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Een geval van particuliere taalzuivering 
 
door J. van Donselaar 
 
In 1987 schonk een collega mij bij gelegenheid van mijn pensionering een bijzonder boek, te weten het 
Verklarend handwoordenboek der Nederlandsche taal van M.J. Koenen uit 1897. Hij had dat ooit 
toevallig aangetroffen bij een tweedehandsboekhandel en het toen voor de aardigheid gekocht. Nu 
kreeg ik het; hij wist van mijn bezigheden als amateur-woordenaar. Dat ik het als ‘bijzonder’ aanmerk 
slaat niet op het jaartal, maar op de behandeling die dit exemplaar heeft ondergaan, niet van die 
collega, maar van (een) eerdere bezitter(s). Op welgeteld 43 plaatsen zijn er één of meer woorden 
doorgestreept, sommige grondig met inkt en daardoor op het eerste gezicht onleesbaar, andere met 
een simpele kras van pen of potlood, of er is iets veranderd of toegevoegd. En er zit systeem in, want, 
ook op het eerste gezicht al, blijkt dat de aldus behandelde woorden (of de begrippen waarvoor ze 
staan) misnoegen hebben opgewekt op grond van een religieuze overtuiging en daarop berustende 
opvattingen over wellevendheid en fatsoen. 
  Het is me indertijd gelukt al het weggestreepte toch aan het licht te brengen. Daarna heb ik het boek 
terzijde gelegd met de bedoeling er later nog eens aandacht aan te besteden. Daar is nu een 
aanleiding voor, want het heeft immers weinig gescheeld of er zou bij Van Dale een 
schoolwoordenboek verschenen zijn zonder een aantal woorden die van zekere christelijke zijde als 
aanstootgevend zouden kunnen worden beschouwd. 
 
Ik geef hieronder alle gevallen, verdeeld over vijf vage categorieën. Voorop staat het trefwoord, net als 
in het boek met een hoofdletter, daarachter de rest van het artikel voor zover hier ter zake doende. Wat 
in het boek weggestreept is, is hier gecursiveerd, de rest is in gewone letters. Door mij toegevoegd 
commentaar staat tussen vierkante haken. 
 
1. Betreffende God in christelijke zin, god(en) en aan deze(n) gerelateerde begrippen. 
 
- Goddelijk. de goddelijke schoonheid der lente. zij zingt goddelijk. 
- Godin (vrouw van een god). [Eerst was ‘god’ veranderd in ‘afgod’, daarna is het geheel alsnog 
weggestreept.] 
- Godes (vrouw; godheid). 
- Goddank. 
- Godist, iemand die niet aan den geopenbaarden God gelooft. 
- Hymen, de god des huwelijks. 
- Hymne, gezang of gedicht ter eere van den een of anderen god. [Dat laatste woord veranderd in 
‘God’.]   
- Gnostieken (geheimkundigen, godswijzen). 
- Zondigen. In onwetendheid zondigt men niet. 
- Nectar (godendrank; heerlijke wijn of drank). 
- Aanbidden. de Zon en de Maan aanbidden, het gouden kalf aanbidden. [‘Zijn leerlingen aanbaden 
hem’ veranderd in ‘Zijn discipelen aanbaden Hem.’] Uw door mij aanbeden dochter. [Nog een paar 
gevallen, o.m. een citaat van Tollens, en dan:] Bilderdijk zegt ‘k aanbad haar, neen, ik bad haar aan ...’. 
- Opgaand. de opgaande zon aanbidden. 
- Heiligen. Het doel heiligt de middelen. 
- N.S. ‘Notre seigneur, onze heer (Jezus Cristus)’ [als volgt veranderd ‘Notre Seigneur, onze Heere 
(Jezus Christus)’]. 
- onder Roos. de tijd baart rozen, op den duur komt alles terecht. 
- onder Snaar. alles op haren en snaren zetten, hemel en aarde bewegen. 
- Engelenbak (hoogste en goedkoopste plaats in de schouwburg ...). [Geheel, maar oppervlakkig en 
slordig bekrast.] 
- Waldenzen (bewoners van Waadland, kettersche sekte). [NB: In het onderhavige woordenboek wordt 
‘ketterij’ omschreven als ‘onttrouw aan den R.K. godsdienst’.] 
 
2. Mystiek en dergelijke. 
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- Clair-voyant(e), helderziend(e).... [Deze trefwoorden zijn met al het andere onder dit artikel (tien 
regels) getroffen door een slordig kruis.] 
- Gnome (een kwelduivel; berggeest). 
- Spiritisme (het geloof aan de werking of verschijning van geesten). 
- Houri (paradijsnimf, eeuwig jong blijvende gezellin in het paradijs van Mohammed). [De ‘Islam 
(Turksche godsdienst)’ komt er verder niet slecht af: ‘Moskee (Turksche tempel)’ en ‘Tempel (kerk)’ zijn 
onaangetast gebleven.] 
- Reliquie (overblijfsel van een heilige, bv. kleederen, beenderen, enz.). 
 
3. Lichtzinnige levenswijze. 
 
- Anglaise...ook Engelse dans. 
- onder Houden, kermis houden. 
- Lionne (gevierde schone uit de groote wereld). 
- Mommendans (gemaskerd bal). 
- Parodie (... koddige tegenhanger van een ernstig stuk). 
- Polka (naam van een bekenden Poolschen dans). 
- Reine (koningin)...reine de bal, schoonste en meest gevierde van alle danseressen. 
- Repertorium (.... lijst van stukken die in den schouwburg zullen vertoond worden). 
 
4. Onchristelijk en ander onwelvoeglijk taalgebruik. 
 
- Afgebliksemd, afbliksemsch (in hooge mate). 
- Bliksemsch (een bastaardvloek). 
- Donderen,...Hij hoort het in Keulen donderen, staat verbaasd, iem. donderen; gmz. kwellen, plagen. 
- Donderjagen (lastig maken,...), ik heb gedonderjaagd, gmz. 
- Weerlicht. Loop naar de weerlicht! een verwensing. 
- Duivekater. Wat duivekater!, d.i. de duivel hale je! 
- Overduivelen (overbluffen). Ik heb overduiveld. [Het WNT leert dat in dit geval het ‘bluffen’ steunt op 
zwaar vloeken.] 
  Bij raadpleging van het WNT blijkt omtrent al deze woorden, dat ze indertijd inderdaad gebruikt 
werden als bastaardvloek of verwensing en dat ze onderling een relatie hadden. Onder ‘afgebliksemd’ 
staat namelijk: ‘Men stelde eenvoudig voor den bliksem of donder den naam van den Boozen in de 
plaats, die mede in dergelijke uitdrukkingen [krachttermen] eene groote rol speelt; ....’ (WNT 1:951; zie 
ook 2,2:2851). 
  Dit laatste doet mij denken aan een voorval dat mij zo’n 60 jaar geleden door een betrokkene verteld 
werd. De vertegenwoordiger van een groothandel bracht zijn gebruikelijke bezoek aan een winkelier in 
een door gereformeerden gedomineerd deel van ons land. Tot zijn verbazing kreeg hij van deze toch 
goede en trouwe klant geen nieuwe bestelling. Dit herhaalde zich bij het volgende bezoek. Toen hij 
vroeg wat er aan de hand was, luidde het antwoord: “Toen U de vorige keer binnenkwam regende het 
hard en toe zei U ‘Wat een rotweer.’ Zulk weer kennen we niet, elk weer is Gods weer. En U moet 
maar niet meer komen.”   
  Ook bij de volgende gevallen gaat het blijkens het WNT om scheldwoorden of minstens denigrerende 
benamingen. 
- Gladbek (vlasbaard). [In het WNT m.a.w. ‘melkmuil’.] 
- Grijskop (scheldwoord voor grijsaard). 
- onder Sokkerig: Een sokkerige vent, een domme vent, een kalf Mozes. [Het bezwaar tegen deze 
(toen) staande uitdrukking zit ‘m wellicht in de combinatie ‘kalf’ voor een onnozele persoon en ‘Mozes’, 
die in Numeri (12,3) als zachtmoedig beschreven wordt.] 
 
6. Rest 
 
- Pragmatisch, pragmatiek [dik onderstreept] (algemeen nuttig, leerzaam).... [Waarom?] 
- Waarachtig, ... Een waarachtige gebeurtenis, ... Het is waarachtig waar. [Veranderd a.v.: Een ware 
gebeurtenis, ... Het is werkelijk waar. ‘Waarachtig’ kan in een strikt christelijke betekenis betekenen 
‘zoo waar als God’ (WNT 24:160).] 



Trefwoord, tijdschrift voor lexicografie. Jaargang 2007. http://www.fryske-akademy.nl/trefwoord 
 

 3 

- Decolleteren, (zich) hals en schouders zeer ver ontblooten. [Daarbij staat in de kantlijn een 
(aarzelend?) krabbeltje. Het WNT (Aanv. 1:1749-1748) geeft inderdaad twee citaten, van 1881 en 
1908, die onzedelijkheid suggereren.]  
 
Aan het begin is al gesteld, dat de bezwaren tegen de bewerkte woorden uit een bepaalde religieuze 
hoek lijken te komen; daar durf ik na de hiervoor gegeven, hoewel vrij oppervlakkige analyse wel aan 
toe te voegen: uit de gereformeerde (als toen geheten). 
  Dat de inspiratie voortkwam uit het geloof, blijkt mede uit de doeltreffendheid waarmee bijna alle 
woorden uit de eerste categorie zijn verwijderd, want zo mag je het wel noemen: totaal onder de inkt 
verdwenen. Bij de andere categorieën is dat alleen ‘overduivelen’ en ‘een kalf Mozes’ overkomen. Er is 
ook grondig gezocht. Ik heb het woord ‘god’ verder alleen gevonden onder Amor en Cupido. Maar wat 
de klassieke oudheid betreft is het jachtveld in het onderhavige woordenboek dan ook beperkt doordat 
achteraan een bijlage is toegevoegd met ‘Benamingen uit de fabelleer en de oudheid’. De velen daarin 
genoemd als ‘god’, ‘geest’ of iets dergelijks werden door de zuiveraar(s) kennelijk geacht in dat kader 
geneutraliseerd te zijn.   
  Bij de andere categorieën is de aanpak kennelijk meer terloops geweest. Met gemak kun je woorden 
bedenken en vinden die ongemoeid gelaten zijn. Enige voorbeelden uit 2: magie en magiër, wichelaar, 
aardgeest, waarzegger en vrijmetselaar; uit 3: wals, gavotte, menuet, quadrille, horlepijp, ballet en 
opera; uit 4: dik- en kaalkop, melkmuil, speknek, plat-, wip- en kromneus, alle waar nodig met de 
toevoeging ‘(persoon)’. 
 
Ik veronderstel, dat een meer gedetailleerde en scherpere analyse dan hier nog wel meer 
bijzonderheden over de vigerende gezindheid en het bij deze behorende taalgebruik zou kunnen 
opleveren, vooral als de onderzoeker zelf uit de onderhavige of een aan deze verwante denominatie 
zou stammen. Er zal trouwens vast al wel over geschreven zijn, wellicht eerder onder sociolinguistiek 
dan onder lexicografie. Wie wil? 
 
Nawoord. Ik wil dit boek graag doorgeven aan een wetenschappelijke bibliotheek die het niet al heeft. 
Hetzelfde geldt voor Beknopt woordenboek der Nederlandsche taal. Tweede, omgewerkte, veel 
verbeterde en vermeerderde druk van Manhave’s zakwoordenboekje. Er staat geen jaartal in, maar dat 
is 1892; zie WNT Bronnenlijst, tweede aanvulling p.49, onder Manhave. Graag suggesties.  
 
Met dank aan Everhard Reckman. 


