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VOORAF 
 
Omdat er ditmaal enkele langere stukken moesten worden geplaatst, bleek het nodig dit nummer wederom iets uit te 
breiden. Met zijn 32 pagina's is het nu dubbel zo dik als in de begintijd. Dat het goed gaat met ons blad mag er niet 
toe leiden dat we met zijn allen voldaan achterover gaan leunen. De Woordenaar is wat we er zelf van maken en 
gelukkig is er oneindig veel om over te schrijven. Bijdragen van allerlei aard worden dus nog altijd gaarne 
ingewacht. Daartoe reken ik ook boekrecensies en signaleringen, die tot nu toe misschien wat al te veel op de 
schouders van uw hoofdredacteur terecht zijn gekomen. Wie in principe bereid is hier wat bij te dragen zou kunnen 
beginnen met een interessegebied te melden. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, wie zou bijvoorbeeld de 
nieuwe derde druk van het Van Dale Groot Woordenboek Nederlands-Frans willen recenseren?  (Een recensie-
exemplaar kan worden toegezonden.)   
 
Het elektronische Trefwoord, waarover in ons vorige nummer werd bericht, ontwikkelt zich inmiddels voorspoedig. 
In deze nieuwe vorm blijkt het nu ook flink wat belangstellenden buiten de oorspronkelijke lezerskring te bereiken. 
Wie de daarin gepubliceerde artikelen wil inzien moet inloggen op www.fa.knaw.nl, dan de gewenste taal (Fries, 
Nederlands of Engels) kiezen, vervolgens in het linkerrijtje Publicaties aanklikken, om dan op de volgende pagina 
Trefwoord te kiezen.  
 
De Woordenaar gaat onverdroten door met het publiceren van oorspronkelijke artikelen en beschouwingen. 
Trefwoord neemt echter naast nieuwe publicaties ook eerder verschenen bijdragen op. Een artikel uit ons blad kan 
dus, mits geaccepteerd door de Trefwoord-redactie, ook nog op het Internet worden geplaatst.  
 
Kopij voor het oktobernummer van ons orgaan dient de redactie uiterlijk 15 september bereikt te hebben. Ongeveer 
gelijktijdig met de verschijning van dat nummer vindt ook de najaarsbijeenkomst van het Matthias de Vries-
genootschap plaats. Nadere bijzonderheden  zullen u tijdig worden toegezonden. 
 
De leden die hun contributie nog niet hebben voldaan vinden in dit nummer een betalingsherinnering bijgesloten. 
Geen bericht is dus goed bericht.   
  
 
VITAM IMPENDERE VERO. OVER ‘DE LAROUSSE’ 
  
Monique Bullinga 
  
Tussen 1865 en 1876 verscheen in 15 kloeke delen de Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, het levenswerk 
van Pierre Larousse. Na zijn dood verschenen, in 1878 respectievelijk 1890, twee supplementdelen. Ik tikte een 
exemplaar op de kop voor f 750, een heel aardig bedrag � de Zwitserse uitgeverij Slatkine Reprints levert een 
facsimile-uitgave van de oorspronkelijke druk inclusief het supplementdeel uit 1878 voor zo�n 4800 Zwitserse francs 
(± f 6000);  een Franse uitgever verstrekt alleen beide supplementdelen nog. Veel aardiger echter is de Grand 
dictionnaire zelf, onbetaalbaar [p. 2] de informatie die hij geeft. Voor de lectuur ervan geldt, nog veel sterker dan 



voor elk ander naslagwerk, dat je je, eenmaal begonnen met lezen, een paar uur later moet afvragen wat je ook 
alweer zocht. Toen de redactie van het radioprogramma 'Wat een Taal' naar mijn lievelingsnaslagwerk vroeg was 
het antwoord gauw gegeven: �de Larousse�. Wat volgt geeft in enkele voorbeelden aan waarom.  
  
De man 
  
Misschien wel het meest bijzondere aan de Grand dictionnaire universel du XIXe siècle is dat we hier te maken 
hebben met het werk van één man. Niet in de zin dat Pierre Larousse deze titanenarbeid helemaal in zijn eentje heeft 
verricht – dat zou niet kunnen, schrijft hij in de inleiding op zijn Grand dictionnaire. Zoals een generaal zijn 
vaderland niet alleen de victorie brengt maar dat doet samen met een heel leger, zo ook heeft hij dit werk alleen maar 
tot een goed einde kunnen brengen dankzij de medewerking van een aantal geleerde mannen. Onder hen bevinden 
zich letterkundigen, lexicologen, historici, musici enz. Dat laat echter onverlet dat hij wel elk artikel dat hij niet zelf 
geschreven had redigeerde, corrigeerde, verving of aanvulde waar hij dat nodig vond. En zo is de Grand dictionnaire 
inderdaad het (levens)werk van deze ene grote Fransman en zou het daarom alleen al de moeite van het bespreken 
waard zijn. 
 
Pierre Larousse (1817-1875) heeft zichzelf overigens ook niet doodgezwegen. Hij komt drie maal in de Larousse 
voor: zijn inleiding eindigt met een lang citaat over hemzelf, onder de L is een resumé van zijn leven opgenomen, en 
in het supplementdeel is dit lemma aanzienlijk uitgebreid. 
 
En waar opzienbarend gepresteerd wordt, lopen de nijdassen te hoop. Er moet grote weerstand hebben bestaan tegen, 
en ongeloof in, de Grand dictionnaire van Larousse. Men kon zich niet voorstellen, zegt hij zelf, dat een man zo gek 
kon zijn om zijn leven, zijn kapitaal en zijn gezondheid op te offeren aan de verwezenlijking van een werk als hem 
vanaf zijn vroegste jeugd voor ogen stond. En zo origineel als het werk is, vervolgt hij, zo origineel zal de 
verdediging van de auteur zijn tegen al die mercantiele geesten die hun gif zo vaak anoniem spuiden. Daartoe laat hij 
in de inleiding van de Grand dictionnaire (pp. lxxiv-vi) een zekere Lobet, redacteur van de Yonne (de naam van een 
krantje, tevens die van het departement waar Larousse werd geboren) aan het woord. Kort samengevat komt het hier 
op neer: 
 
Pierre Larousse was als jongetje al een verwoed lezer. Als de colporteur in het dorp gesignaleerd werd 
waarschuwden zijn vriendjes hem meteen. Onmiddellijk ging Pierre dan naar de man toe om met zijn moeizaam 
bijeengespaarde centen de zo begeerde boeken te kopen.  
 
Vanaf zijn twintigste werkte hij 3 jaar als onderwijzer, maar het lesmateriaal was zo slecht dat hij zich voornam dat 
te vervangen door methoden die hij zelf zou gaan schrijven. Als 23-jarige trok hij naar Parijs om daar 8 jaar lang dag 
en nacht te studeren. Alles wat hij overdag op universiteiten en instituten bijeensprokkelde aan kennis werkte hij ’s 
avonds van 6 tot 10 uit op de Sainte-Geneviève-bibliotheek, wat hem de bijnaam ‘de bibliothecaris’ opleverde. Hij is 
nog even (3 jaar, 1848-1851) aan het onderwijsinstituut Jauffret verbonden geweest, maar dat is voor zijn leven en 
werk verder niet interessant. 
 
Het materiaal voor zijn levenswerk lag er, maar Larousse wilde zijn eigen redacteur, uitgever en drukker zijn. Daar 
was geld voor nodig. Op zijn 32ste begon hij te schrijven, en daar is hij nooit meer mee opgehouden. De ene 
lesmethode na de andere verscheen bij de uitgeverij die hij in 1852 samen met een vriend (Boyer) had opgericht. Hij 
legde de basis voor het taalkundig onderwijs aan generaties Franse, Zwitserse en Belgische schoolkinderen. Met de 
revenuen van al zijn geschriften, die één grote voorbereiding zijn geweest op hét grote werk, kon hij zijn grote droom 
verwezenlijken: het voor alle mensen toegankelijk maken van alle kennis. De Grand dictionnaire universel du XIXe 
siècle verscheen – heel bijzonder – zonder voorintekening. 
  
De man moet een encyclopedist pur sang zijn geweest. Op de indrukwekkende lijst van zijn publicaties kom je ook 
titels tegen als Monographie du chien en La femme sous tous ses aspects; dat laatste zou ik wel eens willen inzien, 
maar het is helaas niet in een Nederlandse bibliotheek aanwezig. Een boek dat ik met groot genoegen gelezen héb is 
de Grammaire littéraire. Bedoeld om kinderen de nodige literaire bagage mee te geven, is deze ook voor 
volwassenen niet te versmaden. 
  
  



Het werk 
  
ALGEMEEN De Grand dictionnaire universel du XIXe siècle heet ‘woordenboek’ maar is een encyclopedie; als 
bekend wordt er tot in de negentiende eeuw geen strikt onderscheid tussen beide gemaakt. Pas aan het eind van de 
zeventiende eeuw werd de encyclopedische kennis niet langer uitsluitend systematisch (naar onderwerp) [p. 3] 
geordend, maar steeds vaker in een alfabet ondergebracht. Dit gebeurde overigens met de strikt tot een of meer talen 
beperkte woordenboeken al veel eerder. De Larousse is een encyclopedisch woordenboek in de zin van een 
‘universeel, ordenend werk dat een samenvatting geeft van de door de wetenschap verzamelde kennis’. En, zou ik 
aan deze WP-definitie willen toevoegen: van de door mensen verzamelde (voor)oordelen. De Larousse is behalve 
universeel en ordenend vooral ook zeer omvangrijk: het werk bestaat uit 15 delen en 2 supplementdelen, met per deel 
750 (het dunste) tot 2000 (het dikste) pagina’s. Elk van die pagina’s telt 4 kolommen die samen goed zijn voor een 
kleine 3000 woorden. Reken maar uit wat dat oplevert. 
 
In zo’n boek moet wel veel staan, zou je zeggen. Fout, er staat alles in. Althans volgens de maker zelf. Alle terreinen 
van wetenschap worden bestreken en daartoe is een enorme hoeveelheid materiaal gelezen en verwerkt. Wat tref je 
dus aan in dit boek? Larousse geeft het antwoord: alles over taal: uitspraak, etymologie, grammatica, gevleugelde 
woorden enz.; op alle historische vragen wordt een antwoord gegeven; biografie, geografie, de bètawetenschappen 
en de bibliografie, over álles kun je álles vinden. Alle filosofische, religieuze, politieke en economische doctrines 
krijgen hun rechtmatige plaats, ook de meest controversiële. Ontelbare artikelen over kunst en literatuur ten slotte 
zijn opgenomen, waarin ook fictieve personages een plaats hebben gekregen. We zijn geen school, geen sekte, geen 
autoriteit, zegt Larousse, we dogmatiseren niet, we excommuniceren niet. Nog nooit is er zo’n rijkdom aan nuttige of 
onontbeerlijke informatie bijeengebracht in één werk. 
 
De ‘bibliothécaire’ is eveneens heel uitgesproken in zijn opvattingen over de voorwaarden waaraan een goed 
repertorium van alle kennis moet voldoen. Zo schrijft hij onder meer (p. xliii) dat het niet juist is zaken in je 
encyclopedie op te nemen of juist weg te laten alleen maar omdat ze sommigen zullen bevallen of juist niet. Je 
gelooft je ogen toch niet als je ziet dat in Bouillets Dictionnaire universel d'histoire et de géographie woorden als 
auto-da-fé, terreur en massacre de septembre in een paar regels worden afgedaan? Geschiedschrijven is moeilijk, 
zeker. Maar om te weten of je een feit al dan niet moet opnemen hoef je slechts één vraag te stellen: is het een his 
risch feit? En als het antwoord bevestigend is schrijf je de waarheid, enkel de waarheid, niets dan de waarheid. 
 
Het devies van de Larousse zou dat van Rousseau kunnen zijn: Vitam impendere vero, zijn leven wijden aan de 
waarheid. De levenden is men respect verschuldigd, de doden slechts de waarheid, zei Voltaire, en daar is Larousse 
het helemaal mee eens. ‘We hebben immers onze dictionnaire niet geschreven ad usum Delphini’ (p. lxix).  
 
Objectiviteit en onpartijdigheid staan bij Larousse-de-wetenschapper hoog in het vaandel. Toch beperkt hij zich niet 
tot de abstracte analyse: hij komt tussenbeide, hij neemt de vrijheid te oordelen, hij kiest soms zelfs partij zonder erg 
inschikkelijk te zijn, zoals ik ergens las. Drie voorbeelden: Chopin was een begenadigd musicus, maar dat neemt niet 
weg dat hij een ellendig karakter had. Over Littré: laten we beginnen met te zeggen dat de heer Littré een van onze 
beroemdste taalkundigen is. Goed, dan kunnen we ons nu frank en vrij uitspreken over zijn woordenboek. Daar 
deugt niet veel van. En over Bayle: de man beschikte over een eruditie die tien benedictijner monniken bij elkaar nog 
niet hadden! 
 
Dat Larousse wist waaraan hij begon blijkt overduidelijk uit de Inleiding, die, in de geest van het geheel, zo’n 75 
bladzijden telt, en waarin voornamelijk werken de revue passeren die hem al dan niet ten voorbeeld hadden gestrekt. 
Eerst bespreekt hij negen lexicografische ondernemingen. De Dictionnaire de l�Académie française (eerste editie 
1694, de onsterfelijke veertig zijn nu alweer een tijdje aan de negende editie bezig) opent de rij – tegen de 
chronologie, geeft Larousse toe, maar ‘Ab Jove principium’, ere wie ere toekomt. Littrés Dictionnaire de la langue 
française (4 delen, 1863-1873) is de hekkensluiter. In één zin doet Larousse de woordenboeken af die tussen 1845 en 
1865 ‘als een sprinkhanenplaag de scholen overspoeld hadden’, en die uitsluitend gepubliceerd waren om de kas van 
de uitgevers te spekken. 
  
Vervolgens komen vijftien encyclopedische werken aan de orde – die bijna alle Dictionnaire in de titel hebben – , en 
de eerste en tevens ‘een van de meest glorieuze voorgangers’ van zijn eigen encyclopedie is de Dictionnaire 
historique et critique ( 2 delen in vier banden, 1696-1697) van Pierre Bayle (1647-1706). Deze was opgezet als een 
correctie op Moréri’s dictionaire, én een van de eerste encyclopedieën die alfabetisch geordend waren en niet in het 



Latijn maar in een landstaal (het Frans) geschreven. De Encyclopédie van Diderot en d’Alembert (Encyclopédie ou 
dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1751-1780) komt natuurlijk ook uitgebreid aan de orde. 
Biografische werken volgen, zeven stuks, onder andere de Grand dictionnaire historique van Moréri. De 
Dictionnaire universel des contemporains van Vapereau (1858) sluit de rij (en krijgt er overigens ongenadig [p. 4] 
van langs). In het overzicht van verschillende niet-Franse werken ten slotte krijgt de Dictionary of the English 
Language van Samuel Johnson de meeste aandacht. 
  
OPBOUW VAN DE LEMMA’S Eerst wordt van een woord of begrip de etymologische achtergrond  gegeven en 
dan de eerste betekenis met voorbeeldzinnen. Vervolgens komen andere betekenissen aan bod, opnieuw met talloze 
voorbeeldzinnen. Meer taalkundige informatie volgt, bijvoorbeeld of, als het om een zelfstandig naamwoord gaat, dit 
ook bijvoeglijk wordt gebruikt, welke synoniemen er van het woord zijn enz. Alles geïllustreerd met voorbeelden. 
 
En dan krijg je het encyclopedisch gedeelte, waarin het onderwerp min of meer uitputtend wordt behandeld. 
Anekdotes en voorbeelden, meningen van anderen en eigen replieken, soms in de vorm van een nota, volgen elkaar 
op. Een korte literatuurlijst aan het slot van een lemma, zoals thans gebruikelijk, ontbreekt, maar de tekst zelf biedt 
genoeg aanknopingspunten voor verder onderzoek.  
 
Een helder voorbeeld ter illustratie van deze structuur is het lemma anekdote, dat tegelijk laat zien met hoeveel 
plezier je Larousse kunt lezen. Het woord anekdote betekent oorspronkelijk (Gr.: anekdotos =) ‘niet gepubliceerd’, 
maar in de loop van de tijd heeft het zich hier steeds verder van verwijderd en nu is een anekdote alles behalve 
onuitgegeven! De grote geschiedenis laat ons de verbanden en samenhangen zien, de anekdote neemt ons mee naar 
de coulissen van het wereldtoneel – een mooie metafoor, die de rest van de alinea gehandhaafd blijft. 
 
De anekdote, vervolgt Larousse zijn verhaal, lijkt ons in Frankrijk haar natuurlijk vaderland gevonden te hebben. 
Niet alleen de achttiende-eeuwse saloncultuur kon niet zonder haar, ook heden ten dage [dus midden negentiende 
eeuw] staan allerlei kranten en bladen er vol mee. Die gaan er overigens niet altijd even zorgvuldig mee om, ze 
geven een nieuwe draai aan een anekdote of misbruiken haar voor nonsensicale berichten. Voorbeeld. Een van die 
‘petit journaux’ beloofde zijn lezers op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in een echtscheidingsproces dat 
door een man in gang was gezet. Wat was zijn klacht? Op een goede dag had hij tegen zijn vrouw gezegd: Ik geloof 
dat er in deze hele stad maar één man is die niet de hoorntjes zijn opgezet. O ja? antwoordde zijn vrouw, en wie is 
dat dan wel? Krijg nou wat, zei de man gepikeerd, ken jij die niet? Werkelijk, zei de vrouw, dan moest ik lang 
zoeken. Goed. Wat blijkt nu, zegt Larousse, deze anekdote heeft met de werkelijkheid van nu niets te maken, zij is te 
vinden in het werk van Prévost, geboren in 1697. Hier is dus sprake van literair bedrog, van gesjoemel. Zo moet het 
dus níet. – En om te laten zien hoe het wél moet geeft hij 158 voorbeelden in proza, en vervolgens nog eens 15 zeer 
uitgebreide poëziefragmenten. 
 
Tot zover het lemma anekdote. Denk je. Niets is minder waar. In twee kolommen tekst die zich van de overige 
onderscheiden door een grotere regelafstand volgt een nota. Wat je daarin krijgt voorgeschoteld is een repliek op de 
kritiek die Larousse deelachtig werd nadat de eerste afleveringen van zijn dictionaire waren verschenen. Nu we het 
toch over de anekdote hebben, begint Larousse, wil ik me eens even met de lezers onderhouden over dit onderwerp. 
'Wat doen anekdoten in een serieus werk? En zijn ze wel zonder gevaar?' zijn de twee vragen die bezorgde lezers het 
meest stelden. Welnu, ik neem hierbij de gelegenheid te baat hen te antwoorden. En dan volgt een uitgebreide 
verantwoording van het gebruik van anekdoten. 
  
DE RIJKDOM VAN HET BOEK Het is duidelijk: in de negentiende eeuw heeft het boek nog weinig concurrentie 
waar het gaat om informatie en kennisoverdracht; om te weten moet je lezen. Larousse is dus niet krenterig met zijn 
informatie: liefhebbers van de kat bijvoorbeeld komen met maar liefst twintig kolommen tekst meer dan aan hun 
trekken. Ook zijn talloze liederen met muziekschrift opgenomen. Aan de Marseillaise zijn 4 kolommen tekst gewijd, 
en de notenbalken zijn over de hele zetbreedte afgebeeld. En mocht je het lied willen zingen en de tekst kwijt zijn: in 
de Larousse staan alle coupletten. Voor Emilie du Châtelet (Franse schrijfster en wetenschapster, 1706-1749) heeft 
de Larousse zo’n 2500 woorden nodig. Ter vergelijking: in WP7 krijgt zij welgeteld 56 woorden toebedeeld. 
  
Voor het lemma histoire moet je een dag uittrekken. De meest verscheiden historische werken en 
geschiedschrijvingen komen aan de orde. Larousse begint met de Historiën van Herodotus en eindigt met het kopje 
‘Histoire tout court’, waaronder de lezer voor alle werken met in de titel ‘geschiedenis van’ verwezen wordt naar de 
betreffende ingangen, dus voor een geschiedenis van de Romeinen zie onder Romeinen enz. enz. Verrassend genoeg 



komt men in dit overzicht ook de Histoire de ma vie van George Sand tegen, de beroemde of misschien beter 
beruchte tijdgenote (1804-1876) van Pierre Larousse. Haar memoires krijgen hier evenveel aandacht als – opnieuw – 
in de WP7 de hele George Sand en haar werk: één kolom tekst. Larousse schrijft dat het publiek vol spanning op haar 
memoires wachtte: [p. 5] daarin zouden immers zeker allerlei pikante, ja misschien wel enigszins scandaleuze details 
uit haar leven worden onthuld. Niets van dat alles echter, constateert Larousse droog, de 10 delen die tussen 1854 en 
1860 verschenen gaan vrijwel uitsluitend over haar voorouders. Er staan veel wetenswaardigheden in die machtig 
interessant zouden zijn, ware het niet dat men iets héél anders verwacht had. Nee, concludeert Larousse, voor de 
schandalen moet je toch echt bij haar romans zijn (Lettres d�un voyageur, Le Secrétaire intime, Elle et Lui), die zijn 
wél onthullend. 
  
Dat zoveel aandacht besteed wordt aan een contemporain schrijfster is, wanneer men de Inleiding gelezen heeft, niet 
meer zo opmerkelijk Hierin schrijft Larousse dat de moeilijkste taak die hij zichzelf gesteld had was, een bibliografie 
te geven ‘van alle tijden en van alle landen’. Voor wie informatie zoekt over een auteur zijn er soms hier en daar wat 
summiere gegevens te vinden over diens werk; die informatie is onvermijdelijk oppervlakkig. Waar vindt de lezer 
van nu [toen dus] een samenvatting of beoordeling van het een of andere prozawerk? Hooguit in gespecialiseerde 
boeken die nu eenmaal niet zomaar in de bibliotheek van elke man of vrouw voorkomen. En het wordt helemaal 
lastig als het om werk van tijdgenoten gaat. Larousse wilde in deze leemte voorzien en daarom hoeft het dus – 
achteraf – niet te verwonderen dat ook Sands memoires in zijn werk een plaats gekregen hebben. 
  
CITATEN Wat de Larousse ook tot zo’n feest maakt zijn de talrijke en vaak omvangrijke citaten. Dat het dan niet 
alleen gaat om voorbeeldzinnen uit het werk van grote literatoren mag uit het volgende voorbeeld blijken. In het 
lemma encyclopédie kun je het volgende lezen: ‘We maken onze lezers opmerkzaam op het meer dan voortreffelijke 
artikel dat de heer Guizot in 1828 schreef over het nut van de encyclopedie.’ En wat dan volgt is niet de vindplaats 
maar het betreffende artikel zelf, in zijn geheel! Deze goede gewoonte is vooral daarom zo aardig omdat het vaak 
gaat om - voor de hedendaagse lezer - geheel uit het zicht geraakte secundaire literatuur. 
  
Maar het is ook smullen van de rijkdom aan ‘normale’ voorbeeldzinnen of citaten in de Larousse. Zo vind je onder 
dictionnaire bijvoorbeeld maar liefst zeventien citaten over woordenboeken, terwijl je, als je daarvoor bijvoorbeeld 
een hedendaags citatenwoordenboek opslaat, er hoogstens drie à vier vindt – waaronder overigens altijd dat van 
Anatole France: 'Un dictionnaire, c’est tout l’univers par ordre alfabétique'. Een mooi anekdotisch citaat in de 
Larousse is dat van een zekere Boitard over Voltaire. Die schrijft dat de grote filosoof ergens vertelt dat hij geen 
bladzijde kon schrijven zonder drie à vier keer een woordenboek te raadplegen. (Gezien de omvang van Voltaires 
oeuvre heeft hij die handeling minstens een miljoen keer verricht!). Voltaire zou ook ergens gezegd of geschreven 
hebben: als een clubje geletterden een woordenboek van tegenstrijdigheden gaat maken schrijf ik er meteen op in, 
vooropgezet dat het twintig delen in folio worden. 
  
STRENG MAAR RECHTVAARDIG Hoe levendig en verfrissend de citaten in de Grand dictionnaire ook zijn, de 
grootste kracht van het werk ligt toch in de verbindende teksten van Pierre Larousse zelf. Die geven soms 
verrassende doorkijkjes in het denken van zijn tijd, maar vooral ook in dat van hemzelf. Hij komt geregeld om de 
hoek kijken, en wekt vaak de indruk geen onaangenaam mens te zijn geweest. Streng maar rechtvaardig, zoals hij 
ook uit zijn Inleiding naar voren komt. Als hij over Emilie du Châtelet vertelt dat ze zich met Voltaire terugtrekt in 
Cirey, waar zij en haar wettige echtgenoot een kasteeltje bezaten, vervolgt hij zijn verhaal met een zin die ik 
hartverwarmend vind – en die misschien wel gewoon negentiende-eeuws is: Het is in dit aards paradijs dat de 
gelieven Newton becommentarieerden, Leibniz analyseerden, gedichten schreven, elkaar beminden, 
woordenwisselingen hadden en elkaar het leven zuur maakten, om vervolgens het genoegen te smaken weer in 
elkaars armen te vallen en de verzoening te vieren. 
  
Dat Voltaire trots was op zijn geliefde, die hij ‘la divine Emilie’ noemde, wordt in de Larousse bevestigd met een 
citaat: Vind in Parijs maar eens een vrouw, schrijft Voltaire in een brief aan een vriend [Cideville], die voorleest in 
de taal van de illustere kletskous Cicero, en dan weer het vierde épitre [brief in verzen] van Pope over het geluk ten 
gehore brengt. 
 
Ergens verderop – Voltaire vertelt dat Emilie het op een goede dag nodig vond voor architect te spelen, en 
monkelend voegt hij daaraan toe dat ze ramen tekent waar hij deuren had gedacht, of van trappen schoorstenen 
maakte en daar waar de trappen moesten komen een schoorsteen wilde – zegt Larousse nog: ‘Het is met dit infantiele 
gedoe – want in de ware liefde is altijd plaats voor dit onnozele gedoe – dat zij hun vrije tijd vulden.’  



  
Als je nu bedenkt dat ‘geleerde vrouwen’ over het algemeen werden afgeschilderd als lelijke hysterische 
blauwkousen die ook nog eens met hun kennis te koop liepen, is dit heel aardig. Wanneer je Emilie in naslagwerken 
of monografieën al tegenkomt gaat het vooral [p. 6] over haar grote voeten – met het beroemde citaat van haar vader 
– , haar verslaving aan het kaartspel en haar echtelijke ontrouw. En natuurlijk en op de eerste plaats dat ze de 
geliefde was van Voltaire, want dat gaf haar recht op een plaatsje in de geschiedenis. Over haar vertaling van 
Newtons Principia (de enige Franse vertaling tot op heden!) wordt met geen woord gerept – ook in de Larousse 
trouwens niet. 
  
Een ander voorbeeld: onder het lemma grafschrift worden tientallen voorbeelden van beroemde grafschriften 
gegeven, en dat is op zichzelf al leuk genoeg. Maar dan volgt een stukje eigentijds onderzoek: om zijn lezers volledig 
te kunnen informeren brengt Pierre Larousse een bezoek aan de Parijse begraafplaatsen. Hij verwondert zich erover 
wat je daar wel allemaal niet tegenkomt. Van heel gewone, weinig opvallende grafschriften, simpel maar waar, tot 
pompeuze teksten die vaak bezijden de waarheid lijken te zijn. Soms getuigen ze van een grote naïviteit, soms zijn ze 
tja, hoe zullen we het zeggen, nou goed laten we het woord maar gebruiken: soms zijn ze grotesk – vindt Larousse. 
De epitaaf op Père Lachaise: ‘Hier ligt mijn vader, die veel van me hield’ kan hem niet bekoren. 
  
Eén voorbeeld nog. De Heptaméron van Marguerite de Valois (1492-1549) vindt hij vol gratie en 
verbeeldingskracht, maar haar taalgebruik is jammer genoeg nogal obsceen, losbandig. Toch moet men, merkt hij 
dan op, uit het feit dat dit zozeer te wensen overlaat niet concluderen dat haar zeden even los waren. Dat is namelijk 
niet zo. Dat taalgebruik was nu eenmaal bon ton aan het hof, het was zelfs de taal van de honnêtes gens! Sterker nog: 
haar stijl was veel decenter, fatsoenlijker dan die van heel wat preken uit die tijd! Aardig toch, zo’n mild oordeel? 
(Larousse heeft me overigens wel nieuwsgierig gemaakt naar haar standbeeld in de Jardin du Luxembourg, dat hij als 
très-piquante omschrijft.) 
  
OUDEN MENEI In het tijdperk van de harde schijf, de diskette en de cd moet het toch nog maar eens worden 
gezegd: een boek pak je vast, daar ruik je aan, daar bewonder je de beloftevolle schoonheid van, het heeft een 
buitenkant en een binnenwerk. Een spuuglelijk omslag kun je nog vergeten, maar als de typografie van een boek je 
niet aanstaat, in de overvloed van vandaag de dag, kan dat al gauw tot een negatieve aankoopbeslissing leiden. In de 
negentiende eeuw was er wat minder keus. Over Littrés grote woordenboek verzucht Larousse: 
  
Hoe is het toch mogelijk dat een man als Littré het goed heeft gevonden dat zijn levenswerk zó slecht is 
vormgegeven. Er is geen duidelijk typografisch onderscheid tussen de woorden en hun betekenissen, de afleidingen, 
de voorbeeldzinnen. En de tekst loopt maar door, is niet in alinea’s onderverdeeld! Nee, dat moet toch echt anders 
wil je het publiek ook werkelijk aan het lezen krijgen. 
  
Helaas is de typografie van de Larousse zelf ook niet je dat. De broodletter is piepklein, de alinea’s zijn vaak 
ellenlang, je kunt moeilijk zien waar een van de eindeloze citaten uit andere werken begint en waar de verbindende 
tekst het weer overneemt, en de afstand tussen de eerste en de laatste regel van een kolom is zo groot dat je 
voortdurend de vijf kilo die een deel gemiddeld weegt heen en weer moet schuiven. Ook wat illustraties betreft is de 
Larousse geen hoogstandje. Behalve de beginletters van het alfabet, die prachtig geïllustreerd zijn, zijn er amper 
plaatjes in het boek opgenomen, en dan gaat het nog hoofdzakelijk om tekeningen van machines en werktuigen. 
  
Maar de echte tragiek van het uiterlijk van de Larousse zit hem in het papier. Omstreeks het midden van de 
negentiende eeuw ging men voor de productie van papier over van lompen, die erg duur waren, op houtslijpsel. 
Goedkoper, maar kwalitatief een stuk minder. Hoeveel minder kon men toen nog niet bevroeden. De grote Larousse 
is gedrukt op papier dat in de vorige eeuw al uit elkaar had moeten vallen. Alleen kíjken naar een bladzijde betekent 
al haast een scheurtje, en blader je een beetje door een lemma dan sneeuwt het geelbruine papierdeeltjes. Ouden 
menei. 
  
EN TOCH... En toch zou ik de Larousse niet graag willen missen. Alhoewel de ‘bibliothécaire’ zijn Grand 
dictionnaire in de Inleiding (p. lxv) vóór alles een dictionnaire de la langue noemt, gebruik ik hem vooral voor de 
biografieën. Het moge duidelijk zijn waarom ik dit ‘woordenboek’ prefereer boven alle andere. Als je óók in de 
anekdotiek, in de petite histoire van mensen en gebeurtenissen bent geïnteresseerd, mag de Larousse in je bibliotheek 
eigenlijk niet ontbreken. 
  



Met dank aan Jaap Engelsman voor zijn acribische correctie. 
 
 
[p. 7] 
EEN NADERE BLIK OP DE DERTIENDE VAN DALE 
 
Jan Posthumus 
 
In de vorige Woordenaar wijdde ik enkele woorden aan de verschijning van de nieuwe druk van de Grote Van Dale, 
het prestigieuze woordenboek Nederlands, dat als standaard en vraagbaak massaal wordt aangeschaft niet alleen door 
bedrijven en officiële instanties, maar ook door de individuele burger. Mijn voorlopige inschatting (p. 27) was toen 
dat er, ondanks de aangebrachte verbeteringen, nog 'zeer veel' zou moeten gebeuren om er een 'echt hoogwaardig 
woordenboek' van te maken. 
 
Ik had daarmee een Grote Van Dale1 op het oog die zich qua betrouwbaarheid van de definities, consistent 
opnamebeleid en het door het hele woordbestand heen verschaffen van etymologische informatie zou kunnen meten 
met de voornaamste middelgrote woordenboeken voor onze buurtalen. Men denke, om een aantal karakteristieke 
voorbeelden te noemen, voor het Duits aan Dudens Deutsches Universalwörterbuch, voor het  Frans aan Le Petit 
Robert, voor het Engels onder andere aan de New Oxford Dictionary of English, de Collins English Dictionary, en de 
Amerikaanse Merriam-Webster uitgaven. 
  
De buitenlandse voorsprong heeft een aantal objectieve oorzaken. Zo is er voor onze buurtalen veel meer 
lexicografisch voorwerk verricht in de vorm van deelstudies. Ook waren  er, in elk geval tot voor kort, grotere 
betrouwbare woordbestanden beschikbaar, en konden er voor allerlei deelgebieden veel meer deskundigen worden 
ingeschakeld. Ondanks de  kwalitatieve achterstand steekt de Van Dale qua omvang boven de genoemde 
buitenlanders uit, Webster's Third New International Dictionary wellicht uitgezonderd. Verantwoordelijk daarvoor is 
de grote hoeveelheid opgenomen samenstellingen en gebruiksvoorbeelden, waarbij men zich toch ook mag afvragen 
of de overdaad hier niet schaadt. Naar mijn mening zou de Van Dale een beter woordenboek zijn, als de omvang zou 
worden ingeperkt en er bij de overblijvende ingangen betrouwbaarder informatie werd gegeven. 
  
Hoezeer de vorige editie (1992) op een aantal gebieden steken liet vallen voor wat betreft compleetheid, consistentie 
en correctheid werd in detail uiteengezet in Verkuyl (1993a, 1993b). In zijn 'Algemene conclusies' (1993b: 321), gaf 
hij Van Dale een aantal opdrachten en richtlijnen mee die moesten helpen de aangetoonde feilen systematisch te 
repareren. Het doorlichten van de totale inhoud van het woordenboek, hoe heilzaam en nodig ook, is echter een 
gigantische taak, die inzet van extra personeel en een ruime geldbesteding zou vereisen. Van grootscheepse plannen 
in die richting is nog niets te merken, en zo is voor de nieuwe druk slechts hier en daar een stap vooruit gezet. 
Hieronder wordt de huidige situatie onder een aantal hoofden geschetst. 
  
1. Nieuwe inleiding 
  
Wat velen misschien nog niet is opgevallen - voorwoorden worden immers vaak niet gelezen en er is in eerste 
instantie door Van Dale ook niet de aandacht op gevestigd -  is dat het inleidende gedeelte van het woordenboek 
geheel is herschreven. De inhoud is vooral veel zakelijker geworden, en stelt de gebruiker beter op de hoogte hoe 
precies te werk wordt gegaan. Prijzenswaardig is hier vooral de nieuwe 'Toelichting op het gebruik' (p. xiii-xxvi).  
  
Deze concrete bezinning op wat men wil en doet geeft vertrouwen dat men bij Van Dale zijn taak serieus opvat, en 
niet slechts routinematig voortsukkelt. Veranderd is ook de passage over de spelling (p. xxvii-xxxi). Deze is nu sterk 
bekort en heeft een praktischer inhoud gekregen. In de nieuwe uitgave worden alleen 'enkele lastige spellingkwesties' 
aan de orde gesteld; voor de algemene regels wordt naar het Groene Boekje verwezen.   
  
2. Uitspraakaanduiding 
  
Een aanwijzing omtrent de uitspraak kwam in vorige edities van de Van Dale slechts sporadisch voor. Het is een 
goede zaak dat nu voor het eerst systematisch aandacht aan dit aspect wordt besteed. Bij alle uitheemse woorden 
'waarvan de schrijfwijze niet overeenstemt met de uitspraak volgens de Nederlandse uitspraakregels' (p. xvii) - daar 
ligt immers de behoefte - is nu een uitspraakvorm toegevoegd. Deze is kennelijk bedoeld als richtlijn voor wie zich 



onzeker voelt. Het is daarom te billijken dat zo veel mogelijk met  één representatieve vorm is volstaan. Een 
uitzondering wordt gemaakt  bij onder andere het probleemwoord auto, waar men (Den Boon 1998: 47) niet de 
indruk wilde wekken dat de ene uitspraak correcter is dan de andere.  
   
De redactie heeft zich tegen kritiek ingedekt door te verklaren dat '[n]iet alle uitspraakvormen die in verzorgd 
taalgebruik aanvaardbaar zijn […] in dit woordenboek [zijn] opgenomen.' Niettemin ontkomt de gebruiker er niet 
aan zich af te vragen, waarom bij bepaalde woorden twee uitspraken staan en bij andere maar één. Ronduit 
onbevredigend in dit opzicht is de situatie bij woorden van Griekse [p. 8] stam beginnend met chr. Wie trouwens 
deze spellingvormen uitspreekt 'volgens de Nederlandse uitspraakregels' zit doorgaans goed; eigenlijk zou een woord 
als chroom dus geen uitspraakaanduiding nodig hebben. Mogelijk is de aanwijzing dat we hier met de Nederlandse 
schraapklank moeten beginnen bedoeld voor diegenen die het cluster /chr/ vervangen door /kr/, wat door velen als 
onzorgvuldig wordt beschouwd. Elders vinden we niettemin beide mogelijkheden aangegeven, zoals bij chrysant; 
hopen dus maar dat /k/-zeggers hier niet scheef worden aangekeken. Een dubbele notatie vindt men ook bij Christen 
en Christus, maar nu met de terechte vaststelling (of waarschuwing?) dat de schraper alleen wordt gebezigd door 
'bep. prot. kringen'. Ronduit wonderlijk is het dat voor het voorvoegsel chrono-, zoals in chronometer, alleen maar de 
uitspraak met /k/ wordt aangegeven. De schraapklank lijkt me eveneens nog zeer gangbaar. Bij alle gewekte 
onzekerheid (/ch/, /k/, of beide?) is het zonder meer slordig te noemen dat bij veel van de chr-woorden een 
uitspraakaanduiding ontbreekt. Voor sommige, zoals allerlei samenstellingen met christen- en christus-, kan die 
eventueel uit het hoofdwoord worden afgeleid, maar elders tast de gebruiker in het duister. Christoffel zal met 
bijbehorende samenstellingen toch wel een /k/ vereisen; andere woorden, zoals chronon (een tijdmaat), chrysalide en 
een aantal samenstellingen met chryso-, vereisen een aanduiding dat ze met de schraapklank beginnen. 
   
Bij dit alles wordt de uitspraak (anders dan in deze beschouwing) op professionele wijze aangeduid met een IPA-
notatie. De klankwaarde van de lettertekens wordt op p. xvii geïllustreerd, en wel, op een enkele uitzondering na, aan 
de hand van Nederlandse voorbeeldwoorden. Dit getuigt van een juist inzicht, want de klanken van de vreemde taal 
worden in de lopende spraak omgezet in hun Nederlandse equivalenten. Geen Nederlandse klanktekens waren 
beschikbaar voor de beginklank van goal, de klinker van soeur (deze had ook met een lange schwa kunnen zijn 
aangeduid) en de twee Engelse th-klanken. De keuze voor deze laatste twee impliceert dat de Nederlander voor een 
aantal leenwoorden deze twee moeilijke klanken zou moeten aanleren; een zware taak, waar zelfs nieuwslezers wel 
voor terugdeinzen.2 Dat overigens in de transcriptie van to the point een stemhebbende /th/ wordt gebruikt is vreemd; 
iedereen gebruikt daar gewoon een /d/ en kan daarmee volstaan.  
  
Bij de uitspraakaanduiding  van de Engelse leenwoorden worden terecht bepaalde conventies gehanteerd. 
Stemhebbende plof- en schuringsklanken worden in het Nederlands stemloos aan het woordeinde. Dientengevolge 
krijgen cab en cap in het woordenboek  dezelfde uitspraakvorm mee, en daar is niets op tegen. Nu is het wel zo dat 
de Nederlander in een woord als cab de klinker (die van hek) soms iets verlengt om toch wat Engelser te klinken. 
Deze allofonische variant is hier terecht niet gehonoreerd, maar in de tweede lettergreep van airbag gebeurt dat wel. 
Daar is deze klinker van een onnodig lengteteken voorzien. Met lengtetekens wordt dus nogal willekeurig 
omgesprongen. Ook bij jazz, door aficionado's vaak met sterk verlengde klinker uitgesproken, had men het 
fonemische been stijf  kunnen houden en de korte klinker kunnen kiezen. Klinkerlengte wordt natuurlijk sterk 
beïnvloed door woord- en zinsritme. In jazz-samenstellingen, zoals jazzballet, jazzconcert e.d. is een verlengde 
klinker niet op zijn plaats. (Dat neemt niet weg dat jazzdance er zelfs twee heeft meegekregen). Dat ook  head-
samenstellingen, zoals headbangen en headhunter, met een lange klinker worden getranscribeerd is domweg onjuist.  
  
Problemen zijn er ook bij de uitspraaknotatie van drug(s). Hoewel dit woord verreweg het meest in het meervoud 
gebruikt, wordt alleen de enkelvoudige ingang van een uitspraakvorm voorzien. Daarbij wordt gekozen voor een 
verlengde klinker van het Nederlandse gul, gevolgd door de 'zachte' /g/ van goal . De wet van het stemloos maken 
van stemhebbende eindconsonanten wordt voor deze gelegenheid dus buiten werking gesteld, en men kan zich 
slechts verbazen dat dit veelgebruikte woord zich aldus zo slecht aan het Nederlands aanpast. Logischer was geweest 
een transcriptie van het enkelvoud als Nederlands druk, met een nevenvorm rijmend op brug. Dat zijn heel normale  
uitspraakvormen die ook te horen zijn in de talloze samenstellingen.  
  
Wat ik hier bepleit is het zo consequent mogelijk toepassen van aanpassingsformules, met afwijking daarvan alleen 
in bijzondere gevallen. Op dit moment lijkt nog teveel de vrolijke chaos te heersen die destijds zo treffend 
beschreven werd in Van Dales nieuwjaarsgeschenk dat ons een blik in de keuken gunde. (Zie Den Boon 1998: 46-
48). Niet uit te sluiten is dat bepaalde onverwachte notaties, zoals incrowd met de Engelse slot-/d/,  vergissingen zijn.  



  
3. Nieuwe aanpak samengestelde woorden 
  
Al veel eerder was begonnen met het als aparte lemma's opnemen van voor- en achtervoegsels die bij de Nederlandse 
woordvorming een rol spelen. In de vorige druk kregen ook bepaalde zelfstandige woordvormen die behandeling. Zo 
[p. 9] volgde op de ingang geil nog een apart lemma -geil, waaronder woorden als machtsgeil, publiciteitsgeil 
konden worden gerangschikt.  
  
Deze aanpak is in de nieuwe druk verder doorgevoerd. Nu vinden we bij een veel grotere hoeveelheid zelfstandige 
woorden voorbeeldlijsten van karakteristieke samenstellingen,  telkens ook met explicitering van de betekenisrelatie. 
Dit gebeurt echter niet langer in een apart samenstellingslemma. Wat eerder werd vermeld in het aparte lemma -geil 
is nu ondergebracht in het hoofdlemma.  Bij geil 2., 'verzot (op)' is nu toegevoegd: '- ook als tweede lid in 
samengestelde bn. als de volgende, die betekenen: overmatig verlangend naar datgene wat in het eerste deel 
genoemd wordt: machtsgeil, publiciteitsgeil, regeergeil, uniformgeil. '  Naar verluidt zou deze operatie nog niet 
voltooid zijn, en zou gepoogd worden in de toekomst nog meer samenstellingen op deze manier bij een simplex 
onder te brengen.  
  
Het nieuwe beleid schiep ook de mogelijkheid enige schoonmaak te houden onder de samenstellingen die tot nog toe 
waren opgenomen als definitieloos trefwoord. In zulke gevallen werd de lezer verondersteld de betekenis zelf af te 
kunnen leiden uit die van de samenstellende delen. Ze staan nu, waar daartoe de mogelijkheid was geschapen, als 
opnoemers bij een van de samenstellende delen. Waar die mogelijkheid niet bestond, blijken ze echter domweg 
geschrapt. Zo zijn bijvoorbeeld circusclown, circusmanege, circusmensen, circuspiste en circuswagen (voorlopig?) 
uit het zicht verdwenen. Nieuw daarentegen is circusknecht, dit omdat het lemma knecht een opnoemfunctie mee 
heeft gekregen.  
  
Meestal staan de opnoemers bij het simplex dat als laatste deel en aldus in zekere zin als hyperoniem fungeert. Dat 
geschiedt bijvoorbeeld bij dag, waar winterdag, openingsdag en personeelsdag tot drie verschillende rijtjes behoren, 
waarin het eerste lid respectievelijk 'een dag, maand, periode', 'een gebeurtenis of activiteit' of  'een (doel)groep' 
noemt. Bij zak staat  naast een rijtje met dat woord als tweede deel (vuilniszak en dergelijke) ook een serie met dat 
woord als eerste element (zakagenda en dergelijke) met betekenis 'zo klein […] dat het in de zak kan worden 
gedragen'. Zoiets had eventueel ook bij dag gekund voor de betekenis 'overdag functionerend of plaatsvindend' 
(dagboot, dagcursus en dergelijke), maar het valt waarschijnlijk niet altijd mee voor alle voorkomende gevallen 
handzame begripscategorieën te ontwerpen.  
  
Woorden die in opnoemrijtjes voorkomen hebben daarnaast soms ook nog een eigen lemma met aparte definitie. Dat 
zien we bij het trefwoord aarts-, waar om te beginnen in drie verschillende categorieën 31 opnoemvoorbeelden 
worden genoemd. Daarna volgen nog 32 van deze samenstellingen met hun eigen artikel. Ze lopen beslist niet een op 
een: slechts elf van deze laatsten vindt men ook in de opnoemrijtjes. Welk selectiecriterium daarbij heeft gegolden is 
niet duidelijk. Bij de overige 21 gevallen moet de woordenboekgebruiker dus zelf maar bepalen onder welke van de 
drie onderscheiden aarts-betekenissen ze thuishoren. 
  
Het grote voordeel van de nieuwe opzet is natuurlijk dat de globale betekenis van allerlei samenstellingen op handige 
wijze kan worden verduidelijkt, en dat tevens kan worden aangegeven welke verschillende categorieën 
samenstellingen met het grondwoord kunnen worden gevormd.  
  
De gebruiker moet er dan wel op bedacht zijn waar hij zijn samenstellingen kan vinden. Als hij zakagenda in eerste 
instantie niet aantreft, vertrouwt Van Dale erop dat hij gaat  kijken bij de rijtjes onder zak,3 die zich gelukkig vrij 
dicht in de buurt bevinden. Hetzelfde geldt voor samenstellingen beginnend met het voorvoegsel aarts-. De 
overgrote meerderheid staat echter geregistreerd onder het tweede lid, dat dan op een  andere plaats in het alfabet 
moet worden opgezocht. Voor dit soort gevallen heeft Van Dale het niet op een algemene zoekinstructie durven laten 
aankomen. Om de opzoekers niet al te zeer te frustreren zijn al deze opnoemers ten overvloede ook nog als kaal 
verwijslemma op hun alfabetische plaats gezet, en zo zijn er toch nog heel wat definitieloze trefwoorden blijven 
staan. Een in deze editie nieuw ingevoerde pijl, zoals in kampeer(→)bedrijf, wijst aan waar men verder dient te 
zoeken. Daarnaast zijn er nog een hele menigte nieuwe verwijslemma's van deze aard toegevoegd. Het aantal lege 
trefwoorden lijkt daardoor eerder vergroot dan verminderd.   
  



In de opnoemrijtjes zijn veel samenstellingen opgenomen die eerder ontbraken. Het beleid in dezen wordt nader 
beschouwd in de volgende twee paragrafen. 
    
4.  De uitbreiding 
  
Als een woordenboek in omvang groeit, wordt dat doorgaans met trots vermeld: het is nu immers nog vollediger 
geworden dan het altijd al was. In ons geval kunnen we constateren dat de nieuwe editie globaal 400 bladzijden meer 
telt dan de oude. Het hoe en waarom hiervan wordt niet in detail uitgelegd. We beschikken wel over enkele 
cijfergegevens. De uitgever meldt dat niet minder dan 8.778 nieuwe trefwoorden zijn toegevoegd. Daarnaast (zie De 
Woordenaar, 3/2: 27) is uit andere onverdachte bron meegedeeld dat er 5.488 zijn geschrapt. [p. 10] Dat betekent dat 
er in VD13 zo'n 3.300 meer staan dan in VD12. 
  
In welke categorieën de 8.778 toevoegingen kunnen worden opgesplitst wordt niet meegedeeld. Deels zijn het 
natuurlijk nieuwe woorden die sinds de vorige uitgave in zwang zijn gekomen. Opname daarvan bewijst dat het 
actuele taalgebruik goed wordt bijgehouden, maar hoeveel het er zijn weten we niet. Elders (Donselaar 2000: 
inleiding) vernemen we dat ongeveer 350 Surinaamse woorden aan de nieuwe editie zijn toegevoegd. Mogelijk heeft 
de bemoeienis met de andere woordvelden die op p. xii worden genoemd ook nog tot getalsmatige uitbreiding geleid. 
Vermoedelijk behoren veel van  de nieuwelingen echter tot de zojuist genoemde verwijslemma's.  
  
De 3300 extra trefwoorden die we overhouden als we het getal van de verwijderingen aftrekken van dat van de 
nieuw toegevoegde kunnen onmogelijk alleen verantwoordelijk zijn geweest voor de aangroei van 400 bladzijden. 
Ze zouden dan gemiddeld ongeveer een achtste pagina in beslag moeten nemen, en we weten uit ervaring dat 
woordartikelen bij eerste verschijning doorgaans slechts kort zijn. Wat mede moet hebben bijgedragen aan de groei 
is de al gesignaleerde dubbele vermelding van samenstellingen als eigen trefwoord en als opnoemer. Dat telt 
helemaal flink aan wanneer ook nog een grote voorraad nieuwe gevallen is opgenomen. Een kras staaltje daarvan 
zien we bij het trefwoord bedrijf. Daar heeft de redactie voor de nieuwe opnoemrubriek globaal geteld zo'n 
vierhonderd ondernemingen bijeengezocht, waarvan slechts een klein deel in de voorafgaande editie te vinden was. 
Het gedeelte beginnend met de letter k ziet er als volgt uit (onderstreept zijn de lemma's die ook in VD12 
voorkwamen):  
 
kalibedrijf, kamerverhuurbedrijf, kampeerbedrijf, kantoorbedrijf, kappersbedrijf, kassenbouwbedrijf, kistenbedrijf, 
kledingbedrijf, kleermakersbedrijf, kleinhandelsbedrijf, kleinveebedrijf, koemelkersbedrijf, koksbedrijf, kolenbedrijf, 
kooikersbedrijf, koppelbaasbedrijf, kraanverhuurbedrijf, krantenbedrijf, kredietbedrijf, kredietverleningsbedrijf, 
krijgsbedrijf, kruideniersbedrijf, kuikenmestbedrijf, kuipersbedrijf, kwekerijbedrijf, kwekersbedrijf.   
  
Het lijkt of hier een zo volledig mogelijke opsomming wordt nagestreefd. Dan ontbreken in elk geval nog het 
kantoorartikelenbedrijf en het kantoormeubelbedrijf  en waarschijnlijk nog heel wat andere. (Dat het krijgsbedrijf 
ook in dit rijtje is opgenomen is trouwens onterecht, want het tweede lid duidt hier geen economische activiteit aan.) 
Omdat de nieuwelingen ook nog allemaal als verwijslemma's zijn opgenomen, is het geen wonder dat Van Dale zo 
veel dikker is geworden.  
  
We bevinden ons hier op het terrein van de doorzichtige samenstellingen, een bekende plaag voor de 
woordenboekmaker. Eveneens gegroeid in tal en last zijn de literaire citaten. Volgens de Van Dale website zijn het er 
inmiddels bijna 10.000. Het beleid op beide terreinen verdient derhalve een nadere beschouwing. 
  
5. Samenstellingen: beleidsaanduidingen en werkelijkheid  
  
Van Dales beleid betreffende het opnemen van samenstellingen wordt verwoord op een aantal plaatsen in de 
Inleiding. De passages in kwestie leveren helaas geen sluitend algoritme op voor de praktische uitvoering, wat ons er 
weer eens aan herinnert dat de lexicografie meer een kunst is dan een wetenschap.  
  
Niet alles wat men ooit tegenkomt hoeft in het woordenboek. Voor ingewijden is dit een waarheid als een koe, maar 
leken die iets vergeefs opzoeken en daarover gaan klagen wordt daarop gewezen in de volgende passage:  
 
(1).'De woordenschat van het moderne Nederlands, die de kern vormt van dit woordenboek, is ook in deze uitgave 
zeker niet volledig beschreven. De principiële onbeperktheid van de uitbreidingsmogelijkheden alleen al maakt dat 



onmogelijk.' (p. xi)   
  
Deze verstandige vaststelling wordt, onmiddellijk aansluitend, geëxpliciteerd met een verwijzing naar doorzichtige 
samenstellingen en afleidingen: 
  
(2).'Bovendien zijn talloze nieuwvormingen door hun aansluiting bij bestaande woorden zo doorzichtig, dat een 
nadere beschrijving overbodig geacht kan worden.' (p. xi).  
  
Dat ze niet beschreven hoeven te worden betekent echter niet dat ze uit het woordenboek worden geweerd. Naar 
discretie van de redactie (vgl. kan en kunnen in de hieronder volgende formulering) kunnen ze namelijk, in het 
nieuwe daarvoor ontwikkelde beleid, opgenomen worden onder de opnoemers: 
  
(3). 'Wel kunnen dergelijke 'doorzichtige samenstellingen' gegroepeerd als voorbeeld worden gegeven bij het 
'kernwoord', waar dan tevens het betekenispatroon beschreven kan worden.' (p. xv).   
  
[p. 11] Dat men zich toch ook bepaalde beperkingen op wil leggen blijkt uit een regel, onmiddellijk aansluitend op 
(2), die meedeelt dat althans één categorie samenstellingen buiten beschouwing zal blijven:  
   
(4). 'Talrijke andere zijn slechts voor een gelegenheid even nodig, zodat registratie geen enkel nut zou hebben, b.v. 
biefstuketer, borstelprijs, ministersdochter, neologismenwoordenboek, strandlaars, uitspraakinformatie, 
woordenboekartikel, Woordenlijstspelling.' (p. xi).   
  
Deze laatste regel blijkt echter in de praktijk niet te worden nageleefd. In de eerste plaats is het misschien niet altijd 
gemakkelijk uit te maken wat als een 'gelegenheidssamenstelling' moet gelden en wat niet. Het in het lijstje 
genoemde woordenboekartikel lijkt me bijvoorbeeld een specifiek begrip waarvan de betekenis beslist aan de niet-
lexicograaf moet worden uitgelegd. Hoe dit zij, wie de Van Dale doorbladert vindt een flinke menigte oude en 
nieuwe samenstellingen waarvan men met recht kan beweren dat 'registratie geen enkel nut' heeft. Als  
ministersdochter volgens zeggen geen opname verdient, waarom vinden we dan wel de domineesdochter, de 
timmermansdochter en nog vijf andere als opnoemers onder dochter 1. en tevens als verwijslemma's op hun eigen 
alfabetische plaats? Een opvallende  gelegenheidssamenstelling van oudere datum is de zakbal, aanwezig vanaf VD8 
(1961), een van die sporttermen waarmee Kruyskamp op zijn eigen karakteristieke wijze het woordenboek heeft 
verrijkt. Het is 'een harde bal4 die het scrotum pijnlijk treft'; het woord is echter in de sport geen gevestigd begrip 
geworden.  
  
Elk opnamebeleid dat op inhoudelijke gronden de opname van samenstellingen denkt te reguleren kan ten slotte nog 
worden doorkruist door de zogeheten 'documentaire functie' (p. x) van het woordenboek.  Het nut en belang van een 
dergelijke functie zal niemand willen ontkennen, zeker niet wanneer die in de volgende algemene termen wordt 
gemotiveerd: 'In het algemeen beschouwt de taalgemeenschap het voorkomen van en woord of verbinding in het 
woordenboek als een bevestiging en meteen een erkenning van het gangbaar-zijn, van het behoren tot de 
woordenschat van de gemeenschap.'  Ze kunnen tevens 'een interessante bijdrage leveren aan het oproepen van een 
gedetailleerd tijdsbeeld.'  
  
Een concreet voorbeeld dat op p. xv onder het hoofdje Doorzichtige samenstellingen wordt gegeven speelt helaas in 
op het volksgeloof dat een woord pas 'echt bestaat', wanneer het in de Van Dale is geboekstaafd. Het gaat hier om de 
volgende zinsnede, die te pas wordt gebracht bij de behandeling van de samenstellingen met het kernwoord zak:  
  
(5).'Men kan zich afvragen of ook een woord als graanzak gangbaar is. Het woordenboek kan met het opnemen van 
dat woord bij het kernwoord de gestelde vraag beantwoorden.' (p. xv). 
  
Twee opmerkingen dringen zich hierbij op. Allereerst, waarom zou iemand zich deze vraag willen stellen? Om het 
woord graanzak veilig te kunnen gebruiken? En om daar maar liever vanaf te zien als het woord niet in de Van Dale 
te vinden is? Hier zijn we wel erg ver afgedwaald van de gezonde erkenning, uitgedrukt in (1), dat niet de gehele 
woordenschat van het Nederlands in het woordenboek hoeft of zelfs maar kan worden opgenomen.  
  
Vervolgens, als de documentaire functie zich ook zou moeten uitstrekken over de samenstellingen, zou dit moeten 
betekenen dat veelgebruikte in het woordenboek aanwezig zouden moeten zijn, terwijl minder gangbare zouden 



mogen ontbreken. Nergens blijkt echter dat frequentieoverwegingen bij het opnamebeleid een doorslaggevende rol 
hebben gespeeld. In het contingent samenstellingen met politie- als eerste lid, niet minder dan 92 in getal, ontbreken 
bijvoorbeeld zulke gangbare begrippen als politieagente, politiecel, politiekorps5, politiepet, politieverhoor en 
politiewapen. 
  
Als we nog even bij de politie-samenstellingen blijven stilstaan, blijkt dat in de nieuwe editie zestien nieuwe 
gevallen zijn toegevoegd, waarvan -kogel en -werk een eigen (weinig zeggende) definitie hebben meegekregen. Bij 
de resterende veertien (-archief, -begroting, -bestel, -chef, -helikopter, -minister, -museum, -personeel, -specialist, -
taak, -uniform, -vakbond, -voorlichter, en -wagen) geeft de bekende pijl aan dat ze als opnoemers bij het tweede 
element te vinden zijn. 
  
Het blijkt dat de nieuwe opnoemfunctie, die op zich interessante lexicografische informatie kan verschaffen, verleidt 
tot het opnemen van een excessief aantal samenstellingen, dat zich nog vrijwel ongelimiteerd laat uitbreiden. 
Onvermijdelijk rijst hier de vraag wat men zich hier bij Van Dale tot doel heeft gesteld. Moeten we bijvoorbeeld 
kunnen opzoeken hoeveel uniformen er bestaan en wie er allemaal vakbonden hebben opgericht? Bij de uniformen, 
waarvan er zesentwintig worden opgesomd, is men dan al een heel eind heen; de slechts acht genoemde vakbonden 
steken daar schamel tegen af.   
  
[p. 12] Dat de Van Dale wel erg veel samenstellingen opneemt wordt ook duidelijk door een numerieke vergelijking 
van het aantal politie-samenstellingen, 92 in getal, met dat van zijn buitenlandse tegenhangers. Het Frans kent dit 
soort samenstellingen niet en valt dus af.  Het Engels vormt ze wel maar schrijft ze meestal met twee woorden, wat 
er mee te maken kan  hebben dat de NODE met twaalf meent te kunnen volstaan. De beste vergelijking biedt het 
Duits. De DUW  denkt met 37 toe te kunnen en zelfs de achtdelige grote Duden komt niet hoger dan 63, een getal dat 
is opgeblazen doordat niet minder dan zeven rangen- en functienamen steeds twee maal vertegenwoordigd zijn met 
naast de mannelijke vorm telkens een vrouwelijke op -in. (De Van Dale noemt slechts de -agent, -commissaris, -
inspecteur en -officier, waarvan alleen de eerste in het Nederlands een aparte vrouwelijke benaming kent.)   
  
Flagrant is ook het verschil bij de vakantie-samenstellingen. Tegenover de 65 van de Van Dale staan de vier met 
holiday van de NODE en 23 Ferien-samenstellingen in de DUW. Ook hier zou een flinke schoonmaak, of 
desgewenst reorganisatie in een opnoemschema, niet misstaan. Wie heeft behoefte aan lemma's als 
vakantiebestemming: 'plaats waar men in de vakantie heengaat', vakantiebungalow: 'bungalow waarin men zijn 
vakantie doorbrengt', vakantieherinnering: ‘herinnering aan een gebeurtenis uit de vakantie',  vakantiestemming:  
'stemming die bij de vakantie hoort', vakantieverlof: 'toestemmíng om met vakantie te gaan', en allerlei andere van 
hetzelfde soort? Soms ontbreekt zelfs deze eenvoudige uitleg en wordt er circulair gedefinieerd, zoals bij het tweetal 
vakantietrip en vakantieuitstapje. Ook vakantiekiekje wordt met een synoniem gedefinieerd, namelijk 'vakantiefoto'. 
Dit laatste woord ontbreekt vreemd genoeg als lemma; hopelijk zal de gebruiker daaruit niet de conclusie trekken dat 
dit geen gangbaar woord is. Trouwens als vakantieherinnering zo nodig mee moet, waarom dan ook niet de 
vakantiebelevenis of de vakantieervaring?  
  
Nogmaals, hoe nodig zijn al die samenstellingen met kinder- als eerste lid, met ruwweg de betekenis 'van, voor een 
kind'? Ook hier zijn nieuwe gevallen toegevoegd: dit complex beslaat nu tezamen drie en een kwart pagina, een 
kwart pagina meer dan in VD12. Kinderporno is helaas aan de aandacht ontsnapt. 
  
Een bijkomend probleem is dat samenstellingen in het Nederlands zo vrij kunnen worden gevormd dat ze niet zelden 
poly-interpretabel zijn. Naast de betekenis die in het woordenboek staat is er soms ook nog een andere. Bij het 
nieuwopgenomen kinderwens: 'de wens om kinderen te krijgen' ontbreekt  de tweede betekenis 'wens zoals die door 
kinderen wordt geuit'. Deze kan misschien ook wel gemist worden, maar naast deze kinderwens staat al vanaf 1872 
de kindervraag, destijds 'kinderachtige vraag', maar sinds VD1950 gedefinieerd als 'vraag zoals kinderen die stellen'. 
Er zijn meer van zulke gevallen. Danspop wordt verklaard als 'pop die dansen kan', maar een betekenis 'popmuziek 
waarop gedanst kan worden' is evenzeer mogelijk. En waar denkt men aan bij dansbeweging? In de eerste plaats aan 
een beweging gemaakt bij het dansen? Of misschien aan een organisatie (vergelijk milieubeweging en 
vredesbeweging) die zich inzet voor het dansen al dan niet als kunstvorm? In de Van Dale staat het woord in de 
eerste betekenis, en wel als opnoemer bij beweging 2.  
 
Wie de in de Van Dale opgenomen samenstellingen in ogenschouw neemt merkt al gauw dat hij een probleemgebied 
betreedt. De criteria die geacht worden de opname te bepalen zijn onvoldoende duidelijk, worden soms niet 



nageleefd, zijn soms zelfs tegenstrijdig. Daarbij geldt ook: hoe ruimhartiger het opnamecriterium, hoe gemakkelijker 
willekeur kan optreden. Men vermag niet in te zien waarom bepaalde woorden wel en andere volstrekt gelijksoortige 
niet in het woordenboek staan. Daarbij bleek ook gebruiksfrequentie geen aantoonbare rol te spelen.  
 
Wat de documentaire functie van het woordenboek betreft, het opnemen van samenstellingen louter omdat ze 
'gangbaar zijn' werkt een heilloze proliferatie in de hand. Helaas wordt deze aangemoedigd door het werken met 
opnoemerreeksen en men vraagt zich dus af of dit nieuwe beleid tot in zijn laatste consequenties is doordacht. Het 
nobele streven om aan te duiden wat voor samenstellingen met wat voor betekenisrelaties in het Nederlands fungeren 
kan evengoed met minder voorbeelden gestalte krijgen. De exemplarische functie zou voorrang moeten krijgen 
boven de documentaire.  
  
6. Citaten en andere gebruiksvoorbeelden 
  
Gebruiksvoorbeelden zijn het zout in de pap van een woordenboek. Zij wekken de definities tot leven en stallen 
idiomatische wendingen, zegswijzen en spreekwoorden uit, waarvan de betekenis vervolgens wordt verklaard. Onder 
de gebruiksvoorbeelden vindt men ook citaten  van Nederlandse schrijvers. Zo lang daarmee specifieke betekenissen 
treffend worden geïllustreerd - dat gebeurt ook wel in de buitenlandse lexicografie - is daar veel voor te zeggen.  
 
[p. 13] Recent heeft zich ook een streven kenbaar gemaakt het woordenboek in te richten als een soort uitstalkast van 
de Nederlandse letteren. In de nieuwe druk zijn weer verschillende nieuwe citaten toegevoegd. Wanneer zo'n citaat 
dan alleen maar dient als eerbetoon aan de schrijver, neemt het overbodige ruimte in die beter besteed kan worden. 
Mijn oren klapperden toen Harry Mulisch bij de presentatie van de laatste druk werd vereerd met voorlezing van het 
Van Dale-citaat: 'heb je je wel eens afgevraagd (…) hoe het komt dat je een stoel waarop net iemand anders gezeten 
heeft warm vindt, maar nooit je eigen stoel als je even bent opgestaan?'  Ongetwijfeld een interessante observatie, 
maar wat voegt dit toe aan de betekenisillustratie van het trefwoord warm? Even weinig toegevoegde waarde hebben 
de  volgende dichtregels van Leo Vroman: 'gedrukte letters laat ik U hier kijken, maar met mijn warme mond kan ik 
niet spreken, mijn hete hand uit dit papier niet steken; wat kan ik doen? Ik kan U niet bereiken.' Daarin heeft de frase 
warme mond  trouwens wijdere connotaties dan eenvoudig 'de lichaamstemperatuur hebbend', de betekenis die het 
verondersteld wordt te illustreren. Ook Kopland is aanwezig met de regel 'een warme meid op een handdoek, om van 
te houden en dat te blijven doen.' Dat warm hier 'geil, wellustig' zou betekenen is aan die regel niet af te lezen en 
daarom is ook dit geen passende illustratie.  
  
Evenzeer verbazing wekt dat ook het alledaagse woord cake wordt geïllustreerd met twee nieuw toegevoegde citaten 
van gerenommeerde Nederlandse auteurs: 'na de muziek van Bach en de koffie met cake keerden wij terug naar het 
sterfhuis (Eijkelboom)', en 'ik at een cake, zij een broodje met vlees (Vestdijk)'. Het is een slecht artikel, want het 
definieert cake alleen als stofnaam ('luchtig zacht gebak') niet als voorwerp. Het Vestdijkse voorbeeld past daar dus 
niet onder, en is bovendien als staal van Nederlands taalgebruik beslist ongewoon. Onder 'een cake' verstaat men 
immers normaliter een stuk gebak dat in plakken kan worden gesneden, terwijl hier vermoedelijk een 'cakeje' of 
'gebakje' wordt bedoeld.  
  
In de gevestigde lexicografische praktijk worden definities afgeleid uit geobserveerd taalgebruik, waaronder 
eventueel typerende literaire citaten. Hier gebeurt het omgekeerde: bij al opgestelde definities worden achteraf  'voor 
het mooi' nog literaire passages gezocht. Als ze dan ook nog slecht bij de definities passen worden ze een soort 
nepjuwelen die alsnog door het woordenboek worden gestrooid. Verkuyl (1993a:215) spreekt hier van het opprikken 
van 'literaire vlinders'  en vond (1993b:321) dat aan deze praktijk 'onmiddellijk een eind moet worden gemaakt'. Aan 
die eis is dus geen gehoor gegeven.  
  
Korte literaire citaten begonnen, aanvankelijk mondjesmaat, te verschijnen in de eerste na-oorlogse druk van 1950. 
Hun aantal is inmiddels aangegroeid tot 9.729. Ewoud Sanders ('Aangehaald in de Grote Van Dale', NRC, 27-9-99) 
heeft er de beschikking over gehad en weet dus wie er wordt geciteerd en hoe vaak: Arthur van Schendel staat met 
462 vermeldingen veruit aan de top. Dat de citaten ooit helemaal zullen worden verwijderd is moeilijk denkbaar en 
ook niet nodig. Als illustratie bij knakker geeft een zinnetje als 'die ouwe knakkers willen zelf hun coupons knippen' 
trouwens best interessante informatie. En dat het afkomstig is van Bordewijk is, hoewel niet van essentieel belang, 
toch aardig om te weten. Daartegenover staan echter citaten, zoals de bovengenoemde in het woordartikel warm, die 
vanuit lexicografisch standpunt rondweg ridicuul aandoen. Herbezinning op de functionaliteit van literaire 
gebruikscitaten lijkt dus gewenst. 



  
Ook zonder de daar ingeschoven nieuwe citaten wordt het trefwoord warm wel erg wijdlopig behandeld. Het artikel 
neemt een hele kolom in beslag en gebruiksvoorbeelden als 'een warme zomer, met veel warme dagen; een warme 
kamer, waarin gestookt wordt of de zon geschenen heeft;' lijken wat veel van het goede. Een omschrijving van 
warme spijzen als 'die boven het vuur klaargemaakt zijn'  behoeft trouwens modernisering. Uitdunning van 
gebruiksvoorbeelden zou hier en ook elders het boek niet schaden.   
  
7. De etymologische component 
  
Al in de vorige editie (1992) werd aangevangen met de toevoeging van etymologische informatie bij de trefwoorden, 
die eerder geheel had ontbroken. Na het overlijden van P.A.F. van Veen heeft  Nicoline van der Sijs deze gegevens 
verder uitgebouwd in de tweede druk van het Van Dale Etymologisch Woordenboek (1997). De in dit woordenboek 
gepubliceerde extra informatie is, met enkele noodzakelijk gebleken correcties, nu overgebracht naar de nieuwste 
druk van de Van Dale. Maar daarmee is het werk nog lang niet af. Terwijl in  de genoemde buitenlandse 
woordenboeken bij elk hoofdwoord een etymologie wordt gegeven,  is dat hier nog niet het geval. Veel lacunes 
moeten nog worden opgevuld. De Nederlandse etymologen hebben tot dusver slechts een beperkt gedeelte van onze 
woordenschat behandeld, wat betekent dat er nog veel spitwerk verricht moet worden. 
  
[p. 14] In een algemeen woordenboek hoeven niet alle details van de woordgeschiedenis te worden vermeld. 
Minimaal verwacht men bij erfwoorden de vroegste vorm en bij ontleende woorden de vorm in de brontaal, wanneer 
die tenminste afwijkt van de in het Nederlands gebruikte. Wanneer relevant kan ook de oorspronkelijke betekenis 
worden toegevoegd. Optioneel is de vermelding van verwante woorden in andere talen. Zeer welkom is een 
aanduiding van eerste gebruik, hetzij globaal met een eeuwaanduiding, of met een precies jaartal.  Van de hier 
genoemde woordenboeken is het Duitse DUW  het karigst met de etymologische informatie. Een tijdsaanduiding 
blijft daar zelfs geheel achterwege. De Britse woordenboeken volstaan wat dit betreft doorgaans met een 
eeuwaanduiding, maar enkele Amerikaanse, zoals de Random House Dictionary en de nieuwere edities van de 
Merriam-Webster Collegiate Dictionary geven waar mogelijk precieze jaartallen. De laatste doet dat ook bij vele 
samenstellingen, woordvormingen die door etymologen maar al te vaak worden veronachtzaamd. Ook Le Petit 
Robert is voorbeeldig bij het vermelden van jaartallen, vermeldt ze soms zelfs midden in een woordartikel bij 
deelbetekenissen.  
  
Wie de tot dusver aanwezige etymologische aanduidingen in de Van Dale bekijkt, ziet dat ze bijzonder ambitieus van 
opzet zijn. Ook hier worden behalve eeuwtijdperken wel eens precieze jaartallen genoteerd. Het nadeel daarvan is 
dat, meer dan voor het Frans en het Engels, betrouwbare basisgegevens maar al te vaak ontbreken. Het gevolg is dat 
de datering bij verschillende woorden slechts een voorlopige kan zijn, en dat het eerste gebruik, voorzover überhaupt 
vast te stellen, dikwijls verder (en soms aanzienlijk verder) in het verleden zal moeten worden gesitueerd. Ook voor 
het Engels en het Frans vinden natuurlijk voortdurend antedateringen plaats, maar men heeft daar toch heel wat 
vastere grond onder de voeten. De problematiek van de datering wordt duidelijk aan de orde gesteld in de inleiding 
tot het EWB (2e druk, 1997: xxi), maar elke waarschuwing daaromtrent ontbreekt helaas in de nieuwe Van Dale. 
Omdat de gebruiker nu eenmaal geneigd is alles wat in een woordenboek staat voor waar aan te nemen, kan dit tot 
ongelukken leiden. 
   
8. Betrouwbaarheid definities 
  
Nederlandse woordenboeken waren vaak in hoge mate eenmansondernemingen. Wanneer assistentie op enig 
kennisgebied nodig werd geacht, werd die incidenteel ingeroepen. Gezien de rarigheden die men ook in de Van Dale 
aantreft, gebeurde dat kennelijk niet genoeg of met onvoldoende resultaat. Verkuyl (1993a: 213-237) heeft destijds 
genadeloos aangetoond hoezeer de beschrijving van termen op een aantal vakgebieden tekortschoot. Zijn sombere 
conclusie (p. 216) was: 'Het is echt veel erger dan men al lang kon denken dat het was.'  Een van zijn aanbevelingen 
was het in het leven roepen van hulpredacties per wetenschap, zoals dat bij de buitenlandse woordenboeken al het 
geval is.   
  
Van Dale lijkt hiermee nu een bescheiden begin te hebben gemaakt. Op de pagina waarop de namen van de 
redactionele medewerkers worden vermeld vinden we tenminste een lijstje toegevoegd van personen die voor een 
met name genoemd onderwerp 'redactionele ondersteuning' hebben verleend. Helaas bekent dit niet, zo is mij 
gebleken, dat alle genoemde personen alle termen van het gebied in kwestie ter kritische beoordeling onder ogen 



hebben gehad. De redactionele ondersteuning heeft in bepaalde gevallen dan ook alleen maar bestaan uit incidenteel 
commentaar. Vanwege de bestaande gebrekkige labeling kan een volledige set van vaktermen trouwens ook niet zo 
maar uit het grote bestand worden opgediept. 
  
Om de ideale situatie te bereiken zouden dus twee dingen moeten gebeuren. Eerst zouden alle ingangen van een 
bepaald vakgebied moeten worden gelabeld - geen geringe operatie - en vervolgens zou het vereiste netwerk van 
informanten moeten worden opgezet, liefst op permanente basis. Of dit ooit zal gebeuren is, ook vanwege het 
kostenaspect, aan twijfel onderhevig. Zo lang dit niet is gebeurd, zullen klachten over minder juiste of ronduit foute 
definities blijven binnenkomen. 
  
Inmiddels is het mogelijk na te gaan wat er met de opmerkingen van Verkuyl is gedaan. Hoewel die niet in alle 
gevallen zijn gehonoreerd - de beslissing daarover is natuurlijk aan  de redactie - zijn toch de ergste feitelijke 
onjuistheden wel gecorrigeerd. Verkuyl begon destijds zijn kritiek met een beschouwing van de schaaktermen, die 
bijzonder inconsistent waren behandeld. Zijn alter ego Verschuyl  heeft nu de schaaktermen mogen reviseren. 
Daarmee is zeker het een en ander ten goede veranderd, maar nog steeds  wordt niet consequent meegedeeld hoe de 
schaakstukken zich over het bord bewegen. Dat gebeurt alleen voor de toren en de loper. Zeer onbevredigend is dat 
de informatie die over het paard wordt gegeven (s.v. paard) nog steeds beperkt is tot 'naam van een stuk uit het 
schaakspel'. 'Informatiewaarde nul', commentarieerde Verkuyl destijds (1993a: 216). Zou een gesuggereerde 
verbetering misschien niet doorgekomen zijn?    
  
[P. 15] Dat er in de Van Dale ook op ander gebied nog heel wat recht te zetten valt bleek mij bij het  nalopen van de 
beschrijvingen van de Engelse leenwoorden beginnend met de letter c. Niet zelden was een beschrijving achter 
haald of onvolledig. Met Verkuyl (1993b: 321) kunnen we dus zeggen:  'ontwikkelingen in het taalgebruik moeten 
beter worden gevolgd.' Van de aperte onjuistheden noem ik er voorlopig slechts twee. Comstockery is een aan 
duiding voor 'zedenmeesterij in de letterkunde'. Van Dales definitie: 'het als verwerpelijk afdoen van iedere vorm van 
censuur, m.n. in de letterkunde' geeft helaas precies het omgekeerde aan. Crack is een bepaalde bereidingsvorm van 
cocaïne, wat betekent dat Van Dales definitie 'zeer verslavende drug met cocaïne als hoofdbestanddeel' niet deugt. 
  
Meer bijzonderheden, met inbegrip van richtlijnen voor het definiëren van Engelse leenwoorden,  bewaar ik voor 
later.   
  
9. Slotwoord 
  
De Van Dale, door de jaren steeds herzien en uitgebreid, bevat veel waardevolle informatie.  Door voortzettende 
groei is het woordenboek inmiddels zo omvangrijk geworden dat het op peil houden of brengen een inzet aan 
personele en financiële middelen vereist die op dit moment niet beschikbaar lijkt. Terwijl een algehele herziening 
inmiddels meer dan gewenst is wordt er slechts bij stukjes en beetjes aan gewerkt. De laatste uitbreiding met niet 
minder dan 400 pagina's roept trouwens de vraag waar men op de langere termijn heen wil.  
  
Samengevat vraagt het volgende om aandacht: 
  
A. Praktische punten 
- de etymologie moet worden toegevoegd waar die nog ontbreekt. 
- de uitspraakaanduiding moet consequenter worden aangepakt en van evidente fouten ontdaan. 
- de onjuiste definities die op allerlei gebieden nog voorkomen dienen te worden gecorrigeerd.     
  
B. Beleidspunten 
- om ongeremde groei tegen te gaan moet paal en perk gesteld aan de opname van doorzichtige samenstellingen; ook 
in opnoemrijtjes moet niet naar volledigheid worden gestreefd.  
- literaire citaten, oud en nieuw, dienen getoetst te worden op hun lexicografische functionaliteit; een woordenboek is 
geen letterkundige bloemlezing.  
- de wijdlopigheid van het woordenboek dient verder te worden bestreden door het verwijderen van overbodige 
voorbeelden.     
   
Noten 
1. Dit woordenboek wordt verder aangeduid als 'de Van Dale', of  nog korter als VD met volgend editienummer. 



Zonder voorafgaand lidwoord verwijst 'Van Dale' naar de uitgever en/of de redactie. 
2. Velen verkozen destijds de naam Thatcher uit te spreken als Tatcher.  
3. Dit is kennelijk nog even wennen. Soms wordt gemeld dat een bepaald woord niet in het woordenboek staat, 
terwijl het wel degelijk te vinden is in een opnoemrijtje.   
4. Wat de Van Dale-watcher pijnlijk treft is dat dit gebruik van bal, niet als voorwerp maar ruwweg als 'schot', niet 
naar behoren in het woordenboek wordt beschreven. Vereist is zoiets als betekenis 2 in de NODE :  'a single, throw, 
kick or movement of the ball in the course of a game'. Ons woordenboek kent een dergelijk gebruik alleen maar als 
biljartterm. Dat begint al in VD1872 met '(bilj.) eenen bal maken den bal in den zak drijven'. Mogelijk werd toen en 
later niet helder beseft dat de twee woorden bal daar niet dezelfde betekenis hebben. Sindsdien zijn er wel meer 
voorbeelden bijgekomen (een gemakkelijke bal, een goede bal),  maar die staan nog steeds bijeen als '(bilj)'-
terminologie.   
5. Het politiekorps stond wel in VD12 , maar is geschrapt omdat het lemma korps (nog?) geen opnoemfunctie 
toebedeeld heeft gekregen.     
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DICTIONARY OF CARIBBEAN ENGLISH USAGE (1996) 
 
J. van Donselaar 
  
I. Opzet en doel van het boek 
  
Inleiding 
  
In het ‘Vooraf’ van De Woordenaar van oktober 1999 schrijft Jan Posthumus het volgende over een van zijn eigen 
bijdragen: ‘Het artikel over de lexicografie van het Australische Engels voert bijzonder ver over onze grenzen. 
Hopelijk is het ook voor niet-anglisten voldoende interessant.’ Welnu, in mij heeft hij een dankbare lezer gevonden. 
Ik denk, dat er nog heel wat soortgelijke artikelen voor De Woordenaar te schrijven zouden zijn over varianten van 
talen zoals die zich buiten hun moederland ontwikkeld hebben, en over de lexicografische neerslag daarvan. Het is 
een veelomvattend en heel boeiend onderwerp. Vooral wat het Engels betreft is er al veel over gestudeerd en 
gepubliceerd, met al vroeg als meest spectaculaire resultaat de Webster-woordenboeken van het Amerikaans. 
 
Ik ga het  hebben over het Engels van het Caribische gebied en moet daarbij heel andere accenten leggen dan die van 
Posthumus over Australië. En nu maar hopen, dat er lezers zijn die ook dit interessant zullen vinden! Ik kwam met 
deze variant voor het eerst in aanraking, toen ik op een dag in juni 1958 van boord stapte in de haven van Port of 
Spain (Trinidad). Er was daar toen net een demonstratie van haven- en andere arbeiders aan de gang. Ze droegen 
allemaal een grote bijl, een aks, nagemaakt van karton, en daarop stond de leus AX DE TAX. Uitleg gevraagd: Er 
werd geprotesteerd tegen een kort tevoren aangekondigde belastingverhoging en die leus betekende twee dingen 
tegelijk, namelijk ‘schaf die belasting af’ en ‘vraag maar bij de belasting(dienst hoe zwaar we toch al gepakt 
worden)’. Een woordspeling dus, alleen mogelijk doordat op Trinidad, evenals overal elders in de Engels sprekende 
delen van het Caribische gebied, onder het ‘gewone volk’ de uitspraak ‘eks’ voor ‘ask’ veel voorkomt, net als 
vroeger en nu nog dialectisch in Groot Brittannië en Ierland (Allsopp 1996:20). 
  
De sprekers en hun woongebied 
     
De taalvariant waar het hier om gaat wordt gesproken door 5,8 miljoen mensen, wier leefgebied behoort tot 16 



staten, verspreid over meer dan 850 eilanden, van heel groot tot uiterst klein, met een totale oppervlakte van 250.000 
vierkante kilometer, omgeven door een tien maal zo grote zee. En daar komen dan nog twee stukjes Midden- en 
Zuid-Amerikaans vasteland bij, respectievelijk Belize en Guyana, die cultureel gesproken ook bij het Caribische 
gebied horen, dus niet bij Latijns Amerika. Het overgrote deel van de bevolking bestaat uit negers en negroïde 
gemengdbloedigen, allen afstammelingen (mede) van de plantageslaven van weleer. De weinige indianen die op de 
eilanden de genocide van de vijftiende tot de zeventiende eeuw overleefden, zijn sedertdien in de al genoemde 
gemengdbloedige groep opgegaan. Misschien leven er nog enkele echte indianen op Dominica. Van hun talen 
(Karaïbisch, Arowaks/Taino) zijn nu nog slechts sporen te vinden in de vorm van ontleningen in onder meer het 
onderhavige Engels. 
   
Creools continuum 
  
In feite is het niet juist hier zonder meer van ‘Engels’ te spreken. Die taal is dan wel formeel de officiële, maar het 
Caribische is nu juist bij uitstek een gebied waar het Engels deel uitmaakt van een zogenaamd ‘creools continuum’. 
Aan het ene eind van dat continuum staat een Standaardengels dat, hoewel uiteraard doorspekt met woorden voor 
zaken die men in Europa niet kent, toch gelden kan als ‘zuiver’. Het andere eind wordt gevormd door een creooltaal, 
weliswaar op basis van dat Engels, maar niettemin een andere taal. Tussen deze twee uitersten, respectievelijk 
acrolect en basilect geheten, bevindt zich een reeks van tussenvormen, zogenaamde mesolecten. Zie voor een 
algemene beschrijving van dit fenomeen bijvoorbeeld De Rooij in Arends e.a. (1995:53-64). 
 
Mij beperkend tot de lexicale kant van de zaak, noem ik als talen die in de loop van de geschiedenis een bijdrage aan 
het onderhavige continuum hebben geleverd: indiaanse talen (van de oorspronkelijk bewoners), Afrikaanse talen 
(van de geïmporteerde negerslaven), Frans, Portugees, Spaans, Nederlands en Amerikaans (van voormalige 
machthebbers en/of tegenwoordige buren), en Chinese en Indiase talen (van recentere immigranten). Bijzondere 
elementen met een andere achtergrond zijn historisch, verouderd, dialectisch en bijbels Engels.   
  
Het boek, de samensteller, de opzet 
  
In 1996 verscheen over het ‘Engels’ - even nog maar zo genoemd - van het Caribische gebied een lang verwacht 
woordenboek: de Dictionary of Caribbean English Usage. Het werd [p. 17] samengesteld door de hiervoor al 
aangehaalde Richard Allsopp, een anglist uit Guyana, die vele jaren Engels doceerde aan de vestiging Barbados van 
de ‘University of the West Indies’. Hij heeft er 20 jaar aan gewerkt, met als resultaat een, gezien de doelstelling, op 
het oog verregaand volledig boek van bijna 700 bladzijden. Het bevat, gepresenteerd in meer dan 20.000 lemmata, 
woorden die gebruikt worden door tegenwoordig ‘Engels’-sprekende bewoners van het Caribische gebied, voorzover 
afwijkend van het huidige Standaardengels van Europa. Dat ‘op het oog verregaand volledig’  wordt mij vooral 
ingegeven door de vele namen van medewerkers en de enorme hoeveelheid materiaal die zij de samensteller hebben 
verschaft. Het gaat om negen vaste onderzoekers (ten dele part-timers), ongeveer 120 individueel toeleverende 
adviseurs, specialisten en andere informanten, incidentele deelnemers aan workshops door het gehele gebied en een 
lijst van ongeveer 1000 verwerkte publicaties. Verder is het duidelijk, dat Allsopp’s persoonlijke aandeel, ook in de 
inventarisatie, extra groot moet zijn geweest: als ‘native speaker’ van het Engels in Guyana, als participerende 
observant toen hij woonde op Barbados en bij zijn vele bezoeken aan vele gebiedsdelen.  
 
Er zijn al eerder, behalve vele meer lokaal geöriënteerde lijsten en boekjes, ook twee echte, d.w.z. professionele 
woordenboeken verschenen over een Engelssprekend deel van het Caribische gebied die met Allsopp’s werk 
vergeleken kunnen worden, namelijk over Jamaica (Cassidy & Le Page, 1967, 1980) en over de Bahama’s (Holm & 
Shilling, 1982). De schrijvers van eerstgenoemd, baanbrekend boek behandelen alle taal van Jamaica, dus het hele 
continuum van acrolect tot en met basilect, als een variëteit van het Engels en nemen daarvan niet alleen de 
hedendaagse, maar ook de inmiddels verdwenen woorden op waarin deze variëteit zich onderscheidt/onderscheidde 
van het Europese Standaardengels. Er is op dat boek veel kritiek uitgeoefend door Mittelsdorf (1978), in de eerste 
plaats op de omgrenzing en verwerking van het Afrikaanse element, maar hier meer ter zake doende is haar opvatting 
dat je dat hele continuum minus het zuivere Engels (het acrolect) als een creooltaal zou kunnen beschouwen. 
 
Allsopp gaat in het voorwerk van zijn woordenboek uitvoerig in op deze problematiek, maar dan voor het hele 
Caribische gebied, en op allerlei andere theoretische en praktische aspecten. Ook hij heeft immers een deel van de 
Caribisch Engelse woordenschat willen beschrijven, maar hoe staat het dan bij hem met de begrenzing en de normen 
daarvoor, de onderscheiding van sociolecten en de grote regionale verschillen? Opmerkelijk met het oog op het 



laatste is, dat Smith (in Arends e.a. 1995:340-341) voor het onderhavige gebied nota bene 15 Engels gebaseerde 
creooltalen (i.c. basilecten) opsomt! Een punt is ook, dat vele van de opgenomen woorden niet of nauwelijks ooit 
eerder opgeschreven zijn, of wel maar dan op allerlei verschillende manieren al of niet corresponderend met 
verschillende uitspraken. Een spellingsprobleem dus, terwijl er in het Engels toch al zo weinig verband is tussen de 
spelling en de (hedendaagse) uitspraak! 
  
Het doel van het boek 
  
Allsopp heeft dit alles zo goed en zo kwaad als het ging opgelost vanuit in feite één overheersend gezichtspunt: de 
bruikbaarheid. ‘Bruikbaar’ bedoel ik hier in het licht van zijn opdracht, die hij zelf formuleerde en zich in 1971 liet 
geven door de ‘University of the West Indies’ (p. XXI - de Ford Foundation betaalde):  
 

A survey of usage in the intermediate and upper ranges of the West Indian speech continuum. This will 
involve (1) the collecting of speech recordings in different social situations from persons involved in 
education, commerce and industry, the public services and public life as well as in the lower strata of 
society; (2) a study of predominant attitudes towards and the levels of acceptability of the forms and 
structures discovered in (1); (3) the compilation, arising out of (1) and (2) together with a related and in-
depth survey of lexis of a dictionary of West Indian usage. 

 
Door de uitkomsten van de onderzoeksvragen te integreren moest er dus een woordenboek samengesteld kunnen 
worden dat men zou kunnen gaan gebruiken. Het ‘usage’ in de titel is niet, zoals zou kunnen lijken, een relativering, 
maar verwoordt nu juist een doelstelling en een aansporing. Sterker nog: het was van meet af de bedoeling van de op 
drachtgever/-nemer, dat het woordenboek zelfs normatief en prescriptief zou zijn. Het was dus zaak die ‘attitudes’ en 
die ‘acceptability’ diepgaand te onderzoeken. Hoe dat precies in z’n werk is gegaan, is mij niet helemaal duidelijk 
geworden, wel de uitkomst ervan. Allsopp onderscheidt namelijk dienaangaande de volgende vier niveaus van 
aanvaardbaarheid, zowel voor de gesproken als de geschreven taal (p. LVI-LVII). 
 
[p. 18]   
Niveaus van aanvaardbaarheid 
  
1. ‘Formal’: niets mee aan de hand; geheel aanvaardbaar. 
2. ‘Informal’: gemeenzaam, vertrouwelijk; aanvaardbaar, indien ongedwongen onder omstandigheden die daarom 
vragen. 
3. ‘Anti-formal’: opzettelijk afstand nemend van de twee voorgaande; aanvaardbaarheid hangt af van de 
omstandigheden (gebruik schertsend? of grof?). 
4. ‘Fout’: niet toelaatbaar, hoewel de gebruikers dat zo niet voelen. Het gaat vooral om een consequent afwijkende 
uitspraak bij het ‘gewone volk’, zoals het ‘eks’ voor ‘ask’ bij de demonstranten hiervoor. (Hun ‘de’ voor ‘the’ - ‘ax 
de tax’ - is gerangschikt onder 3.) 
 
Er is naar gestreefd zo veel mogelijk woorden van de categorieën 1, 2 en 3 in het boek op te nemen, voor zover 
behorend tot het contrastlexicon. Slechts enkele van categorie 4 staan erin, gekozen omdat ze erg algemeen gebruikt 
worden en moeilijk te bestrijden zullen zijn. Ook daar hoort dat ‘aks/eks’ weer toe. Bij ieder woord uit categorie 2, 3 
of 4 is dat vermeld.   
 
Allsopp stelt voor een ‘Internationally Accepted English’ (IAE) te definiëren. Alle formeel erkende variëteiten als 
die van Europa, de U.S.A., Canada, Australië enzovoort en ook die van het Caribische gebied als hier door hem 
lexicografisch beschreven, zouden daarbinnen moeten vallen (p. XXXI). 
  
Het doel in wijder verband 
  
Hoe ver de ambities van Allsopp zich uitstrekken zonder echt onrealistisch te worden blijkt onder meer uit de 
volgende passage uit het hoofdstuk ‘The work as a cultural agent’:  
 

Caribbean lexicography is equipped to function as a cultural agent. No different in this regard from other 
non-British regional dictionaries when they emerged at landmark times in their nation's history - Webster's 
in the USA in 1828, the Dictionary of Canadian English in 1967, the Australian National Dictionary in 1988 



- the DCEU [d.i. het onderhavige woordenboek] should be an inward and spiritual operator of regional 
integration even more powerful as a signal of unity than a national flag would be. The design of the 
dictionary therefore seeks to answer at least some important needs at the material level of inter-regional data 
for schools, at the acadamic level of areal information, and the executive level of mutual neighbourly 
knowledge of regional states. If this work helps, as it indeed can, to break down insular barriers, set up 
bridges and link cultural roadways through Anglophone Caribbean for a start, it will have served ultimately 
its highest purpose. 

 
Daar komt dan nog iets heel belangrijks bij, namelijk de hartstochtelijke wens dat de gewone mensen uit het 
Caribische gebied hun eigen taalgebruik  niet langer zullen voorgehouden krijgen en (dus) ervaren als krom Engels. 
Allsopp is daar heel duidelijk in. Het gaat om de emancipatie van hun taal en daarmee voor velen tevens om een 
bijdrage aan hun algehele, nog altijd niet voltooide emancipatie als vrije mensen. De desastreuze invloed van het 
eeuwenlange slavenbestaan van hun voorouders en de daarop volgende blijvende koloniale overheersing is nog lang 
niet uitgewerkt. 
 
Ik vrees, dat er nog een lange weg gegaan moet worden voordat de bewoners van de Engelse Cariben een 
gezamenlijke rijk geschakeerde, maar desondanks gestandaardiseerde taal zullen hebben, met alle voordelen van 
dien. Denk alleen maar eens aan de vraag: Hoe krijg je dat 'aks’ eruit?! 
  
Contrastlexicon 
  
Graag vestig ik er tot slot, wellicht ten overvloede, de aandacht op, dat we hier te maken hebben met een 
contrastlexicon, zowel in de betekenis van zo'n woordenboek als van het betreffende deel van een woordenschat dat 
erin staat. Het gaat om de woorden en woordbetekenissen die in een variant van een taal voorkomen, maar ontbreken 
in de ‘standaardvariant' van diezelfde taal. De woorden die de twee gemeen hebben én de woorden die zich tot de 
‘standaardvariant' beperken, blijven buiten beschouwing. Wel moet bedacht worden dat de bijzondere variant 
permanent open staat voor nieuwe woorden uit de ‘standaardvariant’; het omgekeerde is veel minder het geval. Voor 
zover ik weet, is de term contrastlexicon geïntroduceerd door Mittelsdorf (1978:23), die hem toepaste op het Engels 
van Jamaica in het woordenboek van Cassidy & Le Page (1e editie 1967). 
  
In een volgend deel van dit artikel zal ik het Nederlandse element in het Caribisch Engelse contrastlexicon 
behandelen. 
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CONSTITUTIEKOORD: EEN INTRIGERENDE STOFNAAM 
 
Siemon Reker 
 
Technisch gezien is het waarschijnlijk een simpele kwestie: onder constitutie-cord verwijst pagina 31 van het 
Woordenboek voor den Manufacturier van J.T. Bonthond (J.B. Wolters – Groningen, Batavia, de derde editie van 
1947) naar Manchester. Daar zien we dat constitutiekoord ribs-fluweel van zware kwaliteit is, o.a. voor werkkleding 
(blz. 87). Willen we vervolgens weten wat ribsbinding is (blz. 114) dan wordt het direct textieltechnisch met inslag- 
en kettingdraden. Vlak boven het lemma ribsbinding staat ribfluweel dat doorverwijst naar fluweel, Cordmanchester 



en Genuacord. Corduroy is misschien tegenwoordig de meest gangbare aanduiding. 
 
Wie wat over stofnamen wil weten, komt er na even bladeren al achter dat het een complexe materie is met veel 
verschillende aanduidingen waaronder een groot aandeel van geoniemen, zoals Manchester en Genua duidelijk 
maakten. Voor een dialectspreker uit Groningen is dit bijzondere kost. Daar kennen ze aan de ene kant bijvoorbeeld 
ook oamias (zelfde of verwante werkstof, betrokken uit Amiens zoals de naam al zegt), maar aan de andere kant 
heeft het Gronings werkelijk een hele trits aan benamingen voor corduroy, antwoorden die graag vermeld worden op 
de vraag naar ‘mooie’ Groninger woorden. Uit al die varianten is constutiekoord als basiswoord af te leiden. In Ter 
Laans Nieuw Groninger Woordenboek staan bijvoorbeeld kestuutsie-, konstuutsie-, konsterstuutsie-, konnerstuutsie- 
en stuutsiekoor (of �koord). Daarnaast vinden we er streepkoor, striepkoor en triepkoor als aanduiding voor 
(vrijwel?) hetzelfde. Dat kan allicht zowel met de vorm (streep) als met een ander stofwoord als triep ‘trijp’ in 
verband staan, ofschoon ik van de eerste mogelijkheid zekerder ben dan van de tweede. 
 
Molema verwijst in zijn Leidse handschrift (een bij het INL berustend laatste bewerking van zijn eerdere 
woordenboek van het Gronings van de negentiende eeuw), onder konsistuutsiekoor naar triepkoor: ‘(trijpkoorden, als 
bvnw) = koorstreept / koordgestreept konstitutiekoor (znw.) = oamias; eene zwarte katoenen broekstof. Is ze 
ongestreept, dan noemt men ze: mesester.’ Aldaar: ‘eene katoenen stof: wordt ook wel met oamias, ommias 
verwisseld; ’t eerste dient ook voor kielen, buizen, enz., ’t laatste alleen voor broeken en is geribt; mesester is ook 
meer fluweelachtig. De mesestern bóksens waarvoor men ook zegt oamiassen of oamiëssen boksems werden vroeger 
algemeen gedragen en zijn nog veel in gebruik. - Aldus naar de fabrieksteden Manchester en Amiëns.’ 
 
Van Kocks’ Drentse woordenboek komt binnenkort een Nederlands-Drentse ingangslijst op de markt. Onder de 
betrokken stofnaam zou ook voor dit gebied een lange reeks varianten opgenomen kunnen worden. Bladerend door 
het Woordenboek van de Drentse Dialecten (Assen 1996-1997) kom ik bijvoorbeeld konsiestusiekoren, 
konterstuutsiekoren, konstusiekoorde, konterstuutsiekoren, konterstietsie-, kontersuutsie-, sietsie-, stiesel-, striep-, 
striepsie-, suziekoorden, wollekoor en wollekaorde plus diverse varianten op Manchester tegen, maar Amiens zo te 
zien niet. 
 
Ook het Fries kent woorden als stúsjekoard en kestúsjekoard maar kennelijk is de diversiteit in dit opzicht minder 
groot dan in deze twee aangrenzende provincies. 
 
Woordenboeken uit nabije gebieden (Stellingwerfs van Bloemhoff, Twents van Schönfeld Wichers) of plaatsen 
(Winterswijk van Deunk, Genemuiden van Mateboer) leveren zo te zien geen nieuwe informatie, buiten de 
aanduiding Manchester. Zekerheid is in dit opzicht moeilijk te verkrijgen als gevolg van het – buiten Mateboer – 
ontbreken van een Nederlandse ingang. 
 
Het WNT haalt s.v. koord (VII,2 kol. 5440) een ontvreemde 'bruine constitutie koordenbroek' aan uit het Algemeen 
Politieblad van 1855. De diefstal is gepleegd in Adorp, Groningen. Onder de samenstellende afleiding koordstreept 
(ibid. 5441) wordt konstitutiekoord aan Ter Laan ontleend, een woord dat in de volgende kolom als het ware 
zelfstandig terugkeert, dan mede dankzij Molema.  
 
Maar constitutie als begrip blijft in dit verband duister. Misschien is het letterlijk op te vatten als ‘samen-gevoegd’ 
maar de vraag is dan tweeërlei: waarom is die term beperkt tot deze specifieke stof (er is overigens ook constitutie-
katoen, zie Bonthond blz. 31) en waar heeft de term zijn oorsprong? Het Nederlands Textielmuseum in Tilburg 
reageert niet op een vraag, per e-mail verzonden. Omrop Fryslân [p. 20] blijkt de kwestie ooit aangekaart te hebben, 
maar kennelijk zonder resultaat.  
 
Wat hèbben we in het noorden van Nederland met die stof en die stofaanduiding? De eerste vraag is, of het werkelijk 
iets vooral Noordelijks is. Als dat het geval is, is het intrigerende waarschijnlijk de combinatie van de volgende 
factoren: een niet-Nederlands, ‘vreemd’, eerder geleerd aandoend woord dat door zijn ingewikkelde vorm vele 
uitspraakvarianten tot gevolg heeft voor een zaak uit het dagelijkse leven die voor dialectsprekers daarentegen juist 
vertrouwd is. 
 
Het WNT biedt geen oplossing, Bonthond helpt ons niet verder en een actuelere publicatie als Goed garen. Termen 
en begrippen van de textielnijverheid uit heden en verleden. (E. de Baan, Leiden z.j.) evenmin als Prisma’s 
vakwoordenboek textiel van Kommer en Van Lunteren (1992).  Internet biedt vele textile sites maar constitutiekoord 



vind ik daarbij niet. Ik vrees en hoop dat de oplossing achteraf simpel te vinden blijkt te zijn geweest. 
 
Graag bedank ik diverse collega's voor het verlenen van diverse soorten van hulp bij de constitutiezoektocht: Jan 
Posthumus, Nicoline van der Sijs, Harry Slot en Rob Tempelaars.) 
 
 
VROEGERE DATERINGEN VAN DIERENNAMEN 
  
J. van Donselaar 
  
Ziehier een lijst met 22 vroege vondsten van dierennamen. De meeste worden vergeleken met de oudste 
vermeldingen in het Etymologisch Woordenboek (EWB) van Van Veen & Van der Sijs (1997), het WNT en de 
nieuwste Grote Van Dale (VD, 1999). De vervroeging varieert van 5 jaar (zwijnhert) tot 291 jaar (inamboe) en is 
gemiddeld 71 jaar. De opbouw van de artikelen spreekt voor zichzelf. 
  
ammonshoorn (iedere soort uit zekere groep van uitgestorven schelpdragende inktvissen, Ammonoidea), EWB 
1780. Houttuyn I,16:415; 1771. 
baardaap (niet-specifieke naam voor apensoorten met een baard), WNT 1778. Houttuyn I,1:359; 1761. 
bosmens (orang oetan, Pongo pygmaeus), WNT 1889. Houttuyn I,1:354; 1761. 
chimpansee (Pan troglodytes), VD 1847. Houttuyn I,1:344; 1761. 
coloradokever (Leptinotarsa decemlineata), EWB en VD 1926-50. De Koning 1922:10. 
doodskloppertje (kever van de houtworm, Anobium punctatum), EWB 1899. Van Dale 2e dr., 1872 
(doodkloppertje). 
dorado (goudmakreel, Coryphaena hippurus), EWB en VD 1824. Houttuyn I,7:267; 1764. 
faëton (keerkringvogel, Phaëton-soorten), EWB 1761-85, d.i. Houttuyn I,5:129; 1763. 
grison (twee marterachtigen uit Zuid-Amerika, Galictis-soorten), in Van Dale Engels-Nederlands, 2e druk, 1989 
(alleen dáár). Teenstra 1835 II:405 (G. punctata).  
Guinees biggetje (Cavia porcella), EWB 1824. Houttuyn I,2:439; 1761.      
hertzwijn (soort zwijn, Babyrousa babyroussa), WNT 1778. Houttuyn I,2:275; 1761. Zie ook zwijnhert. 
inamboe (pampahoen, Rhynchotus rufescens), EWB na 1950. Keye 1659:67 (inambou).  
klauwier (vogel, Lanius-soorten), EWB en VD 1761-85, d.i. Houttuyn I,4:221; 1762. 
landschildpad (niet specifieke naam voor schildpadsoorten die op het land leven), WNT z.j., Van Dale 2e dr., 1872. 
Houttuyn I,6;55; 1764. 
maki (soorten Lemurinae), EWB en VD 1847. Houttuyn I,1:113; 1761. 
muskusrat (Ondrata zibethica), WNT 1778. Houttuyn I,2:436; 1761 (muskusrot). 
midasoor (soort slak, Ellobium aurismidae), WNT 1875. Houttuyn I,16:138; 1771. 
oenau (een soort tweetenige luiaard, Choloepus didactylus), EWB na 1950. Het is hetzelfde dier als de unau in het 
WNT, met citaten van 1769 tot 1910. 
poliep (neteldier, soorten Cnidaria), EWB 1772. Houttuyn I,1:95; 1761 (polypen, mv.). 
vliegende haring (vliegende vis, Exocoetus-soorten), WNT 1856. Stedman 1800, plaat III. 
zonluiaard (Surinaamse naam voor een drietenige luiaard, Bradypus tridactylus). WNT 1917. Teenstra 1835 II:414. 
zwijnhert (soort zwijn, Babyrousa babyroussa), WNT 1766. Houttuyn I,2:276; 1761. Zie ook hertzwijn. 
  
Bronnen 
Houttuyn, M., 1761-1773. Natuurlyke historie ... deel I. Amsterdam, F. Houttuyn e.a. 
Keye, Ottho, 1659. Het waere onderscheyt tusschen Koude en Warme Landen. ’s-Gravenhage, uitgave in eigen 
beheer. 
Koning, M. de, 1922. Boschbescherming. Zutphen, Thieme. 
Stedman, John Gabriël, 1800. Reize naar Surinamen .... III. Anonieme vertaling uit het Engels van 1796. 
Amsterdam, Johannes Allart. 
Teenstra, M.D., 1835. De landbouw in de kolonie Suriname ... Groningen, H. Eekhoff. 
  
  
[p. 21] 



BOEKBESPREKINGEN 
  
OUDE EN NIEUWE WOORDEN 
   
Jan Posthumus 
 
Ton den Boon en Julius ten Berge, Het ABC van het geheugen. De vergeten woorden van de 20e eeuw. 
Amsterdam/Antwerpen: Contact, 1999, 95p. ISBN 90-254-9775-6. ƒ19,90. 
Hans Heestermans, Vergeten woorden (Onze Taal Taalcahiers), Den Haag/Antwerpen: Sdu/Standaard, 1999, 99p. 
ISBN 90-5797-047-3. ƒ24,90.  
Riemer Reinsma, Neologismen (Sdu Taalcahiers), Den Haag/Antwerpen: Sdu/Standaard, 1999, 200p. ISBN 90-75-
56681-6. ƒ24,90. 
Ewoud Sanders, De taal van het jaar. Nieuwe woorden en uitdrukkingen, editie 2000. Amsterdam/Antwerpen: 
Contact, 2000, 176p. ƒ24,90. 
  
De eeuwwisseling heeft ook op taalkundig gebied een hausse opgeleverd aan vooruit- en terugblikken. Een viertal 
werkjes van bescheiden omvang, hierboven genoemd, heeft zich tot taak gesteld veranderingen in het vocabulair te 
registreren. De eerste twee pretenderen te berichten over woorden die we achter ons hebben gelaten, de laatste twee 
noemen zeer recente woorden of woordbetekenissen waarmee we het nieuwe millennium binnentreden.  
 
De term 'vergeten woorden' wordt daarbij soms wat al te lichtzinnig gebruikt. Ze mogen dan  uit het zicht rakende of 
al geraakte voorwerpen en fenomenen beschrijven, dat betekent nog allerminst dat de woorden in kwestie niet meer 
gekend of herkend worden. Dit euvel kleeft in sterke mate aan het eerstgenoemde boekje, dat van Den Boon en Ten 
Berge. Ook de gebroeders Van der Horst maken het in hun Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw 
(1999) nogal bont door in een lijst van woorden 'die tegenwoordig bij de jongere generatie meestal niet bekend zijn'  
woorden op te nemen als autobus, bakfiets [die bestaat echt nog!], bediende, grammofoon, inktpot, jekker, 
krantenbak, kruidenier, leeszaal, mispunt, overgooier, teenager, wasserij en wringer (p. 72-73).   In de eerste plaats 
zijn niet al deze fenomenen totaal verdwenen, in de tweede plaats heeft de jongere generatie op verschillende 
manieren ook nog enige kennis van het verleden.  
 
Na vastgesteld te hebben dat auteurs die zich op dit gebied begeven zich soms meer bezig  houden met 
veranderingen in de samenleving dan met het objectief nagaan of de benamingen van verdwijnende fenomenen nog 
bekend zijn, kunnen we nader gaan bekijken wat de werkjes in kwestie te bieden hebben. 
  
1. Den Boon/Ten Berge, Het ABC van het geheugen  
  
Twee functionarissen werkzaam voor de Grote van Dale, de laatste onder pseudoniem, hebben voor dit werkje van 
bescheiden formaat en omvang een aantal edities van hun woordenboek nagezocht op woorden waarmee 
veranderingen in de samenleving kunnen worden verbonden. Deze zijn gerangschikt in niet minder dan zeventig 
korte hoofdstukjes, in doorsnee ongeveer een pagina lang, met thematische titels als 'Over de puthaak', 'Naar school', 
'Klinkende munt', 'Op (de) weg', 'Tevreden rokers', 'Welriekende geuren', etc., etc. In een dergelijk kort bestek kan 
natuurlijk totaal geen recht worden gedaan aan een interessant onderwerp als de verdwijning en handhaving van de 
woorden uit ons Indisch verleden, waarvan er in het schetsje 'Uit het peperland' (p. 40) niet meer dan tien worden 
genoemd. Ook  het stukje 'Doe het zelf' (p. 42) is met slechts een halve pagina wel erg schamel van inhoud.   
 
De zeventig korte zedenschetsjes zijn alle voorzien van een aantal cursief gezette  sleutelwoorden. In 'Over de 
puthaak' (p. 11-12) zijn dat ongehuwd samenwonen, vrije liefde, concubinaat, hokken, over de puthaak getrouwd, 
partnerruil, sleutelavonden, modern [wat zou betekenen 'vrije opvattingen over seks hebbend'], overspel, slippertje. 
Dit laat meteen zien hoe weinig we in dit boekje vaak met 'vergeten woorden' te doen hebben. Ook het register (p. 
77-96), waarin alle cursieve woorden, zo'n duizend in getal, zijn ondergebracht, bevat dus veel woorden  die nog 
steeds tot het alledaagse repertoire behoren, zoals, naast de al genoemde, boer, boerderij, karweitjes, knutselaar en 
dergelijke. 
  
Niet alleen het verdwijnen, ook de opkomst van woorden wordt soms belicht. Dat gebeurt dan doorgaans aan de 
hand van de edities van de Grote Van Dale, wat natuurlijk - de auteurs beseffen dat natuurlijk ook wel - geen 
betrouwbaar historisch beeld oplevert. Niet alleen zitten we met het gat tussen 1924 en 1950, waarin het 



woordenboek een slapend bestaan leidde, ook is de Grote Van Dale soms erg laat met het registreren van nieuwe 
woorden. Baby mag dan pas in 1914 verschijnen, Koenen had het woord al in 1903. Ook het leninisme, dat in 1976 
in de Van Dale opduikt, stond al in 1937 in Koenen. Vaak ook is Drewes met de 27ste Koenen-druk (1974) 
Kruyskamp met de tiende Van Dale (1976) net even voor. Vreemd is dat soms verkeerde jaartallen worden vermeld. 
Er is geen Van Dale-editie van 1951 (p. 64, [p. 22] bedoeld is 1950) of van 1904 (wat gezegd wordt over het woord 
vliegmachine staat in de editie van 1898). De editie van 1950, de eerste van de nieuwe reeks, is natuurlijk een bekend 
ijkpunt voor dateringen. Misschien is het nuttig er op te wijzen dat veel van de daarin voor het eerst gesignaleerde 
woorden ook al te vinden zijn in de 'vijfde, geheel nieuwe uitgave' van Van Dale's Handwoordenboek der 
Nederlandse Taal  van 1948.  
 
De beide auteurs kennen de Tweede Wereldoorlog en wat daaraan voorafging slechts uit de tweede hand, en dat is er 
misschien debet aan dat ze de loopjongen boodschappen laten doen in plaats van bezorgen en dat ze het 
rijwielbelastingplaatje verplicht op het achterspatbord willen laten aanbrengen. Normaliter zat dat bevestigd aan de 
voorstang, wat de politieagent gelegenheid gaf de aankomende fietser onmiddellijk staande te houden als het 
ontbrak. De kans werd gemist om nog even de aandacht te vestigen op het kosteloze plaatje met groot ingeponst gat, 
het openbare schandeteken dat minvermogende fietsers met zich meevoerden.   
  
Natuurlijk staan er ook veel juiste observaties in het boekje. Om er slechts twee te noemen:  de babysit heeft 
inmiddels stilletjes plaatsgemaakt voor de oppas en wat nu bekend staat als  een beurscrash heette vroeger een 
krach. Het leukste woord dat is opgevist is de fluks, eenmalig aanwezig in de editie van 1914 met de tekst:  
'(voorgesteld als kernachtig woord voor) vliegmachine'.  Het lijkt een uniek geval van opname in een woordenboek 
van een woord dat nooit echt werd gebruikt. 
  
Bronnen buiten de geraadpleegde woordenboeken worden niet genoemd. Maar het hoofdstukje waarin 
versterkingswoorden beginnend met afge- worden opgevoerd (p. 25-26; vgl. afgedieft aardig, afgebliksemd koud) 
doet wel erg denken aan  Siemon Rekers passage over 'Afgedankte krachttermen' in Honderd jaar Koenen (p. 55-
56).  
 
Hoewel de inhoud soms kritiek oproept, biedt dit goedgeschreven werkje toch ook veel interessante informatie. 
   
2. Heestermans, Vergeten woorden 
  
Deze keer is de titel 'Vergeten woorden' wel terecht: het gaat hier om woorden en uitdrukkingen die de hedendaagse 
spreker van het standaard Nederlands (soms alleen in een bepaalde betekenis) niet meer kent, en waarvan hij vaak 
zelfs nooit gehoord zal hebben. De honderd stukjes die in deze bundel zijn bijeengebracht zijn merendeels eerder 
verschenen als bijdragen aan het tijdschrift Onze Taal of als tekstjes voor de Onze Taal Taalkalender 1999. De 
laatste zijn kenbaar aan hun beknopter formaat. 
  
Hoewel ze nu in een aantal hoofdstukjes bijeen zijn gezet, zoals 'Handelingen en werkingen', 'Drank en voedsel', etc., 
zijn het losse stukjes over tamelijk willekeurig gekozen woorden. Heestermans neemt telkens een taalelement bij de 
kop dat hem is opgevallen en zegt daar dan iets over. Het hadden eigenlijk evenzoveel andere kunnen zijn.      
  
Twee categorieën zijn markant vertegenwoordigd. Dat zijn dialectwoorden, met name die van het West-Brabantse 
dialect dat Heestermans in zijn Bergen-op-Zoomse jeugd leerde spreken en woorden uit vroeger eeuwen die hij in 
zijn werkzaamheden voor het WNT zal zijn tegengekomen. De stukjes beginnen veelal met een citaat, dat waar 
nodig zorgvuldig voor de Onze Taal-lezer wordt vertaald. Daarna wordt op onderhoudende wijze uitgeweid over de 
woordgeschiedenis en aanverwante zaken. De lezer ziet dat de betekenisontwikkeling soms kronkelige wegen volgt, 
en een enkele maal ook niet met zekerheid is vast te stellen.  
  
Niet zelden onderhoudt Heestermans een gevoelsrelatie met zijn woorden. Van sommige  betreurt hij het heengaan 
en dan kan hij voorstellen ze opnieuw te gaan gebruiken. Ook al probeert hij aarzelmaand (= oktober) uit op zijn 
naaste omgeving, dat zal het niet weer tot leven wekken. 
  
Helaas wordt hier ook weer ergens de hardnekkige mythe herhaald dat 'we goal hebben vervangen door doelpunt, 
corner door hoekschop, penalty door strafschop'. (p. 41) Het woord 'vervangen' deugt hier niet, want al deze termen 
bestaan nog naast elkaar. De Nederlandse termen waren in oorsprong door de reglementscommissie aangereikte 



alternatieven, een soort 'stadhuistaal' die sindsdien ook in de journalistiek wel wordt gebruikt, maar niet het 
alleenrecht heeft. Zeker in het mondeling taalgebruik zijn goal en corner nog springlevend. Hetzelfde geldt 
overigens voor het hier niet genoemde keeper, waarnaast doelverdediger ambtenarentaal is gebleven. Alleen de 
penalty heeft het met zijn moeilijke klemtoon niet gered.  
  
Heestermans' beschouwingen, de plaats van publicatie wijst daar ook op, lijken voornamelijk geschreven voor de 
geïnteresseerde leek, die zich wil vermeien met de vreemde wederwaardigheden van veranderende en verdwijnende 
woordvormen en woordbetekenissen. Zo iemand is in elk geval Theun de Vries, van wie twee maal vlak na elkaar (p. 
79 en 81) wordt meegedeeld, en dat wordt met voorbeelden aangetoond, dat hij buitenissige woorden opzoekt om die 
later in zijn romans te kunnen gebruiken.  
 
[p. 23] 
3. Reinsma, Neologismen 
  
De titel Neologismen van dit boek, hoewel formeel niet onjuist, is om twee redenen ongelukkig. Het gaat hier 
namelijk niet om nieuwgevormde woorden, maar om nieuwe betekenissen bij al bestaande woorden. Hoewel de term 
neologisme ook nieuwe woordbetekenissen kan dekken, denkt de leek, zoals Reinsma zelf ook vaststelt (p. 7), bij dit 
begrip toch allereerst aan nieuwe woorden. Ook mij heeft de titel in eerste instantie misleid, en daarom zou ik een 
titel als 'Nieuwe woordbetekenissen' toch wel passender hebben gevonden. Dit des te meer omdat Reinsma de titel 
Neologismen al eens eerder had gebruikt voor een boekje van zijn hand: een in 1984 verschenen  Prisma 
Woordenboek, met op de omslag (maar niet op de titelpagina) de ondertitel  'Nieuwe woorden in de Nederlandse 
taal'. Wie een verwijzing vindt naar Reinsma Neologismen dient dus goed op het jaartal te letten. 
  
Bij het samenstellen van zijn collectie nam Reinsma de twaalfde editie van de Grote Van Dale (1992) als 
uitgangspunt. Als een woord werd gebruikt op een manier die niet door dat woordenboek werd afgedekt, is daarvan 
notitie gemaakt. 
  
Een complicerende factor was de verschijning van de dertiende Van Dale (1999) kort voor publicatie, waarin, zoals 
wel te verwachten was, verscheidene van de gesignaleerde lacunes bleken te zijn opgevuld. Reinsma liet zijn tekst 
voor wat die was, maar voegde te bestemder plaatse getrouw een mededeling toe dat een door hem beschreven 
nieuwigheid inmiddels in de Van Dale was opgenomen. Dat bleek te gelden voor 20 procent van zijn 600 nieuwe 
betekenissen. Daaruit mogen we echter niet zonder meer concluderen dat Van Dale behoorlijk wat heeft laten liggen.  
  
Onder de resterende 80 procent zijn zeker betekenisontwikkelingen, zoals het figuurlijk gebruik van aftrap, die Van 
Dale mee had kunnen nemen. Van verschillende andere zal afgewacht moeten worden of ze marginaal blijven of 
vaste voet zullen krijgen. Reinsma's notities hebben dan in elk geval de verdienste van een voorlopige signalering. 
Van bepaalde voor de hand liggende beeldspraken kan men zich overigens afvragen of ze überhaupt in een 
woordenboek thuishoren.  
  
Jammer is dat Reinsma's aantekeningen soms al te zeer het karakter hebben van losse notities. Ze missen te vaak 
lexicografische scherpte. Gebruik van een woord in een nieuwe context wordt soms gesignaleerd zonder dat de 
nieuwe betekenis behoorlijk wordt verwoord. Als je iemand aanstuurt 'ben je, heel in het algemeen, zijn baas', zo 
stelt Reinsma. Gelukkig kan voor deze 'nieuwe betekenis' inmiddels worden doorverwezen naar de Grote Van Dale. 
Nadere uitleg ontbreekt geheel bij affiche,  'in sportkringen nu ook de term voor een (belangrijke) sportwedstrijd'. 
Ook uit het voorbeeldcitaat: 'Wat een prachtige affiche!'  valt weinig op te maken. De lezer die zich afvraagt wat hier 
aan de hand is, is dus gedwongen zijn fantasie te hulp te roepen. Ik zelf denk aan een beeldspraak voor een wedstrijd 
waarin de club zich van zijn beste kant heeft laten zien en er dus 'goed opstaat'. Maar dan zou het meer gaan om een 
'fraaie' dan een 'belangrijke'  wedstrijd, en ik blijf dus in onzekerheid verkeren of dit de goede verklaring is.   
  
Ook als er wel inhoudelijk commentaar wordt gegeven is daar wel eens wat op aan te merken. Als Reinsma het heeft 
over het afgaan van een computervirus, merkt hij het volgende op (de passage geeft tevens een indruk van toon en 
teneur van het boek):  'Dat is een rare taalontwikkeling als we bedenken dat de term computervirus op een medische 
herkomst zinspeelt, terwijl afgaan nu juist bij vuurwapens en andere explosieven gebruikt wordt. Zeker, het woord 
afgaan kan ook op de stoelgang betrekking hebben, maar daarop zal de nieuwe betekenisontwikkeling wel niet 
gebaseerd zijn.'  De opmerking over de medische herkomst is weinig relevant en verder lijkt Reinsma zijn neus wat 
al te diep in de Van Dale te hebben gestoken, en zo onvoldoende zicht te hebben gehouden op de werkelijkheid. Wat 



hier wordt gesignaleerd is helemaal geen 'rare taalontwikkeling', want afgaan wordt al geruime tijd verbonden met 
mechanieken die zijn ontworpen om op een bepaald moment in werking te treden. Een alarm gaat af, de wekker gaat 
over vijf minuten af, en het virusvoorbeeld sluit daar logisch bij aan. Dit neemt natuurlijk niet weg dat deze betekenis 
door de Grote Van Dale inderdaad niet naar behoren wordt beschreven. (Ook het WNT, waarop Van Dale altijd sterk 
heeft geleund, loopt hier achter.) 
  
Waardevolle nieuwe contexten worden ook verstrekt voor aanpikken,  het beginlemma van het boek. Omdat in deze 
context enkele principiële punten aan de orde zijn, is het de moeite waard ook dit artikel in detail te bekijken. 
Reinsma's artikel begint met een bericht  waarin een rechter oordeelde dat een Amsterdamse woonboot 'aangepikt' 
mocht worden. Zijn commentaar luidt: 'Juridisch bargoens voor 'wegslepen'. We moeten aannemen dat hij hier een 
kraandrijversterm heeft 'aangepikt'.'  Aansluitend citeert hij de definitie van deze term uit Van Dale (1992). 
Vervolgens wordt een tweede nieuw gebruik van aanpikken gesignaleerd als wielerterm, 'maar dan is de betekenis 
[p. 24] bijna omgekeerd: een renner voegt zich bij een groep anderen.'  
  
Drie kwesties vragen hier om aandacht. Heeft de rechter inderdaad een kraandrijversterm gebruikt? Doet Van Dale er 
goed aan in het woordartikel aanpikken een betekenis 'wegslepen'  toe te voegen? Is er in de geciteerde gevallen 
sprake van een 'bijna omgekeerde' betekenis? 
  
Laten we beginnen met de laatste vraag, waarvan de beantwoording meteen een model oplevert voor een nieuwe 
opstelling in de Van Dale. Het is niet moeilijk de opgevoerde gevallen onder één noemer te brengen, namelijk de 
grondbetekenis 'contact maken'. Het overgankelijk gebruik kan worden omschreven als 'contact maken met (een 
voorwerp) om dat te verplaatsen', waarbij desgewenst de handelingen van respectievelijk de kraandrijver (het 
vastgrijpen van een last) en van de sleepbootkapitein (het aan de tros leggen van een schuit) nader gespecificeerd 
kunnen worden. Onovergankelijk gebruikt betekent het: 'zich aansluiten bij een of meer voorliggers', die naar 
believen nader kunnen worden aangeduid in een voorzetselbepaling (aanpikken bij X en/of  Y, bij de koplopers, bij 
het peloton). In deze betekenis is aanpikken vooral een sportterm, hoewel niet, dunkt mij, noodzakelijkerwijs een 
wielerterm. Ook op langere loopafstanden, en evenzeer in een schaats- of  zwemmarathon,  kan iemand proberen 'aan 
te pikken'  bij wie zich voor hem bevinden. Het lijkt dus verstandig in het woordenboek geen speciale 
wielersportrestrictie te signaleren. 
  
Het volgende punt is of de rechter een 'kraandrijversterm' gebruikte. Die gedachte kan post vatten, omdat aanpikken 
tot nog toe alleen vanuit een hijskraancontext was gedefinieerd. Als dan nog een andere context opduikt, is het 
verleidelijk dat te zien als een geval van post hoc, ergo propter hoc. Omdat het hier gaat om twee wat verschillende 
toepassingen van hetzelfde grondidee hoeft dat echter niet zo te zijn. Men zou willen weten of de rechter de 
kraandrijversterm kende en daar bewust op varieerde. 
 
Het derde punt betreft de gelijkstelling van aanpikken en wegslepen. Natuurlijk had de rechter ook kunnen zeggen: 
'De woonboot mag weggesleept worden', en in die zin 'betekent' aanpikken dus wegslepen. Maar in zo'n zinnetje 
wordt het werkwoord 'betekenen' toch meer in de zin gebruikt van 'neerkomen op',  en hebben we niet 
noodzakelijkerwijs te maken met een gelijkstelling in strikt lexicologische zin. Wie hier een betekenis wegslepen in 
het woordenboek zou opnemen verheft een connotatie tot woordbetekenis, iets waarvoor de lexicograaf zich dient te 
hoeden. Natuurlijk kan voortdurend gebruik van een woord in een bepaalde context leiden tot betekenisverandering. 
Vele etymologische ontwikkelingen worden inderdaad zo verklaard. Maar een betekenisaanduiding wegslepen in het 
lemma aanpikken kan beter wachten tot eigenaars van weggesleepte voertuigen op grote schaal zeggen: 'Toen ik 
terugging naar mijn auto, bleek die door de politie aangepikt te zijn'.  
  
Samenvattend kan men zeggen dat Reinsma een flink aantal gebruiksgevallen heeft samengebracht die het opmerken 
waard zijn. Goed vertegenwoordigd zijn de inmiddels zeer gebruikelijke Nederlandse computer- en 
tekstverwerkingstermen. Opvallend is zijn kennis van de drugs- en partyscene, getuige artikelen als banco, 
bliksempje, bommetje, hartje, salmiak en dergelijke. Ook hier krijgen al bestaande woorden dus soms een 
verrassende nieuwe betekenis. Er is al opgemerkt dat dat de 'neologismen' vaak onder de aandacht worden gebracht 
zonder nauwkeurige definitie. De lexicograaf moet kennelijk zelf maar zien of hij er iets mee wil of kan. De beste 
artikelen zijn die welke een fenomeen kort en zakelijk beschrijven. Wanneer  interpretaties worden gegeven, zijn die, 
zoals ik enkele malen boven heb aangegeven, wel eens aanvechtbaar. Het boek, zo heet het (p. 12), is 'vooral bedoeld 
als leesboek, en minder als naslagwerk'. Maar ook dan moeten de verhaaltjes wel kloppen.  
  



4. Sanders, Taal van het jaar 
  
'Nederlands kreeg er in 1999 vijfhonderd woorden bij', meldt het persbericht dat de uitgever meestuurde met het 
recensie-exemplaar. Hoe weten we dat eigenlijk? Dat is eenvoudig, we kunnen dat natellen in het boekje waarin ze 
werden samengebracht door Ewoud Sanders. We hebben hier voor ons de Editie 2000  van De taal van het jaar. 
Nieuwe woorden en uitdrukkingen, en het lijkt er dus op dat met dit werkje een nieuwe reeks wordt begonnen die van 
jaar tot jaar de groei van onze taal zal bijhouden. Een selectie van de woorden en uitdrukkingen was al eerder in 
verkorte vorm verschenen in NRC Handelsblad. 
  
Wat onmiddellijk inneemt voor dit boek is het 'Woord vooraf' (p. 9-17), waarin Sanders zijn keuze verantwoordt. Het 
bevat een realistisch verslag van hoe er te werk is gegaan, en aan welke problemen daarbij het hoofd moet worden 
geboden. Grondslag vormt het zoeken in de omvangrijke digitale tekstbestanden, waarvan met name de Nederlandse 
Persdatabank van groot belang is. Dat geeft uitsluitsel over eerste voorkomen en gebruiksfrequentie. De passage over 
opnamecriteria (p. 12-13) maakt duidelijk dat frequent voorkomen steeds [p. 25] is gehonoreerd. Soms werden ook 
laagfrequente woorden opgenomen als ze veel zeiden 'over de tijd waarin we leven'. Sterk typerend voor 1999 waren 
ook eclipsbril en onder de pet houden. Qua frequentie van voorkomen stonden ze hoog in de top-dertig (p. 16). 
Hoewel al van oudere datum - hun eerste voorkomen blijft niet onvermeld - kregen ze daarom toch hun plaats. Op 
meer subjectieve gronden - Sanders behield zich als samensteller deze vrijheid voor - werden zemelteef en 
droeftemagnetisme nog uitverkoren als 'woorden die opvielen door hun kracht of schoonheid'.  
  
Hoeveel woorden heeft het Nederlands er nu echt bijgekregen? 'Wordt hier een doos vol eendagsvliegen en 
gelegenheidswoorden gepresenteerd of staan er ook woorden tussen die langer zullen meegaan?' (p. 11), vraagt 
Sanders. Hij geeft zelf als antwoord dat alleen de toekomst dat kan uitwijzen.  
  
Dat er nogal wat gelegenheidswoorden zijn opgenomen is echter zonder meer duidelijk. Ze vormen vaak handige 
kapstokken voor het overzicht van 'markante gebeurtenissen in het millenniumjaar', dat het boek tegelijkertijd beoogt 
te geven. Een goed voorbeeld is de oogpsychose, een samenstelling die volgens Sanders (p. 111) 'even nodig' was om 
het verschijnsel aan te duiden dat veel mensen onnodig medische hulp zochten na het kijken naar de 
zonsverduistering op 11 augustus. Ook de zweefpremie is waarschijnlijk geen lang leven beschoren. Het idee van een 
speciale belasting voor de aanleg van wat hier een magneetzweefbaan wordt genoemd werd namelijk slecht 
ontvangen, hier en daar zelfs weggehoond. Het gaat hier om een nieuw soort railverbinding tussen Groningen en 
Amsterdam, en het is uiterst vreemd dat Sanders niets te melden heeft over de zweeftrein als meer centraal begrip in 
dit gebeuren.  
  
Een zeer sterk punt van het boek is namelijk dat in verschillende artikelen uitgebreid informatie wordt gegeven over 
ontstaan en geschiedenis van hele woordclusters. Zo wordt een volledige lijst gepresenteerd van aangetroffen 
samenstellingen met -feminisme (s.v. lipstickfeminisme). Ook wordt een kort historisch overzicht gegeven van de 
fitnessprogramma's die verrezen als varianten op aerobics, de oervorm die 'omstreeks 1982' de wereld begon te 
veroveren (s.v. karobics). Nieuwe ontwikkelingen worden ook in het artikel internet- netjes op een rij gezet.   
  
Juist omdat elders zoveel informatie wordt gegeven, valt de inhoud van het millennium-artikel tegen. Uit Sanders' 
cijfermatige gegevens blijkt dat het woord millennium met samenstellingen in 1995 al merkbaar aanwezig was en dat 
het gebruik vervolgens explosief steeg. Het m-woord drukte inderdaad een onuitwisbaar stempel op het jaar 1999 en 
verdiende in al zijn manifestaties daarom weloverwogen aandacht. Wat De taal van het jaar ons hier aanbiedt is wel 
erg mager: slechts  heel enkele voorbeelden worden genoemd en alleen over de millenniumbaby wordt met 
journalistiek detail uitgeweid. Dat de millenniumbug ongenoemd blijft is onbegrijpelijk. Natuurlijk moet een selectie 
worden gemaakt uit het overweldigend aantal samenstellingen, maar ook het millenniumplatform (dat ons moest 
behoeden voor de grote ramp) en het begrip millenniumbestendig (dat veel voorkwam naast het wel vermelde 
millenniumproof) kunnen moeilijk gemist worden in de schildering van het tijdsbeeld. Relativering van het 
overdreven gedoe vond frequent uitdrukking in het woord millenniumhype, wie het totale flauwekul vond kon 
spreken van millenniumshit. Dit laatste begrip vond ik in een lijst van 99 genoteerde samenstellingen, die, nadat de 
kruitdampen waren opgetrokken, werd afgedrukt in het Nieuwsblad van het Noorden (8 januari, 2000, p. 3). Ook nog 
interessant daarin waren samenstellingen als millenniumhaarspeldjes, millenniumglazen, millenniumstropdas, die 
aantoonden dat ook de middenstand nog een slaatje uit de eeuwwisseling probeerde te slaan. Ook zulke woorden 
zeggen iets opmerkenswaardigs over 'de wereld waarin we leven'.  
  



De inhoud van dit millennium-artikel lijkt beïnvloed door de millenniummoeheid (wel genoemd!) waaraan Sanders 
kennelijk heeft geleden. Verder erg veel lof voor dit boekje, waaraan zo veel objectieve research is besteed. Wat 
blijft knagen is de vraag naar de levensvatbaarheid van de uitverkoren woorden. Hoeveel toekomst hebben nieuwe 
producten of uitvindingen als de gumwatch (horloge met kauwgumballetjes), de Vitaletta (snoepje met eiwitten, 
vitaminen en mineralen voor de Aziatische markt) en de dassenwasser?  En horen we ooit nog iets over de 
walvisverzekering (tegen de kosten die gepaard gaan met het bergen van aangespoelde zoogdieren) of over 
zwembadgeweld? Wat dit laatste woord betreft, mogen krantenkoppen, die hun eigen woordvormen creëren, wel op 
gelijke voet meedoen in de speurtocht naar nieuwe samenstellingen?  
  
Uiterst welkom zijn vooral de dateringen van de vele al wat oudere woorden die als verwante termen ter sprake 
komen. Relatering aan de krantenbestanden geeft ze een sterke mate van betrouwbaarheid. Volgens een mededeling 
op p. 71 gaat het volledige geconsulteerde bestand van 21 bladen terug tot 1989. Soms zullen we misschien toch nog 
wat verder in het verleden moeten duiken. Sanders noemt in het [p. 26] artikel noodremscenario, een begrip dat 
opdook in 1999, nog een hele reeks andere scenario-samenstellingen. Deze taalontwikkeling zou volgens hem 
begonnen zijn in 1990, toen in de Golfoorlog sprake was van een nachtmerriescenario (< Eng. nightmare scenario). 
Het  gebruik van scenario buiten de filmcontext waarom het hier steeds gaat is echter al van oudere datum. 
Interessant is hier het gebruiksvoorbeeld:  'het scenario van de kroning van Beatrix', dat is opgenomen in de meer 
recente edities van de Grote Van Dale. Deze gebeurtenis vond plaats in 1980.  Dat er toen, of zelfs eerder, ook al 
samenstellingen voorkwamen lijkt niet onwaarschijnlijk.  
  
Nu zal Sanders de eerste zijn om toe te geven dat eerdere voorkomens altijd mogelijk blijven. Maar die zullen dan 
wel, net zoals Sanders' eigen jaartallen, op controleerbare wijze moeten worden onderbouwd.  
  
 
KLASSIEKE INVLOEDEN 
 
Jan Posthumus 
 
Nicoline van der Sijs en Jaap Engelsman, NOTA BENE. De invloed van het Latijn en Grieks op het Nederlands. Sdu 
uitgevers, [2000], 257 p. ISBN 90-5797-067-8. ƒ 25.  
  
Wie een vluchtige blik werpt op de titel zou het idee kunnen krijgen dat dit boekje allerlei Latijnse (en in mindere 
mate Griekse) frasen onder de aandacht brengt die vooral de klassiek geschoolden onder ons zo nu en dan wel eens 
gebruiken. Nota bene komt er inderdaad in voor, maar dan om een speciale reden. Het wordt genoemd als een 
voorbeeld van zeventiende-eeuws, dus postklassiek, Latijn, en ook vanwege de latere ontwikkeling tot een modaal 
bijwoord dat verontwaardiging uitdrukt: 'Ik had hem notabene nog zó gewaarschuwd!'  Maar uitdrukkingen als deo 
volente, linea recta, nolens volens, oratio pro domo en spreuken als tempora mutantur, door de ware classicisten 
onder ons nog aangevuld met nos et mutamur in illis, zijn welbewust niet opgenomen.  
 
De invloed van het Latijn en Grieks op het Nederlands wordt hier dus niet beschreven aan de hand van zulke 
onverteerde brokken, maar op veel indringender wijze met voorbeelden van woorden en uitdrukkingen die aan die 
talen zijn ontleend, maar op verschillende manieren aan het Nederlands zijn aangepast. Sommige hebben een 
zodanige gedaanteverwisseling ondergaan dat de doorsnee taalgebruiker er geen idee van heeft dat hij te maken heeft 
met klassiek erfgoed. Dat geldt bijvoorbeeld voor oude leenwoorden als straat, venster, zolder en dergelijke. Andere 
zoals academie, aforisme, allochtoon en amanuensis zijn beter herkenbaar als klassieke vreemdelingen, maar 
functioneren toch normaal in Nederlandse grammaticale patronen.  
  
Dit terrein is door Van der Sijs in ander verband al eens eerder bestreken. Zoals het 'Woord vooraf' laat weten behelst 
dit nieuwe werk 'een sterk uitgebreide versie van passages uit haar Leenwoordenboek [1996], waarbij met name de 
cultuur-historische achtergrond benadrukt en uitgewerkt is.' (p. 11-12).  
  
Verschillen blijken ook uit de lijsten van opgenomen woorden in beide publicaties. Wie ze naast elkaar legt ziet dat 
nogal wat woorden uit het Leenwoordenboek niet in Nota Bene zijn meegenomen, maar dat er daarnaast ook nieuwe 
zijn toegevoegd. Men kan er vrede mee hebben dat dit wat breder toegankelijke werk zich enige beperkingen oplegt; 
dat daarbij bekende woorden als autochtoon en diaspora zijn gesneuveld wekt verbazing. Sommige schijnbaar 
nieuwe toevoegingen blijken bij nadere vergelijking slechts van rubriek verschoven: alcohol, dat in het 



Leenwoordenboek  nog uit het Spaans afkomstig heette te zijn, staat nu geboekt als 'modern Latijn'; als zodanig 
vinden we nu ook anabaptist, dat eerder met het Frans in verband was gebracht. Daarnaast is van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om woorden op te nemen die in het eerdere overzicht ontbraken. Anakoloet en antoniem zijn 
welkome aanvullingen op taalkundig gebied; abdomen, anus en aorta verraden een meer gerichte aandacht voor het 
medisch taalgebruik; akelei, alsem en basilicum bewijzen dat er grondiger is rondgekeken in de kloostertuin.  
  
Ook in andere zin worden de vleugels wijder uitgeslagen. Geheel nieuw zijn twee hoofdstukjes over de invloed van 
de klassieke talen op Nederlandse voor- en achternamen (p. 149-153). Ook zeer welkom zijn de passages over de 
ontwikkelingen in de uitspraak van het Grieks en vooral het Latijn. 
  
Een belangrijke stelling van het boek is dat de invloed van de klassieke talen, zo'n 2000 jaar geleden begonnen, nog 
tot op heden doorgaat. Deze constatering krijgt gestalte in de chronologische opeenvolging van de hoofdstukken. 
Beginnend met de Romeinse tijd (p. 19-69), komen we via het Middeleeuws Latijn (p. 71-87), het Kerklatijn (p. 89-
108) en de Renaissance (p. 111-136) uit bij de Moderne nieuwvormingen op basis van Latijn en Grieks (p. 139-147). 
Dit laatste hoofdstuk laat zien hoe zulke woordvormingsprocessen hun rol spelen bij het scheppen van benamingen 
voor nieuwe fenomenen of vindingen. Ze hebben vanwege die klassieke achtergrond (vgl. automobiel, televisie) vaak 
een internationale uitstraling.. 
  
[p. 27] In het doorlopend verhaal hoort ook een hoofdstuk 'Levend Latijn' (p. 175-179). Inderdaad wordt er ook nu 
nog Latijn gefabriekt. In deze context wordt alvast melding gemaakt van een te verschijnen Latijnse vertaling van Jip 
en Janneke, die inmiddels een onverwacht groot publiek bleek aan te spreken. Maar zulke dingen, denk ook aan de 
Latijnse versie van Winnie the Pooh, blijven natuurlijk grapjes voor cognoscenti. 
 
Het zal inmiddels duidelijk zijn dat, in vergelijking met de eerdere verhandeling in het Leenwoordenboek, het door 
Nicoline van der Sijs verzorgde hoofddeel van het boek (p.17-179) veel nieuws te bieden heeft. 
  
Geheel nieuw is deel 2 (p. 183-218), getiteld 'Gevleugelde woorden van Griekse en Latijnse oorsprong' van de hand 
van Jaap Engelsman. Ook hier gaat het om zegswijzen die in Nederlandse vorm circuleren, hoewel van sommige 
toch de Latijnse versie (vgl. veni, vidi, vici) grotere bekendheid lijkt te genieten. In totaal worden een kleine veertig 
aan de orde gsteld. In het kader van de opzet van het boek heeft citatenvorser Engelsman nagespeurd  waar ze 
oorspronkelijk vandaan zijn gekomen en hoe ze nu voortleven. Dat blijkt dikwijls niet zo eenvoudig, want de 
uiteindelijke oorsprong is soms niet meer te achterhalen, en ook bestaat er de nodige twijfel of bepaalde uitingen 
door deze of gene oorspronkelijk in het Grieks of in het Latijn werden uitgesproken. Formuleerde Caesar na afloop 
van een slag in noordoostelijk Anatolië 'dé soundbite aller tijden: veni, vidi, vici' misschien 'veel minder pakkend' in 
het Grieks als èlthon, eidon, enikèsa?  En waar ligt nu precies de Rubicon (door Engelsman met enige pedanterie 
steeds Rubico genoemd), waar de teerling werd geworpen?  Niet in elk geval, zo lezen we, bij Savignano sul 
Rubicone, in welk dorpje Mussolini in 1932 bij de brug over de rivier zo maar 'een bordje Fiume Rubicone [rivier 
Rubico] liet aanbrengen.'  Bovendien sprak Caesar naar alle waarschijnlijkheid de woorden alea iacto esto, dus 'de 
dobbelsteen zij geworpen'. Zo ondergraaft Engelsman, op zoek naar historische waarheden, vele zekerheden, zonder 
overigens te eisen dat we de inmiddels gevestigde vormen vervangen door historisch juistere.  
  
Met betrekking tot de spreuk over de doden niets dan goeds, 'waarop betweters zich altijd weer uitleven' (p. 190), is 
er gelukkig verheugender nieuws. Er circuleert namelijk nog een Latijnse variant met nil nisi bonum in plaats van nil 
nisi bene. Bovendien is van Solon, op wiens naam deze spreuk wordt gesteld, een Griekse zegswijze bekend die 
luidt: van de doden moet je geen kwaad spreken.   'Om maar te zwijgen', zo vervolgt Engelsman, 'van weer andere 
varianten en tradities. Van een spreuk die al 2500 jaar de ronde doet, kun je nu eenmaal nooit zeggen wat dé vorm of 
dé betekenis is.' (p. 190). Zoiets stelt dan weer gerust. 
  
Klassieke invloeden komen we ook in het straatbeeld nog tegen. Daarvan getuigt een achttal goedgekozen foto's van 
aan de klassieke oudheid ontleende architectonische elementen. Om praktische redenen maakte Jaap Engelsman ze in 
Amsterdam, 'maar soortgelijke elementen zijn', aldus het Woord vooraf (p. 12), 'gemakkelijk te vinden in iedere 
provincieplaats in Nederland en België'. Wat moet ten slotte die afbeelding van een blauwe plastic emmer op de 
achteromslag? Dit wordt uit de doek gedaan op p. 53. Deze blijkt te correleren met de fraaie amfora op het voorplat, 
het leenwoord waarop ons emmer teruggat.  
  
Dit beeldgrapje laat nogmaals zien hoe het onderwerp, dat gelieerd was aan het thema van de boekenweek 2000, hier 



op even wetenschappelijke als onderhoudende wijze is behandeld. 
  
 
EEN NIEUW IDIOOMWOORDENBOEK 
  
Jan Posthumus 
 
Hans de Groot (hoofdred.) Van Dale Idioomwoordenboek. Verklaring en herkomst van uitdrukkingen en gezegden. 
Utrecht/ Antwerpen: Van Dale Lexicografie; Amsterdam/ Brussel: Uitg.mij. The Reader's Digest NV. 1999, 1049 p. 
ISBN 90-6648-305-9 (Van Dale); 90-6407-548-4 (Reader's Digest). 
 
Wat verschuilt zich achter de titel van een boek dat de verklaring en herkomst van allerlei Nederlandse idiomen zegt 
te belichten? Een nieuwe Stoett misschien, een werk dat destijds ook een grote hoeveelheid uitdrukkingen en 
gezegden presenteerde 'naar hun oorsprong en beteekenis verklaard'? De overeenkomst blijkt echter gering: het 
nieuwe boek slaat een andere, meer populaire, toon aan en wijdt minder aandacht aan de historische dimensie.  
De verklaring die wordt geboden is doorgaans niet meer dan een eenvoudige uitleg van de betekenis: iemand vliegen 
afvangen wordt verklaard als 'iemand voor zijn in iets waarvan hij voordeel of succes verwacht.'  Vaak spitst een 
extra zinnetje dat dan nog iets toe: 'Je bent die persoon dus te vlug af en kaapt een voordeeltje of een succes voor zijn 
neus weg, meestal omdat je hem dat niet gunt'. Ter afsluiting illustreren enkele hedendaagse krantencitaten nog hoe 
de uitdrukking wordt gebruikt. 
  
[p. 28] Over herkomst wordt alleen iets gezegd als dat voor het goede begrip nodig is. Bij iemand vliegen afvangen 
gebeurt dat bijvoorbeeld niet. Wanneer wel herkomstinformatie wordt verstrekt kan het gaan om de verklaring van 
een beeldspraak: de uitdrukking  een hoge vlucht nemen 'slaat oorspronkelijk op vogels die hoog vliegen'.  Elders 
wordt even in de geschiedenis gedoken. De zevende hemel waarin we kunnen verkeren is volgens de kabbala 'de 
verblijfplaats van God en de hoogste engelen'. Ook bij geen geld, geen Zwitsers wordt vanzelfsprekend de relevante 
historische informatie geboden.  Bij gelegenheid, zoals bij iemand het gras voor de voeten wegmaaien worden ook 
oudere varianten genoemd. Daaruit blijkt in dit geval dat de oorspronkelijke betekenis iemand beentje lichten is 
geweest. 
 
Wat de inhoud betreft heeft de redactie het net ver uitgeworpen. Onder de 'uitdrukkingen en gezegden' die hier zijn 
verzameld vallen volgens het voorwoord (p. ix) behalve 'een aantal veelgebruikte spreekwoorden' ook woordgroepen 
die elders 'zegswijze, spreuk, gezegde, uitdrukking, frase en vergelijking' genoemd worden. Ze worden hier zonder 
onderscheid samengenomen onder het begrip idioom. Daarbinnen wordt praktisch alles opgenomen dat niet volledig 
letterlijk kan worden opgevat. Dus vindt men in dit boek ook uitdrukkingen als  ik word er niet goed van, iemand of 
iets in het oog krijgen, iets van een andere kant bekijken en zelfs binnen de schoolmuren.  
 
Bij de vorming van zegswijzen blijken lichaamsdelen het populairst: oog kan bogen op niet minder dan 76, alleen 
hand komt daar met 114 stuks nog boven uit. Aardig zijn de korte inleidinkjes die soms voorafgaan aan de reeks 
uitdrukkingen met eenzelfde kernwoord, zoals bij draad, hemel, kaf en elders. Daarin wordt uitgelegd tot wat voor 
beeldspraak die woorden aanleiding kunnen geven. Negentig 'kaderteksten', bijgedragen door Ton den Boon, 
vervullen een gelijksoortige functie, maar dan over een breder terrein. Zo komen onder de titel 'Hollebolle Gijs' 
uitdrukkingen over honger aan de orde, en noemt het stukje 'Samen door één deur' idiomen verband houdend met 
'(sociaal) verkeer'.  
 
Verdere samenvattingen vinden we op themapagina's gewijd aan uitdrukkingen over 'Kleding' (p. 19), 'Verkeer' (p. 
59), 'Sport' (p. 175) en dergelijke. Een aanduiding van deze pagina's, die men bij het bladeren onverhoeds tegenkomt, 
ontbreekt helaas in de Inhoudsopgave. Een aantal van de zegswijzen op de themapagina's wordt in een 
kleurentekening op de tegenoverliggende bladzijde geïllustreerd, soms op nogal onbeholpen wijze. Ook zijn er nog 
flink wat illustraties in zwart-wit. Deze zijn in een zodanig vrije stijl uitgevoerd, dat ze doorgaans alleen maar 
begrepen kunnen worden als men eerst het onderschrift leest. Ze lijken bedoeld als kunstzinnige bladversieringen 
die, zonder iets te verduidelijken, de monotonie van de overigens aangenaam vormgegeven tekst moeten 
onderbreken.  
 
Ten slotte, voor welk publiek is dit boek geschreven?  Wie heeft er wat aan? Natuurlijk is het  aardig al deze 
uitdrukkingen bij elkaar te hebben, zeker ook omdat ze tot leven worden gewekt met goede hedendaagse 



citaatzinnen. Maar de taalkundig ontwikkelde Nederlander vindt er toch betrekkelijk weinig nieuws in, een 
contingent onbekende Belgische uitdrukkingen en een aantal onbekende herkomsten uitgezonderd. Wie op deze 
ruime schaal uitdrukkingen gaat verklaren ontkomt er nu eenmaal niet aan flink wat betekenissen uit te leggen die 
zelfs schoolkinderen al wel kennen. Toch blijft er voor schoolgaanden en het algemene publiek nog veel op te 
steken, ook omdat  veel aandacht wordt besteed aan connotatie en ondertoon van de behandelde uitdrukkingen. Het 
boek zou op iedere school aanwezig moeten zijn en kan ook uitstekende diensten verlenen voor inburgerende 
buitenlanders. 
 
Bij de meer populaire aanpak worden wel de vereiste wetenschappelijke maatstaven aangehouden. Met name voor 
wat betreft de herkomst van de uitdrukkingen - Riemer Reinsma staat genoteerd als verantwoordelijk voor de 
etymologie - worden geen knollen voor citroenen verkocht. Dit misschien tot teleurstelling van lezers die een mooi 
verhaal verkiezen boven de mededeling: 'herkomst onbekend'. Zo blijft de oorsprong van naast zijn schoenen lopen 
nog steeds duister en wordt bij in de aap gelogeerd zijn geen geloof gehecht aan de bewering dat hier een logement 
van die naam in het geding is geweest. Niet alleen, zo wordt meegedeeld, is zo'n herberg nergens bekend, een 
dergelijke verklaring wordt ook op zich niet waarschijnlijk geacht. 
 
Het kost enige moeite fouten en omissies in het boek op te sporen. Maar waar zoveel idiomen worden verklaard, zou 
bijvoorbeeld ook nog kunnen worden uitgelegd wat het betekent dat een rapport in de la verdwijnt, dat twee mensen 
tot elkaar veroordeeld zijn en dat mensen met de voeten stemmen. Ook Winnie Sorgdragers uitspraak: 'Mijn oren 
vielen van mijn hoofd' heeft het niet gehaald.  Verder wijst het citaat bij een tandje hoger eerder op een voornemen 
om 'ergens meer energie in te steken' dan op een 'aansporing wat sneller te gaan werken'. En bij iemand de zwartepiet 
toespelen gaat het niet altijd om 'iemand de schuld van iets geven'; de betekenis 'proberen [p. 29] iemand te laten 
opdraaien voor een onaangenaam karwei' komt zeker ook voor.  
 
Aardig is nog dat bij gelegenheid ook varianten worden genoemd. In het kan me geen bal schelen kan bal zeker nog 
door veertien andere woorden worden vervangen. Geen fuck ontbreekt. Misschien te vulgair?   
 
 
SIGNALEMENTEN 
  
Genemuider  woordenboek 
  
In 1967 promoveerde de anglist D. van der Haar op een studie over het in Noord-West Overijssel gelegen 
Genemuiden en het Genemuider dialect. De titel was een voorbeeld van het laatste, Gællemuun en 'et 
Gællemunegers. De niet geringe omvang van het boek nam toe door de publicatie van een soort woordenlijst en 
reeks dialectteksten, gedeeltelijk van derden. Een van hen was J. Mateboer . 
  
Deze familienaam keert terug op het titelblad van het onlangs in eigen beheer verschenen woordenboek van het 
Gaellemunegers: Gællemuniger woordnboek, saemmesteld deur Drs. W. Mateboer. De lijst van Van der Haar heeft 
hij tot uitgangspunt genomen - maar niet slaafs gevolgd - aangevuld met idioom en enkele lijsten met diverse soorten 
namen: landerijen, waters en biesvelden, straten, plaatsen en gebouwen en tenslotte voornamen. Bij Van der Haar 
bestond ook al veel belangstelling voor dat aspect, zo toonde zijn tweede hoofdstuk dat direct volgde op het 
inleidende over de plaats Genemuiden. Bijzondere hulp krijgt de lezer via de toegevoegde lijst Nederlands-
Genemuidens, een service die lokale en regionale woordenboeken in toenemende mate lijken te bieden en dat kan 
niet zonder betekenis zijn. 
  
Het is een sober maar informatief boekje dat niet door een lexicografisch specialist gemaakt is. Na het vetgedrukte 
dialectwoord wordt veelal extra informatie verstrekt in de vorm van vervoeging,  meervoud en dergelijke. Een 
woordsoortaanduiding ontbreekt daarentegen in de tekst, waarin het rijkelijk aanwezige cursief laat zien dat 
Mateboer inderdaad veel idioom heeft opgenomen. Dat alles doet hij in een spelling die hij naar zijn eigen hand heeft 
gezet. 
(SR) 
 
W. Mateboer, Gællemuniger woordnboek. Eigen beheer, 2000, 268 p.  ISBN 90-805465-1-8. 
Adres van de auteur: W. Mateboer, Wipstrikkerallee 193, 8025 AH Zwolle. Kostprijs f 27,50 + verzendkosten. 
  



 
Meijers Woordenschat 
  
In haar proefschrift, verdedigd te Leiden op 9 maart, heeft ons medelid Ike van Hardeveld een zeer grondige 
beschrijving geleverd van het woordenboek dat thans algemeen bekend staat als Meijers Woordenschat. Deze titel, 
zo wordt duidelijk gemaakt, kan verkeerde suggesties wekken, want Lodewijk Meijers bemoeienis met dit werk ving 
pas aan met de tweede druk (1654) en eindigde met de vijfde (1669), waarna na zijn dood nog zeven drukken onder 
de oude titel verschenen. Hoewel niet meer verantwoordelijk voor de inhoud van deze postume drukken, is hij 
daarvoor tot op heden soms nog kritisch aangesproken.  
  
Het eerste deel van de dissertatie (p. 11-92) behandelt Meijers leven. Bijzonderheden worden gegeven over zijn 
jeugd in Amsterdam, zijn studiejaren in Leiden en zijn verdere interessen en werkzaamheden na terugkeer in de 
hoofdstad, waar hij het beroep van geneesheer uitoefende. Gepaste aandacht wordt besteed aan zijn contacten met 
Spinoza en de rol die hij speelde als mede-oprichter en animator van het gezelschap Nil volentibus arduum en het 
daarmee in verband staande regentschap van de schouwburg. In november 1681 stierf hij onverwacht op 52-jarige 
leeftijd. 
  
Nadat eerst iets is gezegd over zijn andere geschriften, wordt in hoofdstuk 3: 'Lodewijk Meijer als bezorger van de 
Nederlandtsche woorden-schat' (p. 103-387) de volle aandacht gericht op zijn lexicografisch werk. In dit kader 
worden allereerst het oorspronkelijke werkje van Johan Hofman, en vervolgens Meijers vier bewerkingen daarvan, 
zeer nauwkeurig bekeken. (Pas de laatste, de vijfde druk uit 1669, krijgt de titel L. Meijers Woordenschat.)   
Bibliografische details (titelpagina, drukkerijgegevens) krijgen niet minder aandacht dan voorwoord, opzet en 
inhoud. De beschrijving van de latere drukken (p. 307-342) is volgens de paragraaftitel 'beperkt tot het uiterlijk', wat 
betekent dat de inhoud niet wordt geanalyseerd, maar dat nog steeds even volledig informatie wordt gegeven over de 
bibliografische details en de uitspraken in het voorwerk.  
  
Aardig is het gedeelte gewijd aan de waarderingsgeschiedenis van de Woordenschat. Van Hardeveld heeft hier 92 
uitspraken en verwijzingen opgespoord, lopend van 1701-1997, die zij rubriceert naar context (biografie, 
wijsbegeerte, lexicografie en taalkunde) en waardeert op een vijfpuntsschaal lopend van misprijzend via neutraal 
naar lovend. De verrassende conclusie is dat het oordeel over het boek in de loop der tijden steeds positiever is 
geworden: 'Aanvankelijk ontdekte men en benadrukte men de tekortkomigen van het woordenboek. [p. 30] In later 
tijd ging men meer de bruikbaarheid van het werk zien.' (p. 387).   
  
Het slothoofdstuk 'Lodewijk Meijer als lexicograaf' (p. 389-433) maakt duidelijk dat Meijers werk een sterk 
puristische grondslag had. Hij verstrekte Nederlandse equivalenten voor zowel de bastaardwoorden als de 
kunstwoorden, dat wil zeggen de wetenschapstermen. Hij vond namelijk dat de wetenschap in de landstaal beoefend 
moest worden. 
  
Zijn woordenboek, dat hij in 1669 uitbreidde met een gedeelte gewijd aan verouderde en ongewone woorden, 
beleefde nog in 1805 een laatste bewerking.  Het was dus 150 jaar lang een gewilde vraagbaak gebleken. Het werd 
daarna overvleugeld door de woordenboeken van Weiland. 
  
Met ijver en vasthoudendheid is hier werkelijk van alles nauwkeurig uitgezocht en vergeleken, en daarmee is een 
storende lacune in de lexicologische historiografie op degelijke wijze  opgevuld. 
(JP) 
  
Ike van Hardeveld, Lodewijk Meijer (1629-1691) als lexicograaf . (Proefschrift), 2000, 499 p. ISBN 90-5434-072-X.  
Te bestellen via de boekhandel of voor ƒ25 rechtstreeks bij I. van Hardeveld, Postbus 340, 5050 AH Goirle .   
  
Rare jongens, die Hollanders/Nederlanders 
   
Het woord Dutch is voor Engelssprekenden altijd wat een raadsel. Zij noemen ons landje meestal Holland, hoewel ze 
soms ook nog wel weten dat het officieel The Netherlands moet zijn, maar Netherlander of Netherlands (adj.) zal 
men toch weinig horen of lezen. Maar waarom toch dat heel andere woord Dutch, dat sommigen dan ook nog wel 
eens houden voor German (= Duits)? Taalkundig geschoolden weten uiteraard dat Dutch teruggaat op een oud 
Germaans woord dat ‘volks, van het volk’ betekent, als tegenstelling tot het Latijn, de kerktaal. Iets anders is het feit 



dat Angelsaksen vaak het woord Dutch gebruiken in uitdrukkingen en gezegden, en dan vaak in negatieve zin. 
Contacten tussen de zeevarende, koloniserende, emigrerende en handeldrijvende Nederlanders en Engelssprekenden 
zijn er uiteraard al vele eeuwen geweest, en de verzameling die in dit boek is bijeengebracht legt daar een 
verbazingwekkend bont getuigenis van af  (hoewel het volgens de schrijver soms wel eens zo kan zijn dat Dutch 
eigenlijk Duits betekent, zoals in Pennsylvanian Dutch, het van oorsprong Duitse dialect dat aldaar nog steeds – zij 
het op beperkte schaal en sterk verengelst -  wordt gesproken). Het boek is geen strict alfabetische lijst, maar 
geordend naar diverse thema’s. De schrijver geeft niet alleen uitleg van de betekenis maar geeft tevens verklaringen 
met betrekking tot het ontstaan en het gebruik. Ongetwijfeld een aardig boek voor diegenen die belang stellen in een 
stukje in taal neergelegde geschiedenis van de betrekkingen tussen ons en de Angelsaksische wereld. Er blijken heel 
wat meer uitdrukkingen te zijn dan talk like a Dutch uncle of een Dutch treat, maar of we daar nou altijd zo trots op 
moeten zijn… Ach, laten we maar zeggen dat elk volk wel wat de neiging heeft om andere volkeren te beschouwen 
als afwijkend van de norm. Terecht of onterecht. Want wie doet hier nou echt aan een Dutch kiss, ‘Een kus waarbij 
men elkaar bij de oren vastgrijpt’? Een wat rare praktijk die in oost-Europese landen wél echt schijnt voor te komen. 
Gelukkig kan deze uitdrukking ook bijna hetzelfde betekenen als French kissing (tongzoen), maar het lijkt wat 
‘viezer’ in de definitie van Spruijt: ‘Met open mond kussen, tongkussen, lebberen’. Jakkes toch. Dan is een French 
kiss toch vast wat chiquer. Op praktisch gebied zijn wij evenwel ook van de partij, getuige Dutch letter, een bepaald 
lettertype, waarnaast French letter evenwel ook niet misstaat, als zeer praktisch op een geheel ander gebied. 
Nederlanders zijn volgens de Angelsaksen praktisch maar ook wat platvoers en grof, zo moet men concluderen. Tijd 
om met wat belgenmoppen onze frustratie hierover af te reageren. 
(GvdM) 
  
Ton  Spruijt, Total Dutch. Meer dan duizend woorden en uitdrukkingen met Dutch vertaald, verklaard en toegelicht.  
Uitgeverij Contact, Amsterdam/ Antwerpen, 1999 (224 pags.). 
 
BERICHTEN 
 
Making sense conferentie 
  
De afdeling Engels van de Rijksuniversiteit Groningen organiseert van 6 tot 8 november 2000 een conferentie met 
als thema Making Sense � From Lexeme to Discourse. Wij citeren voor u uit de call for papers dat de conferentie ‘is 
designed to address how lexical meaning, sentential meaning and discourse meaning affect the process of 
interpretation of texts. It brings together the synchronic and diachronic issues of lexicography together with those of 
natural language semantics, pragmatics of discourse studies and psycholinguistic and computational aspects of 
human information processing.  A common focus is on the role of context in interpretation at all levels’. Als sprekers 
zijn uitgenodigd John Ole Askedal (Oslo), [p. 31] Anthony P. Cowie (Leeds), David Dowty (Ohio), Veronika Ehrich 
(Tübingen), Elly van Gelderen (Arizona), en Susan Olsen (Leipzig). Vóór de conferentie zal Rosamund Moon een 
tutorial verzorgen, getiteld ‘From Corpus to Dictionary’. De conferentie is ter gelegenheid van het afscheid van prof. 
dr. Werner Abraham, hoogleraar Duits aan de Groninger universiteit.  
  
Voor de in lexicografie geïnteresseerde lezers van De Woordenaar zijn vooral de bijdragen van Cowie en Moon van 
belang, aangezien zij beide hun sporen op het gebied van de lexicogafie hebben verdiend. Van de hand van Cowie 
zijn bijv. twee recente boeken: English Dictionaries for Foreign Learners (Oxford University Press, 1999) en (als 
editor) Phraseology. Theory, Analysis, and Applications (Oxford, 1989). Van Rosamund Moon is Fixed Expressions 
and Idioms in English. A Corpus-Based Approach (Oxford, 1998).  
  
Voor nadere informatie kunt u terecht op het e-mailadres: cet@let.rug.nl. U kunt ook bellen naar 050-3635850.  
(GvdM) 
  
Nieuwe ledenlijst 
 
Omdat de vorige lijst enkele onnauwkeurigheden bevatte is een nieuwe versie bij dit nummer ingesloten. Wil een 
ieder nagaan of zijn/haar gegevens naar genoegen vermeld staan en eventuele gewenste veranderingen doorgeven? 
 
 
[p. 32] 
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