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RELIGIEUZE VERSCHILLEN IN DE NEDERLANDSE WOORDENSCHAT1 
 
Cor van Bree 
 
1. Inleiding 
 
Het is een bekend feit dat de taal tot op zekere hoogte, vooral in de woordenschat, een 
weerspiegeling is van de cultuur. Een belangrijk onderdeel van de cultuur is de religie. In dit 
artikel gaan we na hoe de religie en de religieuze verschillen zich weerspiegelen in het 
Nederlands en dan speciaal in de Nederlandse woordenschat. Bij Nederlands en Nederlandse 
woordenschat denken we dan vooral aan het Nederlands en de Nederlandse woordenschat zoals 
die in het noorden, in Nederland, worden gebruikt.2  
 
2. De godsdienstige situatie in Nederland 
 
Religie en wel de christelijke religie heeft van oudsher een belangrijke rol in Nederland 
gespeeld.3 Het is op dit punt overigens niet een uitzondering: ook de cultuur van andere 
Europese (en Amerikaanse) landen is doordrenkt van bijbel en christendom. Vele talen laten in 
hun woordenschat de enorme invloed daarvan zien. Ik hoef dat hier niet toe te lichten. Maar 
voor Nederland moet ook het protestantisme, in zijn calvinistische variant, genoemd worden. 
Het protestantisme stelde de bijbel centraal en dat leidde tot intensieve lezing en studie van dit 
boek. In vele gezinnen werd en wordt nog steeds één keer per dag na de maaltijd uit de bijbel of 
uit een kinderbijbel voorgelezen. Ik ken orthodox protestantse gezinnen waar dat drie keer per 
dag, bij iedere maaltijd, gebeurt. Of dat ertoe geleid heeft dat er in het Nederlands meer bijbelse 
woorden en uitdrukkingen dan in andere talen opgenomen zijn? Of dat de gemiddelde 
Nederlander meer van dergelijke woorden en uitdrukkingen kent of gebruikt dan een niet-
Nederlandstalige? Dat laatste is niet helemaal onwaarschijnlijk. Vooral aan protestantse kant 
komt het zoals te verwachten nogal eens voor dat men mensen ontmoet die hun taalgebruik met 
zulke woorden en uitdrukkingen doorspekken. Maar om deze vragen goed te kunnen 
beantwoorden zouden we natuurlijk een, waarschijnlijk zeer uitgebreid, onderzoek moeten 
instellen. 
 Maar er is nog een andere relatie tussen religie en taal in Nederland. Nederland is sinds 
de 16e eeuw altijd een land met grote godsdienstige tegenstellingen geweest. Uit die eeuw 
dateert de fundamentele splitsing in katholiek en protestants. Anders dan bijvoorbeeld in Polen 
                     
 1 Dit artikel is gebaseerd op een lezing die gehouden is op het Regionaal Colloquium Neerlandicum 3-5 juni 2004 
te Warschau. Het is de bedoeling dat de tekst van deze lezing in de handelingen hiervan zal verschijnen. Dit is tot 
op heden (25 januari 2007) nog niet gebeurd. De hier afgedrukte tekst is een enigszins gecorrigeerde en aangevulde 
en vooral geactualiseerde versie. Enkele alinea's in het begin en aan het einde zijn ook terug te vinden in Van Bree 
2005. 

 2 Ik beperk me tot de standaardtaal. Een apart onderwerp is de invloed van de religie en van religieuze verschillen 
op de dialecten. Zie hiervoor bijvoorbeeld Weijnen 1949 of Weijnen 1966, 85-88. 

 3 Ik laat in deze bijdrage de niet-christelijke godsdiensten, bijvoorbeeld het jodendom en de islam, buiten 
beschouwing. 
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triomfeerde er niet de Contra-Reformatie maar ook de Reformatie behaalde er niet de 
eindoverwinning. Er handhaafde zich dus een tegenstelling tussen katholiek en protestant. Maar 
ook binnen de Reformatie ontstonden er tegenstellingen. Van het begin af aan waren er drie 
hoofdrichtingen, de doperse (die we nog terugvinden bij de doopsgezinden), de lutherse (die we 
nog terugvinden bij de hedendaagse lutheranen) en de calvinistische. Laatstgenoemde richting 
werd dominant, zo dominant dat doopsgezinden en luthersen in de marge terechtkwamen.4  
 Vervolgens hebben zich zoals bekend binnen het calvinisme heel wat afsplitsingen 
voorgedaan. Het begon al met de arminianen oftewel de remonstranten in de 17e eeuw; vanaf 
de 19e eeuw kwamen er nog heel wat bij. Het is niet mogelijk hier in het kort de Nederlandse 
kerkgeschiedenis te beschrijven. Laten we voor het gemak binnen het calvinisme vier 
stromingen onderscheiden: gereformeerd, bevindelijk-gereformeerd, gematigd orthodox (ook 
wel midden-orthodox genoemd), vrijzinnig. Gereformeerd en bevindelijk gereformeerd zouden 
we als goed orthodox (of streng orthodox) samen kunnen nemen. Een bepaalde stroming 
kunnen we in meer dan één kerk terugvinden en omgekeerd vinden we soms binnen één kerk 
meer dan één stroming vertegenwoordigd. Daarnaast zouden we ook nog van vrolijk orthodox 
kunnen spreken als overkoepelende term voor groepen en kerken van de zogeheten 
evangelische richting. 
 Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw hebben zich belangrijke verschuivingen 
voorgedaan. De Gereformeerde Kerken bijvoorbeeld vertegenwoordigden vroeger samen met 
andere kerken het gereformeerde calvinisme. Later werden ze, met uitzondering van 
behoudende groepen, steeds gematigder of zelfs vrijzinnig. Ze zijn nu ook samen met de 
Nederlands Hervormde en de Lutherse kerk opgegaan in de Protestantse Kerk van Nederland. 
In deze kerk zijn alle richtingen vertegenwoordigd.  
 Alle genoemde tegenstellingen zijn tot voor kort sterk voor het Nederlandse bewustzijn 
aanwezig geweest. Een typerend grapje luidt: één Nederlander een godsdienst, twee 
Nederlanders een kerk, drie Nederlanders een scheuring. Dat laatste klopt nog altijd: niet 
iedereen is het eens met de zojuist genoemde kerkfusie, met als gevolg dat er dissidente 
gemeenten zijn ontstaan. 
 Hoe manifesteren zich die godsdienstige tegenstellingen in de Nederlandse 
woordenschat? Bij de beantwoording van deze vraag zullen we ons beperken tot het 
Nederlands van de twintigste eeuw. Uiteraard heeft ook het religieuze deel van de 
woordenschat een eigen geschiedenis. Het zou echter de perken van deze bijdrage te buiten 
gaan wanneer we ook daarop zouden ingaan.  
 Voordat we nu de gestelde vraag beantwoorden, is het goed een aantal 
onderscheidingen te maken. 
 
3. Religieuze woordenschat. Inleidende opmerkingen 
 
We moeten om te beginnen onderscheid maken tussen woorden voor religieuze zaken 
(referenten) en woorden van religieuze groepen. In het laatste geval zouden we van 
religiolecten, althans van religiolectisch woordgebruik kunnen spreken. We kunnen hier van 
vaktaal tegenover groepstaal spreken. De eerste term verdient enige toelichting. Bij vak, in een 

                     
 4 Een splitsing binnen het katholicisme deed zich voor rond 1700 met het ontstaan van de oud-katholieke kerk.  
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ruime zin, moeten we denken aan een bepaalde sector van de (veronderstelde) werkelijkheid, in 
casu de religieuze werkelijkheid. Van een vaktaal in engere zin is sprake bij een terminologie, 
waarbij de termen een scherp afgebakende betekenis hebben gekregen. Zo'n terminologie 
bestaat ook op religieus gebied, namelijk in de theologie. Ik geef een paar voorbeelden: 
heiligmaking (sanctificatio), predestinatie (voorbeschikking), rechtvaardiging (justificatio), 
theodicee, triniteit, vleeswording (incarnatie). (Het Nederlandse equivalent voor triniteit: 
heilige drie-eenheid of heilige drievuldigheid, zou ik niet tot de theologische váktaal willen 
rekenen. Daarvoor is de term ook onder gewone gelovigen te bekend.)   
 De typisch theologische vaktaal zullen we buiten beschouwing laten. Ook zullen we 
geen aandacht besteden aan het situationele aspect, namelijk aan speciale religieuze registers 
als bijvoorbeeld het kerkdienstregister met zijn vaste sacrale formules en vaak archaïsch 
woordgebruik. Buiten beschouwing blijven verder typische stijlverschijnselen waarmee we ons 
in het grensgebied van taal en taalgebruik bevinden. Ik denk hier aan in religieuze taal graag 
gebruikte, en vaak geconventionaliseerde, tautologieën als bidden en danken, Heer en Heiland, 
borg en middelaar, beeld en gelijkenis. Hiernaast komen ook tegenstellingen voor als in in 
voor- en tegenspoed (Zie hierover Wierenga 1996). Ten slotte besteden we geen aandacht aan 
de zogeheten tongentaal, waarmee we buiten de taal in de strikte zin van het woord 
terechtkomen (Zie hierover Roelofs 1994). 
 
4. Woorden voor religieuze zaken 
 
Bij de woorden voor religieuze zaken zijn er vele die algemeen christelijk zijn: bekering, 
belijdenis (in ruime zin), evangelie, goedertierenheid (in feite alleen gezegd van God), heilig, 
kerk, liturgie, ootmoed. Sommige hebben naast een geestelijke ook een wereldlijke betekenis, 
bijvoorbeeld oordeel en vlees. In deze beide gevallen is de wereldlijke betekenis de oudste en is 
de religieuze betekenis door specialisatie ontstaan. Maar het kan ook omgekeerd en dan is er 
sprake van geseculariseerd woordgebruik, bijvoorbeeld in 't is zonde, wanneer je iets morst of 
breekt. Er zijn ook woorden voor typisch katholieke zaken als albe, biecht, consecratie, 
eucharistie, hostie, kazuifel, legeraalmoezenier, mis, vormsel, of woorden voor typisch 
protestantse zaken als belijdenis (belijdenis doen in de kerk en dan als lidmaat aangenomen 
worden5), classis, dominee, Heilig Avondmaal, kerkeraad, leger- en vlootpredikant, ouderling. 
En woorden met een katholieke en een protestantse betekenis. Zo is een diaken bij de 
katholieken 'iemand die alle wijdingen behalve de laatste heeft ontvangen' en bij de 
protestanten 'iemand die zorgt voor mensen die in enigerlei nood verkeren'. Een ander 
voorbeeld is predikant. Bij de protestanten is dat een synoniem van dominee, bij de katholieken 
wordt diegene bedoeld die in de dienst de predikatie zal houden. Degene die de eigenlijke 
dienst doet, heet de celebrant, die te vergelijken is met de liturg bij de protestanten.6 Dat het bij 

                     
 5 Volgens Royen 1933 (582) hebben Hollandse katholieken deze uitdrukking van de protestanten overgenomen in 
de zin van 'eerste heilige communie doen', evenals danken in de betekenis 'bidden na tafel'. Dat geldt uiteraard voor 
de katholieken van de jaren dertig. Hoe het nu daarmee gesteld is, is mij niet bekend. 

 6 Meijers (1952) noemt predikant 'degene die de preek houdt' ook voor protestants taalgebruik, wat mijzelf niet 
bekend voorkomt, evenmin als het door hem genoemde liturgist in plaats van liturg. Hier kan een tijdsverschil in 
het spel zijn. 
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al deze woorden alleen om de zaken gaat, blijkt uit het feit dat ook protestanten indien nodig 
het woord biecht zullen gebruiken en katholieken het woord belijdenis in de hierboven gegeven 
specifieke betekenis.7 
 
5. Woorden voor religieuze zaken bij verschillende religieuze groepen 
 
5.1. De gegevens 
 
De categorie die in deze paragraaf ter sprake komt, omvat woorden die door verschillende 
religieuze groepen worden gebruikt. Ze worden echter ook gebruikt voor religieuze zaken die 
voor de bedoelde groepen (ongeveer) identiek zijn. (Het verschil met de woorden onder 4 is 
echter niet altijd even scherp). Voorbeelden zijn (voor het streepje staat het protestantse, 
daarachter het katholieke equivalent): wonderbare spijziging - broodvermenigvuldiging 
(vermenigvuldiging der broden), consistorie - sacristie, doop - doopsel, heilige drie-eenheid - 
heilige drievuldigheid, opstanding - verrijzenis, verzoeking - bekoring8. Het (overigens ook 
neutrale) begrafenis tegenover uitvaart zou eveneens als voorbeeld kunnen dienen. Royen 
(1933, 582; 1953, 686) wijst op het gebruik van augustijner, dominicaner, franciscaner (niet-
katholiek) tegenover augustijn, dominicaan, franciscaan (katholiek). Michels (1966) wijst op 
het verschijnsel dat Vlamingen en zuid-Nederlandse katholieken agnus dei, benedictus, 
introitus, gloria, kyrie, sanctus niet-onzijdig gebruiken: de agnus dei, noordelijke sprekers 
daarentegen onzijdig: het agnus dei enz. Als we bij noordelijke sprekers ook aan katholieken 
moeten denken, is dit natuurlijk niet een geheel zuiver voorbeeld. Een uitspraakkwestie is 
catechismus tegenover catechissemus. De laatste uitspraak hoorde ik eens over de televisie van 
Kardinaal Alfrink. In hoeverre deze uitspraak echt katholiek is, kan ik niet beoordelen. Verder 
vermeldt Royen (1933, 582) dat hij heeft horen beweren dat ook in het meervoud kruisen 
tegenover kruizen het geloofsverschil tot uiting komt. Hij zegt daarbij niet wat katholiek en wat 
protestant zou zijn.  
 Ook in bijbelse namen komt het verschil tussen protestant en katholiek naar voren: Elia 
- Elias, Elisa - Helizeüs, Jesaja - Isaïas, Jeremia - Jeremias, Johannes - Joannes, Jona - Jonas, 
Noach - Noë, Richteren - Rechters, Salomo - Salomon, Simson - Samson (vergelijk Royen 
1933, 582 en Van Dalen-Oskam & Mooijaart 2000, 26-27). Er kan zelfs een verschil in 
beklemtoning zijn: Melchizédek - Melchízedek.  
 Een verschil binnen het Protestantisme is de uitspraak van Christus, christelijk, 
christen: aan de goed orthodoxe kant hoort men de uitspraak met ch, aan de andere kant die met 
k. Een ander intra-protestants verschil, een echt sjibbolet, is dat tussen Heere (goed orthodox) 
tegenover Heer (gematigd orthodox, vrijzinnig). Het liefst moet Heere in geschrifte ook met 
dubbel <ee> gespeld worden. He(e)re c.q. Heer is in de Bijbel in veel gevallen de Nederlandse 

                     
 7 Een mooie verzameling van "roomsche woorden", ook van de hierna te bespreken categorie, bevat Stellwagen 
1902. Zie ook Knippenberg en Oudejans 1987 en Bomers e.a. 1988. Voor protestantse woorden en termen zie 
Fokkema Andreae 1987. Zie voor katholieke woorden ook Stienstra 2005. 

 8 Volgens Bennink 1958 zou het verschil tussen verzoeking en bekoring verband kunnen houden met een verschil 
in zienswijze: laatstgenoemd begrip ligt eerder in de morele sfeer, eerstgenoemd begrip in de sfeer van twijfel en 
geloofverlies.  
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weergave van het Hebreeuwse Adonai, dat bij de joodse voorlezing gebruikt wordt wanneer er 
in de tekst het Tetragrammaton staat, de bekende vier letters die in Latijnse transcriptie met 
JHWH worden weergegeven. In een groot aantal gevallen in het Nieuwe Testament is het de 
vertaling van het Griekse kurios, gebruikt voor Christus. We hebben in Heer tegenover Heere 
met een bekend twistpunt te maken. Matthias de Vries en Abraham Kuyper hebben er al over 
geadviseerd (zie Overdiep 1935-1936). Bij de nieuwe oecumenische bijbelvertaling (die in 
2004 verscheen) is het een punt van bespreking geweest of als Godsnaam niet alleen Heere 
maar ook Heer niet beter vermeden kon worden. Het voorstel van feministische c.q. 
feministisch-gezinde zijde om bij de Godsnaam mannelijke associaties te vermijden en 
voortaan van de Eeuwige (Aanwezige, Ene) te spreken, heeft het niet gehaald. De weergave van 
kurios door heer is uiteraard van feministische zijde niet aangevochten.  
 Een overgang naar de volgende categorie (niet-religieuze woorden bij religieuze 
groepen) vormt gelukkig dat protestanten liever gebruiken dan het katholieke zalig. 
Eerstgenoemden wensen ons liever een gelukkig dan een zalig nieuwjaar! (hoewel de 
"oudejaarswens" een zalig uiteinde! mij als protestant niet vreemd voorkomt).  
 
5.2. De verklaring van de verschillen 
 
Hoe kunnen de verschillen verklaard worden? Hiervoor zou per woord of uitdrukking een apart 
onderzoek nodig zijn. Ik noem enkele mogelijkheden. De katholieke termen en uitdrukkingen 
doen soms wat latinistisch of gallicistisch aan. Broodvermenigvuldiging kan een vertaling zijn 
van la multiplication des pains en qua vorming zou ver-rijzenis met re-surrectio vergeleken 
kunnen worden, drievuldig-heid met trin-itas en misschien ook doop-sel met baptis-ma. 
Katholieken hadden meer contact met het Latijn en, via tweetalige Vlamingen, kunnen ze ook 
meer contact met het Frans gehad hebben. Zoals verderop besproken zal worden, moeten we 
ook bij andere uitdrukkingen in die richtingen denken. Het protestantse verzoeking kan dan 
juist een germanisme zijn (zie Kloeke 1957), als gevolg van contacten met het Duitse 
lutheranisme. Consistorie (lat. consistorium, fra. consistoire) werd bij de calvinisten een term 
voor de plaatselijke kerkeraad. Vandaar ging door metonymie de benaming over op de kamer 
waar de kerkeraad vergaderde (een verkorting van consistoriekamer is ook mogelijk). Zo 
ontstond het protestantse consistorie. Wat Augustijn tegenover Augustijner enz. betreft, hier 
kan de oorzaak zijn dat een van beide partijen, de protestantse, niet zo met de referent in 
kwestie vertrouwd was en daardoor de term in kwestie vervormde. Augustijner, Dominicaner, 
in plaats van de oorspronkelijke vormen Augustijn, Dominicaan, kunnen als stapelvormen 
ontstaan zijn, waarbij ook invloed van het Duits in het spel geweest kan zijn. Onwetende 
protestanten hebben ook het genus van agnus dei, benedictus veranderd.  
 De bijbelse naamsvarianten kunnen verband houden met verschillende vertaaltradities 
(vergelijk Meijers 1952). De katholieke varianten komen op drie na voor in de Vulgaat9; 
uitzonderingen zijn Johannes en Jona en uiteraard Liber Iudicum voor Rechters/Richteren. In 
de Petrus Canisius-vertaling vind ik Elias, Eliseüs, Isaïas, Jeremias, Jonas, Noë, Rechters, 
Salomon, Samson maar Johannes. In de Willibrordvertaling vind ik alleen nog Rechters terug. 
De oudste uitgaven van de Statenvertaling hebben in het Oude Testament de "protestantse" 

                     
 9 Ik heb de Württembergse uitgave van 1969 volgens de uitgave van 1592 onder Paus Clemens VIII geraadpleegd. 
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varianten (maar naast Salomo ook de genitief Salomons) maar in het Nieuwe Testament de 
"katholieke" als Elias, Eliseï (genitief), Joannes, Jonas, Jone (genitief), Noë en Salomon. 
Opvallend in het Nieuwe Testament zijn ook verbogen vormen als (dese roept) Eliam en (de 
brieven) Pauli. Latere uitgaven hebben de protestantse varianten.10 De Vulgaat en de Canisius-
vertaling lijken bepalend voor het katholieke taalgebruik geweest te zijn, de Statenvertaling, in 
ieder geval de latere uitgaven daarvan, voor het protestantse. Een probleem is Jo(h)annes: we 
zouden op grond van de Vulgaat ook bij de katholieken de vorm met h verwachten. Is Joannes 
als een uitspraakvariant van <Johannes> te begrijpen? In een groot deel van de Vlaamse 
dialecten ontbreekt de h als foneem en een Vlaamse uitspraak Joannes kan zich vanuit 
Vlaanderen naar de Nederlandse katholieken hebben uitgebreid. Het verschil in klemtoon bij 
Melchizedek kan het gevolg zijn van het feit dat de protestanten zich beter bewust waren van de 
etymologie: Melchi-zedek letterlijk 'koning rechtvaardige'. (Over de namen in de Nederlandse 
bijbelvertalingen en de historische achtergronden ervan handelt Heikens 2005.)  
 Christen met [ch] moet wel als een hervergrieksing van de uitspraak worden begrepen. 
Ook hier kan het feit dan men zich meer bewust was van de bijbelse bron, een rol gespeeld 
hebben. Heere ten slotte is in klankvorm en spelling de oude vorm, die door goed-orthodoxen 
uit eerbied voor referent én naam wordt gehandhaafd. Vergelijkbaar is de 17e-eeuwse spelling 
<Godt>, die zich lang wist te handhaven ook nadat de spelling <dt> op het eind van woorden in 
onbruik was geraakt. <Godt> bestond immers uit vier letters evenals het Tetragrammaton!   
 De protestantse vermijding van zalig kan er verband mee houden dat protestanten het 
derde gebod (de naam van God niet ijdel gebruiken) serieuzer nemen dan de katholieken. Zalig 
doet hun te veel denken aan de hémelse zaligheid. Ze zullen dan ook niet gauw van een gerecht 
zeggen dat het zalig smaakt. Ik heb gereformeerde dames gekend (ze hadden in Vlaardingen 
een garen-en-bandwinkeltje) voor wie de kleurbenaming hemelsblauw al taboe was. Gebruikte 
een klant deze benaming, dan werd deze terechtgewezen. In ieder geval lijken (leken) de 
katholieken meer te vloeken dan de protestanten (zie Van Sterkenburg 2001, 163). Aan 
misbruik van de naam Jezus zullen (zouden) de laatstgenoemden zich in ieder geval niet 
schuldig maken.  
 
5.3. De Tale Kanaäns 
 
Tot slot van deze paragraaf nog iets over de Tale Kanaäns. Hiermee komen we aan de uiterst 
rechterzijde van het Protestantisme terecht. Kees van de Ketterij heeft er een uitvoerig werk 
over geschreven (Van de Ketterij 1972; zie voor een bespreking van dit werk Van Bree 1975). 
Het bedoelde woordgebruik is typerend voor de bevindelijk gereformeerden. Van de Ketterij 
noemt ze piëtisten, de volksmond rekent ze nog vaak, met een term die geen basis meer heeft in 
de werkelijkheid, tot de zwarte-kousenkerken. Kenmerkend voor de bevindelijkheid is een fijn 
uitgestippelde bekeringsweg waarop een groot aantal stadia (standen) moet worden doorlopen. 
Bij iedere stand behoren specifieke bevindingen waar ook een specifieke manier van 
uitdrukken (woord, woordgroep, frase) bij hoort. Die manier van uitdrukken wordt voor de 

                     
 10 In de Delftse bijbel van 1477 (ed. C.C. de Bruin, Amsterdam/Alphen aan den Rijn, 1977), waarin alleen het 
Oude Testament voorkomt, vind ik de "katholieke" varianten inclusief ditmaal Jonas (N.B. Johannes komt niet in 
het Oude Testament voor.) 
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ervaring van de piëtist met de ervaring zelf gegeven en is daar onlosmakelijk mee verbonden. 
Zaak en woord zijn voor de piëtist dus één. Een voorbeeld zijn drie uitdrukkingen waarin het 
woord zondaar voorkomt: zondaar zijn '(onder andere) zichzelf leren kennen als iemand die 
voortdurend zondigt', zondaar worden '(onder andere) erkennen dat men door zijn zonden de 
eeuwige dood verdiend heeft', zondaar blijven 'niet tot volkomen heiligheid komen'. Met deze 
drie uitdrukkingen komen we in drie verschillende stadia terecht. Maar niet alle elementen van 
de Tale Kanaäns zijn aan stadia gebonden, bijvoorbeeld niet de vele benamingen die er voor 
Christus bestaan: Gids, Held der Verlossing, Herder, goede Herder, Leidsman, overste 
Leidsman, Verlosser, Verlosser Israëls, Weg tot de Vader enz. In de Tale Kanaäns komen het 
vaktalige (in ruime zin) en het groepstalige samen: het gaat hier om de specifieke ervaringen 
van mensen die tot een specifieke groep behoren en daarover op een voor hun groep specifieke 
manier spreken. Ook het situationele aspect is aanwezig: de woorden worden gebruikt in de 
situatie waarin de bevindingen van Godswege worden gegeven. Veel termen die binnen het 
bevindelijk gereformeerde religiolect worden gebruikt, zijn uiteraard uit de bijbel afkomstig. 
Dat geldt ook voor de term Tale Kanaäns die we terugvinden in de profetie van Jesaja (19:18), 
waarin van Egyptische steden wordt gezegd dat de taal van Kanaän er gesproken zal worden. 
Zie hiervoor verder Roukema 1987. 
  
6. Niet-religieuze woorden bij verschillende religieuze groepen 
 
6.1. De gegevens 
 
Het interessants is de categorie die nu aan de orde komt. Deze bevat woorden en uitdrukkingen 
met een volstrekt wereldlijke betekenis, die echter bij verschillende religieuze groeperingen in 
gebruik zijn. Het gaat hier weer om verschillen tussen katholiek en protestant. Of beter 
geformuleerd: tussen katholiek en niet-katholiek. Bij niet-katholiek moeten we ook denken aan 
niet-kerkelijken en niet-gelovigen. En verder is het beter te spreken van van huis uit katholiek 
en van van huis uit niet-katholiek.  
 De bedoelde verschillen leerde ikzelf in eerste instantie kennen uit Meijers 195211. Als 
het meest opvallende verschil noemt hij dat tussen op de eerste plaats en in de eerste plaats 
zoals deze uitdrukkingen in opsommingen worden gebruikt.12 Het eerste wordt door 
katholieken gezegd, het tweede door niet-katholieken. Voor het katholieke karakter van op de 
eerste plaats zal Meijers (hij noemt zijn bronnen niet) zich gebaseerd hebben op een aantal 
eerder verschenen artikelen: Van Haeringen 1934 (111, noot), Van Ginneken 1936-37, Royen 
1933, Royen 1935, Salverda de Grave 1935. Hij noemt nog meer verschillen. Zo heeft hij 
geconstateerd dat op vakantie en op verlof katholiek zijn en met vakantie en met verlof niet-
katholiek. Achter "op vacantie" zet hij tussen haakjes "Linie", achter "op verlof" "Maasbode", 
allebei katholieke kranten van zijn tijd. Ik neem aan dat we dit zo moeten begrijpen dat hij de 
uitdrukkingen met op in deze kranten en niet in andere heeft aangetroffen. Verder noemt 
Meijers op zich (katholiek) tegenover op zichzelf (niet-katholiek). Andere combinaties met zich 
                     
 11 Dit boek is ontstaan uit stukjes die Meijers, als opvolger van Charivarius, schreef voor De Groene 
Amsterdammer. 

 12 Een andere uitdrukking hebben we in een zin als onze school staat op de eerste plaats. Hierin is op algemeen. 
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of zichzelf, bijvoorbeeld in zich en in zichzelf, horen hier uiteraard ook bij (vergelijk Royen 
1935, 27 en Royen 1953, 691). Maar ik zou zelf nog meer willen noemen zonder de pretentie 
volledig te zijn. Om te beginnen aan de andere kant (niet katholiek) tegenover van de andere 
kant (katholiek). En verder kataloog tegenover katalogus. Kataloog hoorde ik altijd van een 
bevriende frater, bij wie ook opviel dat hij brochure als brochuur uitsprak. In ieder geval 
moeten de beide volgende verschillen worden toegevoegd. 
 Ten eerste een verschil waarop Van Haeringen wijst in een artikeltje uit 1969 (Van 
Haeringen 1969). Deze constateert dat het woord zus voor 'speciale bloedverwante' bij 
katholieken minder gemeenzaam klinkt dan bij niet-katholieken. Ten tweede een verschil in 
uitspraak van het onbepaalde lidwoord een. Als men iemand dit als één, dus met een volle 
vocaal, hoort uitspreken, kan men ervan op aan dat de betreffende persoon op een katholieke 
school gezeten heeft. Op dit verschijnsel werd in 1953 door Damsteegt de aandacht gevestigd 
(Damsteegt 1953). Hij brengt het in verband met een ander verschijnsel dat rond die tijd is 
gesignaleerd, namelijk dat vooral katholieke auteurs graag het onbepaalde lidwoord met <'n> 
(geapostrofeerd) aanduiden. Ze zijn zo gewend aan de uitspraak van een als één dat ze als ze de 
uitspraak met sjwa willen aanduiden, sterk de behoefte voelen de vorm met de apostrof te 
gebruiken. Meijers (1952) betwijfelt overigens of <'n> vooral katholiek gebruik is. 
 
6.2. De betrouwbaarheid van de gegevens  
 
Er moeten ten aanzien van de genoemde verschillen de nodige vragen gesteld worden. Ten 
eerste: kloppen de observaties wel? Preciezer geformuleerd: kloppen de observaties wel voor 
de tijd waarin ze gedaan werden? Tegenwoordig kunnen de verhoudingen namelijk anders 
liggen. Hoewel we daarmee rekening moeten houden, gebruik ik in het vervolg toch maar het 
presens. De hypothese kan dan bijvoorbeeld zijn dat op de eerste plaats alleen door katholieken 
en in de eerste plaats alleen door niet-katholieken wordt gezegd. Maar we kunnen de hypothese 
ook in een mildere vorm formuleren: op de eerste plaats wordt mééstal door katholieken 
gebruikt en in de eerste plaats mééstal door niet-katholieken. Of met nog meer relativering: 
meestal door van húis uit katholieken c.q. meestal door van húis uit niet-katholieken. Dat in de 
eerste plaats in ieder geval óók door katholieken gebruikt wordt, laat Royen (1935, 22-24; 
1953) zien aan de hand van een aantal katholieke auteurs onder wie Van Ginneken en Weijnen. 
Hij heeft ook voorbeelden van Vlamingen die in deze uitdrukking in gebruiken. Frater S. 
Rombouts (Rombouts 1947) deelt over zichzelf mee dat hij sinds vele jaren in de eerste plaats 
schrijft. Aan de andere kant vinden we bij Royen (1953, 685) en Michels (1966, 189) de 
constatering dat de protestanten van de Brabantse Westhoek op de eerste plaats zeggen. Royen, 
hoogleraar te Utrecht, beroept zich hiervoor op zijn protestantse collega in de theologie S.F.H.J. 
Berkelbach van der Sprenkel. Dat katholieken van op op in kunnen overgaan, constateert 
Michels (1966). Deze vermeldt dat hijzelf tijdens zijn universitaire studie in Utrecht het andere 
voorzetsel is gaan gebruiken. Ook Royen (1953, 688) spreekt van katholieken die op 
universiteiten of door de lectuur van liberale kranten op door in vervangen hebben. Zij doen dat 
volgens hem ongemerkt, wat Michels voor zichzelf betwijfelt.  
 Het (overwegend) katholieke karakter van op de eerste plaats durf ik niet discutabel te 
stellen. Dat durf ik evenmin voor het katholieke karakter van op vakantie, op verlof, op zich, 
augustijn enz. Waarom zou ik de waarnemingen van vroegere neerlandici in twijfel trekken? Ze 
kloppen ook met de eigen indrukken die ik steeds heb opgedaan maar waarvan ik helaas geen 
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aantekeningen heb gemaakt. Ze kloppen ook met de meeste reacties van lezers, in NRC 
Handelsblad van 25 en 28 augustus 2003, op de hieronder genoemde column van Ewoud 
Sanders. Het spreekt echter vanzelf dat een uitvoerig literatuuronderzoek nodig zou zijn om die 
indrukken te verifiëren. Dat onderzoek zou zich over een ruime periode moeten uitstrekken 
maar in verband met de ontwikkelingen sinds de jaren zestig niet verder mogen gaan dan 1970. 
Voor een latere tijd is de katholiciteit van op vakantie wel betwijfeld. Ewoud Sanders bracht de 
uitdrukking ter sprake in zijn rubriek 'Woordhoek' in NRC Handelsblad van 21 juli 2003. Hij 
verwijst naar de grote Van Dale, die vanaf 1976 (tot 1992) bij op vakantie vermeldt: "dat wel 
als speciaal kath. beschouwd wordt, wsch. ten onrechte". Sanders laat wel de mogelijkheid 
open dat op vakantie een regionale oorprong heeft, namelijk het katholieke zuiden. Daardoor - 
zo zou ik hem willen interpreteren - lijkt het katholiek te zijn.13 
 Aan de katholiciteit van het veelvuldig gebruik van zus en de uitspraak van het 
onbepaalde lidwoord met volle vocaal, valt mijns inziens niet te twijfelen. Het katholieke zus 
heb ik vaak gehoord en het katholieke één is mij kort geleden nog opgevallen in een Leidse 
oratie die door iemand met een onverdachte katholieke afkomst werd uitgesproken. Wat betreft 
kataloog en brochuur, die verbind ik in mijn herinnering aan die ene frater, wat empirisch 
natuurlijk een zwakke basis is. Ook voor de katholiciteit van het door mij genoemde van de 
andere kant durf ik niet in te staan.14 
 
6.3. De verklaring van de verschillen 
  
In de tweede plaats moet de vraag gesteld worden wat de verklaring voor de religiolectische 
verschillen kan zijn (gesteld dat ze inderdaad bestaan c.q. bestaan hebben). Meijers stelt de 
verklaring van op de eerste plaats aan de orde. Hij noemt Van Ginneken (1936-37), volgens 
wie op de eerste plaats afkomstig zou zijn uit de Mechelse catechismus, die in Nederland bijna 
drie eeuwen in gebruik is geweest. Deze verklaring bleek later niet te kloppen: op de eerste 
plaats was niet in de catechismus terug te vinden. Radio-pater F. Otten, door Royen (1953, 
684) genoemd, komt de eer toe daarop als eerste gewezen te hebben.15 

                     
 13 Sanders vermeldt ook de in het Stijlboek van Prisma gegeven mogelijkheid dat op vakantie gaan altijd betekent 
dat je op reis gaat terwijl met vakantie gaan ook kan inhouden dat je thuis vakantie viert. Evenals de 
Taaladviesdienst van Onze Taal vindt hij dat onzin. Marianne van Scherpenzeel (taaladviesdienst Vlaamse 
Parlement) deelt mij in een e-mail echter mede dat zij in een discussie met collega's taaladviseurs gemerkt heeft dat 
men in Vlaanderen dat onderscheid misschien toch wel maakt. Het is mogelijk dat taaladviseurs en/of gewone 
taalgebruikers dat onderscheid later zijn gaan maken, vanuit de bewust of onbewuste behoefte om aan een 
vormverschil ook een betekenisverschil te verbinden. Op vakantie gaan kan daarbij semantisch door op reis gaan 
zijn beïnvloed. 

 14 Marianne van Scherpenzeel (zie noot 17) deelt mij mede dat zij zeker aan gebruikt in de combinatie aan de ene 
kant...aan de andere kant. Los denkt ze ook weleens van de andere kant te gebruiken. N.B. Ze is van Nederlandse 
afkomst maar woont al meer dan 30 jaar in Vlaanderen (eerst in Hoevenen, later in Wilrijk). 

 15 Otten stuurde Royen ter controle onder andere een Antwerpse druk van 1756 en een Mechelse van 1842. Ik heb 
zelf drie drukken in de Leidse universiteitsbibliotheek geraadpleegd: een beknopte druk van Antwerpen 1734, een 
beknopte van Turnhout 1816 en een uitgebreide van Mechelen 1832 (in feite een nieuwe druk volgens die van 
1788). In geen van deze drukken heb ik de uitdrukking op de eerste [enzovoort] plaats aangetroffen. 
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 Net als Sanders denk ik voor op de eerste plaats in zuidelijke richting (vergelijk ook 
Rombouts 1947). Ik ben daartoe ook voor een aantal andere uitdrukkingen geneigd. Salverda 
de Grave (1935) wijst erop dat er in de dialecten van Noord-Brabant en Vlaanderen een zekere 
voorkeur bestaat voor op in plaats van in: op de vijver, op gewijde aarde begraven worden, op 
de klas, op de prochie van Wormhout, op het department van de Leye; op zes jaren, op een 
oogwenk, op een ommezien, op korte tijd, op drie kwartier enz.16 De voorkeur zou dus in de 
eerste plaats regionaal bepaald zijn. Dat wordt bevestigd door het feit dat ook de protestanten 
van de brabantse Westhoek op de eerste plaats zeggen (zie hierboven). Op de eerste plaats en 
ook op vakantie, op verlof kunnen dus uit het katholieke zuiden gekomen zijn en zich 
vandaaruit naar noordelijke katholieken hebben verbreid. Als we met Royen (1953) aannemen 
dat ook op 'n klas zitten en op gewijde aarde begraven worden katholiek taalgebruik zijn, kan 
dat ook voor deze uitdrukkingen gelden. Invloed van gezaghebbende personen en geschriften 
kan een stimulerende rol gespeeld hebben. Ook bij in de eerste plaats: het succes daarvan kan 
bevorderd zijn door het gebruik ervan in de Statenvertaling (Van Ginneken 1936-1937). Een 
zuidelijke oorsprong kunnen we ons ook voorstellen bij van de andere kant, dat als gallicisme 
heel goed bij min of meer tweetalige Vlamingen ontstaan kan zijn (vergelijk De Vreese 1899, 
598, en Peeters 1930, waarin het een belgicisme genoemd wordt). Hetzelfde kunnen we 
aannemen voor kataloog (vergelijk Frans catalogue; zie WNT 3, 2, kol 1975) en voor 
brochuur. (Bij kataloog kan ook aan duitse invloed gedacht worden: Katalog.)  
 Ook in de eerste plaats is, namelijk door Van Haeringen (1934, 111 noot; ook 1962, 
247), als gallicisme beschouwd: vergelijk en premier lieu. Hij hield daarbij ook rekening met 
invloed van de uitdrukking in plaats van. Ook Van Ginneken (1936-37) en Royen (1953) 
dachten aan een gallicisme. Salverda de Grave (1935) betwist dat we met een gallicisme te 
maken zouden hebben, omdat het hier om een gewoon concept gaat, waarvoor men zo niet zo 
snel een uitdrukking aan een andere taal ontleent.17 Voor het noorden (Nederland) vind ik de 
Franse invloed zelf ook minder waarschijnlijk, vooral omdat nog in het Middelnederlands in en 
op bij plaats en ook anderszins gemakkelijk konden variëren. Dat was ook later nog het geval 
zoals Royen (1935) laat zien (zie ook Van Ginneken 1936-37). Wel kan Franse invloed het 
gebruik van in bij tweetalige Vlamingen gestimuleerd hebben; omgekeerd kan de gallicistische 
verdenking bij hen op in de hand gewerkt hebben (volgens Peeters 1930 is op de eerste plaats 
een belgicisme) evenals aan in aan de andere kant. Dat betekent variatie in deze uitdrukkingen 
aan de Vlaamse kant. De katholieken van het zuiden van Nederland zullen minder last hebben 
van Franse invloed. We zouden dus kunnen aannemen dat op de eerste plaats en misschien ook 
van de andere kant vooral bij hen in gebruik zijn. Bij op vakantie, op verlof was eventuele 
Franse invloed niet in het spel. Dat zou kunnen betekenen dat zowel de Nederlandse 
katholieken als de Vlamingen graag de uitdrukking met op gebruiken. Op verlof (Hageland) 
wordt in Peeters 1930 zelfs een belgicisme genoemd. (Wel vinden we daarin als gallicisme in 
vakantie (Frans en vacances) vermeld.) Een zekere germanistische neiging18 kan bij de 

                     
 16 Collega Ludo Beheydt (Louvain la Neuve & Leiden) attendeerde mij op op café en op restaurant gaan. Op de 
klas klonk hem dubieus in de oren. 

 17 De Salverda de Grave overtuigde Royen (1953) echter niet evenmin als hij dat Van Haeringen deed (volgens 
mondelinge mededeling van laatstgenoemde aan Royen).  

 18 De germanistische neiging kan uit purisme voortgekomen zijn: uit afweer van Franse ontleningen en 
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Vlamingen op vakantie, op verlof nog bevorderd hebben: vergelijk Duits auf Urlaub (trouwens 
ook Engels on holiday). Maar misschien is bij zulke gewone uitdrukkingen zo'n vreemde 
invloed toch niet waarschijnlijk.19 
 In zich, en naar analogie ook op zich, zou ik vooral uit Latijnse invloed willen 
verklaren: vergelijk in se. Dat verklaart meteen ook de katholiciteit ervan. Maar ook het Duits 
kan via an sich invloed hebben uitgeoefend, wat bij zo'n filosofisch aandoende term zeker niet 
uitgesloten moet worden. Aan een zuidelijke oorsprong hoeft hier niet speciaal gedacht te 
worden. In Vlaanderen is het wel als germanisme verdacht gemaakt, naar het voorbeeld van an 
sich en für sich (vergelijk Peeters 1930). Of dit daar een eventueel gebruik van zichzelf heeft 
bevorderd, is de vraag: de Vlaamse angst voor germanismen lijkt me minder groot dan die voor 
gallicismen (zie noot 18).   
 Voor het minder gemeenzame gebruik van zus moeten we juist aan een noordelijke, dat 
wil zeggen Nederlandse oorsprong denken. Van Haeringen (1969) schrijft het toe aan een 
zekere semantische overbelasting bij de katholieken van het woord zuster. Zowel bij 
katholieken als niet-katholieken kan dit 'verpleegster' betekenen, bij de katholieken bovendien 
'non'. Dat stimuleert het gebruik van zus als aanduiding van een bepaalde bloedverwante. Het 
diminutief is overigens altijd zusje. In reactie op Van Haeringen 1969 wijst Steenbergen (1969, 
319) erop dat in Vlaanderen het gebruik van zus even gemeenzaam klinkt als bij de noordelijke 
niet-katholieken. Ik zou het zelf zo willen formuleren dat zuster bij de vlamingen semantisch 
minder overbelast is dan bij de noordelijke katholieken. Zuster wordt door hen weliswaar ook 
voor een non gebruikt maar een verpleegster wordt met juffrouw aangesproken (tenzij het een 
non is want dan is het weer zuster). Steenbergen zelf wijst op het conservatieve karakter van het 
Vlaams en op het feit dat men zus te noordelijk vindt klinken.  
 Voor de uitspraak van het onbepaalde lidwoord als één zouden misschien weer aan een 
Vlaamse oorsprong kunnen denken. Doordat de Vlamingen het Standaardnederlands in eerste 
instantie als een boekentaal aanleerden, maakten ze zich nogal eens aan spelling-uitspraken 
"schuldig". De uitspraak van het onbepaalde lidwoord met ee zou in dit kader kunnen passen. 
Dat vooral Vlaamse "predikanten" de sjwa als éé konden uitspreken, vinden we vermeld bij 
Ternest (1872, 23). Hij signaleert die uitspraak echter vóór een morfeem- of woordgrens 
gevolgd door een klinker: dee engelen, mijnee (h)anden enz.  
 
7. Moderne ontwikkelingen 
 
Sinds de jaren zestig hebben zich, zoals reeds vermeld, op godsdienstig gebied belangrijke 
verschuivingen voorgedaan. Deze verschuivingen kunnen we karakteriseren met de 
trefwoorden: oecumene, ontdogmatisering, horizontalisering, democratisering, informalisering, 
ontkerkelijking. Het laatstgenoemde fenomeen houdt overigens niet in dat de Nederlanders 

                                                                             
gallicismen zocht de Vlaming weleens zijn heil bij het Duits. Zo ken ik alleen van Vlamingen het werkwoord 
bestatigen (vergelijk Duits bestätigen), dat waarschijnlijk een purisme is voor confirmeren. 

 19 Op vakantie, op verlof zijn ook wel als contaminaties verklaard. De oorspronkelijke uitdrukkingen zijn dan met 
vakantie, met verlof en daarin is dan met door op vervangen onder invloed van op reis. Maar deze verklaring maakt 
niet het verschil tussen katholiek en niet-katholiek duidelijk: waarom zouden de katholieken eerder dan de niet-
katholieken tot contaminatie geneigd zijn? 
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minder religieus geworden zijn. Ze zijn dat alleen niet meer zo vaak in kerkelijk verband. Er is 
nu eerder sprake van een soort relimarkt, waarop iedereen het geloof van zijn/haar gading 
zoekt. 
 Als gevolg van de oecumenische toenadering zijn oude tegenstellingen, ook in het 
woordgebruik, verdwenen. Nieuwe tegenstellingen zijn ontstaan, die tot nieuwe 
woordverschillen hebben geleid. Wat het laatste aspect betreft, in de progressieve of 
oecumenische sfeer zijn nieuwe manieren van uitdrukken ontstaan. Uit een oecumenische 
universiteitsgemeente (Leiden) ken ik de Eeuwige in plaats van de Heer (voor God), 
overweging of meditatie in plaats van preek,20 pastor (nu ook gebruikt voor een pastoraal 
medewerker bij de katholieken) in plaats van dominee of pastoor, dienst van de tafel in plaats 
van eucharistie of Heilig Avondmaal enz.21 
 Wat betreft het eerste aspect, het verdwijnen van de oude tegenstellingen, heb ik onder 
149 informanten een onderzoekje gesteld waarvan ik in Van Bree 2005 een gedetailleerd 
verslag heb uitgebracht. Bij de religieuze terminologie (consistorie/sacristie, 
opstanding/verrijzenis, heilige drie-eenheid/heilige drievuldigheid, Jesaja/Isaïas, 
doopsel/doop) bleek een trend ten gunste van de protestantse varianten naar voren te komen. 
Die trend kan bevorderd zijn door de moderne katholieke en oecumenische vertalingen. Dat 
hoeft overigens niet te betekenen dat die trend zich in alle gevallen zal manifesteren. Zo is mijn 
indruk dat, omgekeerd, het katholieke uitvaart ook bij protestanten (niet-katholieken) steeds 
meer in zwang raakt. Bij de wereldlijke uitdrukkingen lijkt er juist een trend ten gunste van de 
katholieke varianten te bestaan. De oecumene is dus niet zonder gevolgen voor het Nederlandse 
woordgebruik gebleven. Toch kunnen religieuze tegenstellingen nog altijd een rol spelen. 
bijvoorbeeld bij het gebruik van u en jij. Tegen ouders wordt nu meestal anders dan vroeger jij 
gezegd. Dat geldt echter niet voor orthodox-protestantse milieus, wat ongetwijfeld verband 
houdt met het daar nog aanwezige gevoel voor gezagsverhoudingen. Zie hiervoor het in 
Vermaas 2002 beschreven onderzoek. 
 

                     
 20 Het woord meditatie wordt bij protestanten van oudsher ook wel gebruikt voor een wat lossere preek in een niet 
helemaal officiële dienst. 

 21 Zie voor de verschillen tussen progressieven en verontrusten De Lange 1975. 
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