) en een artikel van mijn hand over de tamelijk vele slordigheden in het boek (p. 68-70). 
Ewoud Sanders toonde in zijn artikel al aan dat De Beer 'de Dictionary of Phrase and Fable 
bij het schrijven binnen handbereik moet hebben gehad' en noemt als enkele onmiskenbare 
ontleningen A 1 (van den eersten rang), Ab ovo usque ad mala (van het begin tot het einde), 
Acanthus. De lijst kan gemakkelijk worden voortgezet: Accidentalen (muziektekens), 
Acrostichon, Adam's piek (berg op Ceylon), Adamieten (godsdienstige secte), Advocatus 
De�, enzovoort. Deze ontleningen vallen echter in het niet bij de zeer vele typisch 
Nederlandse woorden en uitdrukkingen waarover gedetailleerd informatie wordt verstrekt, 
zoals Aaf is dood (het drinken is gedaan, want het geld is op), Aangekleede boterham, 
Aanspreker en aanspreekceêl, Aapje (rijtuig), Aapjessnuif (sterke snuif met geneeskundige 
werking), Absolutiekruisen (in doodkisten), Achtentwintig (munststuk van 28 stuivers), 
Achtkante boer (een beruchte dief en [p. 12] inbreker), In admiraalschap zeilen (in bepaalde 
formatie). Kortom, een heerlijk boek om in te grasduinen en net zo 'unputdownable' als de 
Brewer. Jammer dat het nooit is herzien en aangevuld. 
 
Noot 
1. Dit fenomeen, de publicatie bij de oorspronkelijke uitgever eerst in hardcover, dan als 
paperback, en later nogmaals onder een andere imprint, kan zich ook bij andere hier 
besproken werken hebben voorgedaan. Een uitputtende beschrijving van dit soort gegevens 
is niet nagestreefd.   
 
* Voor deze tweede aflevering is dankbaar gebruik gemaakt van aanvullende gegevens 
verstrekt door Jaap Engelsman en Jan Posthumus. 
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EEN FOUTIEVE VERMELDING IN DE NEDERLANDSE COMPUTER CATALOGUS 
 
Jan Posthumus 
 
Verwarring werd veroorzaakt door het bestempelen in de NCC van een exemplaar van 
Brewer's Concise Dictionary of Phrase and Fable (Oxford, Helicon, 1997) als '16th edition.' 
Het betrof een exemplaar aanwezig in de bibliotheek van de Faculteit van Onderwijs en 
Opvoeding, Wibautstraat 2-4, onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam. Onderzoek ter 
plaatse door Jaap Engelsman doet vermoeden dat de bibliothecaris aldaar op eigen houtje 
een optelling heeft gemaakt die op geen enkele wijze wordt gerechtvaardigd door de 
publicatiegegevens verstrekt op de achterzijde van de titelpagina. Die informeren ons dat de 
in 1992 voor het eerst verschenen Concise Dictionary is afgeleid uit de '14th ed.' (1989) van 
de grote Brewer's, dat er van het kleinere werk een 'paperback' verscheen in 1993, en dat 
daarvan nog 're-issues' zijn uitgebracht in 1995 en 1997. Nergens is sprake van een '16th 
ed.'. De laatst verschenen druk van de grote Brewer's is nog steeds de vijftiende (1995). 
Deze foutieve presentatie illustreert een vervelende zwakte van de NCC: de van 
verschillende zijde verstrekte gegevens kunnen kennelijk niet altijd voldoende kritisch worden 
getoetst. Dit euvel leidt ook meermaals tot aparte vermelding van een en hetzelfde werk 
louter op grond van een toevallige variatie in de beschrijving.  
 
 
IETS OVER DE GESCHIEDENIS VAN HET DWB 
 
Dick Wortel 
 
De Göttinger Sieben 
 
De gebroeders Grimm, Jacob nog meer dan de bescheidener Wilhelm, stonden als weten-
schappers met beide benen in de samenleving en in de Duitse politiek van hun dagen. Niet 
toevallig begonnen de gebroeders Grimm hun Deutsches Wörterbuch (DWB) in een periode, 
waarin de Duitse eenheidsstaat tot stand kwam. Zij stonden aan het begin daarvan door hun 
betrokkenheid in een conflict met de keurvorst van Hessen, Ernst August von Cumberland. 
Toen deze in 1837, direct na zijn aantreden, de grondwet ophief, kwam er een protest van 
zeven professoren, onder wie Jacob Grimm van de universiteit van Göttingen; nog altijd staan 
zij bekend als de Göttinger Sieben. Dit Protestationsschrift, dat door een van de zeven 
professoren, Friedrich Dahlmann was geschreven, was geen politiek geschrift, maar meer 
een verklaring over het staatsrecht en een ethische beschouwing daarvan. Het politieke 
aspect ligt in het tijdstip waarop dit pamflet verscheen. Steunbetuigingen van studenten en 
burgers voor de woningen van de zeven professoren waren het gevolg. De politie en de 
talloze militairen die naar Göttingen werden gestuurd om de orde te handhaven, konden deze 
demonstraties niet verhinderen. De vorst reageerde zeer scherp en de betrokken geleerden 
kregen te verstaan, dat zij het koninkrijk binnen drie dagen moesten verlaten. In twee koetsen 
werden ze onder begeleiding van soldaten naar het grensstadje Witzenhausen van het 
koninkrijk Hannover gebracht en de geleerden vertrokken vandaar naar Kassel in het 
Keurvorstendom Hessen-Kassel. 
 
Ondanks allerlei maatregelen van de keurvorst was de tekst van het pamflet binnen enkele 
dagen over heel Duitsland verspreid. Instemming en financiële ondersteuning kwamen van 
vele kanten. In december vond er in Leipzig een grote demonstratie plaats met toespraken 
van leiders van de oppositie. In Hamburg, Berlijn, Freiburg en Koningsbergen werden 
Göttinger Vereine opgericht, die onder meer ook geld inzamelden om de professoren te 
helpen, die sinds hun ontslag geen inkomen meer hadden. Jacob Grimm schreef daarop een 
volgende, door zijn broer Wilhelm geredigeerde brochure Jacob Grimm über seine [p. 13] 
Entlassung, die vanwege de Duitse censuur in Basel verscheen.  
 
Aanvang van het Duitse woordenboek 
 
In deze periode, deze ‘zugleich drückenden und erhebenden lage’, zoals Jacob Grimm later 
in 1854 in zijn inleiding op het DWB schreef, werden de gebroeders Grimm benaderd door 
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Karl Reimer van de Weidmannsche Buchhandlung te Leipzig. Hij vroeg de gebroeders om 
hun ‘unfreiwillige musze’, onvrijwillige vrije tijd of ledigheid die zij tijdens hun exil in overvloed 
hadden, te benutten met het opzetten van een nieuw, groot ‘wörterbuch der deutschen spra-
che’. Welnu, ‘Unmusze, und die freiwilligste war genug da’, schreef Jacob Grimm in de 
inleiding van het DWB, daarmee met een woordspel zijn overvloed aan vrije tijd aangevend. 
En er waren geen bezigheden of verplichtingen die hen beletten om aan dat verzoek te vol-
doen. In de Leipziger Allgemeine Zeitung van 28 augustus 1838 was te lezen, dat Jacob en 
Wilhelm Grimm ‘sich eines großen deutschen Wörterbuches (unterfangen), das die Weid-
mannsche Buchhandlung in Verlag genommen hat’. Met enige trots meldde het blad dat het 
ging om een uniek voornemen:  
 

Was in den meisten übrigen Ländern lange schon mit großem Aufwande von Mitteln unter 
dem reichen Schutze königlicher Akademien zustande gekommen ist, versuchen in 
Deutschland unbegünstigte Privatgelehrte unter der bloßen Beihilfe befreundeter 
Mitarbeiter. 

 
In 1840 verhuisden de gebroeders Grimm van Kassel naar Berlijn. Daar begonnen zij aan het 
Duitse woordenboek. Tijdens een Germanistenversammlung die in 1846 in Frankfurt plaats-
vond, sprak Wilhelm van een ‘schatz, der zu heben ist’ en nodigde de aanwezigen uit om aan 
het woordenboek mee te werken.  
 
Grimm stelde in de inleiding van het DWB vast, dat de natuurwetenschappen er toe leidden, 
dat de mens zich vergenoegt met materiële zaken en zich richt naar praktische en direct 
toepasbare technieken en resultaten. Maar, zo zei hij, in 1846 in zijn voordracht tijdens de 
tweede openbare zitting van het Germanistenversammlung te Frankfurt: 
 

Die genauen Wissenschaften reichen über die ganze Erde und kommen auch den 
auswärtigen Gelehrten zu gute, sie ergreifen aber nicht die Herzen (Feldmann 223). 

 
Daarom ging Grimm in zijn sterk politiek gekleurde rede van een ander standpunt uit. De taal 
is voor Grimm het essentiële kenmerk van een volk: 

 
ein volk ist der inbegriff von menschen, welche dieselbe sprache reden (Kirkness 20).  

 
Het eerste oogmerk van de Grimms was dus niet om een wetenschappelijk lexicografisch 
werk te verwezenlijken, maar om het Duitse volk in aanraking te brengen met de bronnen van 
zijn taal en zijn literatuur en daardoor zijn streven naar vrijheid en democratie te 
ondersteunen. 
 
Jacob Grimm in het nationale parlement 
 
Tijdens de maartrevolutie in 1848 bevonden de gebroeders Grimm zich nog altijd in Berlijn. 
De bevolking dwong het einde van het Parteiverbot af, voorts persvrijheid, democratisering 
van het recht en een nationaal Duits parlement. In dat jaar werd in Frankfurt am Main een 
‘volksparlement’ opgericht. Voor het kiesdistrict Mülheim-Essen-Dinslaken kreeg Jacob 
Grimm zitting in dit parlement.  
 
De belangrijkste taak daarvan was het totstandbrengen van een grondwet, die voor heel 
Duitsland zou moeten gelden. Juist in die tijd werden in Duitsland de eerste spoorlijnen 
aangelegd als voorboden voor een grote industrialisatie, die door de uitvinding van de stoom-
machine aan een stormachtig begin stond. Grote maatschappelijke veranderingen stonden 
op het punt zich te voltrekken. Daarom wilde Grimm de individuele grondrechten en democra-
tische politieke verhoudingen goed regelen. Grimms bijdrage aan artikel 1 van de Grundrech-
te des deutschen Volkes was buitengewoon fundamenteel. Op een kladblaadje schreef hij de 
eerste paragraaf op en stelde aan de 830 leden de door hem geformuleerde redactie voor: 
 

Das deutsche Volk ist ein Volk von Freien, und deutscher Boden duldet keine 
Knechtschaft. Fremde Unfreie, die auf ihm verweilen, macht er frei (met behoud van de 
hoofdletters overgenomen van de afbeelding van het kladblaadje in Wissenschaft und 
Politik, p. 166).  
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Slechts met een meerderheid van dertien stemmen wees het parlement die redactie af. Na 
drie maanden had Grimm genoeg van de eindeloze discussies, terwijl hij ondertussen de [p. 
14] armoede en politieke onderdrukking weer zag toenemen. Hij verliet het parlement. Zijn 
sociale bezorgdheid zou hem zijn hele verdere leven blijven kenmerken. 
 
In de inleiding van het DWB voorspelde Grimm dat na het ‘Gewitter von 1848’ de lucht weer 
zou opklaren en dat rust zou terugkeren in de gemeenschappelijke taal en de geschiedenis. 
Bij het volk zou dan de behoefte ontstaan om de totale omvang en alle mogelijkheden van 
hun levende taal te leren kennen. Zijn woordenboek zal de Duitser, die het leest, het besef 
van deze gemeenschappelijke ondergrond bijbrengen en de nieuwsgierigheid daarnaar 
bevredigen. Het doel dat de gebroeders voor ogen hadden toen ze met het woordenboek 
begonnen is in de inleiding dus duidelijk geformuleerd. Hun woordenboek stond in dienst van 
hun streven de Duitse eenheidsstaat tot stand te brengen, een politiek doel dus. 
 
Het DWB en de politiek 
 
Beschouwt men deze politiek gekleurde opvatting van de beide taalkundigen Grimm, dan is 
het niet zo verwonderlijk, dat zij in de Inleiding op het Deutsches Wörterbuch vaststelden: 
‘Durch warme theilnahme des volks allein ist die erscheinung dieses deutschen wörterbuchs 
möglich’. Dit, zo schrijven zij verder, is een opvallende tegenstelling met gelijkaardige 
woordenboeken in het buitenland, zoals Frankrijk, Spanje en Denemarken, die allemaal 
uitgaan van ‘gelehrten gesellschaften’. Het zojuist begonnen Zweedse woordenboek was ook 
al een initiatief van de ‘vitterhets academie’ (academie voor schone letteren). Door het 
geringe aanzien, dat de Duitse taal genoot bij de overwegend klassiek georiënteerde 
filologen en natuurwetenschappers, zo vervolgt Jacob Grimm zijn Inleiding, was er niemand 
te vinden die zich geroepen voelde om een woordenboek van de Duitse taal aan te vatten. 
Alle tot dan toe uitgegeven woordenboeken kenmerkten zich door het feit, dat zij zonder 
betrokkenheid en inbreng van het publiek werden uitgegeven met een bescheiden loon voor 
de lexicograaf, en - ‘was rothe in die wangen jagt’- die uitgaven van ‘sprachdenkmaler’ 
werden met uiterst geringe geldmiddelen, door ‘unwillige verleger’, op de markt gebracht. 
 
Rond de eeuwwisseling veranderde de toenmalige redactie van het DWB van standpunt met 
betrekking tot de doelstelling, die zij voor ogen had. Het woordenboek moest voldoen aan de 
wetenschappelijke eisen van taalkundigen, historici en literair-historici. De doelgroep was niet 
meer het Duitse volk, dat de Grimms voor ogen hadden, maar de wetenschappelijke gebrui-
kers. Het bevorderen van het nationale zelfbewustzijn, het bijbrengen van liefde voor de taal 
bij de bevolking werd als doelstelling losgelaten. Daardoor en door de verwetenschappelijking 
van het DWB verloor de gewone Duitser het contact met het woordenboek. Na de dood in 
1906 van Moritz Heyne, die de redactie van het DWB in 1883 overnam en zich bezig hield 
met de letters H, I, L, M, R en S, werd de voortzetting van het woordenboek opgedragen aan 
de Preußische Akademie der Wissenschaften. Zij zorgde vervolgens voor het totstandkomen 
van het werk, dat in 1961, na 32 banden en 380 afleveringen, kon worden afgesloten. 
Toch zou er door het DWB nog eenmaal een politieke en historische rol worden gespeeld. Na 
de oprichting van de Duitse Democratische Republiek nam het woordenboek wederom zijn 
samenbindende functie op zich in een intieme samenwerking tussen oost en west. Na het 
neerlaten van het IJzeren Gordijn en de oprichting van de Berlijnse muur werden er twee 
Arbeitsstellen in het leven geroepen. De Oost-Berlijnse Arbeitsstelle werd beheerd door de 
Akademie der Wissenschaften der DDR en die in West-Duitsland werd gevestigd in 
Göttingen. Samen werkten zij aan de Neubearbeitung van het DWB. De samenwerking 
tussen deze twee Arbeitsstellen bleef standhouden tot in november 1989 door de val van de 
muur de Duitse eenwording verwezenlijkt werd. 
 
Het broederlijke element in het levenswerk van Jacob en Wilhelm Grimm kan men terug-
vinden in deze geschiedenis. De idee van de Duitse eenheid, waar de gebroeders zo voor 
ijverden, kreeg een unieke, welhaast symbolische vorm door de wetenschappelijke 
samenwerking tussen de twee toenmalige, elkaar vijandige staten. Het was een van de 
weinige projecten waar zowel de DDR als de Bondsrepubliek in participeerden. De 
geschiedenis van de Duitse taal, die in wezen in beide staten gelijk is, werd door het DWB 
tastbaar. Hiermee werd de onverbrekelijke politieke eenheid tussen Oost en West fysiek 
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zichtbaar in de kloeke delen van het woordenboek. De gezamenlijke taal was het symbool 
van die eenheid, zoals dat ook het geval was voor de gebroeders Grimm.  
 
De geschiedenis van het Duitse woordenboek toont treffende overeenkomsten met de 
geschiedenis van het Nederlandse woordenboek. Ook daar was de zorg voor de 
gemeenschappelijke [p. 15] taal van Nederland en Vlaanderen de inspiratiebron. De Vries 
benadrukte die gemeenschappelijkheid, net zoals de gebroeders Grimm de eenheid 
benadrukten in taal en geschiedenis van het volk dat leefde in het in koninkrijkjes en 
prinsdommetjes verdeelde Duitsland. Precies zoals de gebroeders de grenzen slechtten, zo 
deed ook De Vries dat door in vurige en welluidende redevoeringen te wijzen op de eenheid 
tussen Vlamingen en Nederlanders. Ook deze twee volkeren zijn door een staatsgrens 
verdeeld, maar het feit van een gezamelijke geschiedenis en een gezamenlijke taal blijft 
onverlet, zo stelde De Vries. 
 
Het Woordenboek der Nederlandsche taal onderstreepte die eenheid van het gehele taalge-
bied. En heeft dus een belangrijke historische rol gespeeld bij de totstandkoming daarvan. 
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Over de beginperiode van het Woordenboek der Nederlandsche Taal, zie D. Wortel, ‘Allengs 
rijst het gebouw. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal 1849-1892’. In: Trefwoord 1992, 
3 (sept.), 4-18. Het zal opnieuw verschijnen in Woordenboeken en hun makers (‘s-Gra-
venhage, 1998). Over de (taal)politieke aspecten van het WNT, zie D. Wortel, ‘De taal. Niet 
het land’, te verschijnen in Het grootste woordenboek ter wereld. Een kijkje achter de 
kolommen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (‘s-Gravenhage, 1998). 
 
'DE GEZAMENLIJKE WOORDEN IN ALPHABETISCHE ORDE VAN EEN WOORDEN-
BOEK ENZ....' 
 
Siemon Reker 
 
De vraag hoeveel drukken M.J. Koenen van het naar hem genoemde Verklarend 
Handwoordenboek verzorgd heeft, is niet zo eenvoudig te beantwoorden als op het eerste 
gezicht lijkt. Met ingang van de 25ste druk van Koenen uit 1960 is een handzaam lijstje 
opgenomen, dat in de laatste uitgave, de omgespelde 29ste van 1996, voorkomt onder de 
kop 'Geschiedenis van het woordenboek'. Dit lijstje geeft een getrouwe opsomming van de 
redacteursnamen die op de titelpagina van iedere editie vermeld staan. De enige 
uitzondering vormt de 26ste druk van 1966, die op de titelpagina geen bewerker kent, maar 
nu achteraf op naam van J.B. Drewes wordt gesteld.1 Elders is niet corrigerend opgetreden 
en zo geldt Koenen zelf als enige bewerker van de eerste twaalf drukken. De dertiende staat 
vervolgens in het overzichtslijstje mede op naam van dr. J. Endepols, die daarna op eigen 
kracht een aantal aansluitende edities voor zijn rekening neemt. 
 
Het titelblad van die dertiende druk toont de nieuw aangetredene nog in een ondergeschikte 
rol. De druk heet namelijk te zijn samengesteld 'door M.J. Koenen, met medewerking van Dr. 
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J. Endepols', zij het dat beide namen in even grote letters zijn afgedrukt. Hoewel Endepols in 
de voorafgaande twaalfde druk (1919) nog niet op de titelpagina staat, wordt hij al wel in het 
voorbericht vermeld: 'Verder dankt dit boek veel aan Dr. J. Endepols, leeraar aan het 
Gymnasium te Maastricht, wiens adviezen en medewerking dezen druk ten goede kwamen.' 
In het overzichtslijstje zou men zijn naam dus ook al bij de twaalfde druk kunnen noemen.  
 
Opmerkelijk aan de dertiende druk (1921) is dat deze verscheen in het jaar na Koenens 
dood, maar dat het voorbericht nog door Koenen wordt gesigneerd in juli 1920, vlak voor zijn 
overlijden op 1 augustus. Opnieuw [p. 16] laat Koenen weten dat de nieuwe druk 'zeer veel 
dankt [...] aan de gewaardeerde medewerking van Dr. J. Endepols'.  
 
Het is duidelijk dat de overgang van Koenen op Endepols geleidelijk heeft plaatsgevonden. 
De Groot gaat in M.J. Koenen en zijn Handwooordenboek niet precies op deze overgang in, 
maar heeft het over de drukken waaraan Endepols heeft meegewerkt 'zonder zijn naam op 
de titelpagina te laten zetten' (blz. 21). Posthumus legt in zijn bijdrage aan Honderd jaar 
Koenen een cesuur na de elfde druk (1916), omdat in de twaalfde bepaalde ingrijpende 
veranderingen in gang worden gezet, waarin hij de hand van Endepols meent te kunnen 
herkennen (blz. 74, 83). Wie wat in de twaalfde en dertiende druk precies bijdroeg is achteraf 
moeilijk vast te stellen. 
 
Hoe dit zij, de dertiende editie - die volgens het titelblad hoofdzakelijk en volgens de rugtekst 
nog helemaal van Koenen is - bevat in elk geval één specifiek onderwerp waarin de hand van 
Endepols duidelijk te zien is. Bij alle letters van het alfabet verschijnt nu in het trefwoord van 
de letter in kwestie een extra betekenis. Het WNT, waaruit Endepols steeds veel overnam, 
had die betekenis al langer. Bij de K staat bijvoorbeeld, in de eerste band van deel VII, kol. 
598 (de aflevering in kwestie dateert van 1916): 'In een woordenboek, een adresboek enz. 
wordt de K collectief genomen voor de gezamenlijke woorden, met k beginnende.' De eerste 
voorbeeldzin: 'Zoek eens op de K, als je dat woord bij de C niet kunt vinden' zullen we in de 
Koenen vrijwel woordelijk terugzien. Van Dale gaf deze betekenis eveneens al langer. Zo 
staat in de vijfde editie van 1914 telkens iets als 'de gezamenlijke namen of woorden in een 
adres- of woordenboek, die met ... beginnen'.  
 
Dat het Endepols geweest is die deze betekenis toevoegde is waarschijnlijk op grond van wat 
opgenomen werd onder de letter O. Ook deze letter is nu niet meer alleen een klank en een 
teken, maar daarnaast 'de gezamenlijke woorden in alphabetische orde van een 
woordenboek enz., die met een - beginnen'. De voorbeeldzin die deze betekenis illustreert 
luidt: 'nu beginnen we met de - van Koenens woordenboek'. Hier spreekt duidelijk niet 
Koenen zelf, maar Endepols als bewerker. 
 
Alle letters krijgen er op deze wijze een derde betekenis bij, of een tweede in die gevallen 
waar een letter uit het alfabet niet correspondeert met een klinker of medeklinker, zoals de X 
of de Y. Dit had ook gevolgen voor de rest van het lemma, want volgens een vaste regel werd 
iedere genummerde betekenis steeds toegelicht met een gebruiksvoorbeeld. Dat is hier geen 
eenvoudige zaak. De toepasselijkheid van de illustrerende zin onder de letter Y kan de 
gebruiker in één oogopslag beamen: 'de - beslaat maar een bladzijde'. Voorbeeldzinnen met 
echt zinvolle informatie zijn schaars. Bij de E lezen we: 'zoek de woorden, die met ae 
beginnen ook onder de -' en bij de F: 'woorden, die niet bij de - voorkomen, zoeke men onder 
ph'. In dezelfde wat taalkundige sfeer liggen de uitingen onder de I ('onder de - vind je veel 
samenstellingen met in'), de J ('in de oude woordenboeken moet me de - onder de I zoeken') 
en de K ('zoek bij de - als ge het woord bij de C niet kunt vinden'). De inlichtingen onder de M, 
'de - is kleiner dan de S', en bij de S, 'de - is zeer lang' hebben nog enige, zij het niet zeer 
verrassende relatie met de werkelijkheid van het woordenboek, zoals ook bij de Q, 'de - is 
een korte letter'. 
 
De meeste voorbeeldzinnen zijn daarentegen van een opvallend onnozel gehalte. De A: 'de - 
is eindelijk af'. De B: 'het zal nog lang duren, eer de - af is'. C: 'de - is reeds af'. Verderop zien 
we dat de D weldra klaar is, de G is nog niet klaar, de H is juist af, de L is half af. Vrijwel 
overal vinden we krachte-loze uitingen die een redacteur misschien onder een kopje koffie 
tegen zijn vrouw kan gebruiken, maar die toch te weinig karakter en inhoud hebben voor 
opneming in een serieus handwoordenboek. De N is goed bewerkt, zoek bij de P, de R is 
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bijna af, de T is nog niet af, de U is af, de V is af, de W is af, de X is nog niet af en de Z is af. 
Erg geïnspireerd toont Endepols zich op deze plaatsen van K-13 dus niet. Dat heeft hij zelf 
kennelijk ook enigszins gevonden, want in de loop van de volgende drukken verandert hij 
deze stoplappen op een aantal punten. In K-14 is bij de R de zin 'de - is bijna af' gewijzigd in 
'de - is geheel omgewerkt'. De S krijgt nu een vraagzin: 'moet ik zoeken bij de - of de Z?' Ook 
bij de T wordt voor die aanpak gekozen: 'bevat de - veel vreemde woorden?" De U is niet 
meer 'af', nu staat er 'we vinden het woord bij de -' en de Z, die in K-13 ook 'af', was krijgt nu 
als toelichtende zin 'de - opnieuw bewerken'. 
 
In direct aansluitende uitgaven wordt er hier en daar nog wat ingekort naast een enkel 
kleinigheidje van ondergeschikt redactioneel belang. Dr. K. Heeroma gaat op dit spoor van 
kleine mutaties verder. Hij schrapt woordjes als 'nog' en 'reeds' in de zinnen die bij de B en de 
C waren opgenomen. De trendbreuk komt bij Dr. H.L. Bezoen, die na Heeroma's vertrek [p. 
17] aan het werk ging met K-23. Nadat er lange tijd weinig was veranderd, nam hij voor deze 
editie, die in 1952 verscheen, het hele woordenboek zeer grondig door. In zijn strijd tegen het 
'te corpulent' karakter en de 'soms wat ouderwetse wijdlopigheid' waarvan het voorbericht 
rept, schrapte hij overal de door Endepols toegevoegde betekenis. Werd deze beslissing 
misschien mede ingegeven door ergernis over de vaak weinig informatieve voorbeeldzinnen? 
Het gevolg is wel dat Koenens handwoordenboek sindsdien de metonymische betekenis mist 
die Van Dale nog steeds bezit. 
 
Noot 
1. De bijdrage van J.B. Drewes was echter slechts gering. De Ru spreekt van een door 
Drewes 'licht bewerkte druk' (blz. 64) en verstrekt op blz. 68 de volgende details: de eerste 
384 bladzijden van K-26 bleven volgens afspraak ongewijzigd, het gedeelte tot aan bladzijde 
1153 mocht minimaal veranderd worden en dan alleen zodanig dat er geen verloop zou 
optreden. Pas vanaf pagina 1153 (d.w.z. ver achterin de letter T) kreeg Drewes de ruimte 
voor mutaties. 
 
Literatuur 
J. de Groot, M.J. Koenen en zijn Handwoordenboek. Een herdenking in tweevoud. 
Groningen, 1997 (eigen beheer) 
J. Posthumus, "Een overzicht van de veranderingen in inhoud en inrichting van het 
woordenboek." In: Honderd jaar Koenen, ed. J. Posthumus en C.A. de Ru. Utrecht/ 
Antwerpen, 1997 blz. 63-105. 
C.A. de Ru, "Een hekel aan fantasie. Over J.B. Drewes (1907-1994)." In: Trefwoord 10, Den 
Haag 1995. 
 
IETS OVER DE OED OP HET INTERNET 
 
Jaap Engelsman 
 
Het grootste project dat in lexicografisch Oxford op stapel staat is natuurlijk de derde druk 
van de Oxford English Dictionary (OED), die naar verwachting omstreeks 2010 zal worden 
voltooid. Nauwelijks minder ambitieus is een ander lopend project: het streven om OED2, en 
wellicht ook OED3 in wording, samen met een corpus van bronteksten on-line toegankelijk te 
maken. 
 
Dit stukje is bedoeld om de lezers van de Woordenaar op de berichtgeving op het Internet 
over die ontwikkelingen attent te maken. Daarnaast is er een kleinigheid met betrekking tot 
de OED2 op cd-rom. 
Wie op het Web de Oxford University Press wil bezoeken, vindt een Britse site - er is ook een 
Amerikaanse, die ik hier buiten beschouwing laat - op: 
 
www.oup.co.uk 
 
Daar aangekomen kan men op de bekende wijze via allerlei links rondkijken, onder meer bij 
de voor ons belangwekkende afdeling Dictionaries and reference. Daar vindt u een aantal 
hoofdstukken over de geschiedenis, de stand van zaken en de verdere ontwikkeling van de 
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OED. Een van de links aldaar leidt naar het voorportaal van het online Prototype, dat verder 
helaas 'not publicly available' is: 
 
http://proto.oed.com 
 
Dat ziet er geweldig spannend uit, met verbindingen naar complete teksten van literaire en 
andere werken, naar historische woordenboeken van regionale varianten van het Engels, en 
nog veel meer. Jammer dat we hier nog niet 'met de handjes' kunnen kijken. Wel kunt u hier 
doorklikken naar de Mailing List Questionnaire and User Survey, een enquêteformulier met 
gedetailleerde vragen over uw wensen met betrekking tot de inrichting van de OED online. 
Op een andere pagina van de website, het Guestbook: 
 
www.oed.com/guestbk.htm 
 
vinden wij merkwaardig genoeg een tweede, anders ingericht enquêteformulier, dat gro-
tendeels op hetzelfde neerkomt. Werken hier afdelingen langs elkaar heen, of is het een 
slimmigheidje om te achterhalen of de belangstellenden echt weten wat ze willen? Overigens 
wordt de indeling van de Oxford-site nogal eens veranderd, maar dat is nu eenmaal inherent 
aan het Web. 
De genoemde toelichtende teksten over de OED lijken afgeleid van iets dat eveneens op de 
Oxford-site te vinden is, namelijk de OED Newsletter, een on-line tijdschrift dat sinds januari 
1995 halfjaarlijks verschijnt. U vindt de verschenen nummers op een plaats waar we net al 
langskwamen: 
 
www1.oup.co.uk/reference 
 
[p. 18] Het 'blad' kan ter plaatse worden gelezen, maar u kunt het natuurlijk ook afdrukken of 
op de eigen harde schijf opslaan. 
 
De OED Newsletter bevat berichten over allerlei aspecten van het werk aan OED3 en de 
mensen die eraan meewerken, zowel binnen als buiten OUP; aardige en bijzondere vondsten 
uit het binnenstromende materiaal; gerichte oproepen voor bijvoorbeeld vroegere dateringen 
van bepaalde termen, of om 'gaten' in een chronologie te dichten; herziening van 
etymologieën; een poging om alle oorspronkelijke afleveringen van de OED te dateren; 
verwante projecten in andere landen; de opbouw van grote elektronische corpora; prijsvragen 
(een fles champagne voor de bijzonderste bewijsplaats); en contactadressen van 
medewerkers. Het is allemaal zeer leesbaar, informatief en prikkelend.  
 
Tussen al dit heerlijks trof mij in Newsletter 6 (juli 1997) deze mededeling over de oor-
spronkelijk in 1992 verschenen cd-rom van de OED: 'The CD is showing its age in terms of 
screen design,' zo stond er, 'and many users now comment that some standard features of 
Windows and Mac software are missing from their OED. Many OED users also use our later 
dictionaries such as the New Shorter Oxford English Dictionary and the Concise Oxford 
Dictionary on CD-ROM, and very much appreciate some features which these dictionaries 
contain (such as immediate pop-up links to Abbreviations, and more standard interfaces -- 
not to mention the extra benefits of searching by label in the NSOED, and of spoken head-
words in the COD). While the lack of these in the older OED has never seriously affected the 
usefulness of the electronic edition, people are asking now about upgrades and wondering 
when they will see the kind of design and function features they know of in other electronic 
titles. We are therefore happy to be able to announce that there will be a completely new 
edition of the OED on CD-ROM, due out next year.' (Cursivering JE.) 
 
Toen ik echter in de loop van dit jaar eens bij de Bookshop op de OUP-site naar deze nieuwe 
cd-rom-versie informeerde, had men daar geen flauw idee wat ik bedoelde. Later heb ik er bij 
een andere afdeling nog eens naar gevraagd, en dat verzoek is als een soort virus door het 
bedrijf gaan zwerven, tot het ten slotte belandde op het scherm van Senior Assistant Editor 
Juliet E. A. Field. Zij liet weten dat sinds het besluit tot publicatie van een herziene cd-rom 
werd genomen, 'the way in which the revision of the OED will be made available has been 
rethought, with access to the revised text online on the Internet becoming possible at an 
earlier date than was previously envisaged. It has therefore been necessary to postpone the 
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issue of an improved CD-ROM version until all the implications of online publication have 
been explored.' (Cursivering JE.) 
 
Ook in Oxford is men dus verrast door de razendsnelle ontwikkelingen op het Net. Voorlopig 
zullen wij ons moeten redden met de oude cd-rom (die gelukkig een tijdje geleden is 
afgeprijsd tot 250 pond + VAT), en met het aangename vooruitzicht van een dynamische, 
interactieve OED3 in wording. 
 
 
NOG IETS OVER KLEINERE KOENEN-WOORDENBOEKJES  
 
Jan Posthumus 
 
In de vorige drie nummers van De Woordenaar is de gecompliceerde publicatiegeschiedenis 
van Koenens Verklarend Zakwoordenboekje (1884-1972) uit de doeken gedaan. Hier wordt 
bericht over enkele aanverwante zaken. 
 
1. Een bijzondere editie van het Verklarend Zakwoordenboekje der Nederlandsche Taal 
 
Wie zoekend op de titelaanduiding de gegevens over dit werkje in de Nederlandse Centrale 
Catalogus (NCC) naloopt vindt daar een vreemde eend in de bijt. Auteursnaam en uitgever, 
alsook formaat en omvang, maken meteen duidelijk dat we hier niet te maken hebben met 
een van de Koenen-edities. Het werkje - de inhoudelijke toelichting staat voluit op de 
titelpagina - wordt als volgt beschreven: 
 

Verklarend zakwoordenboekje der Nederlandsche taal door M.A. Mas. 1945. Uitg. 
Gooymans. 15cm. 20 p. Behelzende een verzameling van de in en na den oorlog van 
1940 ontstane oorlogswoorden, waaraan toegevoegd een lijst van zwart verkochte 
artikelen en derzelver prijzen. Ter herinnering voor hen, die dezen tijd beleefden en tot 
leering van hen, die ademend in vrijer sfeeren den zweepslag van den haat niet kenden. 

 

 
[p. 19] We hebben hier een van die clandestiene oorlogsuitgaven waarin de auteur, in dit 
geval een zekere Max Zijlstra, kritiek levert op aspecten van de Duitse bezetting. Hij heeft 
'gepoogd den diepen ernst met eenige luchthartigheid te behandelen, maar er is niet naar 
gestreefd grappig te zijn', zo zegt hij in de inleiding. Zijn keuze van de algemene termen licht 
hij niet verder toe. Wel laat hij weten dat hij zich beperkingen heeft opgelegd bij de 
vermelding van plaats- en persoonsnamen. Als plaatsen noemt hij alleen Vught, Amersfoort, 
Scheveningen en Oranjehotel. Ook zegt hij geen namen van 'groote mannen' te hebben 
opgenomen, alleen 'ons aller Anton'. Dit klopt niet, want we vinden ook nog Max Blokzijl, 
Goering en Goebbels, de laatste bij de definitie van 'ariër'. 
 
Wordt in dit boekje een waardevolle bijdrage geleverd over het taalgebruik in de oorlog? 
Nauwelijks, want we vinden hier slechts een kleine en eigenlijk nogal willekeurige collectie. 
Bovendien is de auteur geen lexicograaf. In plaats van strakke definities geeft hij doorgaans 
een commentariërende beschrijving. De volgende zijn het aardigst om hier te releveren: 
 
Ausweis bewijs, gekregen van de Moffen dat je iets mag wat een ander niet mag of dat je 
iets niet moet, wat een ander wel van ze moet. In alle prijzen voor alle doeleinden te koop. 
Zie zwart. 
bukshag je ziet een peukje, bukt je, raapt het op, maakt het open, haalt de tabak eruit, doet 
er nog een paar bij, maakt een nieuwe sigaret en verkoopt die voor een kwartje aan een 
ander. Doodsoorzaak onmogelijk vast te stellen. 
collaborateur "Goede Nederlander", die voor de Duitscher "moet" werken. 
Geraldo meest clandestien beluisterde dansorkest ter wereld. 
[De muziek van dit naar zijn leider genoemde Engelse orkest werd op vaste tijden 
uitgezonden door de BBC; JP]  
goed (een paginalange ironische uiteenzetting over 'goed' tegenover 'fout') 
luchtalarm iets wat ze altijd als er bommen gevallen zijn maken om te waarschuwen dat er 
vliegtuigen naderen. 
 

 

 
 

 20 



Aan het eind (p. 19-20) staat de beloofde lijst van zwarte prijzen, volgens de notering van 
Februari 1945. Hieruit kiezen we de volgende sprekende voorbeelden: 
 
aansteker f.75 
aardappels f.300 per mud 
anthraciet f.150 per mud 
boter f.125 per pond 
brood f.20 per stuk 
Bols f.180 per kruik 
fietsbanden f.1200 per stel 
schoenen f.400 per paar 
 
Het werkje is opgenomen als no. 549 in de catalogus van Dirk de Jong. Exemplaren zijn te 
vinden in o.a. de UB's van Amsterdam en van Leiden. 
 
2. M.J. Koenens Geïllustreerd woordenboekje der Nederlandsche Taal.  
 
Koenens Verklarend zakwoordenboekje der Nederlandsche taal bleek met verkoopcijfers van 
uiteindelijk ongeveer een miljoen exemplaren een schot in de roos. In oorsprong - de 
titelpagina gaf dit expliciet aan - was het bedoeld voor 'gevorderde leerlingen en 
kweekelingen'. Op wat lager niveau bevond zich nog een categorie leerlingen die, naar het 
oordeel van uitgever J.B. Wolters, baat kon vinden bij een woordenboekje. M.J. Koenen 
vervaardigde daarom een klein zusje van het oorspronkelijke werk, getiteld Geïllustreerd 
woordenboekje der Nederlandsche taal, met de toevoeging 'ten dienste van minder 
gevorderde leerlingen'. Dezen werden verblijd met '163 afbeeldingen tusschen den tekst'. Het 
werkje werd enige tijd na verschijning door de uitgever als volgt gepousseerd: 
 
 Om den snuffellust der scholieren op te wekken, geen beter middel dan een 

Woordenboekje, en wel een, waarin gravures of plaatjes de nieuwsgierigheid prikkelen. 
Zulk eene uitgave nu is tot dusverre een unicum in ons land, en van verschillende zijden 
vernemen wij, dat de jongere leerlingen met een kreet van verrassing het fraaie roode 
boekje, met zijn tal van mooie afbeeldingen, in ontvangst nemen.   

 
Toch werd het woordenboekje geen doorslaand succes. Het nut voor de getalsmatig nogal 
beperkte doelgroep was misschien niet groot genoeg. Hoe en precies wanneer het boekje 
ontstond is uit de interne administratie van de uitgever helaas niet te achterhalen. Ook is 
geen exemplaar van de eerste druk gevonden. We weten echter (zie deel 3 van dit artikel) 
dat het boekje in 1904 al bestond. Het oudste gevonden exemplaar is een 'tweede druk' met 
het jaartal 1905 op de titelpagina. [p. 20] Vanaf 1907 kunnen we de lotgevallen van het 
boekje volgen aan de hand van de nu voor het eerst aanwezige productiegegevens. In dit 
jaar verschijnt een nieuwe editie, verrassenderwijs niet aangeduid als derde druk, maar als 
'tweede, vereenvoudigde druk'. 
 
Voordat we iets zeggen over inhoud en inrichting geven we een overzicht van de 
drukgeschiedenis. De wijze van publicatie en druknummering blijkt van dezelfde aard te zijn 
geweest als die van het Verklarend Zakwoordenboekje (zie De Woordenaar, no. 2, p. 11-12). 
Na de eerste twee drukken werden nog drie porties aangemaakt, uitgesmeerd over de 
drukken twee (vereenvoudigd) tot en met tien. Het toegekende druknummer staat vermeld op 
de titelpagina, een jaartal van publicatie ontbreekt veelal. Een uitzondering is de datering 
1911 van een exemplaar van de vijfde druk.  
 
Onderstaand productieschema vermeldt achtereenvolgens druknummers, productiedatum en 
oplage. 
 
1: geen gegevens 
2: 1905; geen nadere gegevens  
2-4: 19-1-07; 9.850 [3 x 3000, 850 pres.ex.] 
5-8: 17-6-11; 13.200 [4 x 3000, 1200 pres.ex.] 
9-10: 2-1-17; 6.300 [2 x 3000, 300 pres.ex.] 
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Op titelpagina en omslag blijft M.J. Koenen aangeduid als de auteur; de bewerking van 1917 
geschiedde door W.K.D. Lustig en M. (vermoedelijk Marie) Koenen, aan welk koppel toen 
ook de zorg voor het Verklarend Zakwoordenboekje was overgedragen. Van de laatste 
aanmaak waren drie jaar na dato nog 1000 exemplaren in voorraad. Dat betekent dat er in 
dertien jaar in totaal 26.000 exemplaren waren verkocht, gemiddeld dus 2000 per jaar. In 
deze periode liepen de jaarcijfers van het grotere Zakwoordenboekje op van 15.000 tot 
32.000. Het Geïllustreerd woordenboekje verdween vervolgens van het toneel. 
In 1907 kreeg het boekje de omvang van 120 pagina's die het tot het eind toe zou blijven 
houden. Dit betekende een vermindering van 16 pagina's, één vel druks, ten opzichte van de 
tweede druk van 1905. Of dit in de eerste plaats een kwestie was van kostenbesparing of van 
bewuste aanpassing van de inhoud valt nu niet meer uit te maken. Weggelaten werden 
ingangen waar de doelgroep het eventueel wel zonder kon stellen. Daaronder waren een flink 
aantal samenstellingen, sommige moeilijke woorden (zoals declameeren, diligence en 
doelwit), ouderwetse termen (zoals derwaarts en dewijl) en minder bekende riviernamen 
(zoals Dinkel en Dintel). De nu volgende beschrijving neemt de tweede vereenvoudigde druk 
van 1907 als uitgangspunt. 
 
Naast de woordenlijst had het werkje nog enkele andere bestanddelen. Voorin (p. 3-4) 
stonden lijstjes met 'Eenige verkortingen' (zoals Blz., Dr., Ds., enz., H.M. en wat 
windrichtingen), 'Maten en Gewichten' (in 't kort), 'Munten', en 'Allerlei', waarin o.a. 'een uur 
gaans = 5555 meter', 'een anker = 45 flesschen', 'een tal = 200 haringen'. Achterin (p. 117) 
stond een volledige lijst met 'Maten en Gewichten'; een nuttige kolom met 'Oude benamingen' 
maakte duidelijk wat de waarde was van een roede, palm, schepel, last, maatje, enz. De 
laatste drie pagina's bevatten nog fotografische afbeeldingen (de gebouwen tegen een 
zwarte achtergrond) van de Ridderzaal, de St.-Janskerk te 's-Hertogenbosch, het Paleis op 
den Dam, het Rijks-Museum, het Stadhuis te Middelburg en de Spoorbrug aan den Moerdijk. 
In de tiende druk wordt op de dan enige nog beschikbare pagina alleen ruimte gegund aan 
het Paleis op den Dam en de St.-Janskerk.   
 
Hoewel de aanduiding 'vijfde vermeerderde druk' anders doet vermoeden, werden in het 
woordbestand van dit nieuwe contingent (1911) vrijwel geen wijzigingen aangebracht. Alleen 
de beginlijstjes (p. 3-4) geven wat extra informatie. Aan de verkortingen wordt o.a. S.S. 
toegevoegd, zowel in de betekenis 'Staatsspoorwegen' als 'Stoomschip'. Bij de munten wordt 
de informatie verstrekt dat er bankbiljetten zijn van ƒ10, ƒ25, ƒ40, ƒ60, ƒ100, ƒ200, ƒ300 en 
ƒ1000. In de rubriek 'Allerlei' worden nu ook de Romeinse cijfers behandeld. 
 
Wat de verdere inhoud betreft is het interessant het Geïllustreerd Woordenboekje naast zijn 
grotere broer, het Verklarend Zakwoordenboekje, te leggen. Allereerst ziet het boekje voor de 
minder gevorderde leerlingen er typografisch een stuk vriendelijker uit. Met 44 regels per 
bladzijde is het aanmerkelijk ruimer gezet dan het wel erg dicht bedrukte werkje voor de 
gevorderde leerlingen, waarin de even grote pagina plaats moet bieden aan 65 regels. En 
dan zijn er natuurlijk nog de illustraties. 
 
Beide werkjes verschaffen dezelfde soort informatie over woordgeslacht en woordvormen. 
Ook worden de spellingproblemen op dezelfde wijze gesignaleerd, namelijk door cursivering 
van bepaalde letters in het trefwoord. De inhoudelijke verschillen liggen dus [p. 21] 
voornamelijk in het opgenomen woordbestand. We kunnen deze illustreren door het 
beginstuk van de letter K van beide deeltjes te vergelijken. We nemen daarvoor de tweede 
druk van het geïllustreerde werkje (1907) en de 51e druk van het verklarend 
zakwoordenboekje (aangemaakt in 1908). Dat de boekjes van de hand van dezelfde auteur 
zijn zien we aan de dikwijls gelijkluidende definities. Toch zijn er wel degelijk verschillen, 
zoals Kaap als 'voorgebergte' in het kleine boek, en als 'berguitlooper in zee' in het grotere. 
Vereenvoudiging zien we bij Kabinet, als 'kast; vertrekje' in het eerste boekje tegenover in het 
tweede de behandeling in twee aparte ingangen als 'een kleine kamer' en als 'ouderwetsche 
fraaie kast met deuren en onderladen'. Een enkele maal geeft toch het kleinere werk de meer 
expliciete informatie: in plaats van kameel domweg verklaard als 'dier' vinden we nu 
'tweebultig, schaapachtig dier in Azië en Afrika'. Dat het toch niet erg op een schaap lijkt blijkt 
gelukkig uit de bijgevoegde illustratie. Getekende plaatjes in dit stukje woordenboek 
verduidelijken verder nog hoe achtereenvolgens de Kaaiman, de Kaapstander, de Kaketoe, 
de Kalkoen ('hoenderachtige vogel uit Engelsch-Indië') en de Kameleon ('een soort hagedis') 
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eruit zien. Afbeeldingen van de Kakkerlak ('bakkerstor') en de Kalander ('korentor') ontbreken 
echter. 
 
Woordingangen uit het Verklarend Zakwoordenboekje waar de minder gevorderde leerling 
het naar Koenens oordeel zonder kan stellen zijn bijvoorbeeld Ka (als 'kade' en als 'bonte 
kraai'), Kaak (als 'harington' en als 'schandpaal'), Kaakslag, Kaam ('schimmel op bier'), 
Kabaai, Kadi, Kaftan, Kalamink/ Kalmink ('geglansde wollen stof'), Kalefateren, Kali, Kaliber, 
Kalief, Kalifaat, Kallen ('praten, snappen'), Kalmpjes, Kalmus, Kalot, Kalvijn ('appel'). Waarom 
Kaft ontbreekt is moeilijker te doorgronden. Verrassenderwijs staan er in het kleinere boek 
ook ingangen die in het grotere niet voorkomen. Dat gaat in de eerste plaats om de (niet altijd 
gedefinieerde) samenstellingen Kaarslicht, Kaarsvet, Kaartenhuis, Kalfsgehakt, Kalfsleder/-
leer, Kalfslederen/-leeren. Onverklaarbaar is het ontbreken in het uitgebreidere werk van 
Kabbelen ('zacht vlieten') en van Kam als 'uitstekend deel' (van een haan of van een berg). 
Nog een omissie in het grotere werk vinden we bij Kalk; het kleinere werkje geeft aan dat dit 
behalve 'metselspecie' ook nog een 'delfstof' kan zijn. De conclusie dringt zich op dat de 
tweede druk van het Geïllustreerd Woordenboekje zorgvuldig is voorbereid, terwijl het 
contingent waartoe de 51e druk van het Verklarend Zakwoordenboekje behoort wat al te 
routineus is doorgelopen.  
 
In het laatste contingent (1917) van het geïllustreerde werkje, verdeeld over de druknummers 
negen en tien, worden nog een aantal wijzigingen aangebracht. Van de zojuist genoemde 
samenstellingen zijn alleen Kaartenhuis en Kalfsgehakt blijven staan. De andere zijn geofferd 
om ruimte te scheppen voor nuttiger woorden, zoals het werkwoord Kaarten en het eerst 
vergeten Kaft met bijbehorend werkwoord Kaften. Opvallend is dat de afbeelding bij Kaketoe 
is geschrapt. Ook illustraties van andere dieren hebben het loodje moeten leggen, zodat er 
nu nog maar 71 zijn afgebeeld in plaats van de oorspronkelijke 76. 
 
Plaatjes zijn natuurlijk wel aardig, maar worden toch ook gemakkelijk verwijderd als 
uitbreiding van het woordbestand nuttiger wordt geacht. De oude tweede druk (1905) had er 
163, een getal dat ook op omslag en titelpagina werd vermeld. Precies dezelfde 163 plaatjes 
stonden in de twee volgende contingenten met de druknummers twee (vereenvoudigd) tot en 
met acht. Hun aantal wordt nu - per vergissing of om een mooier getal te krijgen? - op omslag 
en titelpagina echter aangegeven als 165. Als er in de laatste portie 16 sneuvelen krijgt de 
eerlijkheid weer de overhand, en heeft het boekje nog '147 afbeeldingen tusschen den tekst'. 
 
Het zou interessant zijn iets meer te weten over de herkomst van de afbeeldingen. De helm is 
voluit gesigneerd door de mij onbekende Alexander Pock. Als A. Pock staat dezelfde naam 
bij veel dierenplaatjes; enkele hebben alleen A.P. Niet duidelijk is of een elders aangetroffen 
klein monogram ook uit deze twee initialen is samengesteld. De meeste plaatjes dragen 
echter geen signatuur. Zeer opvallend is het verschil in schaal. De Kaketoe (niet gesigneerd) 
beslaat bijvoorbeeld twee maal zoveel ruimte als de Kalkoen van A. Pock. Met het schrappen 
van deze ruimtevreter werd dus veel plaats gewonnen. Naar verhouding erg grote 
afbeeldingen zijn er ook van de Aardbol met stander, de Kelk als drinkbeker, de Microscoop 
en nog enkele andere voorwerpen. De plaatjes werden dus kennelijk uit verschillende bron 
betrokken. Zoals gezegd werden er in 1917 verschillende geschrapt, enkele zoals Gitaar, 
Klewang en Kuras met trefwoord en al.  
 
[p. 22] 3. Een middelgrote Koenen (1905) 
 
J.B. Wolters zag in zijn Koenenreeks van groot tot klein nog ruimte voor een vierde versie, 
het Beknopt Handwoordenboek der Nederlandsche Taal. In het voorbericht, gedateerd 
Maastricht, December 1904, leidde M.J. Koenen dit werk als volgt in: 
 
Een Woordenboek der Nederlandsche taal, dat het midden houdt tusschen mijn Verklarend 
Zakwoordenboekje en het Verklarend Hand-woordenboek bleek mijn wakkeren uitgever 
nodig. Ik heb mij aan den arbeid gezet om in die behoefte te voorzien. En nu zal er voor "Elk 
wat wils" zijn, als:  
 
1°.Geïllustreerd Woordenboekje             ƒ0,35  
2°.Verklarend Zakwoordenboekje           ƒ0,35 
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3°. Beknopt Handwoordenboek              ƒ1,50 
4°. Verklarend Handwoordenboek          ƒ3,50 
 
De inhoud van het nieuwe werk wordt op de titelpagina samengevat. Na de volledige titel, 
Beknopt Handwoordenboek der Nederlandsche Taal, volgt:  
  
 'Verklaring van woorden en uitdrukkingen, eigen en vreemde. - Geschiedenis. - 

Aardrijkskunde. - Dichtkunde. - Natuur- en werktuigkunde. - Muziek. - Scheepstermen. - 
Mythologie. - Verkortingen.' 

 
Deze lijst van onderwerpen is nieuw in de Koenenpraktijk. Zo'n opsomming vormde namelijk 
geen onderdeel van de uitgebreide inhoudsbeschrijving op de titelpagina's van het 
Verklarend Handwoordenboek. Vanzelfsprekend had de beknopte versie qua inhoud en 
inrichting veel gemeen met deze grotere broer, waarvan op dat moment de vierde druk 
(1903) in omloop was. De omvang was echter tot meer dan de helft teruggebracht, namelijk 
van 678 tot 294 pagina's. Dat de grotere Koenen als uitgangspunt voor de bewerking diende 
blijkt vooral uit de overgenomen definities.   
 
Hoe er werd gereduceerd kunnen we illustreren aan de hand van de letter N, die in de 
grootste Koenen elf pagina's beslaat, tegenover krap vijf in deze kleinere. Allereerst valt op 
dat in het Beknopt Handwoordenboek woorden ontbreken die volgens Koenen geen 
verklaring behoeven. Dat geldt voor voorzetsels als na, naar en nabij, en ook voor ingangen 
als naaien, naakt en nagaan. Deze woorden zoekt men ook tevergeefs in het Verklarend 
Zakwoordenboekje, waarvoor hetzelfde selectiecriterium had gegolden. Daarvan was in 1904 
de 40e druk in omloop; deze telde 112 p., waarvan twee voor de letter N. 
 
De meeste reducties ten opzichte van het Verklarend Handwoordenboek waren van andere 
aard. Veel is geschrapt in de clusters van afleidingen en samenstellingen. Hier gaat het erom 
hoe wenselijk het is bijvoorbeeld bij Nachtbraken ook de afgeleide vormen op -er, -erij en -ing 
te vermelden. Deze aanvulling vergt weliswaar weinig ruimte voor de lexicograaf die graag 
aangetroffen (of mogelijke) vormen opsomt, maar de lezer die ze in het gebruik tegenkomt 
zal ze ongetwijfeld zelf in verband met de infinitief kunnen brengen. Weglaten is dus geen 
ramp, maar de aanvulling Naadje bij Naad biedt gelegenheid de zegswijze 'het naadje van de 
kous' uit te leggen. Het ontbreken daarvan, net als van veel andere zegswijzen (zie beneden) 
is dus zeker een verarming.  
 
Sommige samenstellingen kunnen gemist worden als hun betekenis uit de delen kan worden 
afgeleid. Wie vindt dat dit kan bij Nachtvogels, Nachtvorst en Nachtwake zal ze dus niet erg 
missen. Van belang is ook de beslissing over het opnemen van meer encyclopedische 
termen, zoals de namen van planten en dieren. Wie het daarzonder kan stellen heeft weinig 
behoefte aan bijvoorbeeld Nachtpauwoog, Nachtraaf, Nachtviooltje en Nachtwitje, waarbij 
dan wel de figuurlijke betekenis van Nachtraaf (= 'nachtuil') en het bijbehorende werkwoord 
Nachtraven uit het zicht verdwijnen. Uiteindelijk blijken er van de 32 gevallen met nacht als 
eerste lid (niet alle apart gedefinieerd) slechts tien in het beknopte woordenboek te zijn 
overgebleven. Even sterk is er geschrapt in samenstellingen met Noord(en-/er-). Schadelijk is 
in elk geval het wegstrepen van samengestelde woorden als Naamdag, Nageslacht, Nekslag, 
Niettegenstaande, Niettemin, en ook Nippertje ('op het -'), waarvan de betekenis niet meteen 
duidelijk is. 
 
Een vereenvoudigd woordenboek kan ook toe met minder vreemde woorden. Ook hier moet 
een keuze worden bepaald. De doelgroep wordt niet geacht kennis nodig te hebben over 
Latijnse termen. Rigoureus verwijderd zijn dus N.N., nolens volens, noli me tangere en nog 
een rijtje andere. Ook het Maleis wordt uitgedund, zodat Nasi/Nassi, Njo, Njonja en Nonna 
moeten sneuvelen. (Elders in het woordenboek vinden we echter wel Dessa, Kabaai/Kabaja 
en Kampong.) Ook moeilijke woorden van het genre Noblesse, Nouveauté, Noviteit, Noviet 
zoekt men tevergeefs. Wel [p. 23] blijven staan zijn echter Necromantie, Nepotisme, 
Nivelleeren en Nuncius/Nuntius. 
 
Het beknopte woordenboek verliest een fatale hoeveelheid levensbloed met het massaal 
schrappen van voorbeelden, uitdrukkingen en zegswijzen. Door deze aderlating is van het 
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rijtje van tien stuks bij Nemen (o.a. de vrijheid -, in den arm -, geven en -) alleen nog de 
moeite - overgebleven. Van de voorbeelden en zegswijzen bij Neus is helemaal niets meer 
over.  
 
Ook op de encyclopedische ingangen werd flink bezuinigd. Neptunus/Neptuin, Nero en het 
Nessushemd/-kleed bleven weliswaar gehandhaafd, maar de ingangen Nirvâna/ Nirwâna, 
Noordpool-expeditiën, Noormannen en Nortonpomp en nog verschillende andere hebben het 
veld moeten ruimen. 
 
Verrassenderwijs komt het Beknopt Woordenboek toch ook nog met twee nieuwtjes. Daar is 
allereerst de Naaldtelegraaf, beschreven als '(electr.; ontdekking van Oersted en Ampère in 
1820 en berustend op de werking zelfs door zwakke stroomen op magneetnaalden 
uitgeoefend)'. Het hoe en waarvoor wordt overigens onvoldoende verduidelijkt in de uitlegzin: 
'de zeer beweeglijke naald moest dan de in een kring geplaatste letters van het alphabet 
aanwijzen.' Ook maken we hier voor het eerst kennis met het Nummerbord: '(electr.; toestel 
met rijen van beweegbare nummers, die aangeven van welke zijde of plaats, b.v. van welke 
hotelkamer het sein komt).' Beide krijgen pas twee jaar later in iets andere bewoordingen 
plaats in de grotere Koenen (zesde druk, 1907).  
 
Nuttige zaken voor de gebruiker stonden ook nog verenigd in het gebruikelijke 'Aanhangsel' 
(p. 273-294), waarvan het overgrote deel in beslag werd genomen door een 'Alphabetische 
lijst van synoniemen' (p. 273-288). Deze was geschrapt in de vierde druk (1903) van het 
Verklarend Handwoordenboek, maar werd kennelijk nog belangrijk genoeg gevonden voor de 
huidige doelgroep. Daarnaast was er nog de gebruikelijke lijst van 'Titels en Praedicaten' (p. 
289-290) en het gedeelte met richtlijnen voor de spelling, zoals het gebruik van woordtekens 
en hoofdletters, en het afbreken en aaneenschrijven van woorden. De in oudere 
woordenboeken niet weg te denken lijst van 'Aardrijkskundige namen en hun geslacht' 
ontbreekt, maar de namen in kwestie blijken nu - met omissie van enkele minder bekende - 
op hun alfabetische plaats in het woordenboek zelf opgenomen. 
 
We mogen aannemen dat Koenen opdracht kreeg een middelgroot woordenboek samen te 
stellen van zo'n 300 pagina's. Daarvoor moest teveel worden opgeofferd, en het initiatief van 
de 'wakkere uitgever' liep dan ook uit op een grandioze mislukking. Op 3 december 1904 
werden 6.500 exemplaren aangemaakt, waarvan 500 als presentexemplaar. Pas negen jaar 
later waren die deeltjes, op een restantje van 500 na, aan de man gebracht. Daarmee was 
het lot van de uitgave bezegeld. Ondertussen waren zowel het grotere Verklarend 
Handwoordenboek als het kleinere Verklarend Zakwoordenboekje triomfen blijven vieren. 
 
Grote en kleine uitgaven van woordenboeken kunnen goed naast elkaar bestaan. Dat een 
daartussen gelegen middelgrote versie niet wil floreren had uitgever Van Goor ook al 
ondervonden met Jacob Kramers' Vreemde-Woordentolk (1865), die een ruimte moest 
opvullen tussen de grote Algemeene Kunstwoordentolk (vijf edities van 1847-1912) en de 
kleine Kramers' Woordentolk (Verkort) (28 edities van 1851-1977). De administratieve 
gegevens gepubliceerd door Nop Maas (Trefwoord 10, dec. 1995, p. 43) laten zien dat de 
verkoop al spoedig inzakte en dat er in 1916 van de oorspronkelijke oplage van 4000 
exemplaren nog steeds 570 in voorraad waren.  
 
BERICHTEN 
 
LEZINGEN 7 OKTOBER 1998 
 
Op 7 oktober luisterden zo'n twintig belangstellenden naar een leerrijk vertoog van Dr. Ulrich 
Busse, thans Universität van Osnabrück, over 'The making of a German Dictionary of 
Anglicisms'. Hij gaf daarin informatie over de totstandkoming en inrichting van het mede door 
hem samengestelde Anglizismen-Wörterbuch, verschenen in drie omvangrijke delen bij 
Walter de Gruyter (Berlin - New York, 1993-1996). Degenen die niet aanwezig konden zijn en 
toch het naadje van de kous willen weten worden verwezen naar de volgende artikelen van 
Busse: 'Das Anglizismen-Wörterbuch und seine Benutzer', in Fremdsprachen Lehren und 
Lernen 23 (1994), p. 175-191, of naar 'A dictionary of Anglicisms - an outline of its history, 
content and objectives', in Suvremena Lingvistika 41-42 (Festschrift voor Rudolf Filipovic) 
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(1996), p. 103-114. Na de pauze hield Jan Posthumus een praatje over 'Overeenkomsten en 
verschillen tussen Duitse en Nederlandse anglicismen'. Een bewerkte tekst daarvan zal 
verschijnen [p. 24] in het volgende nummer van De Woordenaar. 
(JP) 
 
DICTIONARY OF LEXICOGRAPHY, door R.R.K. Hartmann en Gregory James; Routledge: 
London and New York, 1998. 
 
Er zijn woordenboeken in vele soorten, maar er was nog nooit een woordenboek van de 
lexicografie. Daar is nu in voorzien door R.R.K. Hartman (Dictionary Research Centre van de 
Universiteit van Exeter) en Gregory James (Talencentrum van de Hong Kong University of 
Science and Technology). Het 176 pagina’s omvattende boek - met inleiding, woordenlijst en 
bibliografie - zal ongetwijfeld voorzien in een behoefte. De lexicografie is uiteraard een zeer 
oud beroep, maar tot voor kort was het geen serieus onderwerp van systematische 
academische studie. Tegenwoordig zijn er zogenaamde ‘dictionary research centres’ aan de 
universiteit van Exeter (opgericht door Hartmann) en verder o.a. in Duitsland, Australië, 
China, Korea en Canada. Nederland heeft leerstoelen lexicologie in Leiden en aan de VU. De 
Vrije Universiteit biedt sinds enkele jaren de studierichting ‘Het Europees Diploma in de 
Lexicografie’ aan, volgens de brochure van enkele jaren geleden in samenwerking met de 
universiteit van Exeter en die van Rijssel. Er is dus langzamerhand ongetwijfeld behoefte aan 
een dergelijk naslagwerk, al was het alleen maar om enige ordening te brengen in de 
terminologie.  
De lemmata hebben de volgende structuur: trefwoord, definitie, nadere uitwerking en 
voorbeelden, eventuele verwijzingen naar andere trefwoorden en verwante begrippen, 
alfabetisch geordende literatuurverwijzingen over het trefwoord naar (alleen Engelstalige!) 
publicaties volgens het ‘author-date’ systeem (de volledige titels staan achterin het boek), 
eventuele naslagwerken - chronologisch geordend - waarin het hoofdwoord-begrip zelf wordt 
toegepast, en tenslotte verwijzingen naar bijvoorbeeld Internet-adressen.  
 
Hoewel, zoals gezegd, dit werk ongetwijfeld in een behoefte voorziet, moet gevreesd worden 
dat de mogelijke koper nogal afgeschrikt zal worden door de prijs (maar liefst £45.00). Gezien 
de forse marge die de Nederlandse boekhandel meestal nog eens bovenop uit Engeland 
geïmporteerde boeken gooit, zal het wel nooit een bestseller worden. Jammer, want het is 
natuurlijk een ‘must’ voor lexicografen en al degenen die in woordenboeken geïnteresseerd 
zijn. 
(GvdM) 
 
 
'IK ZIT HIER MIDDEN IN DE GELEERDHEID' 
 
Dit citaat fungeert als titel van een fraai werkje uitgegeven ter gelegenheid van de 
tweehonderdste geboortedag van Antonie Cornelis Oudemans, bij sommigen onzer 
misschien nog bekend als 'een van de ijverigste en productiefste externe medewerkers aan 
het Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT)'. Deze kenschets is te vinden in Ewoud 
Sanders' inleiding tot het hoofdbestanddeel van het werkje: een selectie uit de brieven, die 
Oudemans tussen 1847 en 1874 schreef aan de door hem hooggeschatte Arie de Jager. De 
brieven in kwestie, door Sanders op zijn gebruikelijke wijze degelijk geannoteerd, geven een 
beeld zowel van Oudemans' taalkundige bezigheden als van zijn levensomstandigheden. 
Plaats is ook ingeruimd voor een chronologisch overzicht van zijn publicaties. Ondanks 
enkele schijnbare fouten in de getranscribeerde tekst - als ze dat niet zijn hadden ze in elk 
geval niet zonder commentaar mogen passeren - is het een nuttig werkje dat het voorbije 
verleden op boeiende wijze tot leven wekt. Waardevol is ook de levensbeschrijving van 
Oudemans, waarvoor Sanders al een aanzet had gegeven in Trefwoord 5 (mei 1993), p. 25-
30. Dat het werk van Oudemans thans vergeten is wordt geweten aan een gebrek aan 
intellectuele scherpte. Ditzelfde euvel kenmerkt ook zijn epistolaire stijl, die weinig kernachtig 
is en zich vaak verliest in fraseologie. 
 
Ik zit hier midden in de geleerdheid, ingeleid en geannoteerd door Ewoud Sanders, Deventer, 
1998, 144 p. f.37,50. ISBN 90-9011710-5. Te verkrijgen bij grotere boekhandels of via T. 
Oudemans, Putten, tel. 0341-356786. 
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(JP) 
 
 
WATEREN EN WATERNAMEN IN NOORDWEST-OVERIJSSEL 
 
Dit werk, van de hand van Matthias de Vries-lid J.D. van der Tuin, werd op 11 juni 
jongstleden ten doop gehouden in het Waterschapsgebouw Rams Woerthe te Steenwijk. [p. 
25] Na een historische inleiding volgt een alfabetische lijst van alle wateren, sluizen en dijken 
in het gebied met relevante bijzonderheden. Zoals de auteur bij de presentatie van het boek 
releveerde, weerspiegelt de inhoud een samengaan van archeologisch, geografisch en 
etymologisch onderzoek. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan ir. P.R. Bos, dijkgraaf van 
het Waterschap Wold en Wieden, die zich uiterst dankbaar toonde voor deze grondige 
beschrijving van zijn werkgebied. Het is zonder meer duidelijk dat er veel research is 
gepleegd om dit werk tot stand te brengen. Voor taalkundigen is het jammer dat de 
etymologische component het minst is ontwikkeld. Deze dringt niet ver genoeg tot de wortels 
door en beperkt zich doorgaans tot een enkele vergelijkende opmerking. Zo lezen we 
bijvoorbeeld bij reune dat dit een 'soortnaam is voor een snelstromende beek, vergelijkbaar 
met het Noordbrabantse run'. Wat deze wortel op zich betekent, en of we hier ook een 
verband mogen leggen met de Rijn, blijft helaas onvermeld. 
 
J.D. van der Tuin, Wateren en waternamen in Noordwest-Overijssel. Kampen: Publicaties 
IJsselacademie, nr. 106, 1998, 95 p. f.29,95. ISBN 90-6697-092-8  
(JP) 
 
 
WOORDENBOEKEN EN HUN MAKERS   
Oude Trefwoorden bevatten verschillende interessante artikelen waarvan de verspreiding 
destijds beperkt bleef tot de leden van het Matthias de Vries-genootschap. Ze verstrekten 
echter informatie die geacht kon worden ook voor anderen van belang te zijn. Enige tijd 
geleden werd daarom in samenspraak met de sdu een plan ontwikkeld ze breder toegankelijk 
te maken via een algemeen verkrijgbare bloemlezing. Daarvoor werd als titel gekozen 
Woordenboeken en hun makers. Een vierentwintigtal artikelen dat geacht kon worden onder 
deze noemer te vallen zal nu dus opnieuw het licht zien. Onder instructie van Nicoline van 
der Sijs, die deze onderneming begeleidt en verder afwikkelt, hebben de auteurs intussen 
hun oude stukken kritisch doorgelezen, kleine tekstuele wijzigingen aangebracht en, waar 
nodig, nieuwe ontwikkelingen in een 'Nawoord' ondergebracht. De tekst ligt nu bij de uitgever. 
Ook Vriesianen van het eerste uur zullen waarschijnlijk uitzien naar deze handige 
verzameling, die het zoeken in allerlei oude nummers overbodig maakt. 
 
Nicoline van der Sijs e.a., Woordenboeken en hun makers, 's-Gravenhage: sdu, 1998, ca. 
300 p. Prijs ca. f.39,90. ISBN 90-75566-97-2 
(JP) 
 
RONDOM HET WNT 
Het zal niemand ontgaan zijn dat het WNT zijn voltooiing heeft bereikt, en dat deze blijde 
gebeurtenis op allerlei plaatsen en manieren wordt gevierd. Uitverkorenen mogen op 1 
december, samen met leden van de 'Koninklijke Huizen van Nederland en België' in de 
Leidse Pieterskerk 'een academische zitting' bijwonen, waarin gepaste aandacht aan dit 
heuglijk feit wordt besteed. Naast deze noodzakelijkerwijs snel weer vervluchtigende 
ceremonie worden ook blijvender herdenkingsmonumenten opgericht. Zo spiegelt de sdu-
najaarscatalogus ons op niet al te lange termijn de verschijning voor van Het grootste 
woordenboek ter wereld, in de ondertitel beschreven als 'Een kijkje achter de kolommen van 
het Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT)'. De catalogus levert de volgende 
beschrijving: 
  
 In deze bundel geven verscheidene medewerkers van het WNT opening van zaken. In 

gevarieerde bijdragen maken zij de lezer duidelijk wat er zoal komt kijken bij de 
vervaardiging van een dergelijk omvangrijk werk. Zij belichten onder andere de 
organisatie, de werkzaamheden, de opleiding tot lexicograaf en de correspondentie over 
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woorden. Ook laten ze de lezer delen in problemen en anekdotes die zij op hun weg naar 
de eindstreep tegenkwamen. 

 
Ook volgens een van de medewerkers zelf wordt het 'echt een leuk boek'. We kijken er vol 
verwachting naar uit. 
 
Zeer aantrekkelijk lijkt ook De Vries en Te Winkel. Een duografie van de hand van de 
Neerlandici Lo van Driel en Jan Noordegraaf. 'Wie was die schimmige Te Winkel? Is de 
positie van De Vries in de academische wereld werkelijk zo belangrijk geweest?' zijn onder 
andere vragen waarop ons in deze dubbelbiografie antwoord wordt beloofd.  
 
Ten slotte zal ook het komende Trefwoord 13 (waarvoor de kopij al is ingeleverd) voor een 
belangrijk deel aan het WNT gewijd zijn.   
 
De verschijningsdatum van alle drie publicaties staat in de catalogus vermeld als [p. 26] 
november 1998. Laten we hopen dat deze inderdaad gehaald wordt.  
 
F. Heyvaart et al, Het grootste woordenboek ter wereld, 's-Gravenhage: sdu, 1998, ca. 350 p. 
Prijs ca. f.44,90. ISBN 90-75566-96-4 
L. van Driel en J. Noordegraaf, De Vries en Te Winkel. Een duografie, 's-Gravenhage: sdu, 
1998, ca. 200 p. Prijs ca. f.34,90. ISBN 90-75566-77-8 
 (JP) 
 
HET TAALFONDS VAN UITGEVERIJ CONTACT 
 
Lezers van Onze Taal kregen met het laatste nummer een brochure meegeleverd met een 
overzicht van alle titels van Het Taalfonds van Contact, waarvan we er hier enkele onder de 
aandacht willen brengen. 
 
Vloeken en verwensen is op het ogenblik taalkundig helemaal in. De trend werd in gang 
gezet door Piet van Sterkenburgs Vloeken (Sdu/Standaard, 1997). Na een miezerig 
Vloekenboek van de journalist Arno Kantelberg, waarover Ewoud Sanders en Piet van 
Sterkenburg hun zegje hebben gedaan in Vrij Nederland (Republiek der Letteren) van 16 mei 
1998, verschijnt nu binnenkort van Ewoud Sanders en Rob Tempelaars Krijg de 
vinkentering!, nader omschreven als '1001 hedendaagse Nederlandse en Vlaamse 
verwensingen'. Het onderwerp werd geëntameerd door Ewoud Sanders in een aantal stukjes 
in De Volkskrant, waarop veel lezers reageerden. Alle materiaal, oud en nieuw, is voor dit 
boek zorgvuldig bewerkt en gearrangeerd. Gerrit Komrij leverde een voorwoord. 
 
Ewoud Sanders en Rob Tempelaars, Krijg de vinkentering!, Amsterdam: Contact, 1998, ca. 
200 p. Prijs ca. f.29,90. ISBN 90-254-1245-9 
 
Potentieel interessant zijn ook Koosjer Nederlands. Joodse woorden in de Nederlandse taal 
van Justus van de Kamp en Jacob van der Wijk en het Woordenboek van Neologismen. 25 
jaar taalaanwinsten, verzameld door Marc De Coster. Het zijn beide vrij omvangrijke werken, 
die pas in het volgend jaar zullen verschijnen. Onmisbaar voor de liefhebber is beslist Ewoud 
Sanders, Jemig de pemig! De invloed van Van Kooten en De Bie op het Nederlands. Ook op 
deze titel zullen we nog enige tijd moeten wachten. 
(JP) 
 
SPELLINGWIJZER ONZE TAAL 
 
Ontevredenheid over de inhoud van het officiële Groene Boekje heeft geleid tot de 
samenstelling van deze spellingwijzer, die 'is bedoeld voor iedere taalgebruiker [...] die wil 
nagaan hoe een bepaald woord gespeld moet worden en waarom dat zo is' [mijn cursivering; 
JP]. Dit laatste unieke element verleent de taalgebruiker een leerzaam inzicht in de werking 
van de bestaande spellingregels. Bij elk opgenomen woord wordt met een of meer getallen 
verwezen naar de regel of regels welke van toepassing zijn. De spellingproblematiek is voor 
dit doel in kaart gebracht met behulp van niet minder dan 124 duidelijk verwoorde 
'spelregels'.  
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Het is belangrijk te weten dat in deze spellinggids alleen de woorden zijn opgenomen die een 
spellingprobleem kunnen opleveren. Enerzijds zijn dat er dus aanzienlijk minder dan in het 
Groene Boekje, dat zijn woorden had geselecteerd op frequentie van voorkomen, niet op 
moeilijkheid van spelling. Anderzijds bevat dit nieuwe werk ook probleemwoorden die in het 
Groene Boekje tevergeefs werden nageslagen. Deze gerichtheid op waar zich moeilijkheden 
kunnen voordoen maakt de spellingwijzer tot een uiterst nuttig instrument. Wie uitleg zoekt 
over het probleem van het al dan niet schrijven van de 'tussen-n' vindt die in spelregels 87-
97. Wie ze nog eens aandachtig doorleest vindt zijn oordeel bevestigd dat we hier 
opgezadeld zijn met een complex van voorschriften dat voor de taalgebruiker soms 
onoplosbare problemen oproept. Maar daar kunnen de samenstellers van dit welkom werkje 
ook weinig aan doen. 
 
De uitvoering berustte bij een veelkoppige redactie met Jan Renkema als projectleider. Het 
boekje is een gezamenlijke uitgave van Contact en Wolters-Noordhoff. Het bevat 623 p. en 
kost f.25,-. 
(JP) 
 
WOORDENBOEK DER ZEEUWSE DIALECTEN 
 
In een volgende Woordenaar zal er allicht nader aandacht geschonken worden aan het 
bijzondere project dat in Zeeland momenteel afgerond wordt. Het onder redactie van dr. Ha. 
C.M. Ghijsen gemaakte grote Woordenboek der Zeeuwse Dialecten (oorspronkelijk in drie 
delen verschenen bij Van Goor 's-Gravenhage, 1959, 1961 en 1965 en zojuist als tiende druk 
[p. 27] opnieuw in één band verschenen, bij Drukkerij en Boekhandel Van Velzen B.V. in 
Krabbendijke) zal misschien nog net in ’98 en anders begin ’99 op CD-ROM verschijnen. 
Kostprijs: plm. f 150,-. Het bijzonderste eraan, is de mogelijkheid om in totaal 2000 
voorbeeldzinnen aan te klikken, die vervolgens ten gehore worden gebracht. Bij de selectie 
van de zinnen is gestreefd naar diverse vormen van spreiding (geografisch, man/vrouw, 
leeftijd) waardoor het Zeeuws van de twintigste eeuw in volle omvang hoorbaar getoond 
wordt. Het project wordt gedragen door een reeks van vrijwilligers, onder auspiciën van de 
Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek. 
(SR) 
 
BOEKAGENDA 1999 
 
Vorig jaar verscheen voor het eerst de BoekAgenda, omschreven als 'de complete 
zakagenda en almanak voor de boekenliefhebber in Nederland en Vlaanderen'. De agenda 
voor 1999 is zojuist uitgebracht, en is voor de prijs van f.22,95 te verkrijgen in de boekhandel. 
Uit de aankondiging nemen we het volgende over: De BoekAgenda biedt de 
boekenliefhebber méér: dagelijks een memorabel boekenfeit, wekelijks een vermakelijke 
anekdote uit de wereld van het boek en achterin een uitgebreide almanak met talloze 
adressen en belangrijke data. 
 
In de almanak, samengesteld door Ton van der Wouden, is niet vergeten te wijzen op het 
bestaan van het Matthias de Vries-genootschap. De agenda geeft dus degelijke informatie en 
het kan zeker de moeite waard zijn hem, desgewenst na verdere inspectie in de winkel, aan 
te schaffen. 
 
De agenda is verschenen bij uitgeverij Arcadia, Postbus 2356, 2002 CJ Haarlem. Formaat 
11,5 x 16 cm, omvang 224 pagina's. Hij is gedrukt in twee kleuren en gebonden met leeslint. 
(JP) 
 
VRAAG EN AANBOD 
 
Aangeboden door Jan Posthumus, T. Zondagstraat 10, 9301 HM Roden, tel. 050-5019322: 
Villatte-Bonte, Parisismen, Supplement op alle Fransch-Nederlandsche woordenboeken, 
Gouda: Van Goor, 1892. f.15. 
Jan de Vries, Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden: Brill, 1971. f.20. 
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Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 10e druk, Den Haag: Martinus Nijhoff, 
1976. f.20. 
(Het betreft dubbele exemplaren in goede staat). 
 
Gevraagd door Ton van der Wouden, Kerckwervelaan 11, 2343 PC Oegstgeest, tel. 071-
5171089: 
Walter de Clerck, Nijhoff's Zuid-Nederlands Woordenboek (1981). 
 
 
 
[P. 28] 
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