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Vooraf 
 
Opnieuw vindt u hier een flinke aflevering met bijdragen van allerlei aard. In het eerste 
nummer werd aangekondigd dat De Woordenaar plaats zou bieden aan 'korte be-
schouwingen en artikelen'. Ik ben me ervan bewust dat mijn vergelijkende beschouwing over 
anglicismen in het Duits en het Nederlands deze grens heeft overschreden. Ik heb het stuk 
hier niettemin ondergebracht, omdat het de uitwerking is van een Matthias de Vries-lezing. 
Misschien even doorbijten dus, in de toekomst hoop ik het weer korter te houden.  
 
Een nieuwe ontwikkeling betreft de signalering van nieuwe uitgaven, die de laatste tijd in 
ruime mate van de pers komen. Voorzover ze uitgaan boven blote aankondigingen, krijgen ze 
plaats in een nieuwe rubriek 'Signalementen'. Vanzelfsprekend zijn deze niet bedoeld om 
Trefwoord het gras voor de voeten weg te maaien. Men beschouwe ze als voorproefje van, of 
extraatje naast, wat mogelijk uitgebreider in het grotere tijdschrift wordt gepubliceerd. Wie 
zich geroepen voelt een bepaalde publicatie te belichten kan dus in principe in ons 
huisorgaan terecht. Gaarne wel eerst even overleggen. Omdat ze inhoudelijk nauw aansloten 
bij bepaalde 'Berichten', zijn in dit nummer enkele signaleringen in die rubriek blijven staan. 
Geschrapt is het aparte rubriekhoofd 'Bibliografische bijdragen'. Wie ze tegenkomt zal ze zelf 
wel als zodanig herkennen.  
 
 
GROOT WOORDENBOEK RUSSISCH-NEDERLANDS. 
EEN STERK STAALTJE VAN 'WOORDENBOEKCRIMINALITEIT'. 
 
J. van Donselaar 
 
Mijn vrouw, die Russisch leert, zag vorig jaar september bij Biblio Globus, een grote boek-
winkel in Moskou, een Russisch-Nederlands woordenboek liggen. Blijkens een vluchtige blik 
op de Nederlandse versie van het titelblad, zou het haar 'Meer 80 000 woorden en uitdruk-
kingen' weten te bieden. Hoewel gebrekkig geformuleerd, beloofde het dus aanmerkelijk 
meer dan de 'circa 40.000 woorden en samenstellingen' in het woordenboek dat ze thuis had, 
en daarom kocht ze het Russische boek voor (omgerekend) f 23. Thuis bleek de nieuwe 
aanwinst een fotokopie te zijn van wat ze al bezat. Wat was hier aan de hand? Een nauwge-
zette vergelijking tussen de twee boeken, een gesprek met de heer Coutinho (uitgever van 
het Nederlandse boek) en raadpleging van een door hem aangereikte, al bestaande 
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signalering van dit geval in Boekblad (6 februari 1998, p. 10) brachten de volgende gang van 
zaken aan het licht. 
 
In 1979 kwam bij Coutinho het Russisch woordenboek; Russisch-Nederlands uit, geschreven 
door professor A. H. van den Baar. Het bevat enig voorwerk, 398 bladzijden woordenboek in 
strikte zin, tenslotte een hoofdstuk 'De hoofdlijnen van de Russische grammatica en syntaxis' 
alsmede enige hier niet ter zake doende aanhangsels. Het is in deze vorm met minieme 
correcties vier maal herdrukt. De zesde druk, uit 1995, is evenwel [p. 2] grondig herzien en 
uitgebreid, waardoor de omvang met circa 100 bladzijden toenam. 
 
Het genoemde Russische boek heet Groot woordenboek Russisch-Nederlands. Het heeft een 
Nederlands en een Russisch titelblad, waarvan het eerste als schrijvers geeft 'P. Mironov, 
prof. L. Geestermans' en als uitgeverij Lingvistika, Moskou, 1997. Andere zakelijke gegevens 
over de herkomst luiden (vertaald): 'Schrijverscollectief onder algemene leiding van P.M. 
Mironov en prof. L. Geesterman. Speciale redacteur doctor B. van deer Baard, Den Haag.' 
Vermeld worden ook een ISBN-nummer en het registratienummer waaronder de uitgever bij 
de Russische schrijversbond staat ingeschreven. Onder het copyright staat weer die uitgeverij 
en 'Reproductie (overname) in enigerlei vorm zonder toestemming van de uitgever verboden.' 
Enige voor Russen relevante delen van het voorwerk en het woordenboek op zich zijn, als al 
gezegd, door middel van fotokopiëren nagemaakt. En dat is het dan. Opmerkelijk is, dat een 
oudere dan de nieuwe, herziene druk van Coutinho is gebruikt en dat Van den Baars 
verwijzingen bij de lemmata naar zijn laatste hoofdstuk dus wel gehandhaafd zijn, maar, 
gezien het begrijpelijk ontbreken van dit hoofdstuk hier, geen zin hebben. 
 
Van den Baar en Coutinho kregen lucht van dit alles dankzij hun Russische medewerker Dr. 
V.O. Beloöesov, een neerlandicus aan de universiteit van Moskou, die ook het boek op-
stuurde. Mede door inschakeling van de Russische schrijversbond via de Nederlandse 
ambassade in Moskou bleek het volgende. De schrijvers bestaan niet. Wel was ene S.A. 
Mironov ooit in Rusland een bekende lexicograaf. De bron van het verzinsel Geestermans 
laat zich raden. De uitgeverij bestaat ook niet; het registratienummer is dus gefingeerd en dat 
geldt ook voor het ISBN-nummer. Doordat de verkopers van het boek medewerking weiger-
den, is het niet gelukt de werkelijke herkomst daarvan te achterhalen. Coutinho meldt wel in 
Boekblad (zie boven) : ‘We hebben al wel de Londense organisatie Piracy ingeschakeld en 
zullen de kwestie ook in Frankfurt aan de orde stellen bij collega's.’ Maar verder heeft deze 
uitgever genoeg van alle soesa en laat hij, ook gezien de luchtige opvattingen en de ge-
brekkige wetgeving (of zelfs het ontbreken daarvan) omtrent zulke zaken in Rusland, de 
kwestie verder maar rusten. 
 
Ziedaar een kras staaltje van 'algehele toeëigening', zoals Posthumus het uitdrukt in zijn 
recente vierdelige artikel over 'woordenboekencriminaliteit' in De Woordenaar (1997, 1 en 2; 
1998, 1 en 2). Boekblad spreekt van 'zowel roofdruk als plagiaat'. Plagiaat? Maar wat 
betekent dat als de plagiaris blijkt niet te bestaan? 
 
 
 
KOENEN, ZIJN REDACTEUREN EN WNT-KWALIFICATIES 
 
Siemon Reker 
 
Moerdijk (1998) verstrekt in Het grootste woordenboek ter wereld een ruim overzicht van 
WNT-kwalificaties, waarin het aan feiten waarachtig niet ontbreekt. Dankzij zijn nummering 
van de vindplaatsen wordt snel duidelijk dat hij er maar liefst 260 heeft aangehaald. Dat 
strookt geheel met de openingszin van het artikel: 'Over belangstelling heeft het WNT in zijn 
bijna honderdvijftigjarig bestaan nooit te klagen gehad.' Rond en na de officiële voltooiing van 
december j.l. is er ongetwijfeld nog heel wat citerenswaardigs bijgekomen. 
 
Minstens drie van de kwalificaties van Moerdijk komen als trefwoord in een aantal drukken 
van Koenens Handwoordenboek voor met een uitdrukkelijke verwijzing naar het WNT, dat 
hier overigens nooit met dat acroniem wordt aangeduid. Dat gebeurt ook niet in de edities 
waarvan K. Heeroma de redactie gevoerd heeft, terwijl hij toch het gebruik van die afkorting 
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terdege stimuleerde. (Zie Van Sterkenburg 1992:200.) In Koenen wordt telkens gesproken 
van het 'Woordenboek der Ned. taal' of iets van dien aard. 
 
Dat het ene woordenboek het andere in voorbeeldzinnen noemt lijkt op zich een vrij bijzonder 
verschijnsel. Het zegt natuurlijk iets over de status van een woordenboek waaraan op die 
wijze wordt gerefereerd. 
Het begrip schatkamer, 'vertrek waarin de koning zijn schatten bewaarde' verschijnt in de 
vierde druk (K-4, 1903); figuurlijk gebruik wordt geïllustreerd met de zin: 'dat woordenboek is 
een -.' In K-10 (1914) wordt voor het eerst naar het WNT verwezen: 'het Woordenboek der 
Ned. taal is een -.' In K-11 (1916) wordt daar nog 'op taalgebied' aan toegevoegd. Dit 
gebruiksgeval blijft in Koenen gehandhaafd tot en met Drewes' Grote Koenen (1986). Als De 
Ru daaruit de vereenvoudigde editie K-28 (1987) afleidt, schrapt hij het gedeelte over het 
Woordenboek, en dat komt niet weer terug.  
  
Ook het begrip standaardwoordenboek heeft zekere tijd in Koenen gestaan en vanaf het 
moment van opneming onder referte aan het WNT. M.J. Koenen zelf introduceerde het in K-
10 (1914): ‘woordenboek, dat als standaardwerk kan gelden’, met als bijkans 
programmatische voorbeeldzin: ‘het Woordenb. [p. 3] der Ned. taal, ontworpen door M. de 
Vries, zal een – zijn’. De encyclopedische informatie over de rol van Matthias de Vries blijft 
vanaf K-19 (1940) achterwege. Was dat de invloed van Heeroma die officieel de drukproeven 
‘mede verzorgde’ of hoort dit schrappen bij de laatste wijzigingen die Endepols nog heeft 
aangebracht? Endepols had overigens al in K-14 (1923) Koenens toekomstvoorspelling 
vervangen door een definitieve vaststelling: ‘zal zijn’ werd ‘is’. 
 
H.L. Bezoen voegde in K-23 (1951) verschillende standaard-composita toe, zoals stan-
daardcontract 'als model aangenomen koopcontract', standaardformaat 'als model 
aangenomen formaat' en standaardkous 'goedkope, rondgebreide dameskous, die op een 
apparaat van de vorm van een been verhit wordt om haar de passende vorm te geven'. 
Daartegen heeft standaardwoordenboek het moeten afleggen (net als trouwens 
standaardschoenen die in K-22 van 1949 nog als beter aangemerkt worden dan 
eenheidsschoenen). Het begrip verdween uit Koenen en is daarin niet meer teruggekeerd. 
 
Bezoen is er ook voor verantwoordelijk dat ‘het Woordenboek’ niet meer genoemd werd op 
een andere plaats, namelijk onder het trefwoord taalmagazijn. Ook dat verschijnt met WNT-
verwijzing en al voor het eerst in K-10: ‘het Woordenboek der Ned. Taal is een -, destijds ook 
titel v.e. taalkundig tijdschrift’. Drukken lang blijft deze informatie in Koenen gehandhaafd, tot 
aan Bezoens K-23. Hij handhaaft het trefwoord en de omschrijving dat taalmagazijn eigenlijk 
'schatkamer der taal' betekent en dat het de naam van een taalkundig tijdschrift was, maar hij 
verwijdert de voorbeeldzin met het WNT. Drewes schrapt ten slotte het hele woordartikel in K-
26 (1966). 
 
In zijn artikel over de WNT-typeringen haalt Moerdijk woorden van Bezoen aan uit een 
aflevering van Vrij Nederland. Het betreft het VN-nummer van 2 oktober 1950, p. 9. (Rob 
Tempelaars was zo vriendelijk mij het artikel toe te sturen.). Daarin schaart Bezoen zich 
onder meer achter de kritiek op het trage verschijnen van de afleveringen. Hij noemt het 
woordenboek in dit verband ‘een kolos die van voren niet weet dat hij van achteren leeft’ (zie 
citaat 250 van Moerdijk, blz. 316). Hij prijst overigens de kwaliteiten van de dan verschijnende 
delen en roemt het werk ‘zoals het nu onder leiding van mej. J.H. van Lessen - stellig de 
bekwaamste en ook de degelijkste onzer vrouwelijke taalkundigen – wordt verricht.’ Dr. Van 
Lessen is dan al geruime tijd ziek en overlijdt ruim een jaar later, eind 1951. 
 
Bezoen is in 1948, twee jaar voor zijn beschouwing in Vrij Nederland, aan de bewerking van 
Koenen begonnen, als opvolger van de naar Indonesië vertrokken WNT-redacteur Heeroma. 
Uit de correspondentie gepubliceerd in Posthumus en De Ru (1997: 23) weten we dat 
Bezoen tevoren een plaats aan het WNT is misgelopen. Dat plaatst zijn VN-opmerking over 
het WNT als kolos in een zeker daglicht en misschien ook de twee verwijderingen in zijn 
Koenen-edities, ook al kan hij daar goede argumenten voor gehad hebben. 
 
Bezoen en Heeroma kenden elkaar goed. Heeroma vertrok in 1949 van het WNT naar het 
Verre Oosten. Bezoen trof Heeroma dus niet persoonlijk met zijn opmerking over het WNT. 
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Bij terugkeer naar Nederland in 1952 nam Heeroma zijn plaats aan het woordenboek weer in. 
Enkele maanden later werd hij benoemd tot hoogleraar in de Nedersaksische taal- en 
letterkunde aan de RU Groningen. Dat gebeurde tot zijn eigen verrassing, want de leerstoel 
was naar hij zelf dacht bestemd voor Bezoen. (Zie over een en ander Reker, 1998). De 
Groningse keus voor Heeroma was in feite een keus tegen Bezoen, maar dat heeft hun 
onderlinge relatie niet vertroebeld. In een brief van eind maart 1953 bedankt Heeroma 
Bezoen uitdrukkelijk voor diens felicitatie ter gelegenheid van zijn benoeming, zo blijkt uit 
Reker 1998:130. In het vervolg van de daar aangehaalde brief gaat Heeroma in op de situatie 
bij het WNT. ‘Het Woordenboek zou er zeer mee gebaat zijn als iemand van jouw 
capaciteiten er leiding aan zou kunnen geven. De grote moeilijkheid is echter dat je 
onmogelijk dadelijk een leidende positie kunt krijgen, omdat het wel een drie jaar duurt voor je 
een all round lexicograaf bent. Op 't ogenblik is het Woordenboek een schaapskooi zonder 
herder. Ik hoef je dat niet in bijzonderheden uiteen te zetten, maar je voelt wel dat het niet 
prettig is in deze periode er je opleiding te moeten ontvangen, vooral niet wanneer je al 
iemand bént, en dat het vrijwel onmogelijk is daarna de anderen, die je hebben opgeleid, 
voorbij te schuiven naar een leidende positie. Als vriend kan ik je daarom alleen maar de raad 
geven: zet je pogingen om bij het Woordenboek te komen niet voort. Hoe het met het 
Woordenboek zal gaan als ik weg ben, weet ik niet, maar ik houd mijn hart vast. (...)’ 
 
‘Zonder herder,’ schreef Heeroma: Dr. C.H.A. Kruyskamp is als oudste redacteur degene die 
verwacht Dr. Van Lessen op te volgen als hoofdredacteur, maar is rond de tijd van Heeroma's 
schrijven nog juist met ziekteverlof. 
 
Verwijzingen 
Moerdijk A. (1998), 'WNT-kwalificaties'. In: F. Heyvaert e.a., Het grootste woordenboek ter 
wereld. Een kijkje achter de kolommen van het [p. 4] Woordenboek der Nederlandse Taal 
(WNT). Den Haag/Antwerpen, p. 291-317. 
Posthumus, J. en C.A. de Ru (red.) (1997), Honderd jaar Koenen, Utrecht/Antwerpen.  
Reker, Siemon (1998), 'Heeroma als deus ex machina. Het ontstaan van de leerstoel Neder-
saksisch.' In: Driemaandelijkse Bladen 50, p. 112-136. 
Sterkenburg, P.G.J. van (1992), Het Woordenboek der Nederlandse Taal. Portret van een 
Taalmonument. 's-Gravenhage. 
 
OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN TUSSEN DUITSE EN NEDERLANDSE 
ANGLICISMEN* 
 
Jan Posthumus 
 
'Anglicismen', dat wil zeggen taalkundige ontleningen aan het Engels, komen zoals bekend in 
het Nederlands in groten getale voor. Hoewel het Duits voor vele Nederlanders nog de 
reputatie heeft dat het vreemde woorden zo veel mogelijk vervangt door inheemse, heeft zich 
ook in die taal een grote stroom Engelse woorden genesteld. Ze hebben recent plaats 
gekregen in een driedelig Anglizismen-Wörterbuch (1993-1996), kort aangeduid als AWb, dat 
werd ontwikkeld aan de universiteit van Paderborn. Hun uitvoerige beschrijving beslaat niet 
minder dan 1752 bladzijden, zodat de vraag zich aandient welke taal, het Nederlands of het 
Duits, eigenlijk de meeste Engelse woorden heeft opgenomen. Voor wie het AWb niet kent, 
de omvang ervan wordt zeer sterk bepaald door de grote hoeveelheid opgenomen citaten: 
het aantal behandelde woorden bedraagt omstreeks 3500.  
 
Wie enigszins thuis is in het Duits en het Duitse leven merkt al snel dat de twee talen niet 
altijd dezelfde woorden hebben geadopteerd. Wie in het voetballen is geïnteresseerd komt in 
het Duits niet gauw de bij ons nog altijd zeer gangbare woorden goal, keeper en corner tegen. 
De gewone aanduidingen daarvoor zijn Tor, Torwart en Eckball of Ecke. Als we iets verder 
kijken blijkt het totale beeld niet eenvoudig een zaak van wel of niet. Het AWb toont aan dat 
de Engelse termen ook in het Duits bestaan, zij het vooral als regionalismen (Oostenrijk en 
Zwitserland). Verder gebruikt het Nederlands, vooral in geschreven taal, natuurlijk ook het wat 
deftiger doelpunt, doelverdediger en hoekschop.  
 
We zien hier al meteen dat we bij de vergelijking niet alleen te maken hebben met woorden 
die in de ene taal wel en in de andere niet voorkomen, maar dat het ook een kwestie kan zijn 
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van relatief meer versus relatief minder. Een anglicisme dat in de ene taal wijd verbreid is kan 
in de andere een slechts marginaal bestaan leiden. Een eenduidig ja of nee daarentegen 
vinden we, als we nog even bij de sport blijven, bij de stick waarmee in Nederland hockey 
wordt gespeeld; deze staat in het Duits bekend als Schläger. Dit weinig specifieke 'slaander' 
kan ook dienst doen bij andere sporten, en is inderdaad ook de gebruikelijke benaming voor 
ons (tennis)racket, waarbij moet opgemerkt dat het AWb hier toch ook nog enkele 
gebruiksgevallen met Racket offreert. Even onbekend als stick lijkt ook de bij ons algemeen 
gebruikte term race: het Duits spreekt hier van das Rennen en zo is ook onze ratrace in het 
AWb te vinden als Rattenrennen. 
 
Een beschouwing over de overeenkomsten en verschillen tussen de anglicismen in beide 
talen mag niet blijven steken in terloopse opmerkingen, maar moet gebaseerd zijn op een 
meer systematische vergelijking van een breder corpus. Als vergelijkingsobject voor wat ook 
dan nog een voorlopig onderzoek moet blijven heb ik gekozen het woordbestand dat begint 
met de letter C, een traject dat in beide talen een flink aantal anglicismen bevat. 
 
Betrouwbaarheid van de vergelijking 
 
Geldige uitspraken vereisen dat er op dezelfde voet wordt vergeleken. Dat is nog niet zo een-
voudig, want volstrekt betrouwbare gegevens over de aanwezigheid van anglicismen in 
verschillende talen, en met name over de gebruiksfrequentie ervan, zijn niet voorhanden. 
Zeker in de beginfase heeft dit ook de nodige problemen opgeleverd voor de nog in ontwik-
keling zijnde Usage dictionary of anglicisms in selected European languages (UDASEL), on-
der redactie van Manfred Görlach. In hoeverre deze bevredigend konden worden opgelost 
moet worden afgewacht.  
 
Wie wil vergelijken moet daarom roeien met de riemen die hij heeft. In mijn geval beschik ik 
over eigen kennis van de Nederlandse anglicismen, die mij ook in staat stelt een ruwe 
schatting te maken van hun gebruiksfrequentie, maar was ik voor de Duitse aangewezen op 
secundaire bronnen. De degelijkste daarvan is ongetwijfeld het AWb, dat stoelt op een sys-
tematisch bewerkt tekstcorpus van aanzienlijke omvang. Toch heeft dat woordenboek een 
aantal beperkingen waarmee de anglicismenvergelijker terdege rekening dient te houden. Uit 
het niet voorkomen van een anglicisme in het AWb mag met name niet de conclusie worden 
[p. 5] getrokken dat het in het Duits niet bestaat of bestaan heeft. 
 
De volgende factoren spelen hier een rol. In de eerste plaats is het corpus waarop het is 
gebaseerd in 1989 afgesloten, en hoewel tijdens de bewerkingsfase - de drie delen versche-
nen achtereenvolgens in 1993, 1994 en 1996 - nog enkele data werden toegevoegd, zullen 
bepaalde recente ontleningen niet meer zijn meegenomen.  
 
Naast de onvermijdelijke veroudering waaraan ieder woordenboek onderhevig is, kent het 
AWb nog andere beperkingen, die in de inleiding overigens eerlijk worden genoemd en 
verantwoord. Dat frequentie van voorkomen een rol heeft gespeeld bij het opnamebeleid 
wordt min of meer terloops meegedeeld in de interessante paragraaf 1.3: 'Anglizismen in 
deutschen Wörterbüchern' (p. 28 ev). Helaas wordt nergens vermeld hoe vaak een angli-
cisme moest voorkomen om opgenomen te worden. Redacteur Ulrich Busse heeft me echter 
meegedeeld dat daarvoor een vuistregel van vijf onafhankelijke citaten werd aangehouden. 
Een uitzondering kon worden gemaakt als op die manier naar het subjectieve oordeel van de 
bewerkers belangrijke anglicismen uit de boot dreigden te vallen. Dan werd soms nog gericht 
naar extra citaten gezocht.  
 
Een volgende beperking staat aangegeven in de ondertitel van het boek: het AWb heeft als 
onderwerp 'der Einfluss des Englischen auf den deutschen Wortschatz nach 1945'. Nader 
wordt geëxpliciteerd (p. 36) dat oudere ontleningen een plaats hebben gekregen, als ze na 
1945, bijvoorbeeld door betekenisuitbreiding, nog nieuwe ontwikkelingen hebben vertoond. 
Zo konden clown en club gelukkig worden opgenomen. De namen van hondenrassen zoals 
collie, cocker spaniel etc. zoekt men echter tevergeefs.  
 
De beslissing om exotismen, hier ook wel Zitatwörter genoemd, buiten te sluiten (p. 37) kan 
men billijken. Een laatste beperking geldt de vaktaal. Niet helemaal onbegrijpelijk stelt 
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Carstensen (p. 39) dat het AWb geen volledig woordenboek kan zijn van aan het Engels 
ontleende vaktermen. Ze zijn opgenomen voorzover ze in de algemene taal zijn door-
gedrongen. Dit wordt afgemeten aan het aantal citaten in de krant. De sport is dus relatief 
goed vertegenwoordigd, maar ook hier vallen termen af die niet aan zekere wederom niet 
nader genoemde frequentie-eisen voldoen. Dat heeft wel eens geleid tot 'problematische 
Entscheidungen'. Meegedeeld wordt dat van de golftermen uit dien hoofde caddie wel is op-
genomen, club (de golfstok) en cut (de 'schifting', d.w.z. de beslissing wie op grond van de 
score in de twee eerste ronden door mag naar de twee slotronden) niet.   
In een eerder stadium, toen de plannen voor het woordenboek vaste vorm gingen aannemen, 
werd in overweging gegeven na elk alfabetisch gedeelte een kale lijst toe te voegen van wel 
gevonden, maar niet verder behandelde woorden en uitdrukkingen. Helaas is het daar 
vanwege de vele arbeid die na de dood van Carstensen nog moest worden verricht om het 
woordenboek überhaupt nog uit te kunnen geven niet van gekomen.  
 
Wat voor concrete gevolgen heeft dit nu voor de inhoud van het AWb? Inzicht daarin wordt 
ons verschaft door de discussie van de lijst van anglicismen beginnend met sh- welke 
onderdeel vormt van de al even genoemde paragraaf 1.3; 'Anglizismen in deutschen 
Wörterbüchern' (p. 28-35). Van het totaal van 101 woorden dat uit de verschillende bronnen 
is bijeengeharkt blijkt het Paderborner corpus, waaruit het AWb werd samengesteld, het 
hoogste aantal, namelijk 74 te bevatten. Vervolgens wordt geadstrueerd hoe door toepassing 
van de selectiecriteria uiteindelijk slechts 41 een plaats krijgen in het woordenboek. Of dit 
doorlaatpercentage van 55% ook geldt voor de rest van het bestand wordt niet meegedeeld, 
maar het zal duidelijk zijn dat het niet-aantreffen van een Nederlands anglicisme in het AWb 
niet betekent dat het in het Duits niet voorkomt. 
 
Zo veel mogelijk rekening houdend met deze beperkingen heb ik voor de vergelijking een 
aantal naar mijn oordeel redelijk frequente Nederlandse anglicismen naast het AWb-bestand 
gelegd, en heb waar nodig verder gezocht in andere Duitse woordenboeken. Vooral het 
Duden Fremdwörterbuch (= DF), waarvan in 1997 een zesde druk verscheen, bewees hier 
goede diensten. Ik blijf me bewust dat wat ik hier aanbied niet meer kan zijn dan een globale 
voorlopige inventarisatie. Bij de vergelijking heb ik de letterafkortingen, waaronder allerlei 
samenstellingen met CA (= computer-aided, computer-assisted), buiten beschouwing ge-
laten. 
  
Een vergelijkend overzicht van anglicismen beginnend met de letter C 
 
Het is bekend dat de meeste ontleende woorden zelfstandige naamwoorden zijn, die de 
zaken benoemen die uit de vreemde cultuur worden overgenomen. Getalsmatige verschillen 
zeggen hier iets over de relatieve bereidheid van een taal een anglicisme op te nemen en al 
dan niet te vervangen door een inheemse term. Op de tweede plaats komen de 
werkwoorden, al dan niet met een ontleend [p. 6] zelfstandig naamwoord verbonden. Hun 
aantal houdt mede verband met het gemak waarmee nieuwe werkwoorden in de 
ontvangende taal worden gevormd. Ze krijgen daarom speciale aandacht in de paragraaf  
'Morfologie', waarin in algemene zin wordt nagegaan of er verschil is in de mate waarin 
ontleende Engelse termen deelnemen aan de woordvormingsprocessen die opereren in de 
ontvangende taal. Op de derde plaats volgen de bijvoeglijke naamwoorden, die niet zozeer 
zaken en de ermee verbonden handelingen aanduiden, maar een meer gevoelsmatige 
inhoud hebben. De aanwezigheid van meer adjectieven, die vaak ook als bijwoord kunnen 
worden gebruikt, wijst dus op een intiemere, meer ontvankelijke relatie tussen de 
ontvangende taal en de brontaal. De adjectieven laten we daarom nog enig gewicht in de 
schaal leggen in de afsluitende paragraaf, waarin de balans wordt opgemaakt. 
 
Voorafgaande aan de presentatie van de vergelijkende lijstjes breng ik nogmaals het 
volgende in herinnering:  
a. Nederlandse anglicismen worden alleen opgevoerd wanneer ze redelijk frequent voor-
komen.  
b. Als een anglicisme als niet-aanwezig wordt bestempeld, kan niet worden uitgesloten dat 
het toch marginaal voorkomt.  
c. Letterwoorden zijn niet meegenomen. 
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In het eerste vergelijkingstracé komen nu vooral de zelfstandige naamwoorden aan bod.  
 
A. WOORDONTLENING 
 
1. Duits = Nederlands 
 
Het Nederlands en het Duits hebben door de eeuwen veel zelfde woorden aan het Engels 
ontleend. Daaronder zijn de volgende benamingen voor fenomenen van de moderne maat-
schappij (de met * gemarkeerde termen staan niet in het AWb):  

callgirl, camcorder, camper, caravan, carpool, carport, cartoon, cash, cash-and-carry, 
casual(s)* (kleding), catering, charter, charts, checklist, check-up, cheerleader* (sport), 
cheeseburger, chip (electronica en zoutje), clip, clone, club, cluster, coach (sport), coat, 
cockpit, cocktail, cocooning, coke (het drankje), cold-cream, combo, comeback, comedy*, 
coming-out, common sense*, compact disk (CD), computer (met talloze samenst., het 'virus' 
inbegrepen), concern (D. Konzern), conditioner* (cosmetica), consultant, container, controller, 
copyright, copywriter, corned beef, cornflakes, couch potato*, country & western (muziekstijl), 
court (b.v. in tennis), cover (popmuziek: nieuwe versie van oud nummer), covergirl, cover-up, 
crack (drug en sport), cracker, crash, crew, crooner, cross (veldloop, veldrit), cup, cursor, 
cyberspace*. 
 
Binnen deze groep zijn er zeker nog verschillen in status. Een volledige beschrijving zou nog 
moeten aangeven of, en ook hoe frequent, er in de ontlenende taal moedertaalequivalenten 
worden gebruikt. Caravan bijvoorbeeld is in Nederland voor alle lagen van de bevolking de 
normale benaming, zonder echt gangbare alternatieven. In Duitsland echter 'konkurriert 
[Caravan] mit den dt. Wörtern Wohnwagen und Wohnanhänger'. (AWb, p. 208). 
 
2. Nederlands wel, Duits niet (of zelden) 
 
Vergelijking van mijn Nederlandse bestand met dat van het AWb levert een sterk getalsmatig 
overwicht op voor het Nederlands. Ik vermeld hier alleen de meer saillante gevallen. Enkele 
woorden die vanwege hun afwezigheid in het AWb deel uitmaakten van een voorlopige eerste 
lijst zijn geschrapt, toen ze wel werden gevonden in de nieuwste druk van het DF (1997). Het 
betreft hier catwalk (D. Gehsteig), cliffhanger, close-up (D. Nahaufnahme), coming man. Hier 
en daar zijn de gangbare Duitse termen toegevoegd. 
 
camel (D. Kamelhaar; Kamelhaarfärben), candid camera (D. versteckte Kamera), cap (D. 
Reitkappe), captain (D. Mannschaftskapitän), captain of industry, card (zoals in creditcard, D. 
Kreditkarte; zie beneden), car-ferry (D. Autofehre), clash (D. Zusammenstoß), classic (D. 
Klassiker), clean-shaven, close (adj.; en samenst. als close finish, close harmony), collect 
call, collector's item (D. Sammlerstück), commitment, core business, craze, cream cracker, 
cruise (D. Kreuzfahrt). (Zie ook nog B.1.d voor de infinitieven en D. voor de bijvoeglijke 
naamwoorden.) 
 
2.1. creditcard, classic en cult als bijzondere gevallen 
 
Opmerkenswaard is het verschil in acceptatie van de Engelse samenstelling credit card. In 
beide talen zijn voor beide woorddelen equivalenten aanwezig: N. heeft krediet en kaart, D. 
Kredit en Karte. Het Duits stelt hieruit het gangbare Kreditkarte samen. Een overeenkomstig 
kredietkaart is in het Nederlands echter niet gebruikelijk; daar heeft creditcard verre de 
voorkeur. Card is (als simplex of in samenst.) inmiddels de ingeburgerde benaming van een 
speciaal soort kleine plastic kaart, die [p. 7] geld uit de muur tovert, als betaalmiddel kan 
worden gebruikt, sloten of slagbomen opent, of andere privileges verleent. 'Gebruik uw Card 
ook in Nederland, want u kunt nu betalen bij ruim 80000 adressen', verzekert VISA ons. En 
'een beetje wereldburger heeft tegenwoordig zijn portemonnee volgepropt met allerlei plastic 
cards', lezen we in De Volkskrant (26.9.98, p.49). Dat de benaming in Duitsland, hoewel 
minder ingeburgerd, toch niet helemaal ontbreekt blijkt uit het opschrift Bahn Card op de 
voordeelkaart van de Deutsche Bahn.  
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Dat het Nederlands, ondanks de eerdere aanwezigheid van een Nederlands (of verne-
derlandst) equivalent, meer dan het Duits geneigd is een anglicisme ongewijzigd over te 
nemen blijkt ook nog uit het voorbeeld classic, waarvoor het ingeburgerde germanisme klas-
sieker al beschikbaar was. Het Duits schijnt daarentegen genoeg te hebben aan Klassiker. 
 Interessant zijn ook de lotgevallen van het Engelse begrip cult. Omdat in het Nederlands de 
oudere ontlening cultus een heel andere betekenis heeft, is het Engelse cult een welkome 
aanvulling in ons woordbestand. Het figureert ook veelvuldig in samenstellingen van het type 
cultboek, cultfilm en cultfiguur. Omdat het Duits al over een verwant begrip Kult beschikte, zijn 
de nieuwe samenstellingen daar geruisloos bij ondergebracht en worden de genoemde 
begrippen schijnbaar niet eens als ontleningen herkend. 
 
In deze drie gevallen brengt het Duits de nieuwe begrippen dus thuis onder al eerder be-
staande woordvormen. Hoewel het Nederlands ook toe had gekund met kredietkaart en klas-
sieker, is door ons toch een nieuw Engels synoniem geadopteerd. Het Duits geeft dus blijk 
van een iets hogere weerstand tegen het Engels.  
 
2.2 enkele anglicismen met een breder betekenisprofiel in het Nederlands dan in het Duits. 
 
Uit de potentiële candidaten noem ik hier slechts drie markante voorbeelden, te weten 
claim(en), clean en coveren, die in het Nederlands een onmiskenbaar breder betekenisprofiel 
hebben dan in het Duits. Toevallig vertegenwoordigen ze verschillende woordsoorten.  
 
Het zelfstandig naamwoord claim is in beide landen bekend geraakt uit verhalen over de 
Amerikaanse goldrush in de vorige eeuw, waarin goudzoekers door het inslaan van een 
aantal palen een stuk grond als eigendom konden 'claimen'. Claim bleef ook in vertaling de 
typische benaming voor zo'n stuk afgepaald land. Als zodanig in Duitsland en Nederland 
aanvankelijk nog een exotisme - en uit dien hoofde niet gerechtigd voor opname in het AWb - 
kreeg het begrip vervolgens in de eigen omgeving ruimer baan in de algemenere betekenis 
'bezitsaanspraak'. Blijkens de ook in figuurlijke zin veel voorkomende collocatie einen Claim 
abstechen (vgl. E. to stake a claim) is iets van de oorspronkelijke contekst kennelijk in het 
Duits blijven hangen. Naast deze enige in het AWb geregistreerde betekenis (equivalent aan 
een claim leggen (op)) heeft het Nederlands als frequente betekenissen ook nog 
'schadevordering' (vgl. in de verzekeringsbranche ook de befaamde no-claimkorting) en 
'bewering (dat iets waar zou zijn)'. Daarnaast wordt ook het werkwoord claimen, niet gere-
gistreerd in Duitse woordenboeken, veelvuldig gebruikt. 
 
Het leenwoord clean komt in het AWb in de eerste plaats voor als nicht mehr drogen-
abhängig, en in tweede instantie als sauber, ordentlich, makellos, dit in verschillende 
contexten. Deze zou men voor het Nederlands aanzienlijk moeten aanvullen en expliciteren. 
Het eerste gebruik dekt zeker ook (in de sport) 'geen doping gebruikend' en (bij politie-
onderzoek) 'niet in het bezit van drugs'. Onder het tweede vallen specifieke betekenissen als 
fair, sportief ('een cleane wedstrijd'), strak, zonder tierelantijnen ('een strakke, cleane 
dansstijl'), welke laatste betekenis kan doorlopen naar de betekenis steriel ('Rostropowitsj 
vindt de plaatopname veel te clean, geen concertzaalatmosfeer'). Deze laatste betekenis is 
overigens in het Engels onbekend. 
 
Covern is in het AWb zeer schamel vertegenwoordigd met de betekenis uit de popmuziek: 
'iemand anders nummer in een nieuwe versie uitbrengen'. Daarnaast heeft het Nederlands 
coveren allereerst als 'aandacht schenken aan' of in de journalistieke zin '(een gebeurtenis) 
verslaan'. Iets marginaler lijkt de betekenis 'bestrijken, afdekken' ('met deze voorzieningen is 
het Noorden goed gecoverd'). Na de laatste oorlog, toen nieuwe banden nog schaars waren, 
gaf men afgesleten autobanden vaak nog een tweede leven door ze te 'coveren', d.w.z. ze 
'van een nieuw loopvlak te voorzien' (D. runderneueren). Daar deze operatie in het Engels 
retreading heet, blijft de oorsprong van deze Nederlandse betekenis in nevelen gehuld. 
 
3. Duits wel, Nederlands niet  
 
Terwijl ik bij de categorie 'Nederlands wel, Duits niet' (zie boven, 2) te kust en te keur kon 
gaan, heb ik aanzienlijk meer moeite gevallen van het omgekeerde op te diepen. Buiten een 
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aantal woorden waarbij het al dan niet [p. 8] aanwezig zijn van cognaten een rol speelt (zie 
3.1), offreer ik hier de volgende gevallen: 
 
caddyhose (AWb; golfbroek voor dames), Kanter (E. canter, korte galop; al in de 19e eeuw 
ontleend), cloth (DF; katoenen of halfwollen stof gebruikt als voering). 
 
Wat hun status in het Duits betreft, lijkt alleen Kanter een vrij algemeen woord: men spreekt 
bijvoorbeeld ook van een Kantersieg, een zege behaald, zoals men tegenwoordig zegt, 'met 
de vingers in de neus'. Naast de genoemde gevallen heeft DF nog verschillende technische 
termen, waarvan enerzijds de gangbaarheid in het Duits en anderzijds hun mogelijke 
aanwezigheid in het Nederlands moeilijk is te bepalen. Voorbeelden zijn canning en castor (in 
verband met de kernenergie), Crookesglas (soort brillenglas), Crumblage (procédé op kunst-
gebied) en het sociologische begrip Cultural Lag. 
 
3.1. invloed van cognaten  
 
Het compositum creditcard kan door samenvoeging van al bestaande verwante simplexen 
zonder veel moeite worden omgezet tot enerzijds D. Kreditkarte, anderzijds N. kredietkaart. 
We zagen dat dit voor het Nederlands, anders dan voor het Duits, geen belemmering vormde 
het Engelse leenwoord creditcard te verwelkomen.  
Toch gaat het ook wel eens anders toe. Bij onderstaande simplexen, door het Duits aan het 
Engels ontleend, heeft het bestaan van een vorm- en betekenisverwant woord in het Neder-
lands een Engelse ontlening tegengehouden: 
 
Camp (syn. Lager) Ndl. had al kamp  
Campen/Camping (ged. syn. zelten) Ndl. had al kamperen 
Champion/Champ (syn. Meister, Sieger) Ndl. had al kampioen 
 
Het camp was deel van de leefwereld van de soldaten die in de oorlog in Engelssprekende 
landen gevangen hadden gezeten, en dit woord breidde zich vervolgens over allerlei andere 
contexten uit. Het kan volgens het AWb behalve een (Kriegs)gefangenenlager, ook een 
Flüchtlingslager, een Ferienlager en een Trainingslager aanduiden. Campen heeft voor boven 
zelten dat het ook het verblijf in een caravan dekt. Het Duitse camping duidt, net als in het 
Engels, een activiteit aan, heeft dus niet, zoals in het Nederlands en het Frans, de betekenis 
'kampeerterrein'. Het komt in veel samenstellingen voor die in het Nederlands kampeer- als 
eerste lid hebben, zoals Campingartikel, Campingferien, Campinghütte, etc. Vergelijkbare 
camping-composita komen ook in het Nederlands voor. Nederlandse woordenboeken 
vermelden weliswaar bij camping ook een betekenis 'het kamperen', maar de taalgebruiker 
zal de samenstellingen vermoedelijk in verband brengen met de andere, overheersende 
betekenis: campingartikelen zijn dan artikelen 'voor gebruik op de camping', wat natuurlijk in 
dit geval eigenlijk hetzelfde is als kampeerartikelen. Ten slotte: de Nederlandse camping heet 
in het Duits Campingplatz, in het Engels zelf camp(ing) site.  
 
Een laatste geval waarbij de aanwezigheid van een cognaat een rol speelt betreft het Engels-
Nederlandse koppel to crack en kraken, waartegenover het Duits knacken stelt. Er was dus in 
het Duits meer aanleiding om voor specifieke nieuwe contexten een werkwoord cracken (met 
zelfst. naamw. cracker) te ontlenen. Het AWb geeft aan dat men olie kan cracken (om bv. 
benzine te produceren) en ook codes, processen die in het Nederlands normaliter met kraken 
worden aangeduid, alhoewel in de olie-industrie ook in Nederland wel eens de Engelse term 
wordt gebruikt. Grappig is dat ook de computerkraker in het Duits als cracker kan worden 
aangeduid. Die persoon staat bij ons bekend als hacker, een benaming overigens die ook in 
het Duits wel voorkomt.  
 
3.2 enkele gevallen van ruimer gebruik in het Duits dan in het Nederlands 
 
Doorlopen van het AWb levert nog vier gevallen op van een Duits meer tegenover een 
Nederlands minder, namelijk couch, clan, clever en crew. Couch is in 1943 in Kramers' 
Woordentolk opgenomen en is vanaf 1950 gecanoniseerd in de Grote Van Dale. Desondanks 
is het nooit een gebruikelijke benaming voor het zitmeubel in kwestie geweest; het is thans 
eigenlijk alleen maar bekend in de samenstelling couch potato, de benaming voor de tv-

 

 
 

 9



verslaafde. Ik beschouw couch, in het Duits aanwezig vanaf de jaren dertig, dan ook als een 
typisch Duits anglicisme.  
 
De andere drie woorden hebben in beide talen ontegenzeggelijk een gevestigde status, zij het 
dat ze in het Duits een veel wijdere toepassing hebben gekregen.  
 
De behandeling van Clan, vaak op zijn Duits uitgesproken met lange [a:], vergt met vier 
betekenisonderscheidingen in het AWb twee volle pagina's. Allerlei verbanden kunnen 
worden aangeduid, allereerst de familieclan, maar ook groeperingen van personen met [p. 9] 
dezelfde politieke, economische, beroepsmatige en zelfs misdadige interessen. We kunnen 
dit illustreren met in het Nederlands moeilijk denkbare samenstellingen als Industrie-Clan, 
Hollywood-Clan, en Denver-Clan, dit laatste als Duitse titel voor de ook in Nederland vertoon-
de soapserie Dynasty. In het Nederlands, waar clan veel minder frequent voorkomt, beperkt 
het gebruik zich in hoofdzaak tot familiegroepen en heeft het in andere contexten een 
negatieve samenzweerderige connotatie, die in het Duits beslist niet altijd aanwezig is. 
 
Ook Crew, dat in het AWb drie pagina's beslaat, kan in het Duits een veelheid van groepen 
aanduiden, meer dan bij ons de scheeps- of vliegtuigbemanning, of de film-equipe. Het is een 
aanduiding voor allerlei groepen die ergens samen aan werken, een synoniem van Team, 
welk woord het Nederlands en ook het Engels zelf in veel van de citaatzinnen zou willen 
substitueren. 
 
In wezen onengels gebruik, zoals bij Clan en Crew, vinden we niet zozeer bij het adjectief 
clever, hoewel in het Duits gemakkelijker een negatieve connotatie in de zin van 'sluw' kan 
optreden. In het Nederlands komt het beslist minder voor en wordt het altijd in positieve zin 
gebruikt. Naast clever komt in het Duits ook Cleverness, in het Nederlands onbekend, 
geregeld voor. Dat toont aan hoe zeer clever in het Duits is ingeburgerd. Een tweede bewijs 
daarvoor is het afgeleide Cleverle, een verkleinwoord met een Zuid-Duits achtervoegsel -le 
(vgl. het Zwitsers -li), dat zoiets als 'slimpie' betekent. Het bestond vooral als bijnaam van 
Lothar Späth, van 1978-1990 minister-president van Baden-Würtemberg, en het is dus de 
vraag of dit epitheton courant zal blijven nu hij meer in de schaduw is getreden.  
 
B. MORFOLOGIE 
 
Zodra leenwoorden in het zinsverband van de ontvangende taal optreden vallen ze onder de 
ijzeren wetten van het daar heersende flexiesysteem. Zelfstandige naamwoorden krijgen een 
meervoud en eventueel nog andere naamvalsvormen, werkwoorden worden naar behoefte 
vervoegd. Ook krijgen zelfstandige naamwoorden een woordgeslacht toegewezen. Deze 
noodzakelijke aanpassing gebeurt voor beide talen op dezelfde wijze. Omdat kwesties van 
wel of niet en meer of minder hier geen rol spelen, hoeft over dit onderwerp dus niet te 
worden uitgeweid.  Minder dwingend dan de flexiewetten zijn de regels die de vorming van 
woordafleidingen en samenstellingen beheersen. Ze werken ook op ontleende woorden, 
maar we mogen niet a priori aannemen dat dit voor verschillende talen in dezelfde mate 
gebeurt. Bij de morfologische processen die we hier onder de loep nemen betrekken we ook 
de vorming van infinitieven. Deze worden meestal door toevoeging van N. -en, resp. D. -(e)n 
afgeleid van de Engelse stamvorm. Ook worden ze soms afgeleid uit een overgenomen 
Engels zelfstandig naamwoord.  
 
We stellen de verschillende categorieën nu een voor een aan de orde. 
 
1. Infinitieven 
 
Nieuwe infinitieven worden in het Nederlands zeer gemakkelijk gevormd. Ze kunnen bijvoor-
beeld vrij worden afgeleid van zelfstandige naamwoorden. Denk aan voorbeelden als mon-
tignaccen ('het Montignacdieet volgen') en postdoccen ('de gouden regel onder fysici is 
‘postdoccen’ in het buitenland.') Ook het beoefenen van sporten kan eenvoudig met een 
infinitief worden aangeduid, zoals bridgen, hockeyen, voetballen. Dit kan in het Duits en het 
Engels zelf niet: daar gebruikt men 'hockey spielen', 'to play hockey'.  
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Infinitieven van Engelse stam duiken vaak op naast eerder overgenomen vormen op -ing, 
zoals Nederlands aquaplanen naast aquaplaning. De inventarislijstjes die hier worden 
verstrekt laten zien dat dergelijke koppels ook in het Duits voorkomen. Het AWb geeft naast 
Aquaplaning echter geen Duitse infinitief, en als we ook het lijstje in 1.2 (beneden) in 
beschouwing nemen, moeten we constateren dat de vorming van infinitieven in het 
Nederlands vlotter verloopt dan in het Duits. Vaak worden deze infinitieven aanvankelijk 
slechts als substantief gebruikt. Pas later laten sommige zich als 'echte' werkwoorden ver-
voegen.  
 
Onderstaande lijstjes zijn geheel gebaseerd op wat is opgenomen in enerzijds AWb, dat 
steeds alle vormvarianten opvoert, maar niet meer up-to-date is, en anderzijds het meer 
recente DF, dat mogelijk spaarzamer is met het opnemen van verwante vormen. Ik geef ze 
dus met alle voorbehoud.  
 
1.1 Duits = Nederlands 
 
cancel(e)n, charter(e)n, chatten (Internet), checken, coachen, klonen, computer(e)n, 
cover(e)n, crashen, cutten (film). 
 Ondanks de extra s in de Duitse vorm kan ook coken/koksen (cocaïne gebruiken) hier ge-
noemd worden. (Zie voor dit laatste paar ook 5.) 
 
[p. 10] In beide talen komen naast de infinitieven ook de -ing-vormen checking, coaching en 
cloning voor.  
 
1.2. Nederlands heeft infinitief, Duits alleen -ing-vorm 
 
canvassen, caravannen, casten, cateren, cocoonen, cruisen (sex.bet.) 
 
Zoals gezegd treden in het Nederlands infinitieven en -ing-vormen vaak paarsgewijze op. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor de onderstreepte werkwoorden in bovenstaand rijtje. Dat canvassing 
niet werd aangetroffen kan op toeval berusten. Duits Caravaning lijkt een rechtstreekse 
overname van Engels caravan(n)ing. Nederlands caravannen kan men zien als een van het 
zelfstandig naamwoord caravan afgeleide infinitief, een verder voorbeeld van dit in onze taal 
buitengewoon productief morfologisch proces. 
  
1.3. Alleen Duits 
 
clipsen (= vastklemmen) 
 
Men kan dit werkwoord in verband brengen met E. to clip, waarbij in de Duitse infinitief een s 
werd tussengeschoven. Aannemelijker lijkt een verband met het Duitse zelfstandig 
naamwoord Clips, een Engels meervoud dat in het Duits als enkelvoudsvorm wordt gebruikt 
(met meervoud Clipse; vgl. onze paperclipsen).  
 
Dat de infinitiefvorming ook in het Duits eigen wegen kan bewandelen blijkt uit het bestaan 
van twee werkwoorden buiten het C-traject, namelijk bluesen en jazzen, waarvoor ik in het 
Nederlands geen bewijsplaatsen heb, maar die daar niet onmogelijk lijken. Bluesen heeft 
geen Engels werkwoord als voorbeeld en moet dus een Duitse vorming zijn uit het zelfstandig 
naamwoord. Dat zou ook kunnen gelden voor jazzen, hoewel in dit geval to jazz ook bestaat. 
  
1.4. Alleen Nederlands  
 
caddiën, callen* ('er is een voetfout gecalled'), campaignen*, carpoolen, cashen, chippen, 
choken, claimen, clashen*, clusteren, coaten, cooperen* ('de Coopertest afleggen'), counse-
len*, cricketen, croonen, crossen. 
 
Volledigheidshalve is wederom door onderstreping aangegeven welke infinitieven in het 
Nederlands ook een -ing-vorm naast zich hebben.  
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Verder merken we op dat in de Nederlandse situatie deze werkwoorden in symbiose leven 
met een aan het Engels ontleend zelfstandig naamwoord: caddy vormt een paar met caddiën, 
call met callen, enz. Bij counselen en croonen is dat een nomen agentis: counseler en 
crooner. Behalve bij de besterde items, waar niets van enige aard te vinden was, bestaan 
dergelijke substantieven ook in het Duits, maar dan zonder werkwoordelijk gezelschap.  
 
1.5 Oorsprong van aan het Engels ontleende werkwoorden 
 
Of werkwoorden rechtstreeks worden geleend of worden gevormd van een eerder geleend 
substantief is niet altijd uit te maken. Denominatieven lijken in elk geval het intransitief 
gebruikte cashen ('het is leuk voor de mensen dat ze kunnen cashen'), chippen ('u kunt hier 
pinnen en chippen'), choken (de choke in werking stellen), coken (cocaïne gebruiken) en 
cooperen (de coopertest afleggen). In die gevallen waar wel een Engels werkwoord van 
dezelfde vorm bestaat heeft het niet de vereiste betekenis. Ook caravannen (zie boven 1.2) 
en cricketen zullen van het zelfstandig naamwoord zijn afgeleid. Hoewel in dit geval to 
caravan en zelfs het ongebruikelijke to cricket wel beschikbaar zijn, is het zelfstandig naam-
woord in beide talen de dominante vorm waarnaast volgens een geijkt procédé een 
werkwoord wordt gevormd. 
 
Met koksen, dat wil zeggen Koks (cocaïne) gebruiken (vgl. N. coken), heeft ook het Duits 
tenminste één denominatief werkwoord. Clipsen (zie boven 1.3) kan ook op die manier zijn 
gevormd. 
 
1.6 Conclusie 
 
De werkwoordsvorming bij de Engelse leenwoorden vindt in het Duits en het Nederlands 
langs dezelfde lijnen plaats. De daarvoor benodigde morfologische processen lijken in het 
Nederlands echter wat vlotter te verlopen. Opvallend is in dit verband het groter aantal 
denominatieven, en de frequentere aanwezigheid van infinitieven naast ontleende -ing-
vormen.  
 
2. Het vormen van samenstellingen  
 
Dat leenwoorden samenstellingen vormen met woorden uit de moedertaal is in het 
Nederlands en het Duits (en in andere talen) de gewoonste zaak van de wereld. Corpora 
bevatten massa's van deze zogenaamde 'hybriden', en ook het AWb geeft kolommen vol 
gebruiksvoorbeelden. Dat er taalkundige weerstanden [p. 11] zouden bestaan tegen zulke 
gemengde huwelijken wordt door de praktijk weersproken. Samenstellingen worden gevormd 
en gebruikt zodra de behoefte daaraan wordt gevoeld. Het zijn er veel als het leenwoord 
fungeert in een veld waar veel verbanden kunnen worden gelegd. Daardoor is bijvoorbeeld 
het aantal samenstellingen met computer legio.  
 
Hun aantal geeft natuurlijk wel interessante indicaties over de status van een Engels 
leenwoord. Dat het AWb welgeteld 46 samenstellingen met Clan vermeldt (vaak met een 
persoons- of firmanaam als eerste lid), toont zonder meer aan dat dit woord in het Duits een 
veel centralere plaats inneemt dan in het Nederlands, waar het met een klein dozijn al gauw 
ophoudt. Anderzijds ziet men aan het eenzame bestaan in het Duits van Carpool (ook bekend 
als Fahrgemeinschaft) dat die activiteit daar minder wijd verbreid is als bij ons, getuige ons 
cluster carpool, carpoolen, carpoolen, carpooling, carpoolpunt, carpoolstrook, dat gemakkelijk 
nog verder kan worden uitgebreid.  
 
3. Afleiding met suffixen 
 
Ons C-traject bevat slechts weinig afleidingen van deze aard. Die voor de aanduiding van 
vrouwelijke personen (zie a.) zijn taalspecifiek, de andere (zie b.) zijn toevalligerwijze identiek. 
Ter aanvulling van deze magere data betrekken we ook (zie c.) de adjectieven eindigend op -
y in onze vergelijkende beschouwing. Dit vereist een uitstapje buiten het C-traject. 
 
a. vrouwelijke persoonsnamen op -in 
Duits: Kolumnistin, Cutterin en zelfs Clownin 
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Nederlands: columniste 
 
b. andere 
Beide talen hebben -erie en -esk, zoals in clownerie, clownesk. 
 
Ook hier lijken geen significante verschillen op te treden.  
 
c. het suffix -y 
 
Een interessant verschil doet zich voor bij ontleende Engelse adjectieven die eindigen op -y, 
een achtervoegsel dat qua functie en betekenis overeenkomt met N. en D. -ig. Deze 
adjectieven worden door het Nederlands met graagte geadopteerd: een complete inventaris 
(met inbegrip van een aantal weinig frequente gevallen) telt er niet minder dan 46. 
 
Het suffix is zelfs zo populair dat het Nederlands in enkele gevallen daarmee eigen 
nieuwvormingen in het leven roept. Hoewel het suffix -y ook in het Engels nog productief is, 
doen de adjectieven stressy en shocky bepaald on-Engels aan. 
 
In het Duits is het suffix -y veel minder populair. Daar wordt het bij gelegenheid zelfs 
vervangen door zijn Duitse tegenhanger -ig. Zo vinden we daar bluesig (N. en E. bluesy), 
jazzig (N. en E. jazzy) en pop(p)ig (N. en E. poppy), en heeft ook trendy een nevenvorm 
trendig. Deze Duitse vormen kunnen natuurlijk ook rechtstreeks van het Engelse zelfstandig 
naamwoord zijn afgeleid door suffigering met het inheemse suffix. Datzelfde geldt voor een 
Nederlands adjectief als freakerig (N. en E. freaky). 
 
Wat we hier zien is dat in het Duits een sterkere neiging bestaat tot inpassing in het eigen 
taalsysteem. 
 
C. SPELLINGAANPASSINGEN  
 
Ook op spellinggebied vinden we in het Duits aanpassingen die in het Nederlands ontbreken. 
Terwijl in het Nederlands, althans voor woorden in het C-traject, niet aan de Engelse spelling 
getornd mocht worden, is deze in het Duits in bepaalde gevallen aangepast. Het betreft op dit 
moment in elk geval de volgende woorden (de onderstreepte hebben volgens Die neue 
deutsche Rechtschreibung (Bertelsmann, 1996) nog een nevenvorm met C): 
 
Keks (afgeleid van cake), Klan, Klon, Klub, Koks (= 1. cokes; 2. cocaïne), Konzern, Konsols, 
Konurbation, Konter(n) (counter(en)), Kord (= corduroy), Kraul (= crawl), Kricket, Krocket; 
Scheck (= cheque), Schock (familiair voor choke); zenter(n).  
 
In Nederland bestaat een streven de leenwoorden door middel van de vreemde spelling 
herkenbaar te houden, ze in zekere zin te brandmerken. Sluipende aanpassing wordt 
tegengehouden door spellingoekazes die kracht van wet hebben. Alleen kloon heeft een 
gesanctioneerde k-spelling, vermoedelijk vanwege de uiteindelijk Griekse afkomst van dit 
woord. Een informele spelling klup die men wel eens tegenkomt heeft geen erkende status. 
 
In Duitsland is de meer natuurlijke weg gevolgd om de spelling in bepaalde gevallen aan het 
eigen systeem aan te passen. Door vergelijking van de opeenvolgende edities van de Duden 
Rechtschreibung heeft Busse (1993: hoofdstuk 18) laten zien op welke terreinen dit 
gebeurde. Speciale aandacht wordt geschonken (zie de tabellen op p. 186-189) aan de 
overgang van c naar k en soms weer terug, en de veelvuldige aanwezigheid van dubbelvor-
men.[p. 12] De drang tot aanpassing manifesteerde zich vooral in het verleden. Dat ook 
nieuwere leenwoorden als computer en container ooit nog met k zullen worden gespeld wordt 
onwaarschijnlijk geacht.  
  
D. SLOTOPMERKINGEN 
 
Het Duits en het Nederlands nemen beide veel Engelse woorden en uitdrukkingen op, maar 
een vergelijkende studie wijst onmiskenbaar op een getalsmatig overwicht voor het Neder-
lands. Dat onze taal de vreemde elementen gemakkelijker opneemt zal er ten dele mee te 
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maken hebben dat de Nederlander in het dagelijks leven veelvuldiger in aanraking komt met 
de Engelse taal. In de bioscoop en op televisie worden de Engelstalige producties in de 
originele gesproken versie gepresenteerd. Voor het Duitse publiek worden ze echter 
nagesynchroniseerd. De keuze voor het een of het ander is gedeeltelijk een financiële 
kwestie - ondertitelen is aanzienlijk goedkoper - maar belichaamt toch ook een cultuur-
verschil. Vele Nederlandse volwassenen vinden het namelijk onverdraaglijk bekende 
Engelssprekende acteurs plotseling een andere taal te horen spreken, want dat berooft het 
product van zijn authenticiteit. Nasynchronisatie vindt alleen plaats bij kinderfilms, voor een 
publiek dus dat moeite heeft met het lezen van de ondertitels en nog geen kennis van de 
vreemde taal bezit. 
 
Ook zijn er aanwijzingen dat in Nederland verhoudingsgewijs meer Engelse belletrie in het 
origineel wordt gelezen. Men vergelijke de uitgebreide collectie Engelse paperbacks in onze 
betere boekhandels met de vaak nogal bescheidene afdelinkjes bij de Duitse collega's. Tot 
voor kort was het zeker ook nog zo dat de Nederlandse student bepaalde vakliteratuur in het 
Engels moest lezen, terwijl deze in Duitsland in vertaling beschikbaar was. 
 
Een grotere Nederlandse bekendheid met het gesproken Engels blijkt bij sommige product-
namen. In een Duitse tv-reclame werd het tandpastamerk Colgate uitgesproken volgens de 
eigen spellingconventies, dus met drie lettergrepen en rijmend op Agathe; Nederlanders 
daarentegen gebruiken een Engelse uitspraak. Hetzelfde geldt voor de uitspraak van de 
snoepreep Raider. In Nederland wordt dat op zijn Engels uitgesproken, dus als reder, op de 
Duitse televisie gebeurde dat echter helemaal op zijn Duits. 
 
Adjectieven 
 
De mate van intimiteit van het taalcontact is ook af te lezen aan het aantal ontleende 
adjectieven. Zoals boven al aangeduid vormen de adjectieven de minst vanzelfsprekende 
categorie woorden die worden ontleend. Het zijn in zekere zin beschrijvende extraatjes met 
een gevoelswaarde die zich ook gemakkelijk met een inheems woord zou laten uitdrukken.  
 
Ook hier vinden we een sterk getalsmatig overwicht van het Nederlands. Bij de vergelijking 
zijn alleen de adjectieven in aanmerking genomen die zelfstandig voorkomen, niet dus 
degene die alleen werden gevonden als onderdeel van een uitdrukking of samenstelling. Ook 
weggelaten zijn adjectivisch gebruikte stofnamen. 
 
In het C-traject komen de volgende gevallen voor, wederom onderverdeeld naar aanwezig-
heid in beide talen of slechts in één van beide. 
 
In beide talen vinden we: campy, clean, clever en cool. Hiervan zijn clean en cool duidelijk 
overgenomen omdat ze onderdeel vormen van een bepaalde subcultuur, respectievelijk de 
drugsscene en de jongerenwereld. Van hetzelfde soort is campy, een adjectief afgeleid van 
camp ('kitsch'), een begrip uit de artistieke subcultuur.  
 
Adjectieven die alleen in het Duits zijn overgenomen heb ik niet kunnen vinden, maar 
exclusief voor het Nederlands, zij het niet alle even frequent, lijken classy, cleanshaven, 
close, clumsy, cosy, crazy, creepy en crispy. Opvallend is de boven (B, 3c) al besproken 
voorliefde voor adjectieven op -y, die ook buiten het C-traject merkbaar is. Ook daar vinden 
we naast adjectieven die in beide talen voorkomen, zoals bijvoorbeeld groggy, happy, heavy, 
sexy en trendy nog heel wat die aan het Nederlands zijn voorbehouden. Als de meer bekende 
daarvan noemen we bitchy, glossy, shabby, showy en tipsy.  
 
Met dit alles meen ik voldoende te hebben aangetoond dat de Nederlanders zich ontvan-
kelijker tonen voor Engelse termen dan hun oosterburen en dat onze taal daardoor meer 
anglicismen heeft opgenomen dan het Duits. 
 
* Dit artikel is de uitwerking van een lezing gehouden op 7 oktober 1998 voor het Matthias de 
Vries-genootschap. 
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VROEGE VONDSTEN VAN VOGELNAMEN 
 
J. van Donselaar 
 
In de volgende lijst worden vroege vondsten van vogelnamen vergeleken met het vroegste 
jaartal als aangetroffen in het Etymologisch Woordenboek (EWB, 1997), het WNT en de 
tweede druk van Van Dale (1872). De meeste vroege jaartallen ontleen ik aan Van Groen 
(vG,1994). Zij legde het resultaat van haar doctoraal-onderzoek neer in een scriptie, die aan 
de Universiteit van Amsterdam geraadpleegd kan worden, maar uiteraard toch nauwelijks 
bekend is. Aan haar dus de eer voor het opsporen van 21 veelal zeer vroege vondsten van 
namen van steltlopers, waaronder die van de kluut/kluit - vervroegd met 290 jaar - de kroon 
spant. Zelf heb ik 13 vervroegingen opgediept bij Houttuyn (H, de delen over vogels, 1762-
1763), plus nog twee losse elders.  
 
alk (Alca torda). EWB 1778; H I,5:81 (1763). 
auerhaan (Tetrao urogallus). EWB 1773; H I,5:392 (1763, ouerhaan). 
bassaangans, Jan van Gent (Sula bassana). EWB na 1901; H I,5: 
121 (1763, Bassaner Gans).   
bemer, pestvogel (Bombycilla garrulus). EWB 1860; H I,4:223 (1762). 
bokje (Lymnocryptes minimus). WNT 1860; vG 1789 (bakje), 1797 (bokje). 
bontbekplevier (Charadrius hiaticula). WNT 1857; vG 1852. 
bosruiter (Tringa glareola). WNT 1860; vG 1852. 
canutsvogel, kanoetstrandloper (Calidris canutus). EWB 1778, onder 'kanoet'; H I,5:250 
(1763). Zie ook knot. 
drieteenstrandloper (Calidris alba). WNT 1860; vG 1852. 
dunbekwulp (Numenius tenuirostris). WNT 1897. vG 1854-1858. 
franjepoot (Phalaropus-soorten). WNT 1860; vG 1829. 
frankolijn (Francolinus francolinus). EWB na 1950; H I,5:421 (1763, francolyn). 
fratertje (Carduelis flavirostris). EWB 1860; H I,5:550 (1763, frijtertje). 
geitenmelker, nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus). EWB 1856; H I,5:614 (1763) 
goudplevier (Pluvialis apricaria). WNT na 1864; vG 1763. 
griel (Burhinus oedicnemus). EWB 1860; vG 1760. 
grutto (Limosa limosa). EWB 1860; vG 1770, c. 1636 (gritto), 1770 (grutto). 
jabiroe, Amerikaanse reuzenooievaar (Jabiru mycteria). EWB 1847; Keye 1659:67 (jaberou). 
jacana, jassana, een Zuid-Amerikaans waterhoen (Jacana spinosa). EWB 1847; H I,5:276 
(1763). 
karekiet (Acrocephalus, 2 soorten). EWB 1809. Sepp & N. II:93 (1779). 
kasuaris (Casuarius-soorten). EWB 1847; H I,5:310 (1763, i.c. de 'helmcasuaris', C. 
casuarius).  
kluut/kluit (Recurvirostra avosetta). EWB na 1926 (kluut); vG c. 1636 (cluijtiens, mv.). 
knot, kanoetstrandloper (Calidris canutus). EWB 1862; vG 1783. Zie ook canutsvogel. 
krombekstrandloper (Calidris ferruginea). WNT 1897; vG 1854-1858. 
kwartelkoning (Crex crex). EWB 1778. Hou I,5:279 (1763). 
morinelplevier (Eudromias morinellus). EWB 1773; vG 1760 (mornel). 
oeverloper (Tringa hypoleucos). WNT 1860; vG 1852. 
poule pintade, parelhoen (Numida meleagris). EWB, als Franse naam, onder 'poelepetaat' 
(1859). Houttuyn (I,5:378; 1763) stelt, dat het in zijn tijd ook Nederlands was. 
renvogel (Cursorius cursor). WNT 1857; vG 1836. 
ruiter (Tringa-soorten). WNT na 1761; vG 1660. 
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scholekster (Haematopus ostralegus). WNT na 1761; vG 1636. 
steenloper (Arenaria interpres). WNT 1860; vG 1852. 
strandplevier (Charadrius alexandrinus). WNT 1857; vG 1829. 
wiekel, torenvalk (Falco tinninculus). EWB 1846; H I,4:322 (in citaat van 1756, wykel). 
witgatje (Tringa ochropus). WNT 1860; vG 1854-1858. 
wulp (Numenius arquata). WNT 1623; vG 1595. 
zilverplevier (Pluvialis squatarola). WNT 1897; vG 1884. 
 
Bronnen 
 
EWB = P.A.F. van der Veen & Nicoline van der Sijs, 1997. Etymologisch woordenboek, 2e 
druk. Utrecht/Antwerpen, Van Dale Lexicografie. 
Groen, Fleur van, 1994. Steltlopers. Etymologie van de Nederlandse benamingen. 
Universiteit [p. 14] van Amsterdam, Instituut voor Neerlandistiek. 
Houttuyn, M., 1761-1785. Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren, planten en 
mineralen volgens het samenstelsel van den Heer Linnaeus, 38 delen. Amsterdam, F. Hout-
tuyn e.a. 
Keye, Ottho, 1659. Het waere onderscheydt tusschen Koude en Warme Landen. Uitgave in 
eigen beheer. 
Sepp & Nozemann, 1779-1829. Nederlandsche Vogelen, delen I-V. Amsterdam, J.C. Sepp & 
Zn. 
WNT. 
 
 
HET ACTIEVE VERTAALWOORDENBOEK: IN HOEVERRE EEN GRAMMATICA? 
 
Geart van der Meer 
 
Inleiding 
Een van de meest onbevredigende eigenschappen van actieve vertaalwoordenboeken is dat 
zij de gbruiker zo vaak in de kou laten staan zodra het er op aan komt het gevonden 
equivalent in de vreemde taal op natuurlijke en grammaticaal juiste wijze te gebruiken 
(aannemend dan dat het juiste equivalent is gevonden). Vertaalwoordenboeken geven vaak 
weinig of geen informatie over de grammaticale (syntactische en morfologische) 
eigenschappen van woorden en evenmin over de gangbare combinaties, de collocaties. En 
dat terwijl de gebruiker daar natuurlijk het onzekerst is, of althans zou moeten zijn. Dit 
probleem is uiteraard al veel vaker aan de orde gesteld, 1 maar bij mijn weten nog niet vaak 
concreet door middel van een uitvoerig onderzoek naar wat er nu precies ontbreekt aan het 
actieve vertaalwoordenboek in dit opzicht. Enige tijd geleden heb ik aan de hand van een 
vergelijking van Wolters’ Nederlands Engels (afgekort TB, naar Ten Bruggencate) en Van 
Dale Handwoordenboek Nederlands Engels (afgekort VD) (Van der Meer 1995) proberen na 
te gaan waar het aan schortte en welk van de twee het beste uit de bus kwam. Ik zal hier de 
resultaten van de onderzoek nog eens kort samenvatten. Mijn doel hierbij is hierover enige 
discussie los te maken en voorts hoop ik dat anderen eens een soortgelijk onderzoek zouden 
willen doen voor andere talen dan het Engels.  
 
1. Grammaticale informatie 

                                                           
1 Men vergelijke de volgende citaten: It seems rather difficult to accept that the dictionary user is given less 
information on the foreign language, which is of primary concern in the active bilingual dictionary, than on his native 
language. This goes for the phonological, morphological and syntactic levels (Maria Toporowska-Gronostaj, ‘Con-
trastive valency in the bilingual dictionary', in Martin Gellerstam et al.: Studies in Computer-Aided Lexicology; 
Göteborg, 1988: 346). 
 
Exhaustive information about constructions is most important in dictionaries intended wholly or partly for active use, 
since the user is presumed to be imperfectly familiar with the target language, and therefore to have incomplete or no 
intuition as regards the construction (Bo Svensén, Practical Lexicography. Principles and Methods of Dictionary-
Making; Oxford, 1993:  87). 
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1.1. Adjectieven en adverbia 
Wij kunnen hierbij denken aan adjectieven die in het Engels beperkingen hebben met 
betrekking tot attributief en/of predicatief gebruik. Een bekend paar is hier uiteraard ill/sick 
voor Ned. ziek. TB vermeldt keurig dat ill predicatief gebruikt wordt en sick attributief, maar 
VD geeft geen enkele aanwijzing, hoewel het dat elders in ditzelfde opzicht wel doet, 
bijvoorbeeld voor drunken, waar staat dat het attributief is en drunk predicatief. TB doet 
hetzelfde. Uit een aantal steekproeven is mij gebleken dat VD ondanks zijn meer 
systematische microstructuur hier minder goed scoort dan TB, dat toch bepaald een minder 
hecht opgezette microstructuur heeft. Het is mij ook in andere opzichten, d.w.z. in de 
verderop behandelde gevallen, opgevallen dat de makers van TB vaak toch wat meer besef 
tonen voor de noden van de Nederlandse gebruiker van het Engels dan de systematischer 
VD. De traditie van TB (b)lijkt meer dan bij de VD te zijn bepaald door generaties Engelse 
lesgevers uit de praktijk. 
 
Toch verwaarloost ook TB, net als VD, geheel de trappen van vergelijking, een onderwerp dat 
net als bovenstaande in elk Engels leerwoordenboek ruime aandacht krijgt.2 Kennelijk is dit 
onderwerp voor de makers van beide boeken puur een zaak van het grammaticaboek. Toch 
zou het aardig zijn te weten dat politer (naast more polite) als vertaling van beleefder mogelijk 
is zonder naar de grammatica te hoeven grijpen.  
 
Ook de vorming van de adverbia krijgt een wat stiefmoederlijke behandeling. In geen van [p. 
15] beide boeken verneemt men iets waar men echt wat mee kan als het gaat om 
bijvoorbeeld slow en slowly als vertaling van langzaam. Toch lijkt ook hier TB meer gevoel te 
hebben voor de te verwachten problemen dan VD. Vreemd genoeg geeft TB wél vrij 
systematisch na elk adjectief op –ic de mijns inziens weer wat overbodige informatie dat het 
bijwoord –ically is. En zou het niet aardig geweest zijn te horen dat friendlily maar beter 
vermeden kan worden?  
 
1.2 Lidwoorden 
Een van de dingen waar Nederlanders veel moeite mee hebben is het wel of niet gebruiken 
van een lidwoord in het Engels. Zo wordt uiteraard het woord onderzoek in beide boeken o.a. 
vertaald als research, maar de argeloze gebruiker wordt totaal niet gewaarschuwd dat een 
onderzoek niet vertaald kan worden als *a research, want dit woord is zogenaamd 
‘uncountable’, hoewel gek genoeg researches wél weer kan. Maar dát zegt TB of VD niet. 
Een zelfde probleem doet zich voor bij bijv. een advies dat zich niet laat vertalen als *an ad-
vice, maar eerder als a recommendation. Ook hierover geven de beide bronnen de argeloze 
gebruiker geen enkele steun. Ik vermoed dat ook de manier waarop bril en broek, glasses en 
trousers of a pair of glasses of a pair of trousers wordt vertaald, wel eens voor misverstanden 
kan zorgen vanwege dat een: a pair of. 
 
Wie heeft verder niet geworsteld met de vraag of het nu the literature of the society moet zijn 
of juist gewoon literature zonder lidwoord? Noch VD noch TB geeft hier steun die meer dan 
toevallig is, wat des te vreemder is voor vooral VD omdat het beroemde (beruchte?) cijfer-
punt-cijfer systeem hier alle aanleiding voor lijkt te geven: men struikelt hier toch bijna over 
code 7 voor ‘lidwoord’ (vgl. Van der Meer 1995). Alleen in min of meer idiomatische 
uitdrukkingen als met de boot gaan als to go by boat geven beide woordenboeken voldoende 
informatie. VD en TB trekken hier een duidelijke grens tussen woordenboek en grammatica. 
 
Waren de problemen met the nog enigszins gerelateerd aan een lijstje van bekende woorden 
zoals literature, die wellicht nog aan de woordenboekkant van de grens hadden kunnen 
vallen, het probleem van hij is leraar (he is a teacher) is naar mijn gevoel nog minder 
woordgebonden (en alfabetiseerbaar) en dus meer grammaticaal van aard. VD besteedt aan 
dit probleem geen systematische aandacht, maar TB verrast ons hier door dat wél te doen, 

                                                           
2 De vier ‘grote’ leerwoordenboeken zijn: Collins Cobuild English Dictionary, 2nd ed. (London, 1995); Cambridge 
International Dictionary of English (Cambridge, 1995); Longman Dictionary of Contemporary English, 3rd ed. 
(Harlow, 1995); Oxford Advanced Learner's Dictionary, New Edition, 5th ed. (Oxford, 1995). 
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en wel op een eigenlijk heel logische plaats, nl. het werkwoord zijn: onder hij is (zij zijn) 
advocaat vinden wij he is a lawyer, they are lawyers.3  
 
1.3 Werkwoordscomplementatie 
Een andere horde die leerders van het Engels vaak moeten nemen is de 
werkwoordscomplementatie. Dit probleem zou eigenlijk eenvoudig zijn te behandelen in een 
vertaalwoordenboek omdat het zo woordgerelateerd is. Men vergelijke de 
werkwoordspatronen die men nu beschreven vindt in alle bekende Engelse 
leerwoordenboeken. Ook hier blijkt bij TB en VD geen duidelijk beleid te zijn. Voor het Ned. 
willen dat + bijzin, waar het Engels een werkwoordscomplementsstructuur heeft, heeft TB, 
anders dan VD, dan wel vetgedrukt dat met vertalingen als do you want me to break my 
word, maar elders waar het mij meer nodig lijkt weer niet, zoals voor vermijden, dat in het 
Engels niet door een that-zin gevolgd wordt: you must avoid this happening again (vermijden 
dat …). VD heeft wel onder voorkomen dat, en dan ook met het juiste codenummer, het 
Engelse prevent from (prevent him from leaving), maar ook dit lijkt weer een van die 
toevalstreffers te zijn. Uit wat ik heb kunnen vaststellen blijkt in geen van beide een duidelijk 
beleid te zijn gevolgd.  
 
1.4 Inversie van het werkwoord 
Het Nederlands heeft verschillende werkwoordsvolgordes in hoofd- en bijzinnen, en het 
Engels niet. Toch is het verschijnsel van omkering niet geheel onbekend in het Engels, zij het 
in andere contexten, en het is juist hier dat Nederlanders veel fouten maken. In het Engels 
heeft men werkwoordsomkering in zinnen beginnend met negatieve woorden zoals never, 
rarely, nowhere of only (bijv. in Rarely have I seen .., niet *Rarely I have seen…). Geen van 
beide woordenboeken besteedt hier aandacht aan, hoewel dit verschijnsel slechts na een 
beperkt aantal woorden optreedt, en zich dus uitstekent leent voor een 
woordenboekbehandeling. De uitzondering is only in VD, waar men het voorbeeld only after / 
not until he left did I understand vindt, onder ¶ dat aangeeft dat er geen ‘specifiek 
combinatiewoord’ is [!].  
 
1.5 Problemen met het meervoud. 
De onregelmatige meervouden van zelfstandige naamwoorden, zoals phenomena, fungi, 
amoebae vinden wij alleen in TB, dat zelfs het volkomen regelmatige museums geeft, 
kennelijk uit een loffelijk besef dat Nederlanders hier [p. 16] al snel geneigd zijn *musea te 
gebruiken in het Engels. 
Andere problemen, zoals het feit dat het Engels gewoonlijk na a number of (bijv. persons) een 
werkwoord in het meervoud heeft (a number of persons were late) waar het Nederlands 
gewoonlijk een enkelvoud heeft, worden niet stelselmatig aangeroerd. Het probleem zij zijn 
onderwijzer (they are teachers) is hierboven al aangestipt als alleen onderkend door TB.  
 
Nederlanders zeggen vaak *it are they who (bijv. are to blame) in plaats van het juiste it is 
they who … TB gaat hierop in onder het, terwijl VD niets doet. Opvallend is dat VD uiteraard 
veel wel vertaalt als much, many, a lot, lots, maar daarna niets zegt over het verschil. TB is 
hier duidelijk (weer) superieur.  
 
Gevallen als the police are …, 26 per cent is/are, my family is/are, the majority is/are, six 
new staff (Ned. stafleden), The Netherlands is, the United States is (frequenter dan are) 
worden noch door TB noch door VD gesignaleerd. 
 
1.6. Geslacht, ‘gender’ 
Een gevarenzone is ook het geslacht, en wel als het om voornaamwoorden gaat, omdat het 
Engels immers geen naamwoordelijk geslacht heeft. Ook hier slaat TB VD, omdat de eerste 
ons onder hij vertelt dat de vertaling uiteraard he is, maar dat voor zaken, en ook dieren, 
babies enz. it gebruikt wordt, en dat voor schepen en treinen she gebruikt kan worden. Geen 
van beide echter zegt ons dat voor bijv. vergadering nimmer het Engelse she of her gebruikt 
mag worden, terwijl in het Nederlands zij/haar eerder regel is. 

                                                           
3 Waar tevens in lawyers en passant het probleem van het meervoud tegenover het Ned.  enkelvoud wordt 
meegenomen. 
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1.7. Voornaamwoorden 
Op dit gebied zijn er de bekende problemen met het woordje men, dat in het Engels, 
afhankelijk van de betekenis, kan zijn people, they, we, you, a man (person), of een passieve 
constructie. TB zet hier de gebruiker aardig op het verkeerde been door onder één hoofdje te 
vertalen one, people, they, wat wel tot zeer ongelukkige fouten moet leiden. Maar VD doet het 
hier zelfs nog slechter. Op het gebied van het betrekkelijke die laat TB de gebruiker ook rustig 
los op who, which, what zonder enig commentaar te geven, wat bepaald niet handig is. Hier is 
VD toch beter, door instructies te geven bij de vertalingen over het gebruik.  
 
1.8. Grammaticale tijd  
Dit is uit de aard der zaak een onderwerp dat zich niet leent voor een alfabetisch 
woordenboek, omdat het hier niet zozeer om een woordgebonden zaak gaat. Toch is er in elk 
geval één geval waar tijd en woord aan elkaar vastgeklonken zitten, namelijk het woordje al, 
dat in het Nederlands samen met de tegenwoordige tijd een periode beschrijft (hij is al zes 
dagen ziek), wat in het Engels een voltooide tijd oplevert: he has been ill for six days (zonder 
already!). Het is aardig om te zien dat zowel TB als VD onder het woordje al hier de juiste 
aandacht aan besteden.  
 
1.9.  Suggesties 
Wat kunnen wij nu doen met de hierboven beschreven informatie? De eerste opmerking die 
op zijn plaats lijkt is dat de makers van dit soort woordenboeken iets meer dan nu het geval is 
zouden kunnen letten op de moeilijkheden die de eens (hopelijk juist) gekozen equivalenten 
de gebruiker zouden kunnen bereiden bij het feitelijke gebruiken ervan. Als de gebruiker 
eenmaal bij research is aangekomen (onderzoek) als juiste keuze uit bijv. dit woord en 
andere als examination, inquiry, dan is het wat onhandig om hem er daarna in te laten stinken 
met het uit Nederlands standpunt volkomen logische maar niet grammaticale *a research (zie 
ook hierboven). Het lijkt mij dat er toch best niet al te veel ruimte verslindende en 
grammaticale theorie veronderstellende manieren zijn om dit aan te geven, bijv. door het 
equivalent af te drukken als (a) research. Iets meer ruimte neemt uiteraard in niet met a.  
 
Soortgelijke a-theoretische en abstracte coderingen vermijdende oplossingen zijn denkbaar 
voor gevallen als *the western culture, *he is / they are teacher, *we should avoid that this 
happens again, *Never I have.., *it are the Dutch who.., *much people think that.., *the gov-
ernment in her latest meeting.., *the police is.., *in the Victorian age one still believed that.., hetzij 
door middel van korte voorbeeldzinnetjes (they are teachers), hetzij door korte opmerkingen of 
aanduidingen (voorkomen dat = prevent X (from) + ing; culture: niet the western culture).  
 
Wat de vormleer betreft, zouden onregelmatigheden (en dat zijn er in het Engels gelukkig niet zo 
vreselijk veel) gesignaleerd moeten worden door ze te laten zien: nijlpaard = hippopotamus, mv. 
-uses of –mi. Onregelmatige werkwoorden zijn een groter probleem, omdat ze kunnen 
voorkomen in verschillende lemmata. Mocht hierbij de ruimte een beslissende rol spelen, dat zal 
toch door middel van een symbooltje of kort commentaar verwezen moeten worden naar een lijst 
in een aanhangsel. Achterin een woordenboek kijken doet men niet graag, dus is elke andere 
mogelijke oplossing te verkiezen.  
 
We hebben kunnen vaststellen dat zowel TB als VD enige, maar niet erg gerichte, aandacht 
besteden aan gebruiksproblemen. De tijd lijkt nu toch wel rijp om de revolutie op 
woordenboekgebied, die vooral door de Engelsman A.S [p. 17] Hornby4 al meer dan een halve 
eeuw geleden is gestart met zijn Idiomatic and Syntactic English Dictionary (1942) (samen met 
Gatenby en Wakefield), eens te laten doorwerken in actieve vertaalwoordenboeken, want waar 
is hulp meer nodig dan juist hier? In principe biedt het cijfer-punt-cijfer systeem van de Van Dale-
woordenboeken, dat consequent als het ware de contexten aftast waarin de vertaalequivalenten 
moeten worden gekozen, de mogelijkheid bijna alle boven gesignaleerde problemen op te 
lossen. Helaas blijkt die mogelijkheid niet goed genoeg benut, waardoor naar mijn mening TB, 
gemaakt door generaties door de wol geverfde pedagogen, op nogal onverwachte wijze VD vaak 

                                                           
4 Zie het nummer van het International Journal of Lexicography (jg. 11, 4) dat voor een deel gewijd is aan deze 
grote vernieuwende lexicograaf. 
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op punten verslaat. Ik vermoed dat de reden van de zwakte van VD ligt in een fixatie op het 
semantische aspect van het cijfer-punt-cijfer systeem: hoe kies ik het juiste vertaalequivalent van 
het hoofdwoord? De context wordt daarbij gebruikt om te komen tot de juiste keuze uit 
verschillende vertaalmogelijkheden, maar zijn rol lijkt dan daarna vaak uitgespeeld of 
veronachtzaamd. Het lijkt een logische stap om nu die contexten die grammaticaal van belang 
zijn voor een juist gebruik van het hoofdwoord, consequenter te betrekken bij het vertaaldeel van 
het lemma.  
 
2. Collocaties: het gebruik van woorden in de lexicale context5 
Collocaties zijn min of meer vaste combinaties van het soort een moord plegen, die een positie 
innemen tussen idiomen en volkomen vrije combinaties. Zij verschillen van idiomen vanwege 
hun semantische doorzichtigheid en van de vrije combinaties doordat ze vaker voorkomen dan 
men statistisch zou mogen verwachten. Dit is zo ongeveer de theorie (vgl. Benson, Benson, Ilson 
1986: 253; zie ook Van der Meer 1996, en in het bijzonder Van der Meer 1998 voor een 
uitvoeriger definitie), maar de werkelijkheid is altijd minder gedwee en dus interessanter. Niet 
alles wat men geneigd is ‘idioom’ te noemen is ondoorzichtig en niet alles wat men ‘collocatie’ 
noemt is geheel doorzichtig. Het is echter niet mijn bedoeling hier verder op in te gaan. Wél wil ik 
wijzen op het voor taalleerders zo moeilijke feit dat men combinaties in een andere taal vaak niet 
kan voorspellen vanuit het gezichtspunt van de eigen taal. Zo zeggen wij de angst is algemeen 
dat … , met de collocatie van angst en algemeen. Het Engels heeft echter gewoonlijk niet the 
fear is general that …, maar eerder fears are rife that … Kortom, het gaat hier om de vraag ‘hoe 
zeg ik het in een andere taal op zo’n manier dat het natuurlijk klinkt’. Het besef lijkt de laatste 15-
20 jaar doorgebroken dat dit een buitengewoon belangrijk, maar ook buitengewoon moeilijk, 
aspect is van de pedagogiek van het leren van een tweede taal.  
 
Nu gaan de onderhavige vertaalwoordenboeken uiteraard wel min of meer in op de vertaling van 
de ‘echte’ idiomen, maar zeer onvoldoende op de gangbare combinaties, de collocaties, zoals ik 
in een steekproef heb kunnen vaststellen. Echt verwonderlijk is dit niet, omdat hun aantal 
buitengewoon groot is en omdat het Nederlands nog niet op een dergelijke wijze is beschreven. 
Het Engels heeft sedert enige tijd de zogenaamde BBI: The BBI Dictionary of English Word 
Combinations (Benson, Benson & Ilson 1986; 2e dr. 1997).6 Bij Van Dale wordt gewerkt aan het 
op kaart brengen van het daar aanwezige materiaal, maar voorlopig is dat materiaal nog niet 
verwerkt in de vertalingen. Dit is iets wat in de toekomst zeker dient te gebeuren, zo niet in de 
papieren woordenboeken die uiteraard ruimteproblemen kennen, dan toch zeker wel in de 
elektronische versies, die hoegenaamd geen problemen op dat gebied kennen. Dan zullen we 
bijvoorbeeld weten dat erin houden (angst erin houden) in het Engels perpetuate is, en dat diepe 
angst niet alleen deep fear(s) is, maar ook nog profound en grave, of dat (angst) doen 
verdwijnen in het Engels dissolve is.  
 
Er is, kortom, behoefte aan een uitbreiding van het actieve vertaalwoordenboek waarin dit soort 
woord-in-context problemen meer aandacht krijgt dan nu het geval is. Het zou overigens handig 
zijn als er alvast een Nederlands collocatiewoordenboek zou zijn. Bij mijn weten wordt daar nog 
niet aan gewerkt. Iets om over na te denken bij het INL?  
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5 Men spreekt van lexicale en van grammaticale collocaties. Het geschrevene in paragraaf 1 zou onder her hoofdje 
‘grammaticale collocaties’ kunnen vallen. In dit artikel gebruik ik echter ‘collocaties’alleen in de eerste betekenis. 
6 Een uitstekend boek, ondanks het feit dat het niet op uit bronnen verzameld materiaal is gebaseerd maar op 
‘made-up material’, zoals Cowie schrijft (Cowie 1998: 225). 
 

 
 

 20



Instituut, Bredstedt, 1996: 439-457. [= NOWELE (North-Western European Language Evolution) 
vol. 28/29]. 
Van der Meer 1997. ‘Grammar, construction information, and collocations in two active bilingual 
dictionaries. A comparison and assessment of Wolters’ Nederlands-Engels and Van Dale 
Handwoordenboek Nederlands-Engels’, in Leuvense Bijdragen, vol. 86, pp: 109-123. 
Van der Meer 1998. ‘Collocations as one particular type of conventional word combinations. 
Their definition and character’, Euralex ‘98 Proceedings I-II, Papers submitted to the Eighth 
Euralex International Congress on Lexicography in Liège, Belgium, vol I, pp. 313-322. 
Svensén, Bo 1993. Practical Lexicography. Principles and Methods of Dictionary-Making, Oxford 
Maria Toporowska-Gronostaj 1988. ‘Contrastive valency in the bilingual dictionary', in Martin 
Gellerstam et al. (eds.), Studies in Computer-Aided Lexicology, Göteborg. 
 
TWEE PEDAGOGISCHE ENCYCLOPEDIEËN 
 
Jaap Engelsman 
 
Opvoedkundige en onderwijskundige naslagwerken zijn in de Bibliography of Dutch 
Dictionaries van Claes en Bakema (1995) te vinden in rubriek 28.12, Education & Pedagogy. 
Daar staat maar een vrij kort rijtje,1 waarop ik twee aanvullingen heb, beide van 
encyclopedische aard.  
 
Het oudste van de twee is de tweedelige Paedagogische encyclopaedie, samengesteld door 
R. Casimir en J.E. Verheyen (J.B. Wolters / De Sikkel, Groningen-Batavia / Antwerpen).2 Dit 
werk draagt geen jaartal van uitgave; volgens de bronnenlijst van het WNT (Eerste 
aanvulling, p. 6, onder ‘Encyclopaedie’) is het verschenen in 1937-1948.3 Sommige passages 
in de tekst van deel 2 doen vermoeden dat het werk grotendeels voor de oorlog is samen-
gesteld; het tweede deel zou dan als gevolg van de moeilijke tijden pas later zijn verschenen. 
Het werk bevat wonderlijk genoeg geen inleiding of voorwoord. 
 
Deze Paedagogische encyclopaedie maakt een buitengewoon degelijke, geleerde indruk. Het 
werk is ingedeeld in alfabetisch geordende, veelal verscheidene pagina’s lange artikelen, 
over thema’s als aandacht, actieve school, didactiek enzovoort.4 Daarnaast zijn er vele 
biografische artikelen, onder meer over de beide samenstellers. Zo te zien zijn alle artikelen 
gesigneerd; vele zijn door de redacteuren geschreven, maar ook andere namen komen voor. 
Een lijst van alle medewerkers is niet te vinden. 
 
Vrijwel alle artikelen worden besloten met een bibliografie. Uit die bibliografieën en uit de 
inhoud van de artikelen spreekt de brede internationale oriëntatie van dit naslagwerk. Het is 
geïllustreerd met portretfoto’s, tabellen en schema’s, foto’s van kindertekeningen en zelfs 
enkele kleurenplaten.  
 
Aan het slot van het eerste deel is een afzonderlijk artikel van R. Casimir opgenomen over 
‘De wijsbegeerte in Nederland in de XXe eeuw’.  
 
Het tweede deel besluit met uitvoerige registers op personen en zaken. In beide registers 
wordt zoals het hoort ook naar de hoofdartikelen verwezen, met vette paginacijfers. 
 
Levensbeschouwelijk gezien lijkt de Paedagogische encyclopaedie neutraal, althans niet 
gegrond op een godsdienstige overtuiging. Het is een mooi naslagwerk, dat van belang is als 
wegwijzer in de geschiedenis van de opvoedkundige en onderwijskundige terminologie.  
 
Iets jonger, en heel wat omvangrijker, is de driedelige Katholieke Encyclopaedie voor 
Opvoeding en Onderwijs (Pax, ’s-Gravenhage, copyright 1950, 1952, 1954).5 Dit werk is sa-
mengesteld door een redactieraad onder voorzitterschap van Vic. D’Espallier. Voorin ieder 
deel is een lijst van tientallen medewerkers opgenomen, en zo te zien zijn alle artikelen 
gesigneerd. 
 
Ook deze encyclopedie is alfabetisch ingericht, met flinke, soms pagina’s lange artikelen.6 
Enkele thema’s uit vele zijn duimzuigen, Esperanto, jeugdlectuur, kindermis, proefwerk en 
radio. Daarnaast vinden we ook hier tal van biografische artikelen.Voorin de delen staat 
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telkens een overzicht van de trefwoorden, compleet met de paragraafindeling van de langste 
teksten. Dat is wel handig, maar daar staat tegenover dat deze encyclopedie geen register(s) 
heeft. 
 
De artikelen zijn zeer grondig van opzet en documentatie (veel literatuur), en internationaal 
georiënteerd. Ook deze encyclopedie is geïllustreerd, vooral met portretten. Zoals de titel al 
aangeeft, en zoals ook in het Ten geleide uitdrukkelijk wordt gesteld, is dit een werk van 
katholieke signatuur. 
 
Door de grondigheid van de behandeling is ook dit naslagwerk van belang voor de 
vakterminologie. 
 
[p. 19] Het is ondoenlijk om in kort bestek een serieuze inhoudelijke vergelijking van deze 
twee werken te geven. Dat de verschillen in aandachtsgebieden en behandeling waarschijn-
lijk vrij groot zijn, blijkt al bij oppervlakkige vergelijking van de artikelen karakterologie in beide 
werken. Casimir en Verheyen stellen dat dit een breed vakgebied is, en beperken zich tot een 
overzicht van de nieuwste bronnen, dat een kleine drie bladzijden beslaat. In de Katholieke 
Encyclopaedie beslaat karakterologie (stromingen) maar liefst 33 bladzijden, deels in kleiner 
korps. 
 
noten 
1 Met onder meer D. Sleeckx’ Nouveau dictionnaire français-flamand (1849), dat een gewoon 
vertaalwoordenboek lijkt. Waarschijnlijk heeft de ondertitel à l’usage des collèges et des maisons 
d’éducation misleidend gewerkt. Dit zal thuishoren bij de andere titels van Sleeckx, nrs. 1218-1220. 
2 De delen tellen ii+549+11 en ii+664 p. 
3 De Grote Winkler Prins, 7de druk, dl. 19 (1975), geeft in het artikel over Verheyen de jaartallen 1939-
1949. 
4 Wegens de lengte van de artikelen is het ontbreken van een kopregel storend. 
5 De delen tellen xxiii+695, xix+769 en xxvi+854 p., waarbij een pagina meer tekst bevat dan bij Casimir 
en Verheyen; hier en daar, door het gebruik van een kleinere letter, zelfs veel meer. 
6 Mét kopregel. 
 
RAADSEL 
 
Jaap Engelsman 
 
In mijn bezit bevindt zich een Duits citatenboekje van Georg Winter, Ungeflügelte Worte: 
zugleich Ergänzungen zu Büchmann, von Loeper, Strehlke etc. (Augsburg: Adelbert Votsch). 
Hoewel het geen jaartal draagt, is uit verschillende bronnen bekend dat het moet zijn 
verschenen in 1888. Winter bespreekt op polemische en betweterige toon een bescheiden 
aantal gevleugelde uitdrukkingen en citaten; sommige artikelen behelzen slechts 
etymologische opmerkingen over afzonderlijke woorden als Klarinette en klassisch. In zijn 
voorwoord speelt Winter met de begrippen geflügelt en (un)beflügelt, terwijl op de signaturen 
de titel merkwaardigerwijs wordt opgegeven als Unbeflügelte Worte. Maar op titelblad en 
omslag staat Ungeflügelte Worte, en om de illustratie op de voorzijde van dat omslag gaat het 
hier. 
 Omdat ze in zwart en wit moeilijk te reproduceren valt, moet een beschrijving volstaan. Op 
het effen, dieprode vlak zijn bovenaan auteursnaam en titel in goud gestempeld. Verder is het 
voorplat versierd met drie elementen, die op een wonderlijk vrije wijze, zonder enige 
omkadering, in het vlak zijn geplaatst. Het grootste element is een diagonaal geplaatste, witte 
schrijfveer, waarvan de onmiskenbaar met inkt bevlekte punt naar linksonder wijst. Achter de 
veer langs kronkelt een geel snoer, waaraan rechtsonder een gouden belletje hangt (in reliëf 
gedrukt), van het soort dat de muizen de kat wilden aanbinden. Links van de veer neemt het 
snoer de vorm aan van een &-teken. Links, onder de ‘&’ en vlak bij de punt van de pen, is — 
alweer in reliëf — een wesp afgebeeld, die op de rode ondergrond lijkt te staan, met de kop 
naar omlaag gericht, als bekeek hij de pennenpunt van nabij. Met behulp van reliëfdruk en 
schaduwlijnen is bij dit alles een zeker trompe-l’oeil-effect bereikt. 
In zijn voorwoord vergelijkt de auteur het verzamelen van citaten met het vangen van 
vlinders, maar van wespen, belletjes of ganzenveren spreekt hij niet. Ook elders in het boek, 
althans in de lijst van trefwoorden, is geen verklaring voor de wonderlijke omslagillustratie te 
vinden. Daarom leg ik de lezers van de Woordenaar de vraag voor: wat moeten een wesp, 
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een ganzenveer en een belletje op het omslag van een Duits citatenwoordenboek? Is het 
symboliek? Is het een rebus? Is het een gril?  
(Zie ook illustratie op p. 27. [In deze versie niet gereproduceerd.]) 
 
SIGNALEMENTEN 
 
NEOLOGISMEN 
 
Jan Posthumus 
 
Marc De Coster, Woordenboek van Neologismen, Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Contact, 
1999, 726 p. ISBN 90-254-2270-5. Prijs f. 95,-.  
  
Een lekkernij voor de woordenliefhebber is, niet in het minst om zijn kloeke formaat, Marc De 
Costers onlangs verschenen Woordenboek van Neologismen, dat - we citeren de ondertitel - 
'25 jaar taalaanwinsten' beoogt te registreren. Dat lijkt een bijna onuitvoerbaar karwei, maar 
gelukkig heeft De Coster zich beperkt tot de behandeling van een eigen selectie van mar-
kante nieuwkomers, in totaal ongeveer 2000 in aantal, die volgens hem speciale aandacht 
verdienden. Sommige staan nog niet in de woordenboeken, andere al wel, maar ook die 
laatste krijgen meerwaarde doordat ze hier met citaten in hun gebruikscontext worden 
geplaatst.   
 
[p. 20] Citaten zijn het zout in de pap van een boek als dit: goed gekozen kunnen ze de 
karakteristieke leefwereld oproepen waarin de nieuwe woorden fungeren. De woordenverza-
melaar, altijd op zoek naar het ideale verhelderende en liefst ook nog amusante citaat, ziet 
met waardering hoe veel De Coster er heeft weten op te diepen. Met veel citaten kan een 
breed genuanceerd palet worden geschilderd van de gebruikssfeer. Daarbij rijst echter wel de 
vraag of er niet ergens grenzen moeten worden gesteld: negentien citaten, hoe leuk soms 
ook, met het woord grunge, evenredig verdeeld over het muziekgenre en de kledingstijl, lijken 
te veel van het goede. Ook funshoppen is misschien een tikkeltje te rijkelijk bedeeld, dit in 
schril contrast met het simplex shoppen, dat slechts op één enkel citaat kan bogen. Zo wordt 
de overigens juiste definitie 'Bij uitbreiding: zich oriënteren; diverse mogelijkheden nagaan en 
de beste kiezen' maar zwakjes ondersteund. In dit verband wordt overigens nog verwezen 
naar relishoppen, dat een goed thuis heeft gekregen in een rijtje samenstellingen 
gerangschikt onder het voorvoegsel reli-.  
Bij bepaalde woorden wordt in de aanhef van het lemma informatie gegeven over hun ont-
staan en opkomst. Als dat niet gebeurt, of niet goed mogelijk is, zijn we licht geneigd een 
indicatie over eerste gebruik zoeken in de datering van de citaten. De overgrote meerderheid 
stamt uit de jaren negentig, kennelijk de periode waarin De Coster extra werk maakte van het 
verzamelen. Terecht waarschuwt hij: 'Geenszins wordt hier de oudste vindplaats geclaimd.' 
(P. 7).  
 
Nederlandse bronnen overwegen sterk, maar natuurlijk heeft De Coster, zelf een Belg, ook 
Belgische bronnen in zijn onderzoek betrokken. Naast bijvoorbeeld Volkskrant, NRC 
Handelsblad, Trouw en HP/De Tijd, vinden we dus ook De Morgen en Humo geciteerd. Woor-
den van Belgische oorsprong of met een aparte Belgische connotatie zijn bijeengebracht in 
een nuttige lijst in het Aanhangsel (p. 723). Het hoe en wat kan in de desbetreffende woord-
artikelen worden nagezocht.  
 
Van Belgocentrisme is geen sprake, of het moest al zijn bij de sportterm flyer, beschreven als 
'wielrenner met een soepele pedaalslag'. Bij ons wordt die term toch meer gebruikt om een 
schaatser aan te duiden die moeiteloos over het ijs vliegt. Falco Zandstra was in zijn tijd een 
typisch voorbeeld.  
 
De opgenomen woorden geven een goed uitgebalanceerd beeld van het moderne leven in 
zijn vele facetten. Termen uit de sport en de popmuziek (vaak geïllustreerd uit het maandblad 
Oor) horen daar ook bij, maar overwegen geenszins. Wat de bronnen betreft, is HP/De Tijd 
altijd goed voor een portie modern, om niet te zeggen modieus, taalgebruik; een goede keus 
is zeker ook het wat brutale Nieuwe Revu. De meeste citaten komen echter uit de kwali-
teitsbladen waaruit de ontwikkelde mens zijn kennis van de wereld opdoet. 
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Kritiek op het woordbestand heb ik betrekkelijk weinig. Wat ik beslist mis is de term mainport, 
met zijn toepassing op de Rotterdamse haven en op Schiphol, en soms nog verdere 
ramificaties. Zou Antwerpen misschien ook zo kunnen worden betiteld? Bij bypass ontbreekt 
vreemd genoeg de letterlijke betekenis 'rondweg'; bij bezig zijn had ook 'goed bezig zijn' 
kunnen worden vermeld. Naming and shaming (van bijvoorbeeld pedofielen) was misschien 
te recent om al binnengehaald te kunnen worden. Verder zou het leuk zijn geweest een meer 
uitputtende verzameling van -gates (schandalen) te hebben en vooral van -watchers (ook wel 
'-volgers' genoemd, vgl. 'royaltywatchers', 'Kremlinwatchers', etc.). Ik vraag me al geruime tijd 
af wat er precies 'klikt' in een clickfonds, maar De Coster, die doorgaans veel uitlegt, helpt me 
hier helaas niet verder. Beslist onjuist is zijn opmerking bij namedropping, dat het Engels zelf 
de vorm 'namesdropping' gebruikt. Een willekeurig Engels woordenboek kan hem uit die 
waan helpen. Tot mijn verrassing vond ik de uitdrukking bij het leven (= 'in hoge mate') 
opgenomen, ondersteund door twee citaten uit 1997. Hoewel woordenboeken dit in eerste 
instantie niet bevestigen, lijkt mij dit woordgebruik al behoorlijk oud.  
 
Wie nieuwe woorden verzamelt loopt het gevaar allerlei ephemera op te nemen. Echte 
rariteiten zijn in dit woordenboek gelukkig niet te vinden, en mochten bepaalde begrippen 
alsnog eendagsvliegen blijken te zijn, dan is het goed dat ze als onderdeel van een tijdsbeeld 
ooit ergens werden beschreven. Een die ik zelf niet zou hebben opgenomen is radarschot: 'bij 
het voetbal: subliem gericht afstandsschot dat de keeper kansloos laat'. Het enkele 
ondersteunend citaat dateert van 1988, en het begrip lijkt me niet te zijn aangeslagen. 
 
Samenvattend kunnen we zeggen dat het boek een overvloed aan nuttig materiaal bevat. De 
in taal geïnteresseerde lezer zal veel van de citaten met plezierige herkenning begroeten; de 
makers van andere woordenboeken zullen ongetwijfeld hun voordeel doen met wat hier wordt 
geboden. Als manco moet worden genoemd de boven al gesignaleerde onevenwichtige 
toevoeging van citaten. 
 
[p. 21] 
DE TAALMAKERS 
 
Marc De Coster 
 
Ewoud Sanders: Jemig de pemig! De invloed van Van Kooten en De Bie op het Nederlands. 
Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Contact, 1999, 149 pagina's. ISBN-90-254-1375-. Prijs: 
NLG 17,90, BEF ca. 400.  
 
Cabaretier Youp van 't Hek maakte ooit het woord huppelkut bekend. Betekent dit dat hij dit 
woord zelf bedacht heeft? Toch niet, Youps adviseur Joop Koopman lanceerde het, en zelfs 
dat is twijfelachtig. De uitroep tsjakka wordt zowel door Youp als door Emile Ratelband, een 
marketinggoeroe, geclaimd. Om maar te zeggen dat het vaak moeilijk is om uit te maken wie 
de geestelijke vader van een bepaald woord of een bepaalde uitdrukking is.  
 
Van Kees van Kooten en Wim de Bie weten we inmiddels zeker dat ze talrijke eigen vondsten 
aan onze taal hebben toegevoegd. Wie hier nog aan twijfelt moet beslist het boek Jemig de 
pemig van Ewoud Sanders lezen. Daarin worden achttien woorden, vierentwintig 
uitdrukkingen en elf soortnamen of populair geworden typetjes, alle uit de koker van het 
satirisch duo, onder de loep genomen. Het gaat dus om vijftig taalcreaties waarvan een groot 
deel reeds beschutting heeft gevonden in een woordenboek en waarvan de rest ongetwijfeld 
later zal worden gehonoreerd. Hebben Koot en Bie ook invloed gehad in Vlaanderen? 
 
Ik meen van wel. Velen zullen het niet geloven maar het woord doemdenken werd ooit door 
hen bedacht. Ook de regelneef; de geilneef; de oudere jongere, de krasse knar en Jacobse 
en Van Es spreken hier tot de verbeelding, zij het bij een select publiek. Onlangs hoorde ik in 
de Vlaamse politieserie Heterdaad zelfs de uitdrukking stoned als een garnaal gebruiken! 
Striptekenaars (Toonder), cabaretiers (van ’t Hek; Wim Kan), schrijvers (Carmiggelt; Frenkel 
Frank) enz. hebben ook af en toe een woord of uitdrukking bijgedragen aan de Nederlandse 
taal, maar geen van allen kan zo'n indrukwekkend palmares voorleggen als Koot en Bie. 
Hebben zij een gouden formule of is er een andere verklaring voor dit succes? Ongetwijfeld 
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heeft veel te maken met het machtige medium televisie waarover zij beschikten. Koot en Bie 
bespeelden dan ook moeiteloos de homo televidens. Daarnaast wisten zij zeer precies de 
tijdgeest te vatten: de juiste typetjes op de juiste plaats op het juiste moment.   
 
Sanders heeft zich als een pitbull in het onderwerp vastgebeten en raadpleegde heel wat 
bestanden van kranten en weekbladen naast talrijke Internetpagina's. Op die manier kon 
makkelijk nagekeken worden hoe frequent bepaalde creaties waren en welke nu juist het 
populairst waren. De echte fans blijven niet op hun honger zitten want het boek bevat veel 
onbekende feiten over het ontstaan van de typetjes, woorden en uitdrukkingen. 
 
Soms gaat Sanders iets te enthousiast te werk. Van een vloek als godverdegodver is het 
moeilijk aan te nemen dat Koot en Bie de bedenkers zijn. Sanders houdt het er dan maar bij 
dat deze heren hebben bijgedragen tot de verspreiding van de vloek.  
 
Een ander twijfelgeval is bonken (in de zin van copuleren). Het werd in 1977 (mogelijk voor 
het eerst) gebruikt tijdens een live-optreden van de Klisjeemannetjes in Den Haag. Auteurs 
zoals Jan Cremer, Hans Plomp en Dimitri Frenkel Frank gebruikten het woord rond dezelfde 
periode ook meermaals in deze zin. Opmerkelijk is verder dat de Engelse term to bonk (met 
dezelfde betekenis) eveneens in de jaren zeventig algemene bekendheid kreeg. De Engelse 
sensatiepers had het ongeveer een decennium later vaak over bonking Boris (Boris Becker), 
dit vanwege de teleurstellende prestatie van deze sportman in het seizoen van 1987. Het 
ondermaats presteren zou volgens diezelfde pers (The Sun e.a.) te wijten zijn aan too much 
bonking (teveel neuken; maar met een woordspeling op het geluid van de ballen). Volgens 
The Oxford Dictionary of New Words (1991) was het werkwoord to bonk al in de jaren vijftig 
gangbaar (als slang) en dook het in de jaren zeventig ook in geschreven bronnen op. Hebben 
Koot en Bie de mosterd gehaald bij de Angelsaksische pers? Dat zou je ook bij doemdenken 
kunnen stellen: er bestonden reeds Engelse termen zoals doomwatch(er); doomsayer; doom 
and gloom enz. Van Dale vertaalt het werkwoord to doomwatch overigens als doemdenken.  
 
Een uitdrukking die ik miste was dubbel zijn (twee tegengestelde meningen hebben) of 
dubbel zitten (niet kunnen kiezen uit twee oplossingen) maar voor de rest is dit een prachtig 
boek en een mooie bloemlezing van het werk van Koot en Bie. Het bewijst hoe 
spraakmakend de beeldbuisgeneratie kan zijn! 
 
[p. 22] 
DE GEKWELDE WOORDENAAR 
 
Jan Posthumus 
 
Simon Winchester, De gekwelde woordenaar. Vertaald door Peter Out. Amsterdam: Atlas, 
1999, 255 p. ISBN 90-254-2146-1. ƒ.39,90. 
 
Alleen al vanwege de titel verdient dit boek, ons door de uitgever toegestuurd, hier enige 
aandacht. Het bevat het bewogen levensverhaal van William Chester Minor, telg uit een 
voornaam Yankeegeslacht, die in zijn latere jaren uiterst waardevolle bijdragen leverde voor 
de in bewerking zijnde OED. Hij deed dit vanuit het bekende gesticht Broadmoor. Hij werd 
daarin opgenomen, toen hij in een voorstadje van Londen een onschuldige passant had 
neergeschoten, die hij geheel ten onrechte - hij leed aan achtervolgingswaanzin - als zijn 
kwelgeest beschouwde.  
 
De Britse auteur Simon Winchester, jarenlang buitenlands correspondent van The Guardian, 
en auteur van een aantal reisboeken, heeft met de nodige moeite inzicht kunnen krijgen in 
veel relevante archiefstukken. Deze leverden interessante bijzonderheden op over onder 
andere Minors carrière als militair arts tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, het tegen hem 
gevoerde proces en zijn opname en behandeling in Broadmoor. Ook de gang van zaken rond 
de totstandbrenging van de OED wordt belicht.  
 
Minor was een van degenen die reageerden op James Murray's oproep tot medewerking bij 
het verzamelen van materiaal voor de OED. Niet onbemiddeld, schafte hij zich daarvoor 
vooral werken uit de zeventiende eeuw aan, die hij zorgvuldig uittrok. Minor schreef zijn 
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brieven vanuit Crowthorne, Broadmoor, een adres waarin de naam van de inrichting werd 
voorafgegaan door de plaatsnaam van vestiging. 
 
Murray, die onder de indruk was van de kwaliteit van Minors bijdragen, besloot hem na enige 
tijd op te zoeken. De anecdote wil, dat Murray voor zijn eerste bezoek nietsvermoedend naar 
Crowthorne toog om daar tot zijn schrik te constateren dat zijn gewaardeerde correspondent 
een gestichtspatient was. Winchester betwijfelt dit. Hij acht het onaannemelijk dat Murray niet 
van die situatie op de hoogte was. Murray bleef overigens ook later persoonlijk contact met 
Minor houden. 
 
Het boek heeft een wetenschappelijke tint, doordat Winchester uitgebreid verantwoording 
aflegt van de door hem gebruikte bronnen. Daarenboven geeft hij voor degenen die meer 
willen weten nog een lijstje met 'aanbevolen literatuur'. 
 
Met zijn bizarre gebeurtenissen heeft Winchesters boek in Groot Britannië en de VS geruime 
tijd op de bestsellerslijst gestaan. Aanleiding dus om het boek ook in een Nederlandse 
vertaling op de markt te brengen. De vertaling is door de bank genomen adequaat, maar wie 
deze met al te veel aandacht leest komt toch, zoals in zoveel vertalingen, het nodige 
ongebruikelijke Nederlands tegen. Als een 'woordenaar' ook iemand is die hecht aan juist 
taalgebruik, iemand die als het ware de woorden op de tong proeft, dan is ook de lezer van dit 
boek soms een gekwelde woordenaar. 
 
Wie wil kan uitwijken naar het Engels origineel, dat bij Viking (onderdeel van de Penguin 
Group) is verschenen onder de titel The Surgeon of Crowthorne. (ISBN 0-670-87862-6). Een 
Amerikaanse uitgave draagt de sensatietitel The Professor and the Madman. 
 
BERICHTEN 
 
DIALECTENDAG 5 MAART (ZWOLLE) 
 
Verloren onder de ongeveer 300 deelnemers aan de Vijfde Nederlandse Dialectendag be-
vond zich een achttal Vriesianen, die elkaar niettemin tijdens de middagpauze vlot wisten te 
vinden voor de nodige zakelijke en vriendschappelijke contacten. 
 
De ochtend werd gevuld met de plenaire voordrachten. Dr. Ann Marijnissen, een Belgische 
naamkundige verbonden aan de Universiteit van Keulen - binnen de Nederlandse univer-
siteiten is de naamkunde grotendeels wegbezuinigd - hield een gedegen inleiding over bena-
mingen van dieren in Nederlandse familienamen, zoals (De) Haan, (De) of (Van der) Valk(e), 
etc., etc., met veel aandacht voor de regionale varianten. Drs. W.T. van Gelder, Commissaris 
van de Koningin in de provincie Zeeland, sprak over zijn bemoeiingen het Zeeuws een 
grotere plaats te geven in vergaderingen van bestuurslichamen. Hoewel dit streven hier en 
daar welwillend werd ontvangen, bleef de practische uitvoering grotendeels achterwege. Als 
derde en laatste spreker debiteerde Ewoud Sanders een aardige column over zijn 
persoonlijke ervaringen met dialectverschijnselen. Voorzitter Siemon Reker leidde de 
sprekers in en verbond de programmaonderdelen plezierig en bekwaam aan elkaar. 
Tussendoor opende Ineke Strouken het Jaar van de Volkscultuur (met aanbieding van koffie 
en gebak voor alle conferentiegangers), en werden twee boekwerken ten doop gehouden. 
Het Vijfde Dialectenboek werd gepresenteerd aan CdK Van Gelder, met nog de [p. 23] 
benodigde extra exemplaren ter uitdeling onder de andere Commissarissen. Het eerste 
exemplaar van Honderd jaar stadstaal werd aangeboden aan J. Kristen, gedeputeerde van 
cultuur van de provincie Overijssel, die ook het openingswoord had gesproken en een steun-
pilaar was geweest bij het onderdak brengen van deze dialectendag.   
 
's Middags was het tijd voor een aantal 'werkwinkels', een benaming die tegenwoordig in het 
programma fungeert ter vervanging van het eerder bekritiseerde 'workshops'. Om zoveel 
mogelijk belangstellenden te kunnen accommoderen werd elke zitting twee maal gehouden. 
Desondanks moesten sommige aanvragers worden teleurgesteld. De volgende onderwerpen 
kwamen aan bod (tussen haakjes het aantal toehoorders):  
 
- Het maken van een dialectwoordenboek (60)  
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- De dialectenquête van de SND (70)    
- Streektaalfunctionarissen aan het woord (70) 
- Het Zeeuwse woordenboek op CD (30) 
 
Streektaalfunctionarissen 
 
De stand van zaken is nu als volgt: Drenthe heeft momenteel twee functionarissen met een 
stimuleringstaak, Overijssel drie (een voor onderzoek en twee voor maatschappelijke 
aspecten), de Stellingwerven hebben sinds 1 januari j.l. een functionaris met in de eerste 
plaats een onderzoeksopdracht, de Groninger functionaris verenigt beide taken in zich sinds 
1984. In Limburg zijn er - blijkens de provinciale cultuurnota - plannen om een vergelijkbare 
streektaalfunctionaris aan te stellen maar over de invulling van diens taken wordt nog 
overlegd. 
 
Het woordenboek der Zeeuwse dialecten op cd-rom 
  
Over dit project werd al bericht in het vorige nummer van De Woordenaar (oktober 1998, p. 
26). In de 'werkwinkel' werd meegedeeld dat de cd op 17 april zou verschijnen, wat betekent 
dat hij al enige tijd beschikbaar zal zijn wanneer u dit leest. Op de demonstratie heb ik 
persoonlijk kunnen ervaren hoe heilzaam het is naast de papieren beschrijving ook te kunnen 
beschikken over authentiek klankmateriaal. Dit was verkregen door informanten in de hele 
provincie alsnog materiaal te laten inspreken. Bij die operatie bleek overigens dat een deel 
van het materiaal in het woordenboek (1965) inmiddels niet meer gangbaar was. Volgens Jan 
van Hanegem, die de hard- en software had geregeld en ook de geluidsopnamen verzorgde, 
kreeg hij bij ongeveer 5% van de uitgekozen 4000 zinnetjes de reactie: 'Dat zeggen we zo 
niet meer'. (Doorgaans werden de zinnetjes na enige aandrang toch wel uitgesproken.) Als 
extraatje bevat de cd-rom ook nog acht voorgelezen verhalen in de verschillende Zeeuwse 
dialecten. Verder is nog allerlei materiaal met illustraties uit de Encyclopedie van Zeeland 
overgenomen.  
 
Het Dialectenboek 5 
 
Het is de gewoonte dat op de dialectendag, die sinds 1991 om de twee jaar wordt gehouden, 
tevens een Dialectenboek rond een bepaald thema verschijnt. Het huidige deel, dat onder 
redactie stond van Veronique De Tier en Siemon Reker, heeft als titel In vergelijking met 
dieren. Intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquête. (SND staat voor Stichting 
Nederlandse Dialecten). Deze enquête, eind mei 1998 afgedrukt in een groot aantal regionale 
bladen, bestond uit twee gedeelten. Allereerst moesten dertig zinnetjes van het type 'honger 
als ...', 'zo lui als ...', worden aangevuld met een toepasselijke dierennaam. In een tweede 
opgave werd gevraagd naar zogenoemde 'elatieven', woorden met versterkende 
voorvoegsels van het type stapelgek, keihard, steenrijk. Het binnengekomen materiaal werd 
verwerkt in een dertiental bijdragen uit verschillende dialectregio's. Een algemene inleiding 
van de hand van Herman Crompvoets en Siemon Reker bevat daarvan een nuttig overzicht. 
Het Dialectenboek levert ook de teksten van de congreslezingen en bevat bovendien een 
nuttige Wegwijzer. Deze verstrekt een overzicht van relevante literatuur over de Nederlandse 
streektaal en dialecten, en van adressen van instellingen en instituten die op dat gebied 
werkzaam zijn. 
 
Het Dialectenboek 5. Groesbeek, 1999. ISBN 90-73689-05-6. Prijs f.25,-. Te bestellen bij 
Stichting Nederlandse Dialecten, Gen. Gavinstraat 344, 6525 MR Groesbeek. (Tel. 024-
3612048).  
 
Honderd jaar stadstaal  
 
Dialectologen houden zich traditioneel vooral bezig met de regionale talen die op het platte-
land worden gesproken. Daar immers vinden we de oorspronkelijke zuivere taalvormen, ter-
wijl in de stad door de menging van de sociale lagen verbasteringen optreden. Als dat al zo 
zou zijn, dan verdient de taal van de stad, het inmiddels ook al ras verdwijnende stadsdialect, 
toch net zo goed aandacht. Ook daar vinden we immers taalsituaties die het bestuderen 
alleszins waard zijn. Nicoline van der Sijs entameerde een project om de voorhanden zijnde 
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[p. 24] gegevens in een speciale bundel bijeen te brengen. In de eerste bijdrage zet de Nij-
meegse hoogleraar dialectkunde A.M. Hagen een algemeen kader uit. Daarna volgen, mede 
ervan afhankelijk of een auteur kon worden gevonden, de artikelen over de steden, minimaal 
één per provincie, die zich daarvoor leenden. Dit zijn achtereenvolgens Groningen (S. Reker), 
Leeuwarden (R.J. Jonkman), Coevorden (G. Kocks), Deventer (J. Nijen Twilhaar), Nijmegen 
(R. van Hout), Zutphen (L. Schaars), Amsterdam (J. Stroop), 's-Gravenhage (T. Goeman), 
Leiden (D. Wortel), Rotterdam (J. Oudenaarden), Utrecht (H. Scholtmeijer), 's-Hertogenbosch 
(C. Swanenberg), Zierikzee (J.B. Berns), Maastricht (T. v.d. Wijngaard), Roermond (P. 
Bakkes), Tongeren (G. Janssens), Gent (J. Taeldeman), Kortrijk (F. Debrabandere), 
Antwerpen (G. De Schutter) en Brussel (R. Belemans). Voorgenomen studies over de taal 
van Breda en van Leuven moesten door ziekte van de auteurs achterwege blijven. 
 
Idealiter zou men antwoord moeten krijgen op de volgende voor de hand liggende vragen. Is 
er historisch gezien inderdaad sprake van een 'stadstaal' die zich onderscheidt van het 
naburige plattelands? Hoe kenmerkt deze zich qua klankstelsel, woordenschat en eventueel 
syntaxis? Welke ontwikkelingen deden zich in de loop der tijden voor, en wat is de huidige 
situatie? Helaas worden deze vragen, ongetwijfeld mede door gebrek aan gegevens, niet 
altijd beantwoord. Het meest bevredigend zijn natuurlijk de artikelen waarin deze elementen 
evenredig aan bod komen en die zich daarbij de vrijheid permitteren verder terug te gaan dan 
de gestelde 'honderd jaar'. Fraai afgeronde beschouwingen vinden we voor Nederland 
bijvoorbeeld van het Haags en het Maastrichts. Ook de Belgische stadstalen, minder dan in 
Nederland beïnvloed door een overheersende algemene standaardtaal, komen uitstekend uit 
de verf. In de bijdrage over het Gents is door de dominantie van de fonologische component - 
deze wordt zeer gedegen behandeld - het evenwicht echter wat zoek. De beschrijving van het 
Brussels ruimt vanzelfsprekend veel plaats in voor de verfransing die vanaf de jaren dertig is 
opgetreden. 
 
Ondanks de ten dele onvermijdelijke ongelijksoortigheid van de beschouwingen biedt deze 
bundel een schat aan interessante gegevens. De literatuurlijsten bij de artikelen wijzen de 
weg naar verdere studie. 
 
Joep Kruijsen, Nicoline van der Sijs (red.), Honderd jaar stadstaal. Amsterdam/Antwerpen: 
Uitgeverij Contact, 1999, 336 p. ISBN 90-254-9553-2. ƒ49,90.             
(JP, mmv SR) 
      
RONDOM HET WNT (II) 
 
De inhuldigingsceremonie op 1 december 1998, die in het vorige nummer in het vooruitzicht 
werd gesteld, is geheel volgens plan verlopen. De toespraken waren wat verwacht mocht 
worden, de Koninklijke Hoogheden bogen zich blij verheugd over het hun aangeboden 
einddeel, en na afloop krioelden de honderden genodigden gezellig door de Leidse 
Pieterskerk om met deze en gene een woordje te wisselen.  
 
De Sdu droeg bij aan de feestvreugde door na een sublieme krachtsinspanning alle aange-
kondigde werken (zie vorig nummer, p. 25-26) inderdaad op de gestelde datum gereed te 
hebben. Curieus toevoegsel aan de persmap was de routebeschrijving naar Boekhandel 
Ginsberg, waar de boeken konden worden ingeslagen. Velen zullen ze echter wat later bij de 
plaatselijke boekverkoper hebben aangeschaft.  
 
In Het grootste woordenboek ter wereld hebben we inmiddels kunnen lezen via welke 
procedures de kopij gereedgemaakt werd, hoe traumatisch voor sommigen de overgang van 
het geschreven fiche naar de fotocopie verliep, welke kwalificaties het WNT in de laatste an-
derhalve eeuw meekreeg (wie houdt zoiets bij, vraagt men zich af), welke vreemde verzoeken 
aan het WNT werden gericht, en nog veel meer. Via de duografie van Van Driel en Noor-
degraaf hebben we een duidelijker beeld kunnen krijgen van de persoon en werkzaamheden 
van zowel Matthias de Vries als Lammert te Winkel. (De laatste blijkt eigenlijk Lamert te 
heten.) 
 
Wat nu te denken van alle wetenschappelijke vlijt die in de veertig delen over ons is 
heengestort? Hoe goed is eigenlijk het WNT? Wat dit betreft wordt een welkome kanttekening 
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gemaakt door Moerdijk in een artikel getiteld 'Hoe consistent, modern en beknopt is het 
WNT? (TNTL, 114/4, 1998, p. 297-320). Daarin vergelijkt hij de behandeling - ver in de tijd 
gespreid en dus ook door verschillende redacteuren - van de betekenismatig verwante 
werkwoorden beven, bibberen, huiveren, rillen, sidderen, trillen en vibreren. Het blijkt - en dat 
verbaast eigenlijk niet - dat ze niet altijd volgens dezelfde lexicografische systematiek zijn 
opgezet, en dat er zowel manco's als overbodigheden in de artikelen zijn aan te wijzen. 
 
Nadat het feestgedruis was verstomd is in de Leidse UB nog een kleine tentoonstelling 
ingericht over het onderwerp Het WNT in de UB. Deze leverde de passant enige informatie 
over de geschiedenis van het WNT en toonde ook een aantal bronnen, niet zelden uit de UB 
[p. 25] afkomstig, waaruit materiaal voor het WNT is ontleend. De catalogus verscheen als nr 
32 in de reeks 'Kleine publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek'. (Vermoedelijk nog te 
verkrijgen via tel. 071-5272832). 
 
Van A tot Z en verder... 
 
Eind maart verscheen nog de bundel Van A tot Z en verder..., behelzende de tekst van de 
lezingen gehouden op 3 december 1998 te Antwerpen ter gelegenheid van de voltooiing van 
het WNT. 
 
In zijn bijdrage 'Het WNT voltooid. Wat nu?' toont A. Moerdijk aan hoeveel winst er nog te 
behalen valt door de benutting van de thans beschikbare electronische corpora. Dit wordt 
gedemonstreerd aan de hand van het werkwoord boeken.  
 
Michael Schlaefer geeft een kenschets van het 'Grimmsche Wörterbuch', deelt mee dat de 
thans lopende herziening en aanvulling na de letter F (af te sluiten in 2005) niet zal worden 
voortgezet, en ziet een heel andere toekomst voor de historische lexicografie.    
 
John Simpson daarentegen blijft hechten aan de OED en ziet het als zijn taak dit 
woordenboek, met gebruik van alle moderne middelen, aan te vullen en te verbeteren. Hij 
geeft aan waar en hoe dat inmiddels gebeurt.   
 
In de rubriek 'Het WNT en zijn gebruikers' doet A.Th. van Deursen verslag van enkele 
ervaringen bij historisch onderzoek, pleit Magda Devos voor de integratie van dialectmateriaal 
in het WNT-bestand, en geeft G.R.W. Dibbets een beschouwing over 'Het WNT en de 
filoloog'. Hij vindt dat Boekenoogen van het WNT-artikel philoloog een potje heeft gemaakt en 
gaat vervolgens na in hoever het WNT steun biedt bij de lezing en verklaring van een 
zestiende eeuwse klucht. De uitkomst is: vaak wel, maar soms toch ook niet. 
 
Het programma werd omlijst door een bijdrage van Kees Fens, die in deel VIII1 van het WNT 
inspiratie vond voor een van zijn onnavolgbare columns, en een van de Vlaamse schrijfster 
Monika van Paemel, die zich ontpopt als fervent woordenboekliefhebber. 
 
Ten slotte 
 
Ondertussen is men op het INL al weer geruime tijd aan het werk met het gereedmaken van 
de drie delen 'Aanvullingen', bestaande uit '25.000 à 30.000 woorden, gehaald uit het 
supplementmateriaal, dat men tot 1976 is blijven verzamelen.' (WNT, XXIX, p. VI). Eén zo'n 
woord is abortus. We zien er  
verlangend naar uit. 
(JP) 
 
‘VOLKSUITGAVE’ VAN DE DICTIONNAIRE HISTORIQUE DE LA LANGUE FRANÇAISE  
 
Alain Rey ed., Dictionnaire historique de la langue française (Dictionnaires Le Robert, Parijs 
1998), XVIII + 4304 pp. ISBN 2-85036-532-7; ca. f.150,-. 
 
Van het werk waaraan ‘de Nederlandse etymologische woordenboeken nog een puntje 
kunnen zuigen’  (Nicoline van der Sijs, Geleend en uitgeleend, 1998, p. 199) is vorig jaar een 
nieuwe uitgave verschenen; de eerste was van 1992. Inhoudelijk is er weinig nieuws, maar 
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het is een goede aanleiding om de lezers van De Woordenaar nog eens attent te maken op 
dit mooie naslagwerk. Zie ook de bespreking door Monique Bullinga in Trefwoord 8 (juni 
1994), pp. 43-44.  
 
De recente editie is eenvoudig uitgevoerd: drie gelumbeckte paperbacks in plaats van twee 
gebonden delen. De prijs in Nederland is dan ook gedaald van ca. 400 naar ca. 150 gulden, 
en voor dat geld mag het werk in geen huishouden meer ontbreken. De struise paperbacks 
van elk zo’ n 1400 pagina’s moeten behoedzaam behandeld worden. Ze worden weliswaar 
geleverd in een cassette, maar dat bleek een zwakke broeder: toen ik het ding in de 
boekwinkel van het krimpfolie ontdeed, viel het in flarden uiteen en konden de boeken 
ternauwernood worden gered. De tekst, die op een kleinere bladspiegel is ondergebracht, is 
helder en prettig leesbaar. 
 
Zo te zien is de complete tekst van de eerdere uitgave overgenomen, inclusief de aardige 
kaderteksten over zaken als ‘l’ Anglo-normand’, ‘Corse (situation linguistique)’, ‘Métaphore et 
Métonymie’  enzovoort, en de schematische weergaven van een aantal belangrijke 
woordhistories. De chronologische literatuurlijst is met een aantal werken aangevuld, waarvan 
de jongste uit 1998 dateren. Of gegevens uit die boeken inderdaad in de tekst zijn verwerkt, 
valt niet te zeggen, maar hun inhoudelijke invloed  zal vanzelfsprekend gering zijn. Het woord 
vooraf, dé plaats waar mededelingen over herziening te verwachten zijn, houdt het summier: 
‘La présente édition de cet ouvrage, outre une présentation compacte et plus économique, 
correspond à une révision et à un enrichissement du texte, qui tient compte des évolutions les 
plus récentes du vocabulaire français, reflet des mutations de la société’. Het voornaamste 
bezwaar van dit prachtige werk is dan ook niet verholpen: doorgaans is het niet mogelijk een 
gegeven datering ondubbelzinnig te herleiden tot een bepaalde bron, laat staan tot de juiste 
passage. 
 
[p. 26] Deze uitgave illustreert overigens dat gegevens die zijn opgespoord via het Internet 
nog altijd behoedzaam moeten worden gehanteerd. Op de nog op 19 maart 1999 bijgewerkte 
site van Le Robert (www.dicorobert.com) -  overigens de afdeling Noord-Amerika, een Franse 
kon ik niet meer vinden - wordt van dit werk nog steeds uitsluitend de oude gebonden editie 
aangeprezen; van de paperback geen spoor. Maar toen ik het werk in januari van dit jaar bij 
een Amsterdamse boekhandel bestelde, kwam via de traditionele kanalen - de importeur - het 
bestaan van deze nieuwe versie aan het licht. De oude, tweedelige editie was niet meer 
leverbaar. 
(JE) 
 
OED ONLINE 
 
(van www.oed.com/inside/revision.htm) 
 
While the Oxford English Dictionary revision program is going ahead, we are simultaneously 
planning to make Oxford English Dictionary, Second Edition the published Additions vol-
umes, revised entries, and new unpublished entries available to readers online. 
 
The World Wide Web is a natural medium for the publication of revised entries as work in 
progress, and gives us the ability to make them available to readers before the third edition is 
completed in 2010. This concept of publication in instalments was familiar to Sir James 
Murray, whose original Dictionary was issued in fascicles; but the issuing of revised entries 
online would have the added advantage of offering a medium in which continuous revision 
could take place, i.e. no revised entry would be final until 2010, but could go through several 
publicly available versions as more antedatings were found and as more information entered 
our files. 
 
We aim to publish the online Dictionary in October 1999, and to release new batches of 
revised entries every quarter, linking them to the original versions for comparison. This is an 
opportunity for an entirely new product, a natural milestone in the history of the Oxford 
English Dictionary, which will take it into the next century and ensure its future as an ever-
growing and developing record of the language. 
(JE) 
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PERSONALIA 
 
IN MEMORIAM PIETER LOONEN 
 
Op 8 april 1999 overleed onverwachts, kort na zijn zestigste verjaardag, ons medelid Pieter 
Loonen. Als vakdidacticus aan het Anglistich Instituut van de Groningse Universiteit, ver-
richtte hij onderzoek naar de geschiedenis van het Engelse taalonderwijs in de Nederlanden, 
wat uitmonddde in zijn proefschrift For to learne to buye and sell. Learning English in the Low 
Dutch area between 1500 and 1800. A critical survey. (1991). Het bevatte ook een passage 
over de toen bestaande woordenboeken, die verschillenden van ons wel eens zullen hebben 
opgeslagen.  
 
Mogelijk geïnspireerd door de oprichting en de enthousiaste beginfase van het Matthias de 
Vries-genootschap, gaf hij eind 1992 de aanzet tot oprichting van een gelijksoortige vereni-
ging ter bestudering van de geschiedenis van het talenonderwijs in Nederland en Vlaanderen. 
Deze werd in juni 1994 officieel opgericht met als boegbeeld de zestiende eeuwse Antwerpse 
schoolmeester Peeter Heyns. Ook dit genootschap begon een blad in eigen beheer uit te 
geven. Getiteld Meesterwerk is het blijven floreren; het verschijnt met ijzeren regelmaat drie 
keer per jaar.  
 
Dat het Matthias de Vries-genootschap en het Peeter Heynsgenootschap aangrenzende 
terreinen bestrijken is ook te zien aan een aantal dubbele lidmaatschappen. Loonen 
besteedde vanzelfsprekend zijn voornaamste aandacht aan het genootschap dat hem het 
naast aan het hart lag en waarvoor hij als voorzitter, plannenmaker en artikelenschrijver 
belangrijk werk verrichtte.  
 
Het was ook zijn idee de lezingendagen zo veel mogelijk te organiseren op plaatsen waar 
tegelijkertijd een archief kon worden bezocht. Dat leidde voor de deelnemers, ik spreek hier 
uit eigen ervaring, soms tot interessante ontdekkingen. Zeer nuttig was ook zijn constatering 
dat een deel van het archief van de Haarlemse uitgever Tjeenk Willink nog bij Wolters-
Noordhoff in een kelder stond. Dat kwam een net begonnen artikelenserie in Meesterwerk 
over de taaldocent G. Nolst Trenité, beter bekend als 'Charivarius', zeer ten goede. 
 
Een aantal jaren terug kreeg Pieter last van hartritmestoornissen. De medicijnen die hij 
daarvoor innam zullen onbedoeld hebben bijgedragen aan de hersenbloeding waaraan hij 
bezweek. Zijn plotseling heengaan laat binnen het Peeter Heynsgenootschap en het daarmee 
verbonden studiegebied een grote leegte achter. Werk waaraan hij bezig was blijft onvoltooid 
achter. 
 
Wie hem heeft gekend zal zich hem herinneren als een beminnelijk, zeer toegankelijk en 
inspirerend persoon. Velen zullen [p. 27] hem zeer missen. Ik zelf vooral omdat ik bij mijn 
bezoeken aan het Anglistisch Instituut altijd graag even bij hem langs ging. We wisselden dan 
nieuwtjes uit en deden elkaar ideeën aan de hand. Half maart, kort voor mijn vertrek naar 
Australië, constateerden we dat we weer even nuttig hadden bijgepraat. Wie had kunnen 
denken dat dit de laatste keer zou zijn?  
 
Jan Posthumus 
 
VRAAG EN AANBOD 
 
Aangeboden door Monique Bullinga, Ooijsebandijk 16, 6576 Ooij, tel. 024-3233420: 
F.-X. de Feller, Biographie universelle ou dictionnaire historique des hommes qui se sont fait 
un nom par leur génie, leurs talens [sic], leurs vertus, leurs erreurs ou leurs crimes. Nouvelle 
édition, M. Pérennès ed., 12 dlen in 6 bnd. (Parijs 1841). Prijs: ƒ100,- excl. portokosten. 
 
 
[p. 28] 
INHOUD 
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Vooraf                                                                                                                                                        
1 
 
Jan van Donselaar                                                                                                                                       
1 
Groot woordenboek Russisch-Nederlands; een sterk staaltje van woordenboekcriminaliteit 
 
Siemon Reker                                                                                                                                               
2 
Koenen, zijn redacteuren en WNT-kwalificaties 
 
Jan Posthumus                                                                                                                                               
4 
Overeenkomsten en verschillen tussen Duitse en Nederlandse anglicismen 
 
Jan van Donselaar                                                                                                                                         
13 
Vroege vondsten van vogelnamen 
 
Geart van der Meer                                                                                                                                     
14 
Het actieve vertaalwoordenboek: in hoeverre een grammatica? 
 
Jaap Engelsman                                                                                                                                           
18 
Twee pedagogische encyclopedieën 
 
Jaap Engelsman                                                                                                                                            
19 
Raadsel 
 
Signalementen 
 
Marc De Coster:Woordenboek van neologismen (JP)                                                                                  
19                          
 
De taalmakers (Marc de Coster)                                                                                                                    
21 
(rec. Ewoud Sanders: Jemig de pemig!) 
 
Een gekwelde woordenaar (JP)                                                                                                                       
22 
(rec. Simon Winchester: De gekwelde woordenaar) 
 
Berichten 
 
Dialectendag te Zwolle, waarin recensies Dialectenboek 5 en Honderd jaar stadstaal (JP, SR)                   
22 
 
Rondom het WNT (II), waarin recensie Van A tot Z en verder... (JP)                                                              
24 
 
Dictionnaire historique (JE)                                                                                                                             
25 
 
OED online (JE)                                                                                                                                                
26 
 
Personalia 
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In memoriam Pieter Loonen (JP)                                                                                                                       
26  
 
Vraag en aanbod                                                                                                                                               
27 
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