
LEVEN MET WOORDEN  
 
Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het 
Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit 
Leiden. (Leiden, Koninklijke Brill, 2007).1 
 
Jan Posthumus 
 
Het bestaan van deze omvangrijke bundel, die begin 2007 verscheen onder redactie van Fons 
Moerdijk, Ariane van Santen en Rob Tempelaars, is hier door laatstgenoemde redacteur al ter 
kennis gebracht. In zijn signalement verschafte hij een inhoudslijst met de titels van de 
zesenveertig daarin verzamelde bijdragen. Deze waren gerangschikt in de rubrieken 
‘Woordenboeken en woordenlijsten’ (p. 3-125) , ‘Corpora en taaltechnologie’ (p. 129-204), 
‘Woorden, uitdrukkingen en spreekwoorden’ (p. 207-293), ‘Namen, vloeken en 
verwensingen’ (p. 297-351) en ‘Taalkunde’ (355-476). Onderdeel van het voorwoord (p. ix-
xii) is een korte schets van Van Sterkenburgs wetenschappelijke carrière. Zijn publicaties 
staan vermeld in een omvangrijke bibliografie (p. 477-492). 
Daartoe aangezocht door de Trefwoord-redactie, schenk ik hier enige nadere aandacht aan de 
rijke inhoud van deze erebundel. Aan de al gepubliceerde inhoudslijst zal een ieder wel 
hebben kunnen zien of daar iets van zijn of haar gading bij was. Ik meen me hier te mogen 
beperken tot informatieverstrekking over vooral die bijdragen die behoren tot het centrale 
aandachtsveld van Trefwoord, te weten de inhoud en beschrijving van woordenboeken. Mijn 
bespreking heeft de vorm van een samenvatting van de inhoud met slechts hier en daar een 
licht kritische toets.  
 
In ‘Tweetalige woordenboeken voor productie’ (p. 9-15), dat wil zeggen dictionaires die 
helpen uitingen in een vreemde taal te creëren, geeft Paul Bogaards allereerst een in 
algemene termen gesteld overzicht van de vorderingen die zijn gemaakt om leerlingen op 
toegankelijke wijze te voorzien van de door hen gezochte informatie. Goede voorbeelden zijn 
hier de zogenaamde ‘learner’s dictionaries’, die in het Engelse taalgebied een wijde vlucht 
hebben genomen. Een bepaalde stroming in het vreemdetalenonderwijs zweert inderdaad bij 
deze eentalige woordenboeken van de doeltaal, waarvan de verdiensten superieur worden 
geacht aan die van de tweetalige dictionaires. Bogaards citeert in dit verband de ironisch 
verwoorde stelling van B.T.S. Atkins uit een publicatie van 1985:  
 
Eentalige woordenboeken zijn goed voor je (net als volkorenbrood en groente); tweetalige zijn (net als alcohol, 
suiker en vet voedsel) slecht, ook al vind je ze fijner. 
 
Empirische evidentie voor deze stelling ontbreekt en uitgaande van een te vertalen 
voorbeeldzin toont Bogaards overtuigend aan dat het tweetalig woordenboek hier voor 
bepaalde aspecten een praktischer hulpbron is. Volledige relevante informatie kan slechts 
worden verkregen door zowel het eentalige als het tweetalige woordenboek te benutten. In 
samenwerking met Mike Hannay is Bogaards daarom bezig een woordenboek op te zetten dat 
elementen uit beide woordenboeken combineert.2 Vanwege de daarvoor vereiste omvang kan 
een dergelijk hulpinstrument alleen in elektronische vorm gestalte krijgen. 
 

                                                 
1 Het boek is nog verkrijgbaar door bestelling via secretariaat@inl.nl. Prijs 45 Euro (incl. verzendkosten).  
2 Hij verwijst daarbij naar het artikel ‘Towards a new type of bilingual dictionary’, in: G. Williams and S. 
Vessier (eds.), Proceedings of the eleventh EURALEX International Congress, Lorient, Université de Bretagne-
Sud, vol 2 (2004), 463-474. 
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Van geheel andere aard is de bijdrage van G.R.W. Dibbets getiteld ‘Perkamenten resten’ (p. 
17-27). Het betreft hier twee kleine fragmenten van kort na 1300 die het schamele restant 
vormen van een ten dele Latijns-Latijns, ten dele Latijns-Middelnederlands woordenboek. 
Deze worden gedetailleerd beschreven en in hun context geplaatst. 
 
In ‘Van Dale in het grensgebied’ onderzoekt Lo van Driel, als een soort aanhangsel bij zijn 
Van Dale-biografie Een leven in Woorden (2003), in hoeverre J.H. van Dales eigen regionaal 
taalgebruik sporen heeft nagelaten in de eerste druk (1872) van het woordenboek dat hij 
bewerkte en dat zijn naam ging dragen. Van Dale, zo wordt gereleveerd, publiceerde over de 
taal van West-Zeeuws-Vlaanderen, de streek waar hij woonde. In die afgelegen uithoek 
ontbrak in die tijd een intiem contact met de standaardtaal die zich in Nederland had 
ontwikkeld. Bij de door hem tot stand te brengen bewerking van het woordenboek van 
Calisch en Calisch stelde Van Dale zijn mentor Matthias de Vries dan ook voortdurend 
vragen of bepaalde woorden die hij zou willen opnemen al dan niet tot de standaardtaal 
behoorden.3  
Om de omvang van de regionale component in het woordenboek nader te bepalen heeft Van 
Driel onderzocht welke woorden in het traject d t/m f door Van Dale waren voorzien van het 
label ‘gew.’ of ‘Zuidned.’ Het zestigtal woorden dat deze markering droeg, is in het artikel 
gerangschikt in een raamwerk waarin in de eerste plaats staat aangegeven of ze als zodanig al 
voorkwamen in zijn basistekst, het Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal van Calisch 
en Calisch (1864). Dat blijkt merendeels niet het geval. Om hun regionale status nader vast te 
stellen is tevens nagegaan of ze vermeld stonden in enkele Vlaamse of Zeeuwse 
dialectwoordenboeken en in Nijhoffs Zuidnederlands Woordenboek van De Clerck (1981). 
Interessant is ook de kolom die noteert of ze behouden waren gebleven in de Van Dale-editie 
van 1914. Daar zijn ze meestal nog te vinden, ook al schijnt het label ‘gew.’ soms te zijn 
verwijderd. (Dit staat als een algemene mededeling in noot 12, maar wordt niet per geval 
aangegeven.)  
Bij Van Driels conclusie dat hier het bewijs wordt geleverd van Van Dales belangstelling 
voor zijn eigen streektaal en voor typisch Zuid-Nederlandse woorden past de kanttekening dat 
niet alle woorden die in het woordenboek als ‘gew(estelijk)’ werden gekenmerkt typisch uit 
deze regio afkomstig lijken. Verschillende zullen een wijdere verspreiding hebben gekend, 
wat indirect ook blijkt uit de verwijdering bij een aantal woorden van het label in de Van Dale 
van 1914. 
 
In het artikel ‘De invloed van het WNT op Van Dale’ (p. 39-46) gaan Dirk Geeraerts en Sara 
Jonkers na of die invloed, waarover de redacteuren vanaf de zevende Van Dale-druk van 1950 
in hun voorwoord verschillende malen hebben bericht, ‘gelijkmatig’ en ‘blijvend’ is geweest.4 
Gelijkmatig ‘in de zin dat de invloed in verschillende periodes even groot is’, wat niet het 
geval blijkt. Blijvend ‘in de zin dat eenmaal uit het WNT overgenomen gegevens lange tijd in 
het woordenboek blijven’, wat wel het geval blijkt, ook wanneer er goede redenen zijn om 
hier en daar te schrappen. 
In het kader van dit artikel worden drie perioden in de editiegeschiedenis van het Van Dale-
woordenboek onderscheiden. De eerste loopt tot en met GVD6 (1924), waarin niet over de 
relatie met het WNT wordt gesproken. De tweede loopt van GVD7 (1950) tot en met GVD10 
(1976), waarin bewust op het WNT wordt geleund. In de derde periode, die loopt vanaf GVD 

                                                 
3 De voorbeelden daarvan zijn te vinden in Van Driel, ‘Ik ben voor hoera. Om de uitspraak.’ De lexicografische 
correspondentie tussen Matthias de Vries en J.H. van Dale. Amsterdam/Münster, 2004. (Cahiers voor taalkunde 
21).  
4 Opmerkelijk is dat in dit artikel voortdurend het jaartal 1949 aan deze editie wordt verbonden. Vanuit 
bibliografisch oogpunt blijft het echter verkieslijk de bij Van Dale zelf gehanteerde datum 1950 aan te houden.  



11 (1984) tot heden, breekt het besef zich sterker baan dat het WNT, dat inmiddels het jaar 
1921 als einddatum aanhoudt, niet voldoende representatieve gegevens kan leveren. 
Binnen elke periode worden vervolgens twee opeenvolgende edities gekozen om na te gaan 
wat in een traject van 150 woorden de invloed van het WNT is geweest bij de veranderingen 
in woordbestand en betekenisomschrijving. Zoals te verwachten, was die het grootst in 
periode twee. 
Een van de punten die in de afsluitende discussie naar voren komt, is dat de WNT-invloed 
‘niet noodzakelijk blijvend positief’ is, en dat uit de onderzochte steekproef is gebleken ‘dat 
een kritische revisie van GVD met het oog op irrelevant geworden WNT-invloeden 
noodzakelijk is’. Daarbij wordt de belangrijke kwestie aangesneden welke bron het WNT als 
grondslag voor GVD zou kunnen vervangen. Een voldoende breed uitgebouwd corpus van 
hedendaags Nederlands is helaas nog niet voorhanden. Ook het thans bij het INL in 
bewerking zijnde elektronisch Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW) biedt volgens de 
auteurs van dit artikel geen soelaas. De vermoedelijke omvang zal een stuk lager liggen dan 
de huidige omvang van GVD en ook is het corpus waarop het gebaseerd is te klein. Het zal, 
zo wordt gesteld, nog minstens tien jaar duren voordat het ANW ‘een omvang heeft bereikt 
die verwerking van de resultaten in de publieksgerichte lexicografie mogelijk maakt’. 
Ook wordt nog onomwonden – en in de ogen van bezorgde Van Dale-watchers zeer terecht – 
gesteld dat ‘GVD zelf, als commercieel bedrijf, niet in staat of bereid [is] om de investeringen 
te doen die tot een breed gebruik van corpusmateriaal en een doelgerichte en systematische 
[...] revisie van GVD kunnen leiden’.  
Eindconclusie: ‘De onmiddellijke toekomst ziet er voor de kwaliteit van de publieksgerichte 
lexicografie van het Nederlands dus niet zo goed uit’. 
 
Het Woordenboek van de Brabantse Dialecten is inmiddels in 2005 na jarenlange arbeid 
voltooid. In ‘Het WBD na 1980’ (p. 55-61) gaat Joep Kruijsen in een terugblik na, wat er 
terecht is gekomen van een tweetal voorstellen betreffende de inrichting en bewerking van het 
materiaal, die een kwart eeuw eerder werden gepubliceerd in het Liber Amicorum Weijnen 
(1980). Het eerste voorstel was vervat in een bijdrage van Van Sterkenburg over de inrichting 
van de enquête voor het toen nog tot stand te brengen derde en laatste deel van het WBD, 
waarin de algemene woordenschat zou worden behandeld. In dezelfde feestbundel verscheen 
ook de bijdrage van Van Bakel, samen met Weijnen de grondlegger van het WBD. Zijn 
artikel schetste voor het WBD de eerste perspectieven van de toen net ingezette 
automatisering in de lexicografie. 
Van Sterkenburg pleitte ervoor een voor alle sprekers onmisbare basiswoordenschat te 
ontwerpen en die in de enquête te laten bevragen. Deze zou een kern van 1000 à 1500 
woorden kunnen bevatten, die tezamen zo’n 10.000 begrippen zouden kunnen benoemen. In 
de woordenboekpraktijk, zo deelt Kruijsen mee, is echter niet gewacht tot er een empirisch 
vastgestelde basiswoordenschat van het Nederlands was gemaakt om in de vragenlijsten voor 
het WBD onder te brengen. Een meer intuïtieve werkwijze heeft naar zijn oordeel ‘toch een 
samenhangend en compleet beeld van vaktaal en algemene woordenschat in Brabant [...] 
opgeleverd’.  
Automatiseringsprocessen vertoonden na 1980 een sterke ontwikkeling. Wat dit betekende 
voor de voltooiing van het WBD wordt in detail uiteengezet. Tot besluit wordt vooruit 
gekeken naar een toekomst waarin het totale materiaal van het WBD en WLD in een digitale 
structuur wordt samengevoegd waarin ook andere dialectwoordenboeken kunnen worden 
ondergebracht. Op deze wijze wordt ‘A Unified Structure for Dutch Dialect Dictionary Data’ 
in het leven geroepen.  
 



Als hoofdredacteur van het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW), een van de projecten 
die op het INL na de voltooiing van het WNT in 1998 zijn geëntameerd, geeft Fons Moerdijk 
in ‘Definities, frames en semagrammen. Betekenisbeschrijving in het ANW’ (p. 63-75), 
informatie over dit woordenboek, waarvan de eerste resultaten in 2007 op het internet moeten 
verschijnen en dat in 2018 zal zijn afgerond.5 Het is belangrijk te weten dat het ‘veel meer een 
digitaal informatiesysteem dan een traditioneel woordenboek zal zijn’. Zoals de titel van het 
artikel al aanduidt, behandelt dat verder uitsluitend het aspect van de betekenisbeschrijving. 
Nieuw is dat deze niet alleen zal bestaan uit de in woordenboeken gebruikelijke definities, 
maar ook zal zijn vervat in zogenaamde semagrammen. Daarin wordt alle semantisch 
relevante kennis opgeslagen die aan een woord verbonden is. Deze is trouwens in meerdere of 
mindere mate vaak al geïncorporeerd in de definities in de bestaande woordenboeken, zij het 
qua aard en omvang op nogal willekeurige en inconsequente wijze. Dit wordt aangetoond met 
voorbeelden van de behandeling van enkele dierennamen.6  
Om hier orde op zaken te stellen zijn voor de betekenisbeschrijvingen sjablonen ontworpen 
(hier soms ook ‘frames’ genoemd) waarin bepaalde betekeniskenmerken kunnen worden 
ingevuld. Hoe zo’n sjabloon er uit zou moeten zien en welke kenmerkcategorieën daarin 
zouden moeten worden ondergebracht, werd in eerste instantie afgeleid uit de analyse van de 
definities in een aantal bestaande woordenboeken. Het tot stand brengen van die raamwerken 
was een omvangrijke operatie. Voor de zelfstandige naamwoorden werden op deze wijze 266 
betekenisklassen opgesteld (elk met hun eigen typesjabloon), die konden worden 
ondergebracht in 49 hoofdklassen. Voor het werkwoord waren dat er 195 in 22 hoofdklassen, 
voor het adjectief kon worden volstaan met 9 hoofdklassen.  
Voor al die betekenisklassen werden in totaal 166 kenmerken onderscheiden, verspreid over 
22 hoofdgroepen. Een schema laat zien hoe dit uitvalt voor de hoofdklasse ‘dier’. Meer 
concreet wordt ten slotte het semagram (het ingevulde typesjabloon) van koe gepresenteerd. 
Dat dit een omvangrijk geval is met niet minder dan 16 onderscheiden kenmerken laat 
overduidelijk zien hoezeer het ANW van andere aard is dan het tot nog toe bekende 
(papieren) woordenboek. Het ANW is daarbij ook zodanig opgezet dat het mogelijk wordt 
vanuit bepaalde betekeniskenmerken uit te komen bij het woord dat men zoekt. 
Technische details over opzet en inrichting van het elektronische beschrijvingsformulier 
worden verderop in deze bundel verschaft in de bijdrage van Peter van der Kamp, getiteld ‘De 
ontwikkeling van het ANW-artikelformulier: grenzen aan de groei?’ (p. 151-160). Aan de 
mogelijke groeigrens wordt aandacht besteed in een korte passage aan het eind van het artikel. 
Dat er zo’n grens bestaat wordt hieruit afgeleid dat het aanbrengen van wijzigingen in het zeer 
omvangrijk geworden formulier niet meer zo soepel verloopt als aan het begin van de 
ontwikkeling.  
 
In ‘Een historisch Bargoens woordenboek’ (p. 83-93) bepleit Ewoud Sanders de entamering 
van een project dat een dergelijk woordenboek tot stand zou kunnen brengen. Dit onderdeel 
van het Nederlands woordbestand is nog onvoldoende in kaart gebracht. Er bestaan weliswaar 
verschillende publicaties waarin door deze en gene karakteristiek geachte termen zijn 
verzameld, maar het is allerminst duidelijk hoe representatief die zijn voor het totale 
Bargoense woordgebruik. Sanders laat deze publicaties de revue passeren, maar ziet daarnaast 
nog een vruchtbaar terrein braak liggen in de grote hoeveelheid literaire en semi-literaire 

                                                 
5 Eerste publicatie is uitgesteld tot 2008/2009. Wel al toegankelijk is een lijst van ‘Neologismen Online’ op 
www.tst.inl.nl. Deze bevat ook de broncitaten, maar wacht nog grotendeels op nadere bewerking. 
6 Moerdijk vergelijkt hier bijvoorbeeld de betekenisbeschrijvingen van hond en kat zoals die voorkomen in de 
laatste editie (2005) van de Grote Van Dale. Degene die de moeite neemt de ‘definitie’ van kat naast die van de 
voorgaande editie (1999) te leggen, ziet tot zijn verbazing dat deze buitenproportioneel met encyclopedische 
details is aangevuld.  
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bronnen die in een milieu spelen waar Bargoense termen deel uitmaken van het beschreven 
taalgebruik. Vooral de gegevens uit deze werken voor de periode 1875-1975 – hij heeft van 
dat tijdperk al zo’n 600 titels weten te verzamelen – lijken voor de historische beschrijving 
van essentieel belang. Dan zal ook blijken dat verschillende woorden die eerst tot het 
Bargoens werden gerekend inmiddels vaste voet hebben gekregen in de standaardtaal. Door 
de relevante titels uit te kammen komen gedateerde citaten beschikbaar waar de lexicograaf 
mee uit de voeten kan. Dit wordt in het afsluitende gedeelte van het artikel geïllustreerd met 
een aantal voorbeelden. 
Hoewel men tussen de regels de indruk opdoet dat Sanders zelf al het nodige spitwerk heeft 
verricht, wordt verder niet gesproken over een concrete uitvoering van het voorstel. Afperking 
van het woordbestand, verzameling van het materiaal en bovenal de lexicografische 
bewerking ervan, zullen ongetwijfeld een grote hoeveel tijd en moeite kosten.  
 
Van de twee nu volgende in de Afrikaanse taal gestelde bijdragen beschrijft de eerste, ‘’n 
Bijdrae tot die Suid-Afrikaanse leksikografie’ (p. 96-100) van de hand van Dirk J. van 
Schalkwyk, nader aangeduid als ‘Oudhoofdredakteur van die WAT, Stellenbosch’, de relatie 
tussen de Zuid-Afrikaanse en Nederlandse lexicografie. Sedert het moment dat het 
Woordeboek van die Afrikaanse taal (WAT) in 1926 van start ging, zijn steeds contacten 
onderhouden met het WNT en later met het INL. Van Schalkwyk geeft hier een gedetailleerd 
overzicht van de steun die het INL heeft geboden bij het opzetten en begeleiden van lopende 
of nieuwe projecten. Deze werd vooral verleend door Van Sterkenburg, die daarvoor 
verschillende keren Zuid-Afrikaanse instellingen bezocht. Daarvoor werd hem in 2002 het 
eredoctoraat van de Universiteit van Stellenbosch verleend. Het artikel vermeldt ook dat 
Sterkenburg op een geëigend moment bereid werd gevonden als voorspraak op te treden voor 
een project dienend ter stimulering van de Bantu-lexicologie. 
 
De tweede in het Afrikaans gestelde bijdrage gaat niet over de Afrikaanse taal, maar over een 
onderdeel van de Nederlandse lexicografie.7 In een bijdrage met de lange titel ‘Historiese 
leksikografie en die storie agter die natuurlike historie van (on)natuurlike kategorieë’ (p. 101-
117) doet Piet Swanepoel suggesties die moeten leiden tot het voor de eigentijdse lezer 
begrijpelijker maken van teksten die onbekende fenomenen beschrijven. Als grondteksten 
daarvoor dienen in dit artikel Maerlants Der Naturen Bloeme (1278) en het Visboek (1579) en 
Walvisboek (1585) van Adriaen Coenen, werken die voor de moderne mens een curieuze 
mengeling van feit en fictie bevatten. Veel aandacht wordt besteed aan de beschrijving van 
het dier dat in Middelnederlandse teksten bekend staat als de ‘boomgans’. Een lexicografische 
definitie in louter hedendaagse termen voldoet niet. In een Middelnederlands woordenboek 
moet duidelijk gemaakt worden hoe men zich dat dier, dat volgens sommigen zonder 
natuurlijke voortplanting aan bomen groeide, in die tijd voorstelde. Het is voor het goede 
begrip dus nodig, in een woordenboekartikel dat dergelijke wezens behandelt, een flinke 
encyclopedische component toe te voegen. 
Swanepoel constateert dat beschrijvingen van dit soort wezens in de woordenboeken niet 
volgens een vast patroon zijn opgezet. Ter oriëntering presenteert hij vervolgens een schema, 
een ‘kenmerkmatrys’, voor de beschrijving van bestaande en niet-bestaande dieren in Der 
Naturen Bloeme en meer algemeen een schematisering van ‘Die Groot Ketting van Bestaan’ 
(The Great Chain of Being). Daarmee is hij nog niet toe aan een definitief 
beschrijvingsmodel. Wat hij daarover in zijn artikel te berde heeft gebracht, ziet hij als 
beginpunt voor verdere navorsing.  
                                                 
7 De enige bijdrage over het Afrikaans als zodanig is te vinden in de rubriek ‘Namen, vloeken en verwensingen’. 
In haar bijdrage ‘Vloeken in het Afrikaans’ (p. 317-326) rubriceert Nicoline van der Sijs de daar aangetroffen 
krachttermen, met aanduiding van gelijkenis en verschil met het Nederlandse taalgebruik. 



Swanepoels zoektocht heeft in algemene zin raakpunten met die welke werd ondernomen ten 
behoeve van de semagrammen van het ANW. Voor beide moest immers worden gezocht naar 
een consequente invulling van relevante kenmerken. Enige verwijzing naar de voor het ANW 
ontwikkelde procedures ontbreekt echter. 
 
Het gedeelte van de afscheidsbundel over ‘Woordenboeken en woordenlijsten’ wordt 
afgesloten met het artikel ‘De relatie tussen de vierde uitgave van Van Dale (1898) en het 
WNT’ (p. 120-125). Deze door persoonlijke tegenspoed geplaagde editie werd bezorgd door 
H. Kuiper jr., Dr. A. Opprel en P.J. van Malssen jr., wat tot nog toe ‘een onbekend drietal’ 
kon worden geheten. Door bronnen op het internet aan te boren en daarop voort te bouwen is 
Rob Tempelaars erin geslaagd ten minste over Opprel veel interessante informatie te 
achterhalen. Opprel blijkt in kringen van het WNT geen onbekende te zijn geweest. Zo werd 
zijn studie over Het Dialect van Oud-Beijerland zeker voor dat woordenboek gebruikt. Verder 
wordt aangetoond dat er in elk geval persoonlijk contact bestond met G.J. Boekenoogen, de 
auteur van het belangrijke De Zaansche Volkstaal. Laatstgenoemde maakte na de dood van H. 
Kuiper jr. ook enige tijd deel uit van de redactie van de vierde Van Dale, maar gaf die baan op 
toen hij in dienst trad van het WNT. Opprel werd toen zijn opvolger in de Van Dale-redactie. 
Een nadere blik op de inhoud van de vierde Van Dale (1898) en de relevante WNT-
afleveringen uit die tijd geeft blijk van een ‘voortdurende kruisbestuiving’ tussen deze beide 
publicaties. Daarin opgenomen taalgegevens worden wederzijds overgenomen. De speciale 
relatie tussen Opprel en Boekenoogen zal ervoor verantwoordelijk zijn dat bepaalde 
trefwoorden in de Van Dale-editie ontleend zijn aan Boekenoogens studie van de Zaanse 
volkstaal. 
 
Uit de rubriek ‘Corpora en taaltechnologie’ verdienen binnen het voor deze recensie gestelde 
kader twee artikelen speciale aandacht. In ‘Het Belgisch-Nederlands anders bekeken: het 
referentiebestand Belgisch-Nederlands (RBBN)’ (p. 179-192) ontwikkelt Willy Martin een 
nuttig beschrijvingsmodel voor de Belgische variant van onze taal. Het ontstond als onderdeel 
van genoemd ‘referentiebestand’, een aanvulling die nodig bleek om binnen de voorzieningen 
ontwikkeld voor de Commissie Lexicografische Vertaalvoorzieningen (CLVV) het Belgisch 
Nederlands recht te doen.8 Dat schiep voor de Belgische gebruiker van een tweetalig 
woordenboek de mogelijkheid de benodigde informatie te vinden onder een trefwoord dat 
deel uitmaakte van zijn eigen taalgebruik.  
Dit aanvullende referentiebestand houdt tevens de erkenning in van de Belgische variant als 
een apart en in principe volwaardig onderdeel van het Nederlands. Het Nederlands is dan niet 
langer als een ‘monocentrische’, maar als een ‘bicentrische’ taal te beschouwen (p. 180). 
Terwijl de twee varianten zeer veel gemeen hebben, is het zaak de verschillen vast te stellen. 
Met het oog hierop is, aldus Martin, in het RBBN ‘een poging ondernomen om op een 
verantwoorde manier het feitelijke taalgebruik in België met zijn interne differentiatie en 
groei naar standaardisering te beschrijven’ (p. 181). 
Het beschrijvingsmodel maakt om te beginnen een tweedeling in cultuurgebonden fenomenen 
(woorden voor typisch Belgische instituties) en niet-cultuurgebonden fenomenen. Deze laatste 
kunnen verder worden onderverdeeld in ‘interlinguale varianten’, die in België gangbaar zijn 
en in Nederland niet, en ‘intralinguale varianten’, in België gebruikte woorden met 
alternatieve Belgische vormen. Het betreft koppels waarvan de ene vorm als (Belgische) 
standaardtaal wordt geaccepteerd, en de andere als omgangstaal of ronduit als substandaard 
                                                 
8 Het CLVV, ingesteld door de Nederlandse en Vlaamse minister van onderwijs, had tot doel het 
woordenboekenbeleid van de twee overheden met betrekking tot woordenboeken Nederlands-Vreemde Taal te 
coördineren en te stroomlijnen. Onder auspiciën van dit lichaam zijn 19 bilinguale projecten opgestart, die naar 
verwachting in 2007 alle voltooid en gepubliceerd zullen zijn. (Aldus Martin, p. 180).  



wordt beschouwd. In het RBBN is langs deze lijnen een corpus van 7500 vermeende 
Belgicismen bewerkt, waarbij ook hun frequentie in een Belgisch en een Nederlands corpus 
werd nagegaan en tevens informanten werden bevraagd. Vele items uit die lijst van 7500 
moesten hierna afvallen.9 
Een voorlopige lijst, onderverdeeld in zeven subcategorieën, vermeldt nu 3987 Belgische 
varianten, waaronder 553 cultuurgebonden en 628 substandaardvormen. De grootste groep is 
die van de 1128 ‘vrije varianten’, dat wil zeggen Belgische varianten waarvoor in België ook 
de Nederlandse standaardvorm gangbaar is, in welk laatste geval het informantenpanel sneller 
geneigd bleek de noordelijke vorm als standaard te kiezen.  
In het laatste deel van dit artikel wordt nagegaan hoe de woorden beginnend met letter a 
beschreven zijn in de laatste druk (2005) van de Grote Van Dale. Het blijkt dat ze niet steeds 
op dezelfde manier zijn behandeld en dat – het is wel eerder opgemerkt – ook de gebruikte 
labels geen vaste vorm hebben. Er wordt derhalve vastgesteld dat de GVD baat zou hebben 
bij kennisname en gebruik van de in het RBBN-bestand vastgestelde gegevens. Of het GVD, 
bij gebrek aan inzet van voldoende financiële en persoonlijke middelen, deze opmerkingen ter 
harte zal nemen blijft de grote vraag.10 
 
Belangrijk voor de woordenboekenmaker en in meer algemene zin de taalbeschrijver is het 
artikel ‘The case for a corpus’ (p. 193-204). Daarin geeft John Sinclair, de grote man achter  
het Birmingham Corpus, thans ook bekend als The Bank of English, zijn visie op de 
geschiedenis van het taalcorpus en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt.  
Het samenstellen en beschikbaar maken van een grote hoeveelheid taaltekst werd pas 
mogelijk met de komst van de computer in de jaren vijftig, ongelukkigerwijze op een moment 
dat de Chomskiaanse taalkunde hoogtij vierde. Deze, zo betreurt Sinclair nog eens, richtte de 
aandacht exclusief op de mentalistische representatie van het taalvermogen en achtte het 
gevarieerde taalgebruik zoals dat werkelijk voorkwam irrelevant. Dit zette een rem op de 
ontwikkeling van meer realistische beschrijvingsmodellen.  
Sinds de beginjaren is een ongekende massa tekst digitaal beschikbaar gekomen en daarmee 
geconfronteerd pleit Sinclair voor het gebruik van een ordelijk samengesteld, voor de 
buitenwacht verantwoord en ook toegankelijk, corpus. Het moet duidelijk zijn uit welke soort 
teksten een corpus is samengesteld. Met een fictief voorbeeld geeft Sinclair aan hoe de 
aanduiding ‘corpus’ kan worden misbruikt. Het moet bijvoorbeeld niet zo zijn dat ‘The Fisher 
Corpus of contemporary French’ in werkelijkheid zou moeten worden beschreven als ‘[an] 
amorphous heap of French data extracted from the web on no particular principle by P. 
Fisher’.  
In het laatste deel van zijn artikel maakt Sinclair onderscheid tussen ‘corpus-based’ en 
‘corpus-driven’ linguïstiek.11 Hij spreekt van ‘corpus-based’ als een bestand volgens een van 
te voren vastgesteld beschrijvingsmodel wordt bewerkt. Omdat ‘open teksten’ niet altijd 
gemakkelijk in het model passen, worden ze vaak van te voren aangepast. Het kan ook 
gemakkelijk gebeuren dat het eerder ontwikkelde model bepaalde interessante taalgegevens 
mist. Zo worden voor het Engels voorbeelden gegeven van onvoldoende herkenning van 
zogenaamde ‘multiwords’, veel gebruikte betekeniselementen die uit meer dan één woord 
bestaan, zoals ‘in spite of’.  
Zijn voorkeur gaat uit naar een ‘corpus-driven’ aanpak, waarin de beschrijvingen het hele 
corpus moeten omvatten, met inbegrip van de meer onhandelbare delen. Daarvoor kan het 
nodig zijn nieuwe beschrijvingscategorieën te ontwikkelen.  
                                                 
9 Het RBBN is digitaal toegankelijk via www.tst.inl.nl. 
10 Vergelijk hier de boven geciteerde slotwoorden van het artikel van Geeraerts en Jonker. 
11 In vergelijking hiermee ziet hij ‘corpus-assisted’ als een lossere term, die voor van alles en nog wat gebruikt 
kan worden. 

http://www.tst.inl.nl/


 
Bij wijze van uitsmijter wijd ik in deze recensie nog aandacht aan het artikel met de op het 
eerste gezicht wat mysterieuze titel ‘Ajax Amsterdam - Jupiter Nokere 7-1’ (p. 327-337). 
Waar dat over gaat wordt verduidelijkt in de ondertitel ‘Over de naamgeving van Belgische 
voetbalclubs’. Het is een hommage van ‘Clubzot’ (aanhanger van Club Brugge) Johan 
Taeldeman, bijgestaan door Timothy Colleman, aan ‘verwoed Ajacied’ Piet van Sterkenburg.  
Voor de gevolgde opzet verwijzen Taeldeman en Colleman naar het overzicht dat René Appel 
in zijn Voetbaltaal (1990: 93-100) presenteerde van de namen van Nederlandse voetbalclubs. 
Ze gebruiken echter slechts ten dele dezelfde onderverdeling.  
Er is op verschillende terreinen overeenstemming in de wijze van benoeming, maar er zijn 
toch ook opvallende verschillen. Een daarvan is te vinden in het gebruiken van de plaatsnaam. 
In België worden clubs normaliter met hun plaatsnaam genoemd, terwijl dat in Nederland niet 
hoeft, getuige Ajax, PSV, Heracles, Vitesse, Willem II, etc. Typisch Nederlands lijkt ook de 
veelvuldige toevoeging van Boys aan de plaatsnaam, waarvan België slechts heel enkele 
voorbeelden kent. 
Terwijl Appel geen aandacht schenkt aan voorvoegsels voor de clubnaam, hebben onze 
Belgische auteurs terecht een lange lijst ondergebracht in de subcategorie ‘Typische 
voetbalafko’s’. Enigszins onverwacht ontbreekt daarbij commentaar over de culturele 
overeenkomsten en verschillen. Hoewel we in beide landen flink wat benamingen vinden 
voorafgegaan door FC (= Football Club) en VV (= Voetbalvereniging), lijken verscheidene 
andere Belgische voorvoegsels toch in Nederland zeldzaam, of zelfs onbestaand. Te noemen 
zijn hier VC (= Voetbalclub) en zeker VK (= Voetbalklub), en ook CS (= Cercle Sportief), SK 
( = Sportklub of Sportkring) en KV (= Koninklijke Voetbalclub of -vereniging).  
Een categorie die in Nederland voorkomt, maar voor België niet wordt geattesteerd, is die van 
verbondenheid met het Koninklijk Huis. We denken dan aan clubnamen als Wilhelmina, 
Juliana en Oranje Nassau. 
Klassieke benamingen komen wel in beide landen voor. Opvallend populair in deze categorie 
zijn Excelsior en Sparta. Meer specifiek Belgisch lijken de clubnamen met Jupiter, Hermes of 
Apollo in de titel.  
Het artikel levert een aardige bijdrage over cultuurverschillen tussen Noord en Zuid, ook al 
worden deze niet steeds in detail aangegeven.  
 
Verschillende andere artikelen zijn in hun genre zeker niet minder interessant dan de hier 
genoemde. Maar die verdienen elders kritische aandacht. 
 
 
 
 
 
 
 


