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VOORAF 
 
Ons huisorgaan blijft zich in een goede belangstelling  verheugen: zo vinden we in dit nummer, naast 
de stukken van de oude getrouwen, eerste bijdragen van F. de Tollenaere en Arie de Ru. Het artikel 
over de lexicografie van het Australische Engels voert bijzonder ver over onze grenzen. Hopelijk is het 
ook voor niet-anglisten voldoende interessant. Bijzonder zijn de  nauwe samenwerkingsverbanden 
tussen uitgeverijen en wetenschappelijke instellingen aldaar. 
 
Schokkend nieuws was het stopzetten van Trefwoord  door de Sdu. U heeft daarover rechtstreeks van 
de uitgever of uit andere bron ongetwijfeld  bericht ontvangen. Een terugblik op de nu afgesloten 
periode vindt u in de sectie 'Berichten' van dit nummer. Dit betekent gelukkig niet het definitieve einde 
van het tijdschrift.  U zult waarschijnlijk al ergens hebben gelezen dat de Fryske Akademy zijn website 
(www.fa.knaw.nl) beschikbaar heeft gesteld voor voortzetting van Trefwoord in elektronische vorm. 
Over het hoe en wat krijgen de abonnees  bericht, zodra alles naar behoren geregeld is. 
  
De Woordenaar blijft als papieren tijdschrift gewoon bestaan en kan zonder bezwaar  op iets ruimere 
schaal plaats gaan bieden aan auteurs die hun bijdragen graag normaal in druk willen zien Voor dat 
doel kan men zich natuurlijk ook wenden tot de nog bestaande reguliere taalkundige organen. Er 
komen de laatste tijd veel boeken van de pers die in ons orgaan aandacht verdienen. Vanaf nu worden 
die in twee verschillende rubrieken behandeld. Kritisch commentariërende beschouwingen krijgen 
plaats in de sectie 'Boekbesprekingen'. Meer summiere beschrijvingen vindt men in de rubriek 
'Signalementen'.  
 
Ons abonneebestand heeft zich inmiddels geconsolideerd tot een vrij harde kern van ruim vijftig 
personen. Via-via komt nu en dan een nieuw lid binnen. Misschien kunnen leden potentieel 
geïnteresseerden in hun omgeving nog eens wijzen op het bestaan van het Genootschap en zijn 
uithangbord De Woordenaar. Gepoogd zal worden ook nog enkele bibliotheken voor ons tijdschrift te 
interesseren. Het is op het moment alleen in te zien  in de KB en op de UvA. 
  
Er is behoefte aan een nieuwe ledenlijst, liefst met inbegrip van  e-mailadressen. Wilt u deze, voor 
zover nog niet bij de redactie bekend, elektronisch doorgeven?  
 
 
WAT IS EEN ETYMOLOGISCH DERIVAAT? OF: HET EINDE VAN EEN FABEL? 
 
F. de Tollenaere 
 
In deel 114, p.357 (1998) van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde werd  door W.J.J. 
Pijnenburg1, van het Nederlands etymologisch Woordenboek (1971) van Jan de Vries, daar op 1972 
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    1In zijn bespreking van het Etymologisch Dialectwoordenboek van Weijnen. 

http://www.fa.knaw.nl/


gedateerd, een ‘derivaat’ [p. 2] geconstrueerd ‘dat door Tummers en later door De Tollenaere werd 
voortgezet.’ 
 
Wie het kleine Etymologisch Woordenboek, met de ondertitel ‘waar komen onze woorden en plaatsnamen 
vandaan’, dat de Uitgeverij Het Spectrum in 1958 als Aula-Boek op de markt bracht, met zijn opvolgers, 
een derivaat wil noemen, zal zich forse ingrepen in de tijdrekening moeten getroosten. Immers  de eerste 
aflevering van het Nederlands etymologisch Woordenboek verscheen bij E.J. Brill in 1963, de zevende en 
laatste in 1971. Hoe kan een ‘derivaat’ in het jaar 1958 zijn afgeleid van een boek dat vijf jaar later begon 
te verschijnen?  In Onze Taal, 1997, p. 296b, vertelde Marlies Philippa, dat de kleine De Vries ‘een 
beknopte versie’ was van het  ‘wetenschappelijke etymologische woordenboek’ van Jan de Vries. Zo iets 
kan wel min of meer voor de hand lijken te liggen, in werkelijkheid is het net andersom gegaan. 
 
Wie zich de moeite getroost de eerste alinea te lezen in het Voorbericht van 1963 van het NEW, kan zich 
overtuigen van de werkelijke gang van zaken. Daar is sprake van het Etymologische Woordenboek, dat in 
de Aula-reeks verschenen is, en waarvan in betrekkelijk korte tijd een viertal drukken nodig waren. 
Hierdoor werd ‘bewezen, dat er bij velen een grote belangstelling bestaat voor de herkomst van onze 
woordenschat. ... Zo ontstond de wens een uitvoeriger woordenboek samen te stellen. ... Het verzoek van 
de firma Brill om zulk een werk te schrijven kwam dus ten volle aan die wens tegemoet.’  
 
Uit het voorbericht van 31 december 1970 citeer ik: ‘Op 10 juli 1961 werd tussen de uitgeverij E.J. 
Brill en Jan de Vries een contract gesloten voor het bewerken van een Nederlands etymologisch 
woordenboek.’ De Vries was toen 71 jaar. 
 
Niet alleen in Nederland heeft men moeite met de chronologische successie der gegevens. In het tijdschrift 
Neerlandica extra Muros Nr.55, najaar 1990, schreef de Brusselse hoogleraar Roland Willemyns, in zijn 
bespreking van de 14de druk (1986) van het Prisma Etymologisch Woordenboek: ‘het betreft hier een 
'afgeleid produkt' van het grote Etymologisch Woordenboek van Jan de Vries.’ Dus ook al een derivaat, zij 
het met vermijding van het vreemde woord. 
 
De naam Jan de Vries zowel op het product (1971) van Brill als op de Aula (1958), later Prisma pocket van 
Het Spectrum en op zijn latere drukken, moest, ik zou haast zeggen vanzelfsprekend, aanleiding geven tot 
verwarring. Dat mijn naam, zij het slechts in een bescheiden lettertype, ook nog op de titelpagina van het 
grote etymologisch woordenboek van Jan de Vries is afgedrukt, heeft ook wel eens aanleiding gegeven tot 
verwarring, zij het een andere. 
 
In haar gedegen, belangwekkende bespreking van de 20ste druk van het Etymologisch Woordenboek in 
Trefwoord 1997-1998, 216-219, is de etymologe Marlies Philippa erg kritisch over de inleiding daarin van 
de hand van Jan de Vries. Die is te ouderwets, immers ‘geschreven in een tijd toen er aan alle weten-
schappelijke opleidingen gedegener historisch taalkundig onderwijs werd gegeven.’ De recensente neemt 
aan, dat het handhaven van de inleiding bedoeld is als een hommage aan Jan de Vries.  
 
Mocht dat zo zijn, dan zijn er toch stellig ook andere, zwaarwegender overwegingen geweest. Die inleiding 
van Jan de Vries licht immers voor de geïnteresseerde leek een tipje op van de contemporaine sluier die de 
historische achtergrond van ons taalerfgoed aan het gezicht onttrekt. Als ik een eigen inleiding zou hebben 
te schrijven, dan zou ik ablaut, umlaut en grammatische wisseling niet willen missen. Diezelfde termen ko-
men trouwens ook voor in de lijst van ‘gebruikte taalkundige begrippen’ in het etymologisch woordenboek 
van Van Dale lexicografie (1997), dat naar men zegt ‘geen wetenschappelijke pretentie’2 heeft. En onder de 
drie begeleiders van dat boek vind ik ook de naam van niemand minder dan dr. M.L.A.I. Philippa. Als die 
termen ook ‘voor de meeste neerlandici niets verduidelijken’,3 dan is dat meer dan jammer, maar modes, 
ook universitaire modes kunnen wisselen. Ik kan me nauwelijks voorstellen, dat er in de toekomst bij een 
latere generatie niet eens een reactie zou kunnen komen tegen het heersende antihistorisme.  
Literatuur mag voorlopig nog historisch worden beoefend, maar wie teksten van Maerlant leest, zal wel 
eens een Middelnederlandse spraakkunst moeten opslaan; daarin komt men zaken als i-umlaut en rekking 
in open syllabe echt tegen. 
 

                                                           
    2Onze Taal 1997, 296b. 

    3Trefwoord 1997-198, 218. 
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En waarom zou er naast het woordenboek van Nicoline van der Sijs geen ruimte zijn voor een 
etymologisch woordenboek dat meer traditioneel is gericht en de afstand tot het onvolprezen taalhistorische 
werk van de grote Nicolaas van Wijk zou kunnen overbruggen? Zolang het product maar verkocht wordt, 
zal geen uitgever er moeilijk over doen. ‘Dat het verkoopt is het enige wat telt', schreef Pieter Gispen, een 
marketing manager in 19944. Hij had het over een etymologisch [p. 3]  woordenboek van Jan de Vries, zij 
het niet dat van het Spectrum. 
 
Dat er bij het Spectrum ruimte was voor een bijgewerkte druk van het etymologisch woordenboek, is 
uitsluitend de schuld of zo men wil de verdienste van de nieuwe, de zgn. pannenkoekspelling. Als er toch 
in de tekst moest worden ingegrepen vanwege de spelling, dan kon de gelegenheid worden aangegrepen 
om de tekst als database toegankelijk te maken. Herziening en aanvulling door de bewerker lag toen voor 
de hand. 
 
Ik vermoed dat het verdwijnen van de inleiding van Jan de Vries het Spectrum niet onwelgevallig zou 
zijn, zij het om een andere reden dan die van Marlies Philippa. Zij vindt, dat het beter was geweest als 
ik tevens de inleiding had bewerkt in plaats van er uitsluitend wat noten aan toe te voegen. Andermans 
inleiding bewerken wil ik niet; het zou getuigen niet alleen van gebrek aan piëteit tegenover de auteur, 
maar ook van eigen onmacht. Marlies Philippa schreef ‘bewerkt’; ze bedoelde vermoedelijk 
‘geschreven’. 
 
Hoort de inleiding van Jan de Vries, die in de dertiende, door mij bewerkte druk van 1983 op zijn plaats 
was, ook nog in de twintigste van 1997 thuis? Men kan het betwijfelen. Ewoud Sanders heeft in 1997, 
tijdens een feestelijke lexicografische bijeenkomst publiekelijk als zijn mening te kennen gegeven, dat het 
Etymologisch Woordenboek nu niet langer van De Vries was maar van De Tollenaere. Mocht dat zo zijn, 
dan hoort bij dat boek ook een nieuwe, zelfstandige, eigen inleiding. De mij toegemeten tijd tijdens de 
bewerking van de twintigste druk was maar net voldoende, om de sinds de vijftiende druk (1991) 
verschenen afleveringen van het WNT etymologisch te excerperen. Voor een nieuwe inleiding was de 
toegemeten tijd te krap. 
 
 
VERREGAANDE ONKIESCHE, VUILE EN LAGE UITDRUKKINGEN. 
 
De onkiesche elementen in het Spreekwoordenboek der Nederlandsche Taal van Pieter Jacob 
Harrebomée. 
 
Leen Verhoeff 
 
Woorden die tegenwoordig meestal als 'taboewoorden' worden aangeduid maakten taalkundigen van 
vroeger tijd dikwijls kopschuw. Matthias de Vries had er in het begin moeite mee zulke woorden in het 
Woordenboek der Nederlandsche Taal op te nemen. Later werd hij dienaangaande wat soepeler - 
althans volgens wat hij daarover schreef - maar hij bleef toch wat huiverig als het over deze zaken 
gaat.1 En latere auteurs waren soms dezelfde (of zelfs strengere) Victoriaanse ideeën toegedaan, zoals 
bijvoorbeeld van Ginneken, die in zijn bekende Handboek in het hoofdstuk over de soldatentaal2 
opmerkt: 'Overigens zijn, juist als bij de studententaal, alle obsceniteiten enz. kortweg geweerd.' (Blz. 
450). En de reserve-officier Verhoeven, die in 1917 een verzameling soldatenwoorden uit de 
mobilisatie 1914-1918 publiceerde,3 merkte in de inleiding op: 'Uit de volgende verzameling zijn de 
kras-realistische, brute en obscene termen - en die zijn verre van sporadisch, helaas! - gezift.' Een 
moderne taalkundige zal de neiging hebben het gedachtenstreepje achter 'helaas' ervoor te plaatsen. En 
dus wierpen Van Ginneken en Verhoeven en andere verzamelaars de soldatentaal op een soort 
kuisheidszeef, waar alles wat in de militaire voorschriften als 'min voegzaam' werd aangeduid doorheen 
viel. 
 
In het spreekwoordenboek van Harrebomée speelt hetzelfde idee, maar het is moeilijk zijn opvattingen 
over wat 'kon' en wat 'niet kon' precies te achterhalen (evenals trouwens zijn ideeën over wat een 
spreekwoord is en over systematiek en logica - maar dit terzijde). De theorie week hier en daar nogal af 
van de praktische uitvoering, zoals we in het vervolg zullen zien. 

                                                           
    4Leidsch Dagblad 14 mei 1994. Hij schreef ook, dat er van het Nederlands etymologisch Woordenboek in 
Japan meer exemplaren zijn verkocht dan in Nederland. 
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Zoals bekend werd het spreekwoordenboek uitgegeven in afleveringen van 25 oktober 1853 tot 2 juni 
1869, per een of meer afleveringen vergezeld van een inleiding met het opschrift 'L.S.' Deze L.S.’en 
bevatten een uitermate onoverzichtelijke stortvloed van nadere gegevens: aanvullingen en errata bij 
reeds gepubliceerde spreekwoorden, indexen en klappers en daarnaast veel commentaren, polemieken 
en andere discussies.4 
 
In de L.S.’en is het gehakketak niet van de lucht. Men redetwist bijvoorbeeld wijdlopig over de vraag 
of Hij heeft zijn schaapjes op het droge de 'ware lezing' is, of dat de schaapjes ook koetjes mogen zijn 
(I:xxvi)5 en over de stelling dat Hij spookt als een berggeest geen Nederlands spreekwoord kan zijn: 
wij hebben immers 'geene bergen, en alzoo is 't geloof aan berggeesten bij ons niet inheemsch' 
(I:xxvii).  
 
Helemaal komisch zijn in de huidige opvattingen de discussies over 'net' en 'onnet', die in het begin van 
het eerste deel worden gevoerd. In de L.S. van de tweede aflevering vernemen we dat een bespreker 
van de eerste aflevering, Dr. H.J. Nassau in De Recensent (1854 nr. 4) had geschreven dat deze 
'verregaande onkiesche, vuile en lage uitdrukkingen' bevatte. Harrebomée schrijft dan als weerwoord: 
'Het spijt mij innig, dat Dr. NASSAU datgene in mijn Spreekwoordenboek heeft gevonden, wat ik er 
zorgvuldig uit heb [p. 4] geweerd, en waardoor het schrappen, of eigentlijk niet opnemen van 
spreekwoorden, werkelijk betrekkelijk niet gering is geweest.' En hij voert verder aan, dat anderen de 
grenzen van wat kan ook wel wat ruimer stellen: 'Zoo vindt men bijv., in de Drenthsche woorden en 
spreekwijzen, verzameld en toegepast door J. PAN (Zie Dr. A. DE JAGER, Archief voor Nederl. 
Taalkunde, I. blz. 231-272), op blz. 246 het door den geachten schrijver noodig geacht, dat men in 
gansch Nederland wete, hoe men de "billen, zoowel van menschen als dieren", in Drenthe benoemt, 
[...].' (I:viii). 
 
Inderdaad neemt Harrebomée op het gebied van nogal onwelriekende uitdrukkingen een ruim 
standpunt in, zoals in 

De aars gaat hem van benaauwdheid open en dicht (I:7) 
Het smaakt als een oud wijf onder den   arm (I:19) 
Hij stinkt als een veenboer tusschen zijn teenen (I:71) 

en ook bij woorden die niet direct 'salonfähig' kunnen worden genoemd neemt hij geen blad voor de 
mond: 

Hij ziet als een Jezuïet, die de koude pis heeft (II:185) 
Hij is zoo tevreden als eene vlieg op een' stront (II:314) 
Mijn eigen gat fopt me, zei Trijn, en zij liet bij ongeluk een' scheet (II:xlv). 

Merkwaardig is in dit verband dat de zelfstandige naamwoorden voluit worden geschreven, maar dat de 
hiervan afgeleide werkwoorden uit een oogpunt van 'kieschheid' worden afgekort: 

Je moet niet hooger k....., dan je gat staat (I:207) 
Hij ruikt een' stront, eer ze gesch.... is (II:314) 
Hij wil den dom omp..... (III:lxxii). 

Maar in de spreekwoordenlijst van deel III, waarin de spreekwoorden voorkomen die op werkwoorden 
worden gerubriceerd, wordt deze regel niet gehandhaafd, zodat men dan voluit leest: 

Hij ziet zoo benaauwd, of hij kakken moet (III:35) 
Het kan niet missen: Die veel drinkt, moet ook veel pissen (III:55) 
Kunt gij 't eruit schijten, Dan behoeft gij 't er niet uit te smijten (III:59). 

 
Als klap op de kuisheidsvuurpijl citeert Harrebomée in de L.S. van de vijfde aflevering (na weerlegging 
van andere bezwaren van Nassau) uit een brief van A.J. van der Aa, waarin deze stelt: 'Bij het in de 
recensie aangehaalde Tusschen de beenen zit het lekkerste vleesch zou ik haast uitroepen: Honny soit 
qui mal y pense! Ik toch kan U op mijn woord verklaren, dat ik het honderdmalen gebruikt heb, zonder 
er iets kwaads bij te denken, en alleen door de plaats, die het nu door Dr. NASSAU gegeven is, ontdekt 
heb, dat er eene dubbelzinnigheid in ligt.' (I:xxxii). Jawel! Het is mogelijk - het spreekwoord is door 
Harrebomée opgenomen onder het trefwoord BEENDEREN (I:38-39) en niet onder BEENEN (I:39-
41), maar toch ----. Hadden onze Victoriaanse voorouders dan geen 'dirty minds'? Hadden zij totaal 
geen bijgedachten bij spreekwoorden als de volgende? 

Ik maak slappe dingen stijf, zei Trui, en zij maakte beulingen (I:51) 
Ik zal het er wat stijf indouwen, zei Ritsaert tegen Fijtje, en hij stopte eene pijp tabak (I:191) 
Daar hangt hij, zei de weduwvrouw: maar de trooster is er uit. De auteur voegt als verklaring toe: 
[De broek van haar’ overleden man hing over een stoel.] (III:cxxxii-cxxxiii). 
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Twijfel is nog mogelijk bij: 
Hebt gij mijne behendigheid gezien? vroeg de freule, van het paard vallende met de billen bloot; ja, 
antwoordde de lakkei, ik zie ze nog (I:44 onder het trefwoord BEHENDIGHEID; door het 
toegepaste systeem van indeling herhaald onder BIL, FREULE, LAKKEI en PAARD). 

 
Uit de discussie met Nassau weten we dat Harrebomée geen problem had met het woord bil, maar wat 
zouden hij en zijn lezers hebben verstaan onder de variant die in de voorlaatste L.S. wordt 
gepubliceerd? 

Hebt gij mijne adresse gezien? vroeg de freule, van het paard vallende met de billen bloot; ja, zei de 
lakkei, maar ik wist niet dat de groote luî dat ding zoo noemden (III:cx). 

 
Blijft de vraag: hoe trok Harrebomée nu de scheidslijn tussen wat 'kon' en wat 'niet kon'? In deel II 
kunnen we bijvoorbeeld constateren dat de verontwaardiging van Van der Aa over de door Nassau 
onthulde dubbelzinnigheid Harrebomée er niet van heeft weerhouden een min of meer 
gelijkbetekenend, maar duidelijker spreekwoord op te nemen: 

Die proeft een vrouw of een' meloen, Die moet het van het staartstuk doen (II:77). 
 
Het officiële standpunt dat Harrebomée innam kunnen we duidelijk geformuleerd aantreffen in de Lijst 
van werken over Nederlandsche spreekwoorden (in deel I, tussen de L.S.-en en de 
spreekwoordenlijsten) waar hij in de inleiding op de tweede bladzijde in de rechterkolom stelt: 'De 
denkbeelden van het voorgeslacht, over hetgeen men door [= onder] welvoegelijkheid verstaat, waren 
zeer onderscheiden van onze tegenwoordige begrippen. Of hierin vooruitgang van beschaving is te 
zien, durf ik niet beslissen; dit is evenwel zeker, dat er ook thans nog zaken zijn, die men [p. 5] niet 
ongenoemd kan laten, maar die men dan, door eenen omweg te maken, aanduidt. Wat werkelijk 
onkiesch is, verdient nergens voor te komen, en dus ook niet in een Spreekwoordenboek. Ik heb mij 
alzoo onthouden, zoodanige spreekwoorden op te nemen, en daarom menig, hoewel kernachtig 
spreekwoord geschrapt. Wil men al te kiesch wezen, dan zou een zeer groot aantal, zelfs geheele 
afdeelingen, vervallen. Daartoe meende ik geen regt te hebben.'6 Meende Harrebomée in het laatst 
aangehaalde spreekwoord 'eenen omweg' te constateren? Die ontbreekt dan wel in een vrij groot aantal 
zeer rechtstreekse spreekwoorden, waarvan ik er drie wil noemen: 

Daar ligt het, zei de meid, en haar ontviel een kind, terwijl zij danste (I:401) 
Die weeuwen trouwt En worsten kouwt, weet niet wat er is in gedouwd (II:444) 
Hemel, Bauk! Welk eene scheur heeft onze Auk (III:clx) 

 
Later heeft Nassau blijkbaar een voorstel gedaan om de 'geschrapte' spreekwoorden in een aparte 
bijlage op te nemen, maar Harrebomée verwerpt dat: 'Wat mij betreft, ik geef de bedoelde 
spreekwoorden aan de vergetelheid over, en zal den raad van Dr. NASSAU niet volgen, om "ze bijeen 
te brengen in een afzonderlijk bijvoegsel, gelijk onreinheden worden afgeleid in riolen en zinkputten."' 
(I:lvi).  
 
Gezien de gegeven voorbeelden is de conclusie te trekken dat voor het schrappen van spreekwoorden 
nogal ruime, willekeurige en zeer persoonlijke maatstaven zijn aangelegd. Wellicht heeft hierbij de 
wens zo veel mogelijk spreekwoorden te verzamelen een rol gespeeld. 
 
Hoe het zij: in de laatste L.S.7 kon Harrebomée - na uitputtend gecijfer - tot het eindgetal van 42.540 
spreekwoorden komen (III: clxxxvii). Het nageslacht heeft hij echter wel in het ongewisse gelaten over 
hoeveel spreekwoorden hij uit overwegingen van 'kieschheid' ter zijde heeft geschoven, en welke dat 
waren. Ze zouden ongetwijfeld een interessante lijst hebben gevormd. 
 
Noten 
1. Zie hierover Anne Dykstra, 'J.H. Halbertsma, J. Grimm en Matthias de Vries over sexualia in het woordenboek', 
in Trefwoord 7 (1994), p. 47-49, en Rob Tempelaars, 'Matthias de Vries en de schuchtere schonen', in Trefwoord 4 
(1993), p. 19-20. Het eerstgenoemde artikel is tevens opgenomen in Nicoline van der Sijs (red.), Woordenboeken 
en hun makers, (Den Haag [1998]), p. 223-225. 
2. Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche Taal, deel II, (Nijmegen, 1914), p. 440-475. 
3. B. Verhoeven, 'Soldatenjargon', in Van onzen Tijd, jg. XVIII (1917), nr. 33, p. 391-395 en nr. 35, p. 418-420. 
4. De L.S.’en zijn mede in het spreekwoordenboek afgedrukt. Over inhoud en indeling van het woordenboek zie 
Leen Verhoeff, 'Het spreekwoordenboek van Pieter Jacob Harrebomée (1809-1880)', in Trefwoord 5 (1993), p. 13-
16. Over de ontstaansgeschiedenis en de persoon van de auteur zie Ewoud Sanders, 'Een leven gewijd aan 
spreekwoorden', ibid., p. 16-20. Beide artikelen tevens in Nicoline van der Sijs (red.), Woordenboeken en hun 
makers, (Den Haag [1998]), p. 93-96 en 97-103. 
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5. Bij de plaatsverwijzingen duidt het grote romeinse cijfer aan welk van de drie delen is bedoeld; het kleine 
romeinse cijfer verwijst naar een pagina in de L.S. gedeelten; een arabisch cijfer duidt een pagina aan in de 
spreekwoordenlijsten. 
6. In een latere discussie met P. Leendertz herhaalt de auteur zijn - nogal vage – standpunt. (II:xxxvi-xxxvii). 
7. Deze L.S. is helaas niet terug te vinden in de driedelige heruitgave bij Verba (Hoevelaken, 1990), waarin ruim 
160 pagina’s van het origineel ontbreken. 
 
 
LEXICOGRAFIE VAN HET AUSTRALISCHE ENGELS 
 
Jan Posthumus 
 
1. De Australische variant van het Engels 
 
Voor de Nederlandse anglist, die normaliter een gedegen kennis van het Britse Engels bezit met 
daarnaast doorgaans een meer globale van de Amerikaanse variant, is een bezoek aan Australië een 
bijzondere ervaring. Hij vindt daar een nieuw onderzoeksterrein, want hij komt er in aanraking met 
Engelse taalvormen, die hij niet kent en waarvan de betekenis hem soms moet worden uitgelegd. De 
eigen benamingen van de Australische fauna en flora – de kangaroo en de koala zijn als nationale 
emblemen al over de hele wereld bekend – geven weinig problemen: als het moment daar is, kunnen ze 
worden aangeleerd volgens de aanschouwelijke methode.  
 
Ook voor meer algemene begrippen komt men onbekende woorden en uitdrukkingen tegen die 
uitgelegd of opgezocht moeten worden. ‘Doctors to dob in patients’ staat bijvoorbeeld als kop boven 
een krantenartikeltje. Het woordenboek brengt de uitkomst dat dob in hier verklikken betekent. Waar 
het artikel over gaat is dat artsen het recht zouden moeten hebben aan de bevoegde instanties door te 
geven dat een bepaalde patiënt niet langer in aanmerking zou moeten komen voor een rijbewijs. Het 
Australisch heeft hier een oud Brits dialectwoord bewaard dat elders niet tot de standaardtaal is 
doorgedrongen. Een tweede bekend voorbeeld daarvan is de dunny, een algemeen gangbare benaming 
voor de wc.  
 
Onbekende woorden zijn onmiddellijk als zodanig herkenbaar. Verraderlijker is dat zich achter 
bekende woorden soms een andere [p. 6] werkelijkheid verschuilt. Zo is een unit (kort voor home unit) 
de gewone benaming voor wat elders in de Engelssprekende wereld een flat of apartment wordt 
genoemd. Wat de vreemdeling ook door moet krijgen is dat de premier niet de eerste minister van de 
nationale regering is - die voert de titel prime minister - maar de hoogste bestuurder van een van de zes 
deelstaten. Dat betekent dat deze twee titels in Australië niet als synoniemen kunnen worden gebruikt.  

 
Verkortingen 
 
Wat de buitenstaander vermoedelijk het meest opvalt is de alomtegenwoordigheid van verkorte 
woordvormen. Nu is het Engels op zich al bekend als een taal die het verkortingsproces veel ruimte 
biedt. Wat men in Australië op dit gebied vindt slaat echter alles. Het aantal verkortingen in de 
gesproken zowel als de geschreven taal is daar inderdaad legio en overtreft verre wat men in het Britse 
en Amerikaanse Engels tegenkomt. Men kan gerust zeggen dat het massale gebruik van verkortingen 
een specifiek kenmerk is van het Australische Engels.  
 
Niet zelden levert dat begripsproblemen op. Verscheidene verkorte vormen zijn zonder nadere uitleg 
moeilijk te doorgronden. Thirty pokies staat bijvoorbeeld langs de weg te lezen, en dat blijkt te 
betekenen dat het etablissement dat daarmee adverteert  beschikt over dertig pokermachines (= 
speelautomaten), waarop men naar hartelust zijn geld mag komen vergokken. Een bezigheid, tussen 
twee haakjes, waaraan Australiërs zich zo massaal overgeven dat de overheden zich er zorgen over 
maken. Dat die bezorgdheid niet meteen tot beperkende maatregelen leidt zal ermee te maken hebben 
dat die overheden er ook flink wat inkomsten aan overhouden. 
 
Dat de korte vorm pokie moeilijkheden oplevert, komt doordat de langere aanduiding pokermachine 
buiten Australië en het naburige Nieuw-Zeeland niet echt gangbaar is. Al even mysterieus is de 
verkorting cossie (in overeenstemming met de uitspraak ook cozzie gespeld), een woordvorm afgeleid 
uit swimming costume. Verwarrend was ook het zinnetje ‘Thank God for the Salvos’, aangetroffen op 
een poster.  De verdere tekst en de opwekking om diep in de buidel te tasten (‘Dig deep!!’)  maakten 
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duidelijk dat het hier ging om een geldinzamelingsactie voor de ‘Salvation Army’, en dat een Salvo dus 
een heilsoldaat was. 
 
Sommige korte vormen zijn met enig nadenken wel te ontcijferen. Een krantenberichtje over ‘an 
Englishman visiting rels in Australia’ blijkt te gaan over familiebezoek. Rels moet dus relatives 
betekenen. Opmerkelijk is dat daarvoor ook de variante vormen rellies en rellos in omloop zijn. Dat de 
afkorting Aussies (spreek uit: Ozzies) een populaire benaming is voor de Australians is vermoedelijk 
over de hele wereld wel bekend.  
 
Moeilijker te begrijpen zijn weer bepaalde verkortingen waarmee handelaren hun waar adverteren. In 
de supermarkt staat de tekst tenminste bij het voorwerp zelf, maar wat moet de vreemdeling zich 
voorstellen bij aankondigingen langs de weg dat verderop Rocks of Pines te verkrijgen zijn?  Wat ter 
verkoop wordt aangeboden blijken geen keien of naaldbomen te zijn,  maar meloenen (rockmelons, 
d.w.z. kanteloepen) en ananassen (pineapples).   
 
Opmerkelijk is dat de verkortingsmanie zich ook uitstrekt over plaatsnamen. De kustplaats 
Rockhampton in Queensland bijvoorbeeld wordt vaak Rockie genoemd en Brissie (spreek uit: Brizzie) 
is een koosnaam voor Brisbane. In Sydney kon men over de radio berichten horen over ‘traffic coming 
into Syd’, wat nogmaals duidelijk maakt dat afkortingen niet noodzakelijkerwijs een achtervoegsel 
behoeven. Hoewel dit verschijnsel ook elders in het Engels wel sporadisch voorkomt - men denke aan 
de Rockies (Rocky Mountains) in de VS – geeft het Australische Engels aan dit proces de vrije teugel. 
 
Suffixen 
 
Het trio rel/rellie/rello laat zien dat verkortingen zowel sec kunnen voorkomen als met suffix –ie of –o, 
in dit geval zonder verschil in connotatie. Zulke dubbelvormen vormen echter een uitzondering. 
Verkortingen op –o zijn favoriet om beroepsbeoefenaren aan te duiden, zoals bijvoorbeeld de 
melkboer, de milko (< milkman) en de vuilnisman, de garbo (< garbageman). Daartegenover staat 
echter de postbode als  postie (< postman). Het suffix –o komt in deze functie in het Engels zeer weinig 
voor, en de gegeven voorbeelden kunnen dan ook als typisch Australisch worden aangemerkt.  
 
Het achtervoegsel –ie  wordt in het Engels (meestal in de vorm –y) veel ruimer gebruikt, zodat veel 
woorden met dit suffix tot de gemeenschappelijke kern van deze wereldtaal behoren. Het Australisch 
kenmerkt zich dan door het groter aantal woorden waarin het suffix voorkomt, hetzij toegevoegd aan de 
woordstam op zich of aan een verkorting daarvan. Daarbij moet de buitenstaander ook nog verdacht 
zijn op een mogelijk verschil in connotatie.  
 
[p. 7]Wie met het Britse Engels is opgegroeid weet dat vormingen op  -y vaak in denigrerende zin wor-
den gebruikt. Dit is in het Australische Engels doorgaans niet het geval. Terwijl de New Oxford 
Dictionary of English het trefwoord greenie (in de zin van ‘milieubeschermer’) voorziet van de 
waarschuwing ‘often derogatory’, houdt dezelfde aanduiding in het Australisch Engels niets 
kleinerends in. Men kan dus in de krant lezen dat ‘the Greenies’ tegen een bepaalde maatregel protest 
aantekenen. In Groot-Britannië zou dat van weinig respect getuigen: daar spreekt men van ‘the Greens’ 
(vgl ‘de Groenen’, ‘die Grünen’).  
 
Een van de normale functies van het suffix –ie in het Australische Engels is dus het vormen van 
zelfstandige naamwoorden uit adjectieven, net zoals het Nederlands doet met het achtervoegsel -tje  
(Vgl. groentje, geeltje, etc.). Greenie kan inderdaad van alles aanduiden dat (overwegend) groen is. De 
Macquarie Dictionary  noemt bijvoorbeeld, behalve de al genoemde ‘conservationist’, nog  ‘a large 
green unbroken wave’ (uit het surfersvocabulair), en geeft verder aan dat het de benaming kan zijn 
voor verschillende groene vogels (vooral lori’s en papegaaien) en andere groene dieren (zoals de 
kikker). 
 
Als laatste bijzondere Australische vorming op –ie noemen we nog de wheelie, de ‘rolstoelgebruiker’, 
een verkorte aanduiding van ‘person in a wheelchair’. De Paralympics die een aantal jaren terug in 
Australië werden gehouden, stonden in de volksmond zelfs bekend als de Wheelie Games. De andere 
wheelie, het op de motorfiets een stukje op het achterwiel rijden met het voorwiel in de lucht, is 
algemeen Engels, en is ook als leenwoord in het Nederlands doorgedrongen. 
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Tot slot wil ik erop wijzen dat qua stijlregister de verkortingen vanzelfsprekend in de eerste plaats tot 
de omgangstaal  behoren, wat niet betekent dat men ze ook niet veelvuldig in de geschreven taal 
aantreft. In de woordenboeken hebben ze vaak het label Colloquial.  
 
2. Woordenboeken 
 
Als land in ontwikkeling ging Australië er lang onder gebukt dat het, zeker op cultureel gebied, 
achterstond  bij het Engelse moederland. Het groeiend gevoel van eigenwaarde heeft inmiddels toch 
wel een einde gemaakt aan deze vorm van serviliteit, door critici vaak smalend aangeduid als de 
cultural cringe. Australië is niet langer de culturele woestenij van pakweg een halve eeuw geleden. 
Wie er nu bijvoorbeeld een van de vele boekwinkels inloopt wordt doorgaans aangenaam verrast door 
het gevarieerde en kwalitatief uitstekende aanbod, dat beslist niet onderdoet voor dat van vergelijkbare 
Nederlandse zaken. 
 
Het groeiend zelfbewustzijn werd ook kenbaar in de houding tegenover de taal. Het Australische 
Engels werd niet meer gezien als inferieur ten opzichte van de Britse standaard, maar als een taal met 
een eigen bestaansrecht. Deze lokale variant kende al een lange beschrijvingstraditie, maar pas in 1981 
verscheen, na een tienjarige voorbereiding, het eerste volwaardige woordenboek dat recht deed aan het 
Engels, zoals dat in Australië werd geschreven en gesproken. De dictionaire werd ontwikkeld aan de 
nog jonge Macquarie University, gelegen aan de noordelijke periferie van Sydney en genoemd naar 
Lachlan Macquarie [spr.uit: mekworrie], een verlichte gouverneur (1810-1821) van de toenmalige 
kolonie. Alleen al door zijn titel appelleert The Macquarie Dictionary dus aan het nationale bewustzijn.  
 
Kenmerkend voor dit woordenboek, ook in zijn latere edities, zijn de ruim opgezette en leerzame 
inleidende beschouwingen. In deze eersteling hebben ze de vorm van essays over de volgende 
onderwerpen: ‘The Need for an Australian Dictionary’,  ‘Australian Pronunciation’,  ‘The Vocabulary 
of Australian English’,  ‘Words and the World’, en ‘The Historical Study of Australian English’. In  het 
eerste stuk, van de hand van hoofdredacteur Arthur Delbridge, wordt tevens uiteengezet hoe het 
woordenboek tot stand is gekomen.  Als uitgangspunt werd genomen de Britse Encyclopedic World 
Dictionary (1971), die op zijn beurt weer terugging op de American College Dictionary (1947). Daaruit 
werden geschrapt de ingangen die voor de  Australische gebruiker minder urgent werden geacht en 
toegevoegd de typisch Australische zaken en begrippen die ontbraken. De overige ingangen, de grote 
meerderheid, werden waar nodig aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de Australische 
situatie. 
 
Ook de uitspraak kreeg vanzelfsprekend aandacht. In de inleiding wordt opgemerkt dat deze weinig of 
geen regionale variatie kent, maar wel een onderscheid naar spreekstijl.  Het meest gemarkeerd is het 
zogenaamde ‘Broad Australian’, dat nog het dichtst staat bij de spraak van de vroegste immigranten, de 
uit Engeland getransporteerde gestraften. Met zijn brede diftongen in woorden als night, late en de 
afwijkende realisatie van die in now wekt het associaties met de onbeschaafdere accenten die 
bijvoorbeeld in de Britse grote steden worden gesproken. De culturele bovenlaag die zich 
langzamerhand in de kolonie vestigde heeft zich tegen deze als ‘plat’ ervaren spraak afgezet. [p. 8] Het 
netste accent, dat het dichtste aanleunt tegen de Britse standaard, staat bekend als ‘Cultivated 
Australian’. De meeste Australiërs spreken echter een tussenvorm, ‘General Australian’ genoemd, die 
door buitenstaanders na enige kennismaking (via bijvoorbeeld de alom uitgezonden tv-soap 
Neighbours) spoedig herkend wordt. Al naar gelang de omstandigheden zullen sprekers hun accent  
variëren van  meer ‘broad’ tot meer ‘cultivated’. 
 
Wie had gehoopt de typisch Australische klankwaarden in de fonetische tekens uitgedrukt te zien komt 
bedrogen uit. Omdat het Britse en het Australische Engels niet verschillen qua foneemdistributie, wordt 
in de Macquarie Dictionary dezelfde fonemische notatie toegepast die geldt voor het Britse Engels. Het 
is aan de Australische spreker de symbolen de gewenste klankwaarde (hetzij meer ‘broad’, hetzij meer 
‘cultivated’) te geven. 
 
Niet onverstandig was het besluit zo weinig mogelijk gebruikslabels te hanteren. Woorden die niet 
onder alle omstandigheden ‘perfectly acceptable’ werden geacht kregen zonder verdere nuancering het 
label Colloquial mee. Dat houdt in dat ‘in this dictionary no word is labelled slang, vulgar, coarse, 
illiterate, substandard or nonstandard.’ (P. 15). Deze termen zijn uitgebannen omdat ze geen eenduidige 
inhoud hebben en er geen eenparig oordeel bestaat of een woord  bijvoorbeeld al dan niet als ‘vulgar’ 
moet worden aangemerkt. Bovendien zijn er omstandigheden waarbij dat wilder soort taalgebruik 
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‘perfectly appropriate’ is. (Tweede druk, p. xvii). Toch wordt nog ergens een grens getrokken. Termen 
waarvan het gebruik als racistisch of op andere wijze kwetsend wordt beschouwd krijgen de 
waarschuwing ‘offensive’ of ‘derogative’ mee.  
 
Met spanning werd afgewacht hoe het nieuwe woordenboek ontvangen zou worden. Belangrijk was de 
recensie van R.W. Burchfield, die als Nieuw-Zeelander en Chief Editor of the Oxford English 
Dictionaries geacht kon worden met kennis van zaken te spreken. Zijn gedetailleerde beschouwing 
verscheen op 1 maart 1982 in de Monthly Review van het Melbournse blad The Age. Het is een wat 
wonderlijk geheel, waarin uitbundige lof – het woordenboek wordt verwelkomd ‘as  a work of  
unmatchable content and skilful endeavor’ – wordt ondergraven door veel (soms aanvechtbare) kritiek 
op zowel algemene punten als detailkwesties. Een van de punten die geen genade vinden is het 
bovengenoemde ruime gebruik van het label Colloquial.  
 
Zeer negatief wordt beoordeeld dat het woordenboek qua tekst en illustraties zo bijzonder zwaar leunt 
op de basistekst, de Encyclopedic World Dictionary (1971). Volgens Burchfields telling is niet minder 
dan 93% van de inhoud rechtstreeks daaraan ontleend. Bij wijze van antwoord zet Delbridge uiteen wat 
er op vier willekeurig gekozen pagina’s allemaal is veranderd. Er is allerminst klakkeloos 
overgenomen: ook waar dezelfde trefwoorden voorkomen is de redactie van het woordartikel steeds 
zorgvuldig aangepast als de Australische context dat vereiste. Hij brengt in zijn antwoord echter geen 
nieuwe cijfermatige gegevens in stelling.  
 
Hoe Burchfield aan zijn 93% kwam is niet helemaal duidelijk. Het lijkt erop dat hij vooral de ingangen 
op zich heeft geteld. Natuurlijk hebben het Australische en het Britse Engels een grote 
gemeenschappelijke kern, en het is weinig reëel te eisen dat die voor een nieuw Australisch 
woordenboek opnieuw zou moeten worden beschreven. In een opstel getiteld ‘The Genealogy of 
Dictionaries’ (1984) kwam Burchfield later nog eens op dit soort zaken terug. Laurence Urdang vond 
zijn beweringen echter getuigen van wereldvreemdheid.1  

 
Het Australisch erfdeel 
 
Vanzelfsprekend werden typisch Australische woorden en idiomen door de jaren heen vlijtig 
verzameld, zowel in populaire uitgaafjes als in taalkundige studies. Al voor de verschijning van de 
Macquarie Dictionary was er een uitstekende, deskundig beschreven collectie gepubliceerd in A 
Dictionary of Australian Colloquialisms (1978) van G.A. Wilkes. Bijzonder waardevol in dit werk zijn 
de uitvoerige, gedateerde citaatvoorbeelden. Het werk is door de jaren heen zorgvuldig bijgehouden en 
beleefde in 1996 een vierde druk.2  
 
Een veel ambitieuzer onderneming op dit gebied was The Australian National Dictionary (1988; 
kortweg AND) samengesteld door W.S. Ramson. (Deze was overigens eerder ook betrokken was 
geweest bij het tot stand brengen van de Macquarie Dictionary.) De ondertitel ‘A Dictionary of 
Australianisms on Historical Principles’ maakt duidelijk dat hier werd geboekstaafd welke zelfstandige 
ontwikkelingen zich in de loop der tijden in het Australische Engels hadden voorgedaan. Het boek is 
derhalve de Australische tegenhanger van de al veel oudere Dictionary of Americanisms (1951) van 
M.M. Mathews. De onlangs verschenen Dictionary of New Zealand English (1997) van H.W. Orsman 
is een werk van dezelfde aard. Onder de  ongeveer 6000 ingangen van de AND bevinden zich natuurlijk 
veel woorden die ook meer algemeen in het Engels voorkomen, maar die met afwijkende betekenis of 
in andere collocaties worden gebruikt. [p. 9] Een vereenvoudigde versie, samengesteld door Joan 
Hughes, verscheen met dezelfde ingangen maar veel minder citaten onder de titel Australian Words 
and their Origins (1989).  
 
Natuurlijk blijven in het Australische Engels nieuwe woorden en uitdrukkingen opduiken. Sommige 
zijn van eigen bodem, maar zeer veel komen uit de Verenigde Staten, waar nu eenmaal de dominante 
vorm van het Engels wordt gesproken. Bekende Amerikaanse kreten zijn onder andere awesome (= 
geweldig!) en chill out (= kalm aan!). Van Amerikaanse origine is ook de zeer veel gebruikte 
aanspreekvorm you guys voor de tweede persoon meervoud. Omdat het Engelse you ongelukkigerwijs 
geen onderscheid maakt tussen enkel- en meervoud, vervult de Amerikaanse omschrijving een nuttige 
functie. 

 
Concurrentie op de woordenboekenmarkt 
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Voor de komst van de Macquarie Dictionary (1981) was in de Australische behoefte aan 
woordenboeken voorzien door de bekende Britse uitgeverijen, met voorop de Oxford University Press, 
die al sinds jaar en dag beschikte over een eigen vestiging in Melbourne. Om niet teveel terrein te 
verliezen aan de nieuwe concurrent ging ook de OUP nu noodgedwongen op de Australische toer. In 
dit kader werd in 1987 The Australian Concise Oxford Dictionary (verder ACOD) uitgebracht, in eerste 
instantie nog slechts een noodgreep. Het boek was namelijk tot stand gekomen door uit de zevende 
druk van de Britse COD (1982) een aantal ingangen te schrappen, en die te vervangen door typisch 
Australisch materiaal. Van een algehele op het Australisch taalgebruik geënte bewerking was nog geen 
sprake. 
 
Inmiddels is het Australische woordenboekenfront, tot heil van de consument, flink in beweging 
geraakt. De  Macquarie Dictionary werd het vertrekpunt voor een hele serie woordenboeken, 
grotendeels afgeleid uit het originele bestand, waarvan omvang en doelgroep worden aangeduid met 
termen als ‘Concise’, ‘Budget’, ‘Little’, ‘Pocket’, ‘Junior’ of  ‘Children’s’. Daarnaast is nog een 
parallelle serie  thesaurussen ontwikkeld. Voor al deze activiteiten – er worden op dit moment niet 
minder dan dertig titels aangeboden3 - is een aparte uitgeversmaatschappij in het leven geroepen, The 
Macquarie Library Pty Ltd.  Deze is gevestigd op de campus van de Macquarie University,  kan 
steunen op een Dictionary Research Centre, en heeft personele banden met de afdeling linguistiek van 
de universiteit. In de laatste druk van de Macquarie Dictionary wordt expliciet aangegeven dat de 
verantwoordelijkheid voor de tekst wordt gedragen door  een ‘Editorial Committtee’, bestaande uit 
leden en oud-leden van ‘the linguistic department’ van de universiteit.  
 
Ook de Oxford University Press heeft zijn Australisch aanbod uitgebreid, en biedt thans dertien werken 
met het woord ‘Australian’ in de titel. Ook de OUP is voor dit doel een symbiose aangegaan met een 
wetenschappelijk instituut. Volgens de website4 wordt de tekst van de woordenboeken samengesteld 
door The Australian National Dictionary Centre, gevestigd in Canberra.  
 
Met zijn verbluffend aantal titels lijkt de Macquarie uitgeverij een soort hagelschotpolitiek te volgen, 
waarmee alle sectoren van het publiek, niet zonder een zekere overlap, worden bestookt. Daarbij 
worden ook van tijd tot tijd nieuwe initiatieven ontplooid. Een interessante nieuwkomer was het 
Macquarie Book of Slang (1996) van James Lambert, een amusante verzameling van het oneerbiediger 
soort taalgebruik, met een hoog gehalte aan sexualia, dat ook in Australië bijzonder floreert. Een 
bijzonder aardig punt van het boek is dat elk gedeelte van het alfabet wordt voorafgegaan door een paar 
langere artikeltjes, waarin ontstaan en betekenis van een daartoe uitgekozen uitdrukking op 
onderhoudende wijze uit de doeken worden gedaan. 
  
Een tweede nieuwigheid is de kortelings (september 1999) uitgebrachte Essential Learner’s 
Dictionary, die beoogt de immigrant te helpen bij het leren beheersen van de Engelse taal. Het werk 
heeft dus een andere doelgroep en is ook anders ingericht dan de bekende Oxford Advanced Learner’s 
Dictionary en de even gerenommeerde Longman Dictionary of Contemporary English, die meer voor 
buitenlands gebruik (EFL-teaching) bestemd zijn.  
 
Ten slotte speelt de uitgeverij opvallend goed in op de moderne ontwikkelingen van het Internet. Er 
wordt een ‘online encyclopedia’ aangeboden, en ook is het mogelijk via de website (zie noot 3) 
kosteloos woorden op te zoeken in de recente derde editie (1997) van de grote Macquarie Dictionary. 
Een al even aardig initiatief is de Kids’ Internet Dictionary, waarin schoolgaande jeugd wordt 
uitgenodigd ‘to add a word’. De collectie is inmiddels meer dan 1100 (merendeels slangachtige) 
woorden groot. Inzenders wordt gevraagd aan te geven wanneer en door wie de termen werden 
gebruikt, en wat ze volgens hen betekenden. Deze activiteit dient twee doeleinden: ten eerste worden 
jongeren vertrouwd gemaakt met  het verschijnsel woordenboek en ten tweede hoopt men op deze 
manier het taalgebruik van deze leeftijdsgroep te betrappen. Een rijtje van [p. 10] deze woorden staat 
afgedrukt als extraatje achter in het Macquarie Book of Slang.  

 
Verdere ontwikkelingen 
 
Nadat de Oxford University Press in 1987 zijn eerste bescheiden Australische editie had uitgebracht, 
ging de Macquarie uitgeverij daar weer overheen met een sterk uitgebreide tweede druk (1991) van het 
eigen woordenboek. Door opname van zo’n 20.000 persoons- en plaatsnamen veranderde de 
Macquarie Dictionary van karakter en werd het de ‘truly encyclopedic dictionary’ waarmee de uitgever 
een groot publiek wilde aanspreken. De illustraties, altijd een omstreden onderwerp, werden 
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tegelijkertijd (zonder nadere verklaring) uit het werk verwijderd. De derde druk (1997), met Susan 
Butler als ‘executive editor’, ging in hoofdzaak op de ingeslagen weg voort, maar bracht toch ook weer 
nieuwe elementen. Vanzelfsprekend werden daarin, zoals in elke nieuwe druk van een woordenboek, 
de nieuwe termen opgenomen die in de voorbije jaren in de taal waren doorgedrongen. Daarnaast 
werden als nieuw element  3000 citaatvoorbeelden toegevoegd. Ook werd plaats ingeruimd voor 
Engelse termen die werden gebruikt in buurlanden als Singapore en de Filippijnen. Ten slotte 
besteedde het woordenboek meer aandacht aan de regionale variatie in de woordenschat van het 
Australische continent. 
 
In hetzelfde jaar 1997 kwam ook de Australian Concise Oxford Dictionary met een nieuwe druk. Pas in 
deze derde editie is een serieuze poging gedaan terrein in te halen. Het voorbericht meldt trots dat het 
woordenboek met 240 pagina’s is uitgebreid en dat de tekst nu 15% langer is. Ook wordt erop gewezen 
dat het Australische element sterk vermeerderd is. De flaptekst verklaart boudweg, met een schuin oog 
naar de Macquarie Dictionary: ‘No other Australian dictionary can claim its authority’. Het werk is 
immers ontstaan, zo laat de OUP weten, uit een samenwerking tussen het Australian National 
Dictionary Centre, dat wordt afgeschilderd als de bewaarplaats bij uitstek van het Australische Engels, 
en van de Oxford University Press, waar men kan beschikken over de database die ten grondslag ligt 
aan de kolossale Oxford English Dictionary. 
 
Wat kan men daar bij Macquarie tegenover stellen? Allereerst speelt de uitgeverij in op het nationale 
sentiment. De naam Macquarie staat, anders dan Oxford, immers onmiskenbaar voor Australië. Het is 
dus maar een kleine stap het woordenboek vervolgens aan te duiden als ‘Australia’s own’, een 
betiteling overigens wel afgedrukt in propagandamateriaal, maar nooit in het woordenboek zelf. De 
titelpagina spreekt in dezelfde trant, maar wat plechtstatiger, van ‘The National Dictionary’. Verder 
wordt gewezen op het eigen Australische corpus, Ozcorp genaamd, dat in 1990 uit een veelheid van 
materiaal werd gevormd en sindsdien steeds is uitgebreid.  
 
Wat is afgezien van de propagandaoorlog nu eigenlijk het betere woordenboek? De Macquarie 
Dictionary heeft als extra de al genoemde omvangrijke encyclopedische component, die traditioneel in 
de Concise Oxford ontbreekt. De Macquarie is trouwens in algemene zin groter van formaat en 
omvang, en kan dus soms informatie leveren die bij de concurrent totaal ontbreekt. Om een enkel 
voorbeeld te noemen: voor de ontcijfering van het waarschuwingsbord langs de weg met de tekst: 
‘Slasher Ahead’ had de ACOD met ‘a person or thing that slashes’ weinig te bieden. Uitkomst bracht 
de Macquarie, die naast een algemene definitie in de trant van de ACOD, toch ook nog vier meer 
specifieke beschrijvingen bood, waaronder de gezochte bermmaaier. Aan de andere kant kwam de 
ACOD in een mini-test beter uit de bus op het punt van de grammaticale aanduidingen. Zo werd bij het 
werkwoord spook correct aangegeven dat dat niet alleen transitief werd gebruikt, maar ook intransitief, 
en bij de woordvorm scam dat dit niet alleen een zelfstandig naamwoord was, maar dat het ook als 
werkwoord werd gebruikt. 
 
Het  verschil in omvang en formaat vertaalt zich natuurlijk ook in de prijs. Voor de 1600 kleinere en 
meer compact gezette pagina’s van de ACOD  betaalt men AU$ 45, terwijl voor de 2480 pagina’s van 
de Macquarie Dictionary AU$  69.95 moet worden neergeteld. Wie er nog tien Australische dollars 
bovenop legt (de waarde van deze nogal fluctuerende munt bedraagt op moment van schrijven ca. 
ƒ1.40)  heeft de CD-Rom versie in huis. Voor dat bedrag kan men in Australië echter ook de New 
Oxford Dictionary of English (1998) aanschaffen, een zeer aanbevelenswaardig werk, waarmee de 
Oxford University Press eindelijk zijn concurrenten in het middensegment van de markt, tot nu toe 
bediend door de te beperkte Concise Oxford Dictionary, heeft overvleugeld. Dit omvangrijke 
woordenboek beoogt recht te doen aan het Engels waar ook ter wereld gesproken, en bevat dus ook een 
flinke voorraad Australisch Engels. Niettemin heeft het op dat gebied toch minder te bieden dan de 
twee meer specifiek Australische woordenboeken die hier zijn besproken.  
 
Een bron bij de Macquarie uitgeverij oordeelde dat in de concurrentiestrijd  de beide uitgeverijen elkaar 
ongeveer in evenwicht hielden: de ene ging voorop in de ene regio, terwijl [p. 11] elders de andere voor 
lag. Ook andere woordenboekuitgevers vinden de Australische markt – het enorme continent telt zo’n 
18.5 miljoen inwoners, slechts een kleine drie miljoen meer dan het nietige Nederland – aantrekkelijk 
genoeg om er zich te manifesteren. Wie een boekwinkel bezoekt vindt op de woordenboekenplanken 
ook Collins goed vertegenwoordigd. Deze uitgeverij prijst zijn waar aan met de slogan: ‘Better by 
definition!’ Als vlaggeschip fungeert de versie van de Collins English Dictionary die wordt aangemerkt 
als de Fourth Australian Edition, duidelijk afgeleid uit de meer algemene vierde editie die deze 
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uitgeverij elders op de markt brengt. Het voorbericht geeft geen specifieke informatie over de 
Australische component, die naar verluidt vrij gering moet zijn, ook al staat G.A. Wilkes (de 
samensteller van de boven vermelde Dictionary of Australian Colloquialisms) op de titelpagina 
genoemd als ‘consultant’. Collins zoekt misschien zijn heil meer in publicitair geweld dan in de 
speciaal Australische bewerking. Daarbij moet men niet uitvlakken dat de destijds geheel vernieuwde 
Collins English Dictionary (1979) het eerste middelgrote woordenboek was dat ernst maakte met het 
opnemen van Engels uit alle regionen waar die taal werd gesproken. 
 
Noten 
1. Urdang deed dit in een reactie in het tijdschrift Encounter, dec. 1984, p. 71-73, waarin Burchfields artikel eerder 
was afgedrukt onder de sensatietitel ‘Who plagiarizes whom? Why & When?’. Zie hierover De Woordenaar, 1/1 
(mei 1997), p. 3.   
2. Verrassenderwijs was een aantal exemplaren van de derde druk (1990), op omslag en titelpagina aangeduid als 
‘New Edition’, in 1993 in Nederland in de ramsj verkrijgbaar. 
3. Zie voor de lijst van titels http://macgate.dict.mq.edu.au/bookstore 
4. Op www.oup.com.au/Diction.htm wordt ook de inhoud van de titels nader beschreven. 
 
 
NEDERLANDSE WOORDEN  IN AUSTRALIË EN DE PACIFIC 
 
Jan Posthumus 
 
In de loop der jaren zijn  veel buitenlanders naar Australië geëmigreerd. Linguistisch gezien heeft dat 
voornamelijk in de culinaire sfeer bepaalde sporen nagelaten. Ook de inmiddels oudere generatie 
Nederlanders die na de tweede wereldoorlog zijn heil zocht in Australië is blijven hechten aan bepaald 
eetgewoonten. Wie op zoek gaat naar Nederlandse woorden in de Australische cosmopolitische 
eetcultuur komt er echter bekaaid af. Het blijkt dat in supermarkten de (vaak Nederlandse) fabrikant de 
typisch vaderlandse producten waar de Nederlandse immigrant het moeilijk zonder kan stellen  
doorgaans onder een Engelse naam aanbiedt. Gevulde koeken liggen op de schappen als filled almond 
rounds, krentenbollen als Dutch fruit buns, en speculaaskoekjes als Dutch spiced cookies, ook wel 
Dutch speculaas cookies. Bolletje offreert zijn beschuiten als  Dutch crispbakes en De Ruijter vertaalt 
zijn chocoladehagelslag op de achterzijde van het pak als chocolate hail.   
 
Toch vindt men soms ook Nederlandse benamingen: twee maal vond ik zelfs in bepaalde eet-
gelegenheden poffertjes aangeboden, maar dan voor de clientèle wel verduidelijkt als Dutch mini-
pancakes. Een informant heeft me nog verteld dat hij rook wurst  heeft aangetroffen (het tweede 
element doet vermoeden dat het fenomeen ‘worst’ toch meer met Duitsland wordt geassocieerd) en dat 
er ook kook wurst te krijgen zou zijn. De Macquarie Dictionary heeft zelfs de komijne kaas 
opgenomen, maar desondanks lijken deze begrippen  toch voornamelijk te leven in de kring van de 
Nederlandse emigranten en hun aanhang.  Algemener bekend is de rollmop, maar deze is niet tot 
Australië beperkt en schijnt trouwens uit het Duits te zijn overgenomen. Het blijven dus marginale 
verschijnselen en we kunnen dus maar het beste de conclusie van Nicoline van der Sijs beamen 
(Geleend en uitgeleend, p. 17) dat er in het Australische Engels geen  Nederlandse woorden zijn 
opgenomen.1   

 
Toch  zijn er in de wijdere omgeving  wel degelijk sporen van de Nederlandse taal te vinden. In twee 
artikelen in  The Journal of the Polynesian Society (106/2, June 1997, p. 131-160 en 106/4, December 
1997, p. 395-408)2 hebben Paul Geraghty en Jan Tent aannemelijk gemaakt dat een aantal Polynesische 
woorden hun oorsprong hebben in Nederlandse termen. Ze zouden daar als nieuwe begrippen zijn 
overgenomen van Nederlandse zeevaarders die in 1615-1617 (Le Maire en Schouten), 1642-1643 
(Tasman en Visscher) en 1721-1722 (Roggeveen)  langs een aantal Polynesische eilanden trokken. Het 
betreft de woorden  pusa en puha (opbergdoos; < Ndl. bus), tuluma (ronde doos; < Ndl. trommel [= 
ronde doos]), pupa (copuleren; < Ndl. poepen), veleko (hakinstrument; < Ndl. bijlken), kope (= Ndl. 
schop) en narita (= Ndl. naald). Behalve de extra benamimg voor ‘copuleren’ zijn het allemaal nieuwe 
voorwerpen waarmee de Polynesiërs voor het eerst kennis maakten, in welke omstandigheden een 
taalkundige ontlening voor de hand ligt.  
 
 
Noten [p. 12] 
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1. Het begrip bush (= wildernis), dat veel aandacht krijgt omdat de betekenis  te maken heeft met Ndl. bos, wijst 
niet op rechtstreeks contact. Het was, zoals Van der Sijs in een tussenzinnetje vermeldt, al in omloop in Amerika 
en Zuid-Afrika, voordat het naar Australië werd getransporteerd.   
2. Een korte versie van het eerste artikel was eerder gepubliceerd in Leuvense Bijdragen, 85 (1996), p. 347-369. 
 
 
DATERINGEN IN HET WNT: EEN STEEKPROEF EN EEN LIJST VAN VROEGERE 
VONDSTEN 
 
J. van Donselaar 
 
In Trefwoord 11 (1996-1997) heb ik een bescheiden poging gedaan enig zicht te krijgen op de mate van 
volledigheid van het WNT en de mate waarin men geslaagd is de woorden te voorzien van een zo vroeg 
mogelijk jaartal. Vergelijking met de Surinaamse plakkaten van de zeventiende eeuw leverde toen met 
betrekking tot de tweede vraag een lijstje op van 21 'gewone' (dus niet voor Suriname specifieke) 
woorden van welke de datering te verbeteren viel. Daarbij waren er twee zonder jaartal in het WNT, dus 
konden er negentien betrokken worden bij de berekening van de gemiddelde vervroeging. Die bleek 75 
jaar te zijn, lopend van 4 tot 186. Wat hier nu volgt is een aanzienlijke uitbreiding van de steekproef. 
 
In de eerste plaats zijn behalve de voorgaande ook de relevante gegevens verwerkt uit de opsomming 
van 'koopmanschappen' door Herlein (1718; Van Donselaar 1997b). Het gaat daarbij om 28 woorden 
met een vervroeging van 9 tot 173 jaar, gemiddeld 66. 
 
Ten tweede beschik ik over een eigen lijst met onder meer 114 woorden en uitdrukkingen die vroeger 
gedateerd zijn dan in het WNT en niet ook al genoemd worden in het EWB. Ook hier gaat het om 
woorden die weliswaar gevonden werden in geschriften uit en/of over Suriname, maar ook weer zonder 
een bijzondere relatie tot dat gebied. Verder zijn de namen van planten en dieren buiten beschouwing 
gelaten. Van deze 114 zijn er hieronder 84, bijna alle uit de zeventiende en achttiende eeuw, in een lijst 
samengebracht. Als de verdachte suikerkolonie en suikeroogst terzijde worden gelaten, maar de overige 
112 van de totale lijst alle worden meegenomen, gaat de vervroeging van 1 tot 188, met een 
gemiddelde van 63. 
 
De woorden van de drie lijsten samen, dus (19 + 28 + 112 =) 159 woorden, kunnen gemiddeld als 64 
jaar ouder gedateerd worden. Enige differentiatie geeft echter nog wat meer ter zake doende getallen. 
  
De verdeling over de grootteklassen van de vervroeging laat het volgende beeld zien : 1-50 jaar 64 
woorden (41%), 51-100 jaar 57 woorden (35%), 101-150 jaar 27 woorden (17%), 151-200 jaar 11 
woorden (7%). Dat betekent, dat bij 24% het verschil groter is dan een eeuw en bij 59% groter dan een 
halve eeuw. Is dit te rijmen met de eerder door mij aangehaalde uitspraak van de hoofdredacteur, dat 
het bij verbetering van datering in vergelijking met het WNT over het algemeen gaat om decennia? 
(Van Donselaar 1997a:134). 
 
Het lijkt mogelijk en zelfs waarschijnlijk, dat met het vorderen van het werk de datering in het WNT 
beter heeft kunnen worden. Dat is wellicht na te gaan door de hier gebruikte 159 woorden en hun 
vervroegde datering te verdelen over de vier perioden die Moerdijk (1994:18) bij de totstandkoming 
van het WNT onderscheidt. Het resultaat is dan als volgt: 
 
Periode 1864-c.1892 : 23 woorden, gem. 74 j. vervroegd. 
Periode c.1892-1942 : 110 woorden, gem. 67 j. vervroegd. 
Periode 1942-1976 : 9 woorden, gem. 52 j. vervroegd. 
Periode 1976-1998 : 17 woorden, gem. 50 j. vervroegd. 
 
Ik geeft dit ogenschijnlijk niet overtuigende antwoord voor wat het waard is. Let wel: Het is primitief 
rekenwerk en er schuilen statistisch een aantal addertjes onder het gras (verschillende totale aantallen 
woorden per periode in het WNT, aantallen bladzijden per periode idem, e.a.). 
 
De nieuwe lijst 
 
* = ook in Van Dale (1992); (*) idem met de toevoeging 'verouderd'. Het eerste jaartal is dat in het 
WNT. Daarna komen van de nieuwe vondst achtereenvolgens de auteur (meestal afgekort : zie 
literatuur en bronnen), de bladzijde in de betreffende publicatie tussen haakjes en het jaartal. 
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aangezet*, gekruid (van voedsel), 1866. VE (79), 1788. 
adviesjacht*, soort vaartuig, 1685. Doe (10), 1671. 
afdak*, vrijstaand dak op palen, 1914. Be (94), 1771. 
aftreden*, met passen meten, 1864. Be (176), 1775. 
alarmschot*,1810. BBH (75),1757. 
amandelolie*, 1769 of later. He (239), 1718. 
Amerikaans* (bn), m.b.t. de U.S.A., 1907. Ste (I:291), 1799. 
[p. 13] 
bletteren, blaten (van schapen), 1878. He (170) 1718. 
buitentuin, 1862. SS (592), 1750. 
bulkalf*, stierkalf, 1778. SS (380), 1725. 
burgerofficier, officier bij een gevechtseenheid van burgers, 1796 of later. BBH (39), 1757. 
Christenpotentaat, 1697. Doe (17), 1679. 
creools (zn), creooltaal, 1905. Ha (470), 1770. 
darmscheilsklieren, 1904. VE (80), 1788. In Van Dale wel darmscheil. 
draaierij* (m.b.t. de waarheid), 1787. BP (118), 1762. 
drogerij* (plaats), 1863. CKV 1762. 
Engelse trap*, wenteltrap, 1848. CKV 1762. 
erfstadhouder*, 1803. Ha (955), 1770. 
fleskelder, soort krat, 1748 of later. Reeps (38), 1692. 
ganzenhagel*, grove hagel, 1809. SS (386), 1725. 
gat, achterlijf van dier, 1878. He (179), 1718. 
gauwigheid (*), vlugge, slimme behendige handeling, i.h.b. beweging, 1782. He (200), 1718. 
gehuisd en gehoofd (*), metterwoon gevestigd, 1749 of later. SS (558), 1746. 
gekapte kogel, projectiel verkregen door het verkleinen van een grotere kogel of een stuk lood, na 
1835. BP (106), 1755. 
gelagen zetten*, gelegenheid geven tot het drinken van alcoholica, 1799. SS (459), 1739. 
geschater, hinderlijk stemmengedruis, 1854. SS (591), 1750. 
getrokken* (m.b.t. de loop van een vuurwapen), 1861. Be (128), 1772. 
groot*, volwassen m.b.t. mensen, 1839. BBH (74), 1757. 
handpers, waarmee iets ergens wordt in- of uitgeperst, 1871. He (241), 1718 (een klein hand-parsje). 
hemdsknoop*, 1839. BP (67), 1749 (hembd knoop). 
hoenderhok*, 1755. BP (75), 1750. 
huishouden van Jan Steen*, 1858. Kappler (89), 1854. 
ironiek* (bn), ironisch, 1889. Ha (952), 1770 (ironique). 
jodenlijm(*), bitumen, 1778. He (238), 1718, voor een boomhars die erg op bitumen lijkt. 
joeling*, feest(viering), 1695. Doe (13), 1678. 
Johannes, zekere verouderde Portugese munt, 1843. SS (1200), 1799. 
jong*, kind, 1899. Be (160), 1774. 
kamtas, 1865. He (248), 1718 (kamme tassen, mv). 
kuil*, deel van een schip, 1871. Po (253), 1792. 
landsvaderlijk (meestal ironisch), 1864. BBH (73), 1757 (landvaaderlijk, hier niet ironisch). 
machine* (fig.), 1903. Be (200), 1775. 
malinger (bn), ziekig, wel of niet ingebeeld, 1897. He (191), 1718 (malinker). 
merkletter*, 1825. He (91), 1718. 
moeitemaker, ruziemaker, 1787. SS (448), 1738. 
mondgesprek*, mondeling onderhoud, 1806. BBH (111), 1759. 
naderen, in beslag nemen, 1771. SS (291), 1713.  
nagezang*, nazang in protestantse kerk, 1799. SS (516), 1745. 
negerhut*, 1852. Po (251),1792. 
oliesteen*, 1860. BBH (119), 1759. 
onbekwaam, ongeschikt m.b.t. een zaak, 1844. He (47, 56), 1718. 
onbetaalbaar* (fig.), onschatbaar m.b.t. persoon, 1855. Be (78), 1768. 
ontnestelen, fig.,verdrijven uit het 'nest', ook van mensen, 1860. Be (170), 1775. 
opboegen, opboeien (van een schip), 1724. He (127), 1718. 
overcompleet*, 1858. BBH (94), 1757. 
pagger, versterkte omheining t.b.v. verdediging, 1710. Reeps (25), ca. 1690. 
plantageslaaf*, 1828. Be (176), 1775. 
poltron, lafaard, 1680. Haecxs (279), 1648. 
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redditie, overgave,1690. Doe (7), 1671. 
relatant*, rapporteur, 1760. BBH (101), 1759. 
reüssite*, succes, 1791. BBH (78), 1757.  
ruziemaker*, 1794. BP (129), 1762. 
scheepsdokter*, 1888. VE (91), 1788. 
schoengesp*, 1769. He (246), 1718. 
slagkuip, kuip in gebruik bij de indigobereiding, 1881. Ste (III:301), 1800. 
spargeren, verspreiden, 1688. Doe (6), 1670. 
spiegel*, voorbeeld, 1860. He (117), 1718. 
springen : hoog of laag s., 1837. BP (138), 1762. 
stopper*, zeker touw (zie Van Dale 1994), 1702. Reeps (42), 1692. 
strandvonderij*, bemoeienis met de strandvond, 1838. SS (570), 1747. 
suikerkolonie, 1848. Doe (8), 1671. 
suikeroogst*, 1912. Doe (7), 1671. 
toekuipen, een kuip stevig sluiten, 1761. BP (87), 1755. 
voerkatoen*, voeringkatoen, 1750. He (243), 1718. 
vruchtgewas*, 1769. He (49), 1718. 
wamstuk, buikstuk van een geslachte vis, 1766. Reeps (75), 1693. 
wipstoel, schommelstoel, 1880. Van Schaick (204), 1866. 
zijdam*, 1857. SONA (223), 1758. 
zij(d)gebouw*, 1808. CKV 1762. 
zinzolin, violetrood, roodachtig blauw, 1847. Keye (43), 1659. 
zoo(d), vangst bij jacht of visserij, 1698. Reeps (33), 1692 (zoô). 
[p. 14] 
zweeping, radiaire balk aan een beestenmolen ter bevestiging van een trekdier, 1786. SONA (161:95), 
1727 (swiepings. mv.) 
zwelziekte, ziekte die het lichaam doet zwellen, 1835. Kuhn (36), 1828. 
zwirrelen*, m.b.t. bewegingen bij het dansen, WNT bet. b, 1822. He (140), 1718 (swirrelen). 
 
Literatuur en bronnen 
- Alphen, G. van, 1960. Jan Reeps en zijn onbekende kolonisatiepoging in Zuid-Amerika 1692. Assen, 
Van Gorcum. 
- BBH = Bouwhuijsen, Harry van den, Ron de Bruin & George Horeweg, 1988. Opstand in Tempati, 
1757-1760. Universiteit Utrecht, Instituut voor Culturele Antropologie. 
- Be = Beet, Chris de, 1984. De eerste Bonni-oorlog. Universiteit Utrecht, Instituut voor Culturele 
Antropologie. 
- BP = Beet, Chris de & Richard Price, 1982. De Saramakaanse vrede van 1762. Universiteit Utrecht, 
Instituut voor Culturele Antropologie. 
- CKV = Clifford Kock, Hendrik & Isak Vieira, 1762. Inventarisatie van de nalatenschap van Carl 
Otto Creutz. ARA, afd. Suriname, Oud Notarieel Archief nr. 213; folio 713-756. 
- Doe = Doe, F. van der, A.C. Meijer & J.H.F. Schwartz (red.), 1992. Indianen in Zeeuwse bronnen. 
Brieven over indianen in Suriname tijdens het Zeeuwse bewind gedurende de periode 1667-1682. 
Paramaribo, Stichting 12 oktober 1992. 
- Donselaar, J. van, 1997a. ‘Woorden in de Surinaamse plakkaten van de zeventiende eeuw en hun 
presentie en datering in het WNT’. Trefwoord (Jaarboek 1996):133-141. 
- Donselaar, J. van, 1997b. ‘Koopmanschappen bij Herlein (1718). Hun presentie en datering in het 
WNT.’ De Woordenaar 1(2):6-8. 
- EWB = Veen, P.A.F. van Veen & Nicoline van der Sijs, 1997. Etymologisch woordenboek, 2e druk. 
Utrecht/Antwerpen, van Dale Lexicografie. 
- Ha = Hartsinck, J.J., 1770. Beschryving van Guiana, of de Wilde Kust, in Zuid-America, ... 2 delen. 
Amsterdam, Gerrit Tielenburg. 
- Haecxs, Hendrik, 1645-1654. Dagboek. Medegedeeld door S.P. L'Honoré Naber. Bijdr. en meded. 
Hist. Gen. 46:126-311 (1925). 
- He = Herlein, J.D., 1718. Beschryvinge van de Volk-Plantinge Zuriname. Leeuwarden, Meindert 
Injema. 
- Kappler, A., 1854. Zes jaren in Suriname. Vertaald uit het Duits van 1854. Geciteerd volgens de 
heruitgave van 1983, Zutphen, De Walburg Pers. 
- Keye, Ottho, 1659. Het waere onderscheyt tusschen Koude en Warme Landen. Uitgave in eigen 
beheer. Drukker : Henricus Hondius, 's-Gravenhage. 
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- Kuhn, T.A., 1828. Beschouwing van den toestand der Surinaamsche plantageslaven. Amsterdam, 
C.G. Sulpke 
- Moerdijk, A., 1994. Handleiding bij het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). 's-
Gravenhage, Sdu. 
- Po = Post, E.M., 1791-1792. Reinhart, of natuur en godsdienst, 3 delen. Amsterdam, Allart. Gecit. uit 
U.M. Lichtveld & J. Voorhoeve, 1980. Suriname: Spiegel der vaderlandse kooplieden, 2e druk. Den 
Haag, Martinus Nijhoff. 
- Reeps, Jan, 1692-1693. Reeps ongeluckige reijse na de custe van America, ende Amasones. Geciteerd 
volgens Van Alphen 1960. 
- Schaick, C. van, 1866. De Manja, Familie-tafereel uit het Surinaamsche volksleven. Arnhem, 
Thieme. 
- SS = Schiltkamp, J.A. & J.Th. de Smidt, 1973. West Indisch plakaatboek, Suriname, 2 delen. 
Amsterdam, S. Emmering. 
- Ste = Stedman, John Gabriël, 1799-1800. Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van 
Guiana. Anonieme vertaling en bewerking naar het Engels van 1796, 4 delen. Amsterdam, Johannes 
Allart. 
- VE = Voegen van Engelen, J., 1788. De Surinaamsche Artz, nr. 12. 
- WNT = Woordenboek der Nederlandsche Taal. 
 
 
DIGITALE KINDERZIEKTEN IN DE UITGEVERIJ 
 
Arie de Ru  
 
In de serie over woordenboekencriminaliteit in de eerste vier afleveringen van dit tijdschrift hebben we 
gezien dat woordenboekenuitgevers hun lezers niet altijd de informatie gaven waar zij recht op hadden. 
Dat was dan natuurlijk altijd informatie die hun boeken mooier, oorspronkelijker, moderner, in één 
woord: kopenswaardiger maakte dan ze waren. In dit stukje gaat het over een uitgever van 
woordenboeken die zelf even verrast was als zijn lezer, toen bleek dat de laatste minder informatie in 
een woordenboek had gekregen dan waar hij recht op had. 
 
In de jaren zeventig werd - bij de ene uitgever vroeg, bij de andere later - het zetlood vervangen. Toen 
ik in het begin van de jaren tachtig bij uitgeverij Wolters-Noordhoff ging werken, hadden de 
beeldschermen al hun intrede gedaan. Alleen hing er aan het beeldscherm geen pc, maar een hele grote 
computer verderop in de gang. Als ik me goed herinner [p. 15] produceerde die grote banden, die 
fysiek, in hun geheel dus, naar de zetter moesten. Ik heb de overgangsfase van lood naar digitaal 
daarom niet bewust meegemaakt, maar ik ben wel vanaf het begin bij de digitale opbouw van 
woordenboekbestanden betrokken geweest. Dit stuk gaat over een paar kinderziekten uit het vroeg-
digitale tijdperk. 
 
Ik herinner me niet ooit gehoord of gezien te hebben dat er in het loden tijdperk een pagina ontbrak 
omdat een zetter een stuk zetsel, men zei: een ‘brood’, uit zijn handen had laten vallen, wel dat het 
zetsel zo was gesleten, men zei: ‘afgereden’, dat men al tijdens het lood op fotografie overging. In het 
begin van het digitale tijdperk vielen er regelmatig woordenboekpagina’s of gedeelten uit, omdat niet 
iedereen zich de nieuwe werkwijze in hetzelfde tempo eigen maakte. 
 
Vreemd genoeg zijn in het woordenboekenfonds van Wolters een paar keer achtereen vrijwel identieke 
fouten gemaakt, die ervoor zorgden dat in het Mini Woordenboek Zweeds-Nederlands/Nederlands-
Zweeds een deel van de letter S, in de Woordwijzer Achterwaarts Alfabetisch een onbekend aantal 
pagina’s en in het Ster Woordenboek Spaans-Nederlands de ñ niet werd afgedrukt. Gedeelten die niet 
in het woordenboek terechtkwamen, hoewel ze keurig waren gemaakt door de auteur, gecorrigeerd op 
de uitgeverij en door de productieleider aangeleverd aan de digitale zetter. Voor de goede orde, 
woordenboekenkoper, deze fouten zijn reeds lang geleden hersteld, alleen lukte dat in één geval niet. 
 
Toen de fout waarover we het hebben voor de eerste keer gemaakt werd, heeft niemand tijdig ingezien 
dat het niet om een incidentele slordigheid ging, maar dat een structureel element in het spel was. Dat 
structurele element heet ‘batchfile’. Een batchfile is een stuk tekst dat bestaat uit een reeks van 
achtereenvolgende commando’s die in één keer, in één file dus, aan de computer gegeven worden. 
Laten we eerst eens kijken naar het simpelste geval, dat de uitgever met een eenvoudige sticker kon op-
lossen: de ñ in Ster Woordenboek Spaans-Nederlands (verder WSN), eerste druk. 
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Toen WSN gezet ging worden in de tweede helft van de jaren tachtig, was een woordenboek digitaal 
opgebouwd uit datafiles. Dat zijn tekstdocumenten met woordenboekgegevens. In een file konden toen 
ongeveer 10 woordenboekpagina’s. Het woordenboek SN had over de 400 pagina’s en bestond dus uit 
meer dan 40 files; een letter van het woordenboek kon dus uiteenvallen in meerdere files. Het Spaans 
heeft de eigenaardigheid van een aparte letter, die ook apart gealfabetiseerd moet worden: de ñ (spreek 
uit: enje), komend na de n.  
 
Een woordenboekfile heeft altijd een naam, destijds bestaande uit maximaal 8 tekens, dan een punt, dan 
een zogenaamde extensie. Dat laatste is bedoeld om verschillende versies uit elkaar te houden. De 
eerste acht zijn bedoeld om het woordenboek(gedeelte) te identificeren. Van WSN heet dan 
bijvoorbeeld de a die naar de zetter gaat: WSSNa01.010 en dat betekent dan: we hebben hier van het 
Wolters’ Sterwoordenboek Spaans-Nederlands, de a, het eerste (of enige) gedeelte en we zijn aan 
versie 10. 
 
De zetter weet dat hij dit soort files gaat krijgen en hij instrueert zijn computer alvast: ga inlezen de 
files die beginnen met WSSNa, pak daarvan 01 tot en met desnoods 99 (zie verderop) en check voor de 
zekerheid of het wel versie 10 is; ga dan door naar idem b enzovoorts, tot je de z hebt gehad. Ga dan 
pas zetten. Een methode die ontworpen was uit veiligheidsoverwegingen: om niets te missen en om 
niets te veel te hebben. Eerder was al eens gezegd: lees maar alle versies 010 in, maar dat werd onveilig 
gevonden, omdat er ook buiten WSSN versies 010 bestonden.  
 
De extra veiligheid keerde zich toch tegen zichzelf, want was het geval? De uitgever had de ñ achter de 
n gezet in de file WSSNn201. Een tweede n dus, nummertje 01, maar door de computer begrepen als 
de tweehonderdeneerste file van de n, terwijl hem was opgedragen maar tot en met n99 te gaan. 
Achteraf lijkt dit dom en onbegrijpelijk. Maar het komt voort uit verschillende denkdisciplines. En uit 
onvoldoende communicatie/documentatie bij de overdracht redactie-zetter. Maar het levert een goed 
opspoorbare fout op, nog niets aan de hand zou je zeggen. 
 
Dan komt de tweede stoornis. Het zetsel wordt ter uitgeverij nagelopen op een aantal punten. Niet meer 
inhoudelijk, we hebben immers grondig gecorrigeerde bestanden aangeleverd. Gekeken wordt dus naar 
montage: afbreking, paginanummering, kopregelvulling en of alles aansluit. Als de nalezer, die geen 
Spaans gewend is, ziet dat na nylon - oase komt is hij tevreden en gaat hij gauw over naar het volgende 
op zijn checklist. Een reeksje schijnbaar goede checks dus met als gevolg: geen ñ in het boek.  
 
Zodra een boek er is valt er opeens van alles op dat daarvoor niet opviel. Heel vreemd, maar een 
wetmatigheid. Niet alleen valt het oog van de auteur onmiddellijk op de enige typefout die in het 
voorwoord blijkt te staan, ook ziet een bevriende relatie in een oogopslag dat er geen ñ is. 
 
Gelukkig was er ook nog de voorzienigheid. Die zorgde ervoor, dat op de pagina waar de ontbrekende 
letter, een klein lettertje maar, met [p. 16] een tiental trefwoorden, had moeten komen nog voldoende 
ruimte was om hem bij te plaatsen. En wat doet dus de uitgever? Hij laat een sticker vervaardigen met 
de hele ñ en voegt die bij nog in het magazijn verblijvende boeken en levert hem bij aan tussenhandel 
en boekhandel en aan opbellende gedupeerden. Ook legt hij geen tweede oplage op alvorens het zetsel 
te hebben aangepast. Zo kon Wolters’ Ster Woordenboek Spaans-Nederlands, eerste druk, zonder ñ 
uiteindelijk zelfs een collector’s item worden. 
 
Dit was de laatste in een reeks van drie dezelfde fouten en het bleef de laatste. Want na dit debacletje 
traden er degelijker veiligheidsmaatregelen in werking, zoals het bijhouden van het aantal aan de zetter 
aangeleverde trefwoorden en tekens om te kunnen vergelijken met het aantal teruggeleverde van de 
zetter. Dan is de lol voor de verzamelaar van tijdelijk incomplete woordenboeken er natuurlijk wel af. 
 
We gaan nu nog even terug naar die interessante periode, eerst naar het miniwoordenboekje Zweeds. 
De fout die daarbij gemaakt werd was weliswaar een simpeler variant van die bij Spaans, maar hij 
zorgde voor meer narigheid. De aangeleverde Zweedse S bestond uit 3 files en de zetter dacht dat het in 
dit kleine boekje altijd maar om maximaal 2 files per letter ging (zoals in alle andere letters het geval 
was). De s was echter de uitzondering. Zo groot dat er met s3 toch een aantal pagina’s ontbraken. Dit 
heeft de uitgever hersteld door een in te plakken katern bij te leveren en zo gauw mogelijk opnieuw te 
zetten, zodat ook hier het aantal gedupeerden gering gebleven is. 
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De uitgever van de Wolters’ woordenboeken heeft met één geval wat meer in zijn maag gezeten en dat 
betrof de Woordwijzer Achterwaarts Alfabetisch (WAA), een retrograde ordening van trefwoorden uit 
de Grote Koenen (GK), beide inmiddels al weer jaren uit de handel. De vergissing was hier een 
tussenvorm. Bij mini Zweeds las men maximaal 2 files per letter in, bij Spaans maximaal 99, bij WAA 
was de teller tussentijds veiligheidshalve op 30 gezet. Geen van de letters van het woordenboek haalde 
dat getal bij benadering, behalve weer de s. Die had er een paar meer. Vreemd dat zo’n in wezen 
onschuldig, makkelijk traceerbaar en oplosbaar foutje nog twee keer kon terugkomen. Na Zweeds 
dacht men: ‘dat overkomt ons niet meer, we zetten de teller gewoon onwaarschijnlijk hoog’ en bij 
Spaans dacht men: ‘we zetten de teller nu zo hoog als er getallen zijn die twee plaatsen in een filenaam 
kunnen bezetten’. Maar ook dat bleek niet genoeg, zoals we zagen. 
 
Het probleem met WAA was dat de gemaakte fout niet hersteld kon worden zonder het hele boekje over 
te doen. Dat had nog overwogen kunnen worden als de fout een beetje tijdig gezien was, maar daar was 
geen sprake van. De fout werd pas bekend toen de hele oplage weg was en een tweede oplage was niet 
voorzien. Wat was de fout? De laatste files van de s waren nooit ingelezen en na retrograde ordening 
viel het niemand op dat er na het woord meristeem het woord seincodesysteem kwam en niet systeem. 
Een lezer belde ons er pas in de vroege jaren negentig over op. Jammer jammer jammer.  
 
Ook WAA is een collector’s item geworden, maar dat kwam niet omdat tijdelijk incomplete 
woordenboeken zo aardig zijn om te hebben. Elke bezitter van WAA heeft er immers een. Nee, WAA is 
nog steeds zo geliefd omdat er vraag is naar retrograde woordenlijsten en omdat WAA de verzameling 
trefwoorden van Grote Koenen nog eens opent. Ook hier was er voorzienigheid, maar uit een niet 
onverdachte hoek. Een uitgever van beneden de landsgrenzen wiens naam ik met de mantel der 
goedgelovigheid zal bedekken, heeft in de jaren negentig een complete retrograde ordening van 
trefwoorden uit Grote Koenen aangeboden. Hoe dit kan, waar men dit vandaan heeft, is voor mij tot op 
heden een raadsel. En dat komt weer omdat ik het oogmerk van deze niet genoemde uitgever niet echt 
wantrouw (ik denk dat hij taalonderzoekers wilde bedienen) en de zaak dus ook niet op de bodem heb 
laten uitzoeken. 
 
 
BOEKBESPREKINGEN 
 
DE DERTIGSTE KOENEN 
 
Jan Posthumus 
 
Koenen Woordenboek Nederlands, dertigste druk, onder eindredactie van W. Th. de Boer. 
Utrecht/Antwerpen: Koenen Woordenboeken, 1999, 1375 p. ISBN 90-6648-618-X. ƒ 49,50. 
 
Het wonderlijkste voorval in de nu meer dan honderdjarige geschiedenis van Koenens Verklarend 
Handwoordenboek der Nederlandse Taal was wel dat J.B. Drewes eind jaren zestig min of meer de 
vrije hand kreeg bij de samenstelling van de zevenentwintigste druk. Al onder Drewes’ voorganger 
Naarding liet men bij Wolters-Noordhoff de teugels wat vieren, zodat de omvang van Koenen, lange 
tijd vastgepind op ruim 1200 pagina’s, was uitgelopen tot zo’n 1350 pagina’s. En nu voegde Drewes in 
1974 daar nog eens ruim 300 pagina’s aan toe. Het woordenboek groeide zo in één klap [p. 17] uit tot 
een ware schatkamer van het Nederlandse taalgebruik, waaruit ook de onwelvoeglijke termen niet 
langer waren geweerd. De nieuwe versie paste nauwelijks meer in de traditionele band en een nog 
verdere uitbreiding, gepubliceerd als Grote Koenen (1986), werd dan ook in een grotere jas gestoken. 
Uit de weinig gebruikelijke aanduiding ‘Eerste druk’ op de titelpagina valt op te maken dat Wolters-
Noordhoff hoopte op deze grotere voet door te gaan, maar teleurstellende verkoopcijfers zorgden voor 
een ontijdig einde van de sympathieke nieuweling. 
 
Naast de dure nieuwe Grote Koenen, die niet minder dan ƒ135 kostte, moest natuurlijk ook een 
goedkopere versie blijven bestaan, en zo werd al onmiddellijk op het oude vertrouwde formaat een 
zogenoemde 28ste druk (1987) op de markt gezet. Arie de Ru voerde de opdracht uit om voor deze 
nieuwe editie de inhoud van de Grote Koenen drastisch te reduceren. Het resultaat betekende ook een 
sterke teruggang ten opzichte van de veelgeroemde 27ste van Drewes, die, zeker voor degenen die de 
Grote Koenen niet bezitten, een begerenswaardig naslagwerk blijft. Veel was geofferd, zoals een 
menigte encyclopedische termen, de identificerende Latijnse benamingen van flora en fauna, een flinke 
hoeveelheid citaten en voorbeelden, en een aantal minder gangbare woorden en samenstellingen.  
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Sindsdien is het aan redacteur Theo de Boer geweest om op het kale hout weer duizend nieuwe 
bloemen te laten bloeien, zij het binnen het gestelde kader van ruim 1300 bladzijden. De 29ste druk 
(1992) maakte hier al voortgang, maar in de juist verschenen 30ste (1999) is nu echt ernst gemaakt om 
het woordenboek op een nieuwe vaste koers te zetten. Onder sturing van projectleider Arie de Ru is er 
door het redactionele team hard gewerkt en zijn er belangrijke vernieuwingen doorgevoerd.  
 
Allereerst staan nu ter wille van het opzoekgemak alle trefwoorden, vroeger soms verenigd in niet altijd 
even logische clusters, aan het begin van een nieuwe regel. Men kan er begrip voor hebben dat dit 
principe rigoureus wordt doorgevoerd, maar tezelfdertijd lichtelijk betreuren dat bepaalde 
betekenissamenhangen, zoals tussen niks en niksen (en eventueel verdere samenstellingen als het nieuw 
opgenomen nikserig, niksig), niet in een verhelderend ‘nest’ zijn ondergebracht.  
 
Een zeer opvallende vernieuwing vindt men ook in de uitspraakaanduiding van de vreemde, 
voornamelijk Engelse, woorden. Uitgaande van het spellingbeeld worden deze laatste natuurlijk ‘op 
hun Engels’ uitgesproken, maar dan toch niet met een authentiek Engels accent. De Engelse klanken 
die zich achter het spellingbeeld verbergen worden in het spreken aan het Nederlandse klankstelsel 
aangepast, en zo heeft het zin de uitspraak aan te duiden in Nederlandse herspelling. Eerder moest 
informatie hieromtrent worden geput uit de aloude lijst getiteld ‘Uitspraak van Engelse woorden’, 
waarvan de gegevens domweg waren overgenomen uit Daniel Jones’ English Pronouncing Dictionary, 
wat de indruk wekte dat Engelse leenwoorden met een zo authentiek mogelijk Engels accent dienden te 
worden uitgesproken. 
 
De nu gevolgde methode is aanzienlijk realistischer, vereist geen gezoek in een aparte lijst en heeft ook 
het voordeel dat geen kennis van fonetische tekens wordt gevergd. Bij sweater staat nu [swetter], bij 
sweatshirt [swetsju:rt]. We zien dat de dubbele consonant wordt gebruikt om de kortheid van de 
klinker aan te duiden en dat de dubbele punt als lengteteken fungeert. Behalve deze dubbele punt en 
een kleine e voor de sjwa worden er geen fonetische tekens gebruikt. Waar in het Nederlandse 
spraakgebruik meer dan één uitspraakvorm voorkomt, lijkt het woordenboek doorgaans te kiezen voor 
de uitspraakvorm die het nauwst bij het Engels aansluit.. De klinker in freak, team en sweepstake wordt 
aangeduid als een lange [ie:], ook al wordt in de gangbare Nederlandse uitspraak vaak een korte [ie] 
gehoord. Niet gehonoreerd worden ook het veel gehoorde pseudo-Engelse [swieter] voor sweater en 
[keekie] voor kaki. De uitspraakaanduiding heeft dus een enigszins normatief karakter. Misschien is 
deze conclusie niet helemaal gewettigd. Als men namelijk ziet dat de uitspraak van speaker wèl met 
korte [ie] wordt gegeven, merkt men op dit punt toch een zekere inconsistentie op, een gebrek aan 
kennis die het toeval een rol laat spelen. 
 
Afgezien van zulke details, blijven we in dit type notatie zitten met twee problemen, namelijk de 
aanduiding van de beginklanken van woorden als goal en thriller. Van het eerste woord, met de zachte 
plofklank, wordt de beginklank aangegeven met een klein formaat hoofdletter K met circonflexe,  
eigenlijk niet zo’n goede keuze, want die notatie kan gemakkelijk de onbeholpen Nederlandse uitspraak 
met de harde [k] oproepen. Mijns inziens had een hoofdletter G met circonflexe verre de voorkeur 
verdiend. Een wonderlijke oplossing is gekozen voor de Engelse th-klank. Die wordt in thriller en 
dergelijke als [f] aangeduid, een uitspraak die men van geen enkele Nederlander zal horen. Als enige 
geeft deze notatie niet een werkelijk gebruikte uitspraak weer, maar doet ze een suggestie aan de hand 
om iets te produceren dat zo dicht mogelijk bij het echte Engels komt. Wat is de oplossing? 
Grappenmakers zeggen wel eens [sriller], maar de doorsnee Nederlander die [p. 18] zich voor de echte 
Engelse klank geneert, substitueert eenvoudig de [t]. Die moet er dus ook komen te staan. 
 
Waar het de consument natuurlijk in de eerste plaats om gaat is het opgenomen woordbestand. Ook 
hier is er veel gewijzigd. In de eerste plaats zijn er door nauwlettende observatie van het hedendaags 
taalgebruik vele nieuwe woorden opgenomen: volgens het voorwoord (p. 7) ‘duizenden’, een globale 
aanduiding die elders (Onze Taal, sept. ’99, p. 248) wordt gepreciseerd tot ‘3500’. Het voorwoord geeft 
een aantal voorbeelden, verdeeld over echte nieuwe woorden, zoals euro en voicemail, oude die over 
het hoofd waren gezien, zoals afwasmiddel, braille (eerst alleen in samenstellingen) en vlakbij (eerder 
alleen als twee woorden in voorzetselfunctie) en nieuwe uitdrukkingen, zoals achter de geraniums 
zitten. 
  
Met deze aanwas lijkt het woordenboek weer een groeiproces te hebben ingezet. Het 
woordenboekgedeelte van de nieuwe druk omvat inderdaad 1348 pagina’s tegenover de 1310 van de 
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vorige. De schijn bedriegt hier echter, want door een andere wijze van zetten telt een nieuwe pagina nu 
59 regels tegenover de 61 van de oude, en als we dit in aanmerking nemen telt de 30ste druk zo’n zes 
pagina’s minder dan zijn voorganger. Pagina’s die, nu elk trefwoord vooraan een nieuwe regel begint, 
ook nog minder dicht bedrukt zijn. Er is dus duidelijk wat meer geschrapt dan toegevoegd.  
 
Onder het hoofdje ‘Wat verdween er?’ noemt het voorwoord (p. 8) twee specifieke categorieën waarin 
is gesnoeid, namelijk niet of nauwelijks meer gebruikte woorden en transparante samenstellingen. 
Vooral in die laatste groep zijn, onvermijdelijk misschien, toch nogal subjectieve beslissingen 
genomen. Want, zo merkte Siemon Reker op in zijn recensie in het Nieuwsblad van het Noorden (27-7-
99, p. 21), zouden we op grond van de gemakkelijke afleidbaarheid van de betekenis ook grijsblauw, 
hulpkreet, inruilwaarde, jeugdjournaal, […], negenduizend, ouderdomsziekte en polshorloge niet 
kunnen verwijderen? Van deze kunnen grijsblauw en negenduizend inderdaad best worden gemist, 
maar de andere hebben voor de woordenboekenmaker toch een zeker bestaansrecht omdat ze, ondanks 
de gemakkelijke begrijpelijkheid, een pregnante betekenis hebben. 
 
Om wat preciezer te zien welke kant het met de Koenen op gaat, kijken we even bij de woordvorm 
buis. In de nieuwe druk is de betekenis ‘jasje zonder panden’ geschrapt. Het schip, de ‘haringbuis’, was 
al in 1987 verdwenen. Het historisch element krijgt dus steeds minder plaats. Ook weg is de 
uitdrukking, gemarkeerd als (Belg. fam), een buis krijgen, d.w.z. ‘zakken voor een examen’. Dit 
illustreert opnieuw een wijziging in het beleid ten opzichte van het in België gesproken Nederlands, 
waarvan de status zo moeilijk te bepalen is. (Zie hierover ook Honderd jaar Koenen, p. 33 evv.) . 
Volgens het voorwoord (p. 8) is het Belgische materiaal volledig herzien, en zijn nu voornamelijk 
institutionele woorden opgenomen. Aparte medewerkers voor het Nederlands in België worden niet 
meer genoemd. Het enige buis-lemma dat nu nog is overgebleven is het ‘hol, cilindrisch lichaam’, dat 
vijf onderverdelingen kent. Dat er goed op de moderne betekenissen wordt gelet bewijst de toevoeging 
onder no 4 van buis als benaming voor de ‘tv’. Dit woordgebruik is overigens allesbehalve nieuw en is 
dus meer een geval van eerder ‘ten onrechte over het hoofd gezien’. Wat vreemd aandoet is dat deze 
betekenis het label meekrijgt (m.n. min [= met name minachtend]). Dat is niet terecht dunkt mij, want 
wie vraagt: ‘Wat is er vanavond op de buis?’ drukt geen negatief waardeoordeel uit. Mogelijk is het 
label (min) ingegeven door de wat al te lichtvaardig opgenomen samenstelling treurbuis. Dit begrip, in 
een inmiddels al ver verleden in omloop gebracht door, naar ik meen, Gerrit Komrij, als karakterisering 
van de slechte kwaliteit van het programma-aanbod, lijkt me niet algemeen bekend, en zal dus voor 
velen een uitleg behoeven die hier ontbreekt. 
 
Onderdeel van de nagestreefde modernisering is ook een eigentijdser taalgebruik in de definities. De 
stijl van definiëren is homogener geworden en dat is een belangrijke verbetering. Het voorwoord wijst 
erop dat een straatkind niet langer een ‘de straat slijpend, onopgevoed kind’ is, maar een ‘kind dat, bij 
gebrek aan ouderlijk toezicht, meestal op straat rondzwerft’. (p. 8). Ook ouderwetse formuleringen zijn 
omgewerkt: een ‘dammer’ wordt niet langer omschreven als ‘wie damt’, maar als ‘iemand die damt’. 
Hierbij moet toch wel worden aangetekend dat de moderne omschrijving ‘iemand die …’ ook al in zeer 
oude edities voorkomt, men zie bijvoorbeeld bij optimist (14e druk, 1923), en dat het ouderwetse ‘wie 
damt’ nota bene door De Boer zelf is ingevoerd in de 29ste druk (1990). Daarvoor luidde de definitie 
‘damspeler’. Nog eerder ontbrak de ingang, die immers gemakkelijk van het werkwoord kan worden 
afgeleid, geheel.  
 
Wat dit betreft zit een oud woordenboek als Koenen vol inconsequenties, en men vraagt zich dan ook 
af, waarom een voetballer het zonder definitie kan stellen, en een dammer, een tennisser en een 
volleyballer worden omschreven met de formule ‘iem die …’, terwijl een hockeyer dan weer een 
‘hockeyspeler’ is. Het is duidelijk dat het bewerkersteam, naast [p. 19] Theo de Boer nog bestaande uit 
H. de Groot, E. Reinders en M. de Smit, niet met een instructie op pad is gestuurd hier orde te 
scheppen. Bij al deze sportbeoefenaren wordt ook de vrouwelijke vorm vermeld; dat de damster is 
geschrapt zal dus wel een vergissing zijn. Aandacht is ook nodig voor de vele samenstellingen met 
telwoorden (vgl. het al genoemde negenduizend en dergelijke). Deze zijn qua aard en aantal allerminst 
uniform behandeld. 
 
Wie het woordenboek aandachtig doorneemt vindt natuurlijk altijd wel kleinigheden die niet kloppen. 
Een bierviltje is niet altijd ‘rond’, en ook bij de uitspraakaanduidingen vindt men foutjes. De redactie 
zal ongetwijfeld dankbaar zijn als zulke details ter kennis worden gebracht ten behoeve van de 
volgende druk. Ondertussen kunnen we concluderen dat de Koenen welbewust een richting is 
ingeslagen die het woordenboek gebruiksvriendelijker heeft gemaakt en op zijn niveau een goede 
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moderne vraagbaak. Naar verluidt, wordt gehoopt dat het ook een beter debiet zal vinden bij de 
schoolgaande jeugd. Vooral voor dit doel heeft het omslag een wat vrolijker aanzien gekregen, ook al 
zal niet iedereen ingenomen zijn met de lettersoep die daarover is uitgegoten. Dit is toch wel een 
achteruitgang ten opzichte van het gedistingeerde uiterlijk van de vorige druk (1990). Traditionalisten 
zullen ook betreuren dat de naam Wolters, eerder nog in de titel gehandhaafd, nu voor het eerst geheel 
ontbreekt. We hebben thans te maken met het Koenen Woordenboek Nederlands, dat volgens de 
titelpagina nu verschijnt onder de nieuwe imprint Koenen Woordenboeken, Utrecht-Antwerpen. Nieuw 
is ook op rug en titelpagina de aanduiding N / N, die behoort tot de huisstijl van Van Dale 
Lexicografie, een onderneming die overigens nergens expliciet wordt genoemd.  
 
Hoe dit zij, het is te hopen dat de nu verrichte inspanningen voor de roemruchte Koenen nog tot in 
lengte van jaren een succesvolle voortzetting zullen vinden. 
 
 
SPOTNAMEN VOOR BEWONERS VAN STEDEN EN DORPEN 
 
Leen Verhoeff 
 
Dirk van der Heide, Groninger schimpnamen. Dreum van n Hogelandster brijhapper. Groningen, 
REGIO-Projekt Uitgevers, 1998, 64 p. ISBN 90-5028-097-8. ƒ 24,95. 
Dirk van der Heide, Groot Schimpnamenboek van Nederland. Bedum, Profiel Uitgeverij, 1998, 308 p. 
ISBN 90-5294-170-X. ƒ 37,50. 
 
Waarschijnlijk zijn ze zo oud als de mensheid zelf: de min of meer spottende bijnamen of 
etnofaulismen, die werden gegeven aan sommige volksstammen of volksgroepen en die toe te schrijven 
waren aan bepaalde opvallende zaken zoals haardracht, lichaamsversieringen, kleding, vreemde 
wapens of een onverstaanbare taal, getuige bijnamen als Longobarden, Nez Percés-Indianen, 
Knickerbockers, Franken en Hottentotten.  
 
Ook op kleinere schaal komen dergelijke spottende bijnamen voor: het betreft dan de bijnamen die 
bewoners van dorpen en steden elkaar gaven en geven. Vroeger sprak daaruit dikwijls een zekere 
afkeer van - of zelfs vijandschap tegen - personen uit de (meestal niet zo verre) omgeving. 
Tegenwoordig worden ze echter meestal gebruikt als humoristische scherts, die soms zelfs door de 
bewoners van de betrokken plaatsen zelf met een zekere voorkeur wordt gebruikt. 
 
Het verzamelen van deze locofaulismen begon in de vorige eeuw. Men vindt al regelmatig 
beschouwingen in het blad De Navorscher over dit soort namen en verzamelingen ervan komen voor in 
de boeken van E. Laurillard, G.J. Boekenoogen, Waling Dijkstra en andere vroege volkskundigen. Een 
samenvatting van alle gegevens uit de tot dan toe beschikbare bronnen en uit het hele Nederlandse 
taalgebied verscheen van de hand van de Vlaamse taalkundige J. Cornelissen: Nederlandsche 
Volkshumor op Stad en Dorp, Land en Volk (Antwerpen, vijf delen, 1929-1931, met een aanvullend 
zesde deel in 1937). Veel recente verzamelingen hebben een lokaal karakter, zoals G. Kuiper, 
Volksleven in het oude Drente ('s-Gravenhage, 1976, blz. 54-65), Ben Jansen, Bokken en 
Spurriemökken, Spotnamen en Spotrijmen uit Brabant (Maasbree, z.j. [plm. 1985]) en P.W. de Zeeuw, 
Hoekschewaardse Vertellingen (Heinenoord, 1984, blz. 23-50). 
 
In 1998 verschenen er twee nieuwe verzamelingen van schimpnamen, beide van de hand van Dirk van 
der Heide: Groninger schimpnamen. Dreum van n Hogelandster brijhapper en Groot 
Schimpnamenboek van Nederland. De auteur is een politiefunctionaris uit Het Hogeland; vandaar de 
ondertitel van de eerste verzameling. In dit boekje behandelt de auteur de schimpnamen uit de 
provincie Groningen in korte, door hem in Groninger dialect geschreven rijmpjes. Deze zijn verlucht 
met vijftig bijzonder geestige aquarellen van Jan Woldring, die volgens het voorwoord van Marten 
Toonder (blz. 5) ooit diens leerling was. Siemon Reker schreef een korte inleiding (blz. 6 en 7). Het 
nawoord is van de auteur zelf (blz. 52 en 53) en wordt gevolgd door een [p. 20] korte verklaring van de 
respectieve schimpnamen. Deze uitleg geeft - gelukkig voor echte 'Hollanders' - de Nederlandse versie 
van de Groninger namen, zodat men kan uitvinden dat Mijster Kedelschieters de Ketelschijters uit 
Uithuizermeeden zijn (blz. 54-63). 
 
In het tweede boek van Van der Heide - het Groot Schimpnamenboek van Nederland - zijn de 
schimpnamen per provincie alfabetisch gerangschikt: van het Drentse Alteveer (Melkzoegers) tot het 
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Zuid-Hollandse Zwijndrecht (Stoffelianen, Peebossers). De verzameling wordt geopend met een 
voorwoord van de auteur, waarin een lijst wordt gegeven van de diverse ontstaanscategorieën (blz. 9-
11). Hierna volgt een inleiding van Siemon Reker over de verspreiding, vorm en betekenis van 
locofaulismen en hun relatie met andere invectieven (blz. 13-25). Vervolgens worden de schimpnamen 
gepresenteerd (blz. 27-270), met meestal uitgebreide en dikwijls verrassende verklaringen. Hier en daar 
staan er verwijzingen naar soortgelijke schimpnamen uit België en Duitsland. Soms zijn de 
verklaringen aangevuld met spottende rijmen en onwelwillende spreekwoordelijke kwalificaties. 
 
De schimpnamen zijn ook in dit boek geïllustreerd door Jan Woldring. De ongeveer vijftig illustraties 
bij de tekst zijn ditmaal uitgevoerd in zwart-wit, terwijl sommige ervan op de kaft ook in kleur worden 
weergegeven. Duplicaties met het eerste boekje zijn er ook: de Oethoester Kedellapper (Ketellapper uit 
Uithuizen) is een dubbelganger van de Ketelboeter uit Middelburg en de Zolkamper Schelviskop 
(Schelviskop uit Zoutkamp) figureert nu als de Schelvis van Wijk aan Zee. 
 
De hele verzameling wordt gecompleteerd met een register voor de ruim 1300 plaatsnamen en twee 
registers - een alfabetisch en een retrograde - voor de ruim 2500 schimpnamen. Tot slot volgt er een 
lijst van alle gebruikte bronnen en van correspondenten en medewerkers. Al met al is dit een bijzonder 
geslaagd boek, waaruit veel liefde voor het onderwerp spreekt en dat respect afdwingt voor het 
doorzettingsvermogen van de auteur-verzamelaar. Siemon Reker noemt het in zijn inleiding een 
overzicht-in-wording en ik hoop van harte dat een tweede druk mogelijk zal zijn, zodat de verzameling 
op bepaalde punten nog kan worden uitgebreid. 
 
Enkele 'slips of the pen' zijn natuurlijk niet te vermijden: ieder die ooit een boek schreef zal dit beamen. 
Enkele slordigheden die mij bij het doorlezen opvielen, mogen hier worden genoemd. Het boek begint 
niet bij Buinen in Drenthe, zoals Reker op blz. 14 zegt, maar bij Alteveer (en vervolgens nog elf dorpen 
voor Buinen aan de beurt is); Middelharnis ligt op Goeree-Overflakkee en dus niet in Zeeland, maar in 
Zuid-Holland (een veel gemaakte fout!); Vlaardingen komt tweemaal voor (blz. 246 en 268), maar 
hoort alleen op de laatstgenoemde bladzijde; Woerden ligt sinds 1989 door een correctie van 
provinciale grenzen niet meer in Zuid-Holland, maar in Utrecht; Hitsert (blz. 257) is eigenlijk Den 
Hitsert en ligt niet 'nabij Zuid-Beierland' maar is Zuid-Beierland, dat door de lokale bevolking 
onveranderlijk Den Hitsert genoemd wordt. 
 
Tenslotte nog een wens: voor het doen van nader onderzoek zou het dienstig zijn als de bronnen niet zo 
schilderachtig door elkaar stonden, maar alfabetisch naar de betrokken auteurs waren gerangschikt 
(waarbij ik wil opmerken dat En Nederland lacht van Okke Haverkamp 11 (geen 10) en Nederlandsche 
volkshumor van J. Cornelissen 6 (geen 5) delen tellen). Een alfabetische lijst van zegslieden en 
correspondentieadressen zou ook welkom zijn; eventueel is ook een groepering per provincie mogelijk. 
Zou dit alles in de tweede druk worden gerealiseerd, dan kan de uitgever in het 'Ter introductie' (blz. 7) 
stellen dat Dirk van der Heide zijn onderzoek zeer consciëntieus, dus: 'eerlijk', 'zorgvuldig' heeft 
uitgevoerd en niet, zoals thans gesteld, contentieus, oftewel betwistbaar! 
 
 
DIALECTEN VAN SCHELDE TOT SCHIERMONNIKOOG 
 
Siemon Reker 
 
H. Scholtmeijer, Naast het Nederlands. Dialecten van Schelde tot Schiermonnikoog, 
Amsterdam/Antwerpen: Contact, 1999, 143 p. ISBN 90-254-9545-1, ƒ 27,50/550F 
 
Het Taalfonds van Contact (Amsterdam/Antwerpen) breidt zich snel uit. Begin september kwam niet 
alleen de hertaling van Smyters en het grote Purismeboek op de markt, zie de 
besprekingen/aankondigingen elders in dit nummer, maar ook Harrie Scholtmeijers Naast het 
Nederlands. Dialecten van Schelde tot Schiermonnikoog. Het is een inleiding tot de Nederlandse 
dialectologie als vervolg op Entjes’ Dialecten in Nederland uit 1974. Scholtmeijer neemt daarbij een 
omvangrijke taak op zich: voor een breed publiek vastleggen wat de dialectologie na 1974 ontdekte, 
‘tezamen met alles wat daarvoor gebeurd is’ (blz. 7). Aan beide aspecten lijkt hij - naar de verwijzingen 
te oordelen - evenwichtig aandacht te schenken.  
 
Het is een omvangrijke en door de met de geografie samenhangende verscheidenheid van de dialecten 
van Nederland een bijna onmogelijke [p. 21] taak, zelfs als aan de Vlaamse voorbij gegaan wordt (die 
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liggen immers aan gene zijde van de Schelde). Scholtmeijer schrijft helder en is er bepaald in geslaagd 
aan alle regio’s van Nederland attentie te geven. Het is aan het boek te zien waar de auteur in 
gespecialiseerd is, maar minder eenvoudig dan bij Entjes het geval was en dat is een compliment. Het 
moet interessant zijn te zien waar regionale of gespecialiseerde besprekers voor hun terrein straks op 
wijzen als tekortkomingen. Als Gronings streektaalfunctionaris met woordenboekbelangstelling en 
verbonden aan een Nedersaksisch instituut schrok ik van het bestaan van zoiets als ‘een oude 
erfvijandschap’ tussen Friesland en Groningen (p.34); miste ik bij alle maatschappelijk bepaalde 
aandacht voor de dialecten de opmerkelijke toeneming van provinciale steun op dit terrein die 
samengaat met universitaire bezuinigingen (p.84-95); moest ik lachen om de opmerking (p. 26) dat de 
erkenning van het Nedersaksisch te maken had met een aanstekelijke werking van het succes dat 
Friezen geboekt hebben, en dat allerlei regionale instellingen in Oost-Nederland gemodelleerd zijn naar 
de Fryske Akademy (p. 86) en zo is er nog wel het een en ander.  
 
De woordenboekpassage (blz. 80-83) bevat een nuttig en beknopt overzicht van wat er op dit gebied 
bestaat. De Nijmeegse systematische projecten komen evenzeer in beeld als de traditioneel 
opgebouwde woordenboeken. Dat met name Noord-Brabant en Limburg zoveel lokale 
dialectwoordenboeken bezitten is in dit verband een saillant detail dat het vermelden waard geweest 
was, ook in een beknopt overzicht. Binnen die beperkte kaders had niet alleen op het bestaan van grote, 
naar volledigheid strevende alfabetische lexicons in Zeeland, Drenthe, Friesland en de Stellingwerven 
gewezen hoeven te worden. Het Groningse van Ter Laan is er al een jaar of veertig langer dan de 
oudste van dit gezelschap, er is een retrograde woordenboek op verschenen (Reker 1985) en een soort 
van Nederlands-Gronings supplement als onderdeel van een zakwoordenboek (Reker 1988) en dat is 
ook een onderwerp dat mist. Friesland, Groningen en Drenthe onderscheiden zich in dit opzicht gek 
genoeg nog altijd van de rest van Nederland. 
 
Ook al ontbreekt een register en ook iedere illustratie (geen enkel taalkaartje staat er in Naast het 
Nederlands), het boek heeft desondanks een aanzienlijke mate van toegankelijkheid en wie nader 
geïnformeerd wil worden heeft in Scholtmeijer bepaald een plezierige gids. 
 
Het eindigt op dezelfde manier als Entjes in 1974 deed, met een verzameling dialectproeven naar 
Winklers Dialecticon. Entjes koos voor de originele teksten. Scholtmeijer laat iets zien van wat het 
Meertens Instituut voor heeft (of inmiddels had?) met de zogenaamde ‘Nieuwe Winkler’, een nieuwe 
vertaling van dezelfde bijbeltekst voor dezelfde plaatsen als destijds maar nu meer dan honderd jaar 
later. Dat levert nog steeds een bonte staalkaart van wat er ‘naast’ het Nederlands aan inheemse taal 
gesproken wordt. Het is zelfs extra bont door de spelling die uiteraard niet uniform geregeld is tussen al 
die variërende streektalen. Scholtmeijer maakt het nog bonter dan de werkelijkheid is door in de ene 
regio wel en in de andere weer niet de gangbare orthografie toe te passen.  
 
Tot besluit een vraag naar de titel. De dialecten in Nederland zijn snel terrein aan het verliezen ten 
opzichte van de standaardtaal, ze zijn verdwenen of vernederlandst, zoals de flaptekst zegt. Waarom 
heet het boek dan Naast (en niet Onder) het Nederlands? 
 
Verwijzingen 
Entjes, H. (1974). Dialecten in Nederland. Haren. 
Reker, S. (1985). Omgekeerd is ook wat weerd. Retrograde woordenlijst van het Gronings annex 
rijmwoordenboek. Groningen.  
Reker, S. (1988). Zakwoordenboek Gronings-Nederlands, Nederlands-Gronings. Veendam 1988, 
19985 
J. Winkler (1874). Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon. ’s-Gravenhage. (Heruitgave 
Wiesbaden, 1972).  
 
 
TAALTROTS: PURISME IN VEERTIG TALEN 
 
Jan Posthumus 
  
Nicoline van der Sijs (red.), Taaltrots. Purisme in een veertigtal talen. Amsterdam/Antwerpen: 
Contact, 1999, 447 p.. ISBN 90-254-9624-5.  
ƒ 49,90/995F. 
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Deze bundel uit het taalfonds van uitgeverij Contact verdient bijzondere aandacht. Net als de vorige 
verzameling artikelen die verscheen onder de titel Honderd jaar stadstaal (zie De Woordenaar, 3/1, p. 
23-24) dankt dit werk zijn bestaan aan een initiatief  van Nicoline van der Sijs. Bezig met een zeer 
uitvoerige studie van de taalzuiveringspogingen in het Nederlands, vroeg ze zich af  hoe het bij andere 
talen was toegegaan. De orientatie hieromtrent ging een eigen leven leiden, en resulteerde vervolgens 
in de samenstelling van deze bundel. Dat Van der Sijs uiteindelijk niet minder dan 39 auteurs [p. 22] in 
haar project wist te interesseren klinkt ongelooflijk, maar hun bijdragen vormen daarvan het 
onomstotelijk bewijs. Zelf voerde ze de redactie over het geheel en droeg ze een uitgebreide inleiding 
bij met als titel ‘De rol van taalzuivering in de taalontwikkeling: historische en politieke aspecten’  (p. 
11-36).  
 
De purist heeft bij taalkundigen doorgaans geen goede naam. Oude woordenboeken noemen hem op 
zijn gunstigst een ‘taalzuiveraar’, maar ook wel een ‘taalzifter’of ‘taalvitter’. Ook J.H. van Dale 
definieert hem in zijn oorspronkelijke druk (1872) in ongunstige zin als ‘overdreven taalzuiveraar’. Een 
Engelse taalencyclopedie doet daar zelfs nog een schepje bovenop en spreekt van ‘hypercorrective 
extremists’. Ruim vierhonderd bladzijden vitterij zouden snel gaan vervelen, en gelukkig gaat het boek 
over belangrijker zaken. Opgevat in de ruimste zin als een vorm van taalbemoeienis,  heeft purisme ook 
een functie in de vorming en instandhouding van de taal waarin een taalgemeenschap zijn identiteit 
vindt en probeert te bewaren. In overeenstemming daarmee werd Taaltrots de samenvattende hoofdtitel 
van de bundel. 
 
Dit betekent dat er voor verschillende talen informatie wordt verstrekt over hoe ze tot wasdom 
kwamen, hoe ze moesten opboksen tegen ongunstige omstandigheden en in welke vorm ze hebben 
kunnen overleven. Wisselende lotgevallen vindt men natuurlijk vooral in regionen waar de staatsmacht 
en de staatsgrenzen aan verandering onderhevig waren. Illustratief hiervoor zijn de lotgevallen van het 
Litouws, in een van de betere bijdragen deskundig en zeer leesbaar beschreven. Bijzonder informatief  
is ook het artikel getiteld ‘Het Rusland van de honderd talen’, waarin we onder andere aan de weet 
komen dat Lenin de talen van de afzonderlijke volkeren in de Russische republiek veel faciliteiten 
verstrekte, waarna Stalin die later door een meer centralistische politiek weer tenietdeed.  De auteur, 
Rieks Smeets, universitair docent Vergelijkende Taalwetenschappen aan de  Leidse Universiteit, 
leverde ook nog bijdragen over ‘Russisch: leencontacten, het sovjetintermezzo, Russisch nu’ en over 
‘Talen en taalpolitiek in de Europese Unie’. Het laatste stuk is een zeer compleet en verhelderend 
overzicht, met een appendix over de status en overlevingskansen van de minderheidstalen binnen de 
Unie.Vanwege zijn totale productie van 78 pagina’s wordt Smeets hier, als enige van de 39 auteurs,  
even speciaal vermeld. 
 
Welke talen aan de orde komen hing samen met de beschikbaarheid van auteurs die erover konden en 
wilden schrijven. De volgende opsomming is bedoeld als globaal overzicht. Binnen Nederland is er 
aandacht voor  de positie van het Gronings en het Fries. Daarnaast krijgt het Nederlands in Vlaanderen 
en Zuid-Afrika enige aandacht. De Germaanse talen zijn goed vertegenwoordigd; jammer is alleen dat 
een bijdrage over het Deens en/of Noors niet kon worden verwezenlijkt. Ook de Romaanse talen 
komen vrij volledig aan bod; hier ontbreekt alleen een aparte bijdrage over het Roemeens. Aandacht 
krijgen ook de Keltische talen, het Grieks (klassiek en nieuw) en van de Baltische talen het al 
genoemde Litouws. Een goed beeld wordt gegeven van de Slavische talen. Het artikel over het 
Russisch is al genoemd; welkom is hier zeker ook de bijdrage over het Kroatisch. Via het  Armeens, 
het Koerdisch, het Baskisch  en het Fins (het Hongaars ontbreekt) komen we dan bij de Semitische 
talen, waaronder het Arabisch. De uit de hemel neergedaalde Zuivere Arabische Schrijftaal staat ver af 
van het gesproken Arabisch in zijn verschillende variëteiten. Omdat deze bovenregionale taal fungeert 
als symbool van eenheid in de Arabische wereld, staat zij in de Islamitische landen de erkenning van 
regionale talen echter doorgaans in de weg. Verder van huis is er aandacht voor onder andere het 
Chinees en het  Japans.  
 
Omdat de auteurs de vrijheid hadden hun bijdragen naar eigen inzicht in te richten, verschillen ze nogal 
qua lengte en invalshoek.  Hier en daar worden min of meer terloops opmerkingen gemaakt over de 
mate van aanpassing van leenwoorden. Het is een onderwerp dat om studie vraagt in wijdere context. 
Een vraag die niet altijd wordt beantwoord is in hoeverre een gezuiverde en opgepoetste officiële 
schrijftaal slechts een papieren norm blijft, waar de taalgebruiker zich weinig aan stoort. De oorsprong 
van het project (zie eerste alinea) verklaart waarom we weinig horen over purisme in het Nederlands. 
Enkele algemene opmerkingen zijn te vinden in de inleiding en de deelstudies. Voor details moeten we 
wachten op de aparte studie van Nicoline van der Sijs die te zijner tijd het licht zal zien. 
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Het brede spectrum van bijdragen bevat een schat aan interessante gegevens en zal voor vele in taal en 
talen geïnteresseerden een nieuwe wereld openen. 

 
 
SIGNALEMENTEN  
(JP) 
 
Brieven van Matthias de Vries aan H.J. Koenen 
 
Als toegift bij de voltooiing van het WNT eind vorig jaar is alsnog een uitgave verschenen met een 
veertigtal brieven die Matthias de Vries [p. 23] schreef aan Hendrik Jacob Koenen. Laatstgenoemde, 
getypeerd als gefortuneerd ‘gentleman-onderzoeker’, was in maatschappelijk opzicht een invloedrijk 
man, onder andere omdat hij curator was van het Amsterdamse gymnasium en het Athenaeum Illustre. 
De brieven, die bewaard worden in het Réveil Archief  van de Amsterdamse UB,  beslaan de periode 
van 1847 tot 1867, waarin ook kwesties rond het WNT aan de orde komen. De uitgave is de vrucht van 
een werkcollege geleid door Jan Noordegraaf. De andere helft van de correspondentie, bestaande uit de 
in het WNT-archief berustende brieven van Koenen aan De Vries, kon in deze publicatie niet 
meegenomen worden. Naast de tekst van de  brieven omvat de uitgave inleidende informatie over de 
twee hoofdpersonen, en het WNT en de Taal- en Letterkundige Congressen. Informatieve registers 
over de in de brieven genoemde personen, en de daar genoemde werken en studies, completeren het 
geheel. Opgenomen als bijlage is de brief van W.J.A. Jonckbloet aan Koenen, waarin hij zich verweert 
tegenover bepaalde beschuldigingen aan zijn adres die eventuele benoeming in een academische 
betrekking te Amsterdam in de weg zouden kunnen staan.  

 
Matthias de Vries, Brieven aan H.J. Koenen. Ingeleid en bezorgd door Sigrid de Jong, Mimi Lakeman, 
Jan Noordegraaf, Suzannne Pijnacker en Eva Wilders. (Cahiers voor Taalkunde 17) 
Amsterdam/Münster, 1998, 96 p. ISBN 90-72365-54-2. ƒ27,50 (excl. verzendkosten). (Te bestellen bij 
Stichting Neerlandistiek VU, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam) 

  
Het versierde woord   

 
Achter deze titel schuilt een publicatie van de Antwerpse schoolmeester Anthoni Smyters, in 1620 
verschenen onder de titel Epitheta, Dat zijn Bijnamen of Toenamen. Het is het eerste deel uit een 
voorgenomen reeks heruitgaven onder redactie van Nicoline van der Sijs, waarin, aldus de uitgever 
‘boeiende werken over taal’ afkomstig uit de periode vanaf de zestiende tot en met begin twintigste 
eeuw  toegankelijk worden gemaakt voor een algemeen publiek. Ze worden voor dit doel  omgezet in 
moderne spelling en ‘hertaald’, d.w.z. ‘vertaald naar modern Nederlands’.  
 
Het is een soort woordenboek van zelfstandige naamwoorden, met toevoeging van adjectieven en soms 
andere zelfstandige naamwoorden waarmee ze verbonden of geassocieerd kunnen worden. Als 
voorbeeld, waarin ook de wijze van hedendaagse bewerking zichtbaar wordt, moge dienen: 

 
Ogenwenking  [blik van de ogen] (ooghenwinckinghe)  subtiel, trekkend, hoerachtig, onkuis, zoet, 
smekend [aanlokkend], traag, lieflijk, bodin, nedergeslagen, tranen, deerlijk. 

 
Soms wordt (in hertaling) nog encyclopedische informatie toegevoegd, zoals bij olijfboom:  

 
Cato schrijft dat men de olijfbomen moet planten op plaatsen waar veel zonneschijn is, recht 
tegenover het westen. Men zegt dat er zo grote vijandschap bestaat tussen de olijfboom en de eik dat 
wanneer zij bij elkaar zijn geplant, een van beide de ander binnen korte tijd doet doodgaan. Deze 
boom is gewijd aan de godin Pallas [Athene]. 

 
Een gedegen inleiding verstrekt  informatie over leven en werk van Anthoni Smyters en geeft verder 
bijzonderheden zowel over de oorspronkelijke uitgave als over de wijze van bewerking. Een 
belangrijke doelstelling van de oorspronkelijke uitgave was vergroting van de taalbeheersing. Een 
literatuurlijst is toegevoegd.  
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Het versierde woord. De. Epitheta of woordcombinaties van Anthoni Smyters uit 1620, hertaald door 
Nicoline van der Sijs. Amsterdam/Antwerpen: Contact, 1999, 238 p. ISBN 90-254-9833-7. 
ƒ49,90/995F.  

 
Total Dutch. 

 
Dit werk bevat  ‘meer dan duizend woorden en uitdrukkingen met Dutch’, verklaard en toegelicht door 
de auteur. Ze werden aanvankelijk bijeengegaard uit de dagelijkse lectuur, vervolgens ook uit 
naslagwerken. De inventarisering biedt volgens de achterflap ‘een bonte verzameling feiten en 
anekdotes over het gedrag van Nederlanders in den vreemde door de eeuwen heen’.  

 
Ton Spruijt, Total Dutch. Amsterdam/Antwerpen: Contact, 1999,  194 p. ISBN 90-254-9882-5. 
ƒ34,90/700F. 

 
Oubotaal 

 
Dit boekje is de neerslag van een aantal columns, voornamelijk verschenen in de Volkskrant, over wat 
de auteur en velen met hem beschouwden als oubollig taalgebruik. Hoofdstukjes dragen titels als ‘De 
sleetse kwinkslag’, ‘Het koddig synoniem’ en ‘Dooddoeners, stoplappen en andere gemeenplaatsen’. 
Plaatsgebondenheid komt aan de orde in een hoofdstuk als ‘Bar-, loket- en toonbank-oubo’. Voor de 
taalkenner zijn al deze zinnetjes, [p. 24] om een wat afgesleten uitdrukking te gebruiken, een waar 
‘feest der herkenning’. 

 
Jan Kuitenbrouwer, Oubotaal. De taal van de kromme tenen. Amsterdam/Antwerpen: Contact, 1999, 
96 p. ISBN 90-254-9754-3. ƒ14,90 /300F.  
 
 
BERICHTEN 
 
TREFWOORD: EEN TERUGBLIK 
 
Het  verscheiden van Trefwoord als papieren tijdschrift  - elders hebt u kunnen lezen dat het in 
elektronische vorm blijft voortbestaan – is een passende gelegenheid om enkele woorden te wijden aan 
opkomst en bestaan van dit orgaan, waarmee de leden van het Matthias de Vries-genootschap zich 
altijd sterk verbonden hebben gevoeld.  Ik beperk me daarbij  tot algemene lijnen. 
 
Allesbepalend voor het ontstaan van het tijdschrift is de bijeenkomst van woordenboekverzamelaars die 
Ewoud Sanders op 2 oktober 1991 bijeenroept op het INL, dat door de jaren onderdak zal blijven 
verlenen aan ons gezelschap.  Als historicus met grote interesse in de geschiedenis van woorden en 
woordenboeken ziet Sanders nut in het aaneenkoppelen van de specialistische kennis waarover de 
bezitters van de diverse boekverzamelingen beschikken.  Zo is in de praktijk al enkele malen relevante 
informatie uitgewisseld. 
 
Uit het nog kleine gezelschap – doordat ik over een bepaalde kwestie al eerder dat jaar met Ewoud in 
contact was gekomen behoorde ik ook tot de uitverkorenen - komen Ewoud Sanders en Jaap 
Engelsman te voorschijn als drijvende krachten en op 12 maart 1992 verschijnt een eerste nieuwsbrief  
van zes aan elkaar geniete pagina’s, voornamelijk gevuld met gegevens over de leden van het nog 
naamloze genootschap. Nieuwsbrief  1a  (11 april 1992) maakt bekend dat op de bijeenkomst van 8 
april in dat manco is voorzien. Voortaan heet ons gezelschap – de naam werd voorgesteld door het lid 
Ad Marx – het  ‘Matthias de Vries-genootschap’. In diezelfde brief worden op korte termijn nog twee 
nieuwsbrieven, nu met artikelen en andere kopij, in het vooruitzicht gesteld. 

Juni 1992 verschijnt dan de publicatie die op de omslag voluit staat aangeduid als ‘TREFWOORD, 
nieuwsbrief nummer 2 van het  Matthias de Vries-genootschap van  woordenboekverzamelaars’. Hij 
bevat, naast een aantal nuttige rubrieken (berichten, vragen,  vraag en aanbod, e.d.) een 
levensbeschrijving van Jacob Kramers, een stukje met kritische opmerkingen bij Claes’ bekende 
Bibliography met een reactie van Claes zelf, en een verhandeling over woordenboeken van militair 
slang, de tekst van een gehouden lezing. De inhoud zet de toon voor de volgende nummers: het gaat om 
onderzoek naar woordenboeken en hun makers en verder alles wat de woordenboekliefhebber zou 
kunnen interesseren. Dit, zo is de bedoeling en daarbij spreken de journalistieke neigingen van de beide 
redacteurs, in toegankelijke en prettig leesbare vorm. 

 

 
 

 26



 
Het tijdschrift is verschenen op oblong formaat, de linkerzijde gevat in een gemakkelijk afschuifbare 
plastic klem, wat het kopiëren van afzonderlijke pagina’s vergemakkelijkt. Kenmerkend voor deze 
vroege nummers is een op het omslag afgedrukte spotprent  over de moeizame voortgang van het 
WNT. (Deze Spectator-prenten doen eind 1998 opnieuw dienst in publikaties ter gelegenheid van de 
voltooiing van dat woordenboek.) De titel Trefwoord lijkt een vanzelfsprekende keuze. Wie hem heeft 
bedacht wordt niet meegedeeld.  
 
Trefwoord 3 verschijnt in dezelfde uitvoering, waarna het vierde nummer, nu voor het eerst niet meer 
aangeduid als nieuwsbrief, op normaal A4-formaat uitkomt. Voor het laatst staat er nog een spotprent 
op de omslag. Vijf nummers lang krijgt dat vervolgens het aanzicht dat de meesten zich goed zullen 
herinneren: naast een deel van het trefwoord-lemma uit het WNT staat de afbeelding van de Matthias 
de Vries-medaille, die het INL uitreikt aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt 
voor de lexicografie.  
 
Geholpen door berichten in de landelijke pers nemen genootschap en tijdschrift een hoge vlucht. Elk 
nummer bevat een aankondiging van nieuwe leden. De samenvattende lijst (no. 9, p. 93-94) telt ten 
slotte 78 namen. Het uitgroeiende tijdschrift voorziet in een behoefte die mogelijk wel had bestaan, 
maar eerder moeilijk bevredigd had kunnen worden. Er is nu eindelijk een orgaan waarin 
lexicografische artikelen een welkom onderdak vinden. Onderstaand overzicht laat zien hoe snel de 
nummers elkaar opvolgen en hoe ze toenemen in omvang.  
 
No. 2:  juni 1992,  40 pagina’s 
No. 3:  september 1992,  50 pagina’s  
No. 4:  januari 1993, 52 pagina’s 
No. 5:  mei 1993, 80 pagina’s 
No. 6:  september 1993, 94 pagina’s 
No. 7:  februari 1994, 110 pagina’s 
No. 8:  juni 1994, 70 pagina’s 
No. 9:  oktober 1994, 96 pagina’s. 
NB. Eind 1998 is bij de Sdu, onder redactie van Nicoline van der Sijs, een soort ‘best of’-editie uit deze 
nummers verschenen onder de titel Woordenboeken en hun makers. 
  
Om deze explosieve ontwikkeling te begeleiden is meer mankracht nodig, en zo wordt in no. 5 de  
‘kernredactie’ van Ewoud Sanders en Jaap Engelsman al bijgestaan door  Monique Bullinga en Rob 
Tempelaars. Vanaf no. 6  wordt dit viermanschap uitgebreid met Nicoline van der Sijs, allen nu op 
gelijke voet vermeld, dus niet langer  als ‘kern’ met satellieten. 
 
De nieuwe redacteuren zijn in niet geringe mate zelf mede verantwoordelijk voor de groei. Onder hun 
leiding worden nieuwe rubrieken gecreëerd en krijgen andere duidelijker gestalte. Zo ontstaat een nog 
volwaardiger tijdschrift. Monique Bullinga voert de redactie over de rubriek ‘Tijdschriften’. Rob 
Tempelaars brengt, in anekdotisch gekleurde reeksen als ‘Vriesiana’ en ‘Vulsel voor de gans’, nieuws 
uit het WNT,  begint een ambitieuze lijst ‘Publicaties van leden’ (d.w.z. buiten Trefwoord), en voert  
samen met Nicoline van der Sijs de redactie over een sector ‘Etymologische bijdragen’. De zwaarste 
last blijft toch wel rusten op de twee eerste redacteuren die samen de eindverantwoordelijkheid dragen. 
Hoofdredacteur Sanders doet zijn best, naast de niveaubewaking van het tijdschrift, van de inhoud een 
verantwoord geheel te maken. Engelsman draagt nuttige inhoudelijke registers bij, doet het nodige 
mengelwerk, en maakt de nummers gereed voor publicatie.  
 
Na het negende nummer valt Trefwoord plotseling stil. Dit heeft er mee te maken dat de oprichters het 
zich, als freelancers, moeilijk kunnen permitteren jaarlijks zo veel weken onbetaalde arbeid in het 
tijdschrift te steken. Hiervoor wordt een gedeeltelijke oplossing gezocht door het onder te brengen bij 
een professionele uitgeverij. Deze zou de redactie kunnen ontlasten van bepaalde routinematige 
werkzaamheden. Al op 15 maart 1995 wordt bekendgemaakt dat Trefwoord zal gaan verschijnen bij de 
Sdu, en dat het daarmee wordt losgekoppeld van het Matthias de Vries-genootschap. Niet langer een 
verenigingsorgaan, wordt het nu algemeen toegankelijk voor een ieder die belang stelt in 
lexicografische en lexicologische aangelegenheden. 
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Weliswaar begint het tijdschrift zo een tweede leven, maar het oude tempo is eruit. Er zullen bij Sdu 
uiteindelijk nog vier nummers uitkomen, die op verschillende wijze worden aangeduid. Het zijn de 
volgende (verschijningsdata toegevoegd tussen vierkante haken): 
 
Trefwoord 10, december 1995 [februari (?) 1996] 160 pagina’s 
Trefwoord  1996 (no 11)  [augustus 1997],  269 pagina’s 
Trefwoord, jaarboek lexicografie 1997-1998 (no 12) [februari 1998], 273 pagina’s 
Trefwoord, jaarboek lexicografie 1998-1999 (no 13) [december 1998], 245 pagina’s 
 
Dit lijstje laat zien dat de productie aanvankelijk allerminst van een leien dakje gaat. 
Aanloopproblemen bij de nieuwe vormgeving zorgen bij Trefwoord no.10 voor nog extra vertraging. 
Het ‘Woord vooraf’ van Ewoud Sanders schetst kort de voorgeschiedenis van het tijdschrift en 
verzekert ons dat de opzet dezelfde zal blijven. Pijnlijk wordt het lange uitblijven van no. 11; alom 
vraagt men zich af of het tijdschrift nog bestaat. De onzekerheid hieromtrent is mede aanleiding om 
begin 1997 opnieuw een verenigingsorgaan op te richten, dat De Woordenaar wordt gedoopt.  
Trefwoord no 11 bereikt de abonnees ten slotte in augustus 1997. Meegedeeld wordt dat het tijdschrift 
voortaan als jaarboek zal verschijnen, en dat het nu toegestuurde exemplaar als jaarboek 1996 kan 
worden beschouwd. Dat er nu ook een redactiewisseling plaats vindt was te verwachten. 
Hoofdredacteur Ewoud Sanders treedt terug. In het volgende nummer wordt hij, samen met de al eerder 
uit de redactie getreden Jaap Engelsman, bedankt voor het vele belangrijke verrichte werk. 
 
Centrale figuren in de nieuwe redactie zijn de oudgedienden Nicoline van der Sijs en Rob Tempelaars. 
Hun namen zijn een waarborg voor regelmatige voortgang. Ze worden geassisteerd door Roland de 
Bonth en Nico Groen. Trefwoord  12 (februari 1998) en 13 (het WNT-nummer; december 1998) komen 
nu op de gestelde tijd uit. Degenen die zich afvroegen hoe Trefwoord kon bestaan in een tijdsgewricht 
waarin taalkundige tijdschriften het bijzonder moeilijk hebben waren niet verbaasd, toen Sdu onlangs 
aankondigde dat het abonneebestand veel te gering was om het te kunnen voortzetten. Het zal nu nog 
aan een derde leven beginnen als elektronisch tijdschrift. 
 
Inhoudelijk zijn de accenten sinds de beginjaren wat verlegd.  In de nummers van de eerste serie 
overwegen de historiografische artikelen. Deze zijn in de nieuwe serie op de achtergrond geraakt. 
Daarin komt nu ook de metatheorie aan bod, en krijgt vooral de steeds meer beoefende elektronische 
lexicografie ruimer aandacht.   
(JP) 
 
[p.26] 
VAN DALE 13 
 
Presentatie 
 
Het zal niemand zijn ontgaan dat op maandag 25 september de dertiende druk  van de Grote Van Dale 
ten doop is gehouden. Tot in de regionale pers werd daar immers, vaak met foto, over gerapporteerd. 
De naar schatting circa tweehonderd genodigden werden in de AGA-zaal van de Beurs van Berlage 
namens Van Dale Lexicografie achtereenvolgens toegesproken door directeur B. Wolthoorn en 
hoofdredacteur Ton den Boon. De eerste verschafte de bedrijfsmatige gegevens. Hij releveerde het 
bijzondere feit dat een woordenboek, de Dikke Van Dale, een uitgeverij had voortgebracht. Meestal is 
dat immers andersom en de naam Van Dale siert inmiddels een hele reeks verdere producten. (Iets 
dergelijks is overigens ook in Australië gebeurd, waar een uitgeverij is gevormd rond de Macquarie 
Dictionary, zie boven, p. 9.) Belangrijk nieuws was zijn aankondiging dat medio september volgend 
jaar een elektronische versie van de Grote Van Dale zal worden uitgebracht. Deze zal beschikbaar zijn 
in een basisversie en een uitgebreidere voor professionele gebruikers.  
 
Enkele miljoenen guldens waren aan de bewerking van de dertiende druk ten koste gelegd. Dat geld zal 
er wel weer uitkomen, want het werk loopt goed. Van de vorige editie zijn ruim 300.000 exemplaren 
aan de man gebracht en ook is de gehele eerste oplage van de nieuwe druk, 65.000 exemplaren groot, al 
door de boekhandel afgenomen. Van Dale Lexicografie meent met zijn uitgaven ook een standaard 
voor het Nederlands te kunnen vastleggen. Daarvan getuigt de volgende zin: ‘Dat van alle Van Dale-
woorden intussen centraal is vastgesteld  [mijn cursivering; JP] hoe ze klinken, verbogen en vervoegd 
worden, gespeld en afgebroken worden, heeft het voordeel dat het bijdraagt aan standaardisering van 
kwesties die niet precies zijn beregeld.’ De grote vraag is natuurlijk of deze centrale vaststelling aan de 
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eisen van taalkundige zorgvuldigheid voldoet. Het is te verwachten dat de uitgever op dit cruciale punt 
nog zal worden aangesproken. 
 
Ton den Boon gaf vervolgens een overzicht van de inhoudelijke veranderingen. Hij gaf allereerst een 
reeks voorbeelden van nieuwe woorden – een onderwerp waar de pers meteen op afspringt, en 
waarover hier dus niet hoeft te worden uitgeweid. Hij noemde verder een betere bewerking van 
vaktermen door inschakeling van ter zake kundigen, correctie van inconsistente behandeling van 
verwante termen, en – zeer belangrijk – een andere, ook ruimtebesparende,  verwerking van 
samenstellingen. De toevloed van nieuwe Engelse termen, 10% van de totale nieuwe aanwas, vond hij 
niet verontrustend. Een zeer groot deel zijn vaktermen, die ook nog kans maken na enige tijd 
vernederlandst te worden. Een vollediger overzicht van de veranderingen stond dezelfde dag (27-9) al 
onder de titel ‘Grote Van Dale grondig herzien’ in NRC/Handelsblad.  Ewoud Sanders noemde daar 
onder anderen nog de vervanging van waarschuwende puristische labels als ‘germanisme’ e.d. door 
louter feitelijke informatie over de herkomst. Ook vermeldde hij welke vakgebieden al wel waren 
herzien en voor welke dat nog in de toekomst moet gebeuren. 
 
Na de toespraken werd het eerste exemplaar van de nieuwe druk aangeboden aan Harry Mulisch, die in 
zijn korte dankwoord bewees weinig idee te hebben waar een woordenboek voor is, en wat erin 
thuishoort. Men zou hem dus een lexicobeet kunnen noemen. Tot besluit gaf Freek de Jonge, kennelijk 
door de directie gevraagd het wat saaie gebeuren ‘op zijn eigen onnavolgbare wijze’ wat op te vro-
lijken, de hoop uitsprekend dat men hem een beetje kon volgen, een conference onder de titel ‘Alles 
moet leuker’. Hij had, als enige buitenstaander in Nederland, al voor de publicatie kennis kunnen 
opdoen van een aantal nieuwe woorden, en wist te melden dat de emancipatiebeweging zeer verguld 
was met de aanwezigheid van het ‘ballenmeisje’ (op tennistoernooien), de ‘gay scene’ blij was met de 
‘bilveter’ en vanzelfsprekend ook met de ‘ballenjongens’, terwijl  ook de dyslectici in een moeilijk 
leesbare brief hadden laten weten hoe verheugd ze waren met het ‘bleeslint’. (Omdat het woordenboek 
nu is uitgerust met leeslinten, is dit woord nu voor het eerst opgenomen.) 
 
Na afloop werd  het gezellig samenzijn, dat voor velen, waaronder een flink aantal Vriesianen, al voor 
de plechtigheid zelf was begonnen, nog geruime tijd voortgezet. 
 
Eerste reacties 
 
Opvallend was dat de in de pers enige kritiek doorklonk op de presentatie. Jan Kuitenbrouwer 
(Volkskrant, 30-9) vond het onjuist dat geen exemplaren vooraf onder embargo werden verstrekt, zodat 
een kritische beoordeling onmiddellijk bij de verschijning niet mogelijk was. Ook ergerde De 
Volkskrant (29-9) zich in een redactioneel commentaar aan de excessieve preoccupatie met de nieuwe 
woorden; men had daarbij een angstwekkend visioen van ‘elke drie jaar een nieuwe Van Dale die de 
vorige in een klap degradeert tot 4.400 pagina’s oud papier vol niet-actuele taalonwerkelijkheid.’ [p. 
27] Dit zet de zaken toch wel in een vreemd perspectief. De Volkskrant mag dan aanstoot nemen aan 
het streven bij Van Dale ‘de actuele taalwerkelijkheid getrouw te beschrijven’ (toespraak Den Boon), 
dat is niettemin wat men van een modern woordenboek mag verwachten.  
 
Boze tongen beweren dat van al die nieuwe woorden een flink aantal in een volgende druk al weer 
zullen zijn verdwenen. Persoonlijk lijkt mij dit niet waarschijnlijk, maar het zou wel interessant zijn te 
weten of van druk tot druk nieuw-ingevoerde woorden soms weer meteen verdwijnen en hoeveel dat 
dan zijn. Meegedeeld werd wel dat 5.488 woorden (vooral sterk verouderde en ook overbodige 
samenstellingen) uit de vorige druk het loodje hadden moeten leggen, maar behalve een paar 
voorbeelden, genoemd door redacteur Guido Geerts (NRC/Handelsblad 27-9 en Volkskrant 1-10), 
houdt men bij Van Dale liever voor zich welke dat precies waren. Ewoud Sanders vindt dat onjuist: 
‘Woorden zo maar ontslaan, zonder ze bij naam en toenaam voor bewezen diensten te bedanken, heeft 
iets heimelijks en onrechtvaardigs.’ (NRC/Handelsblad 30-9, Profiel: Woordenboeken, p. 1). Ze 
hadden op Internet geplaatst kunnen en moeten worden. De neiging tot verheimelijking spreekt ook uit 
het ontbreken van dit getal in de door de uitgeverij verstrekte lijst van cijfergegevens. (Zie hieronder.) 
 
Degenen die inmiddels al wat in het woordenboek hebben gebladerd vinden al allerlei punten van 
kritiek. De omschrijving van het luierbroekje is nog niet geactualiseerd, meldde de recensent van 
Trouw al meteen (28-9) Een briefschrijver in NRC/HandelsbladI (7/10) beklaagt zich over de 
waterbouwtermen, en vindt dat er op ondeskundige wijze is geëmendeerd. (Het betreft een van de vele 
wetenschapsgebieden die nog niet kritisch zijn herzien.) Jan Kuitenbrouwer (Volkskrant, 7/10) vraagt 
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zich af waarom bepaalde woorden en uitdrukkingen wel of niet zijn opgenomen, en noemt de 
plotselinge verschijning van de al oude uitdrukking onder de pet houden een geval van 'stille 
reanimatie onder invloed van de mode'. Het is nog te vroeg voor een gedegen veelomvattende kritiek, 
maar het is duidelijk dat er nog zeer veel moet gebeuren voordat de Grote Van Dale een echt 
hoogwaardig woordenboek wordt. Verontrustend is de klacht die men nu en dan hoort dat er weinig 
alert wordt gereageerd op ingezonden kritische opmerkingen.  
 
Ten slotte drukken we hier voor de getallenfreaks onder onze lezers nogmaals de bij de presentatie 
verstrekte cijfermatige gegevens af:  
 
pagina’s 4.400 
trefwoorden 232.743 
nieuwe trefwoorden 8.778 
betekenissen 290.869 
synoniemen 48.436 
antoniemen 6.023 
voorbeeldzinnen 160.872 
  - spreekwoorden 1.501 
  - uitdrukkingen 16.219 
  - citaten 9.729 
trefw. met etymologie 40.167 

- ingangen met datering 28.145 
trefw. met uitspraak 9.338 
(JP) 
 
EURALEX 2000 

Het negende EURALEX (European Association for Lexicography) congres zal worden gehouden van 
8-12 augustus 2000 in Stuttgart. De EURALEX-congressen hebben ten doel professionele 
lexicografen, uitgevers, onderzoekers en verder iedereen die belang stelt in woordenboeken, bijeen te 
brengen. Het programma bestaat uit plenaire lezingen, parallelsessies over een verscheidenheid aan 
onderwerpen, software-demonstraties, aan het congres voorafgaande ‘tutorials’, workshops, boeken- en 
softwaretentoonstellingen, en uiteraard een sociaal programma.  
 
Geïnteresseerden kunnen informatie opvragen bij: 
 
Congress Organizers EURALEX 2000 
Dr. Ulrich Heid 
Universität Stuttgart 
Institut für maschinelle Sprachverarbeitung, IMS-CL 
Azenbergstrasse 12 
D-70174 Stuttgart, Duitsland 
 
Fax: +49 711 121 1366 
E-mail: elx2000@ims.uni-stuttgart.de 
Website: 
 http://www.ims.uni-stuttgart.de/euralex 
 
Kosten: tussen de 240 en 310 Euro’s.  
(GvdM) 
 
VRAAG 
 
Jan van Donselaar (tel. 030-2287772) laat weten: 
Ongeveer twee jaar geleden heb ik iemand (ik weet niet meer wie) cadeau gedaan een oude druk van de 
verkorte versie van Johnson’s Dictionary. Ik zou hem nu graag willen lenen ten behoeve van een klein 
artikeltje. Ook een andere druk dan speciaal deze zou mij welkom zijn. Gaarne reacties op bovenstaand 
telefoonnummer.  
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