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VOORAF 
 
Op lexicografisch gebied is er het afgelopen jaar veel gebeurd. Dat heeft een duidelijk stempel gedrukt op de 
inhoud van dit nummer, zoals blijkt uit de rubrieken Boekbesprekingen, Signalementen en Berichten. Zonder de 
andere publicaties te kort te willen doen, denken we dan heel speciaal aan Nicoline van der Sijs� omvangrijke 
Chronologisch Woordenboek en aan de al wat eerder afgesloten, maar later verschenen, drie delen Aanvullingen 
op het WNT. Aan deze beide publicaties wordt dan ook de meeste aandacht besteed. Bijzondere gebeurtenissen 
waren ook de oraties van de twee leden van ons Genootschap die ruim een jaar geleden tot bijzonder hoogleraar 
waren benoemd. Hierover wordt gerapporteerd in de rubriek Berichten. 
  
Nu het WNT, afgezien van bepaalde bijstellingen, is afgesloten, kan de aandacht meer uitgaan naar hoe vroegere 
generaties WNT-redacteuren hun taak vervulden. Hoe benutten ze bijvoorbeeld hun woordenboekbronnen? 
Daarvan wordt een beeld geschetst in Ike van Hardevelds indringend onderzoek naar het gebruik dat is gemaakt 
van Meijers Woordenschat. Haar stuk wordt voorafgegaan door Henk Heikens� beschouwing over de spelling 
van Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, een uitwerking van de lezing gehouden op onze 
bijeenkomst van 8 november j.l. De rubriek Woorden is na een korte afwezigheid weer terug. 
 
Betalingsherinneringen zijn apart bijgesloten voor leden die hun contributie over het jaar 2002 nog niet hebben 
voldaan. Geen bericht is dus goed bericht.  
 
Bijdragen voor de volgende Woordenaar worden ingewacht uiterlijk per 15 september aanstaande.   
(JP) 
 
 
HEBREEUWSE EN JIDDISJE WOORDEN IN HET NEDERLANDS 
 
Henk Heikens 

 
Volgens de NRC heet de huidige Israëlische premier Sharon, maar volgens Trouw wordt het land geleid door 
Sjaron. Wat hij in het vooruitzicht heeft gesteld, is volgens Van Dale 1999 sjalom of sjaloom, maar was volgens 
Koenen 1986 shalom of shaloom. De taal waaraan dit laatste woord is ontleend, heet volgens de ene bron Ivrith 
en volgens de andere Iwriet of nog anders. 
 
We leven in een taalgebied waarin de spelling redelijk nauwkeurig bij wet is vastgelegd. Niettemin vallen er 
terreinen aan te wijzen waarop weinig is geregeld. Daartoe behoort dat van de leenwoorden uit talen met een 
ander schrift. Zo staat in Van Dale zowel chabber als gabber, en zowel broge als brooche. Ook het Groene 
Boekje weet van varianten: koosjer, kosjer, koosjere, kosjere (naast kousjer). Bovendien geeft het twee 
mogelijke afbreekplaatsen: koos-je-re en ko-sje-re. 
 
Verschil in schrijfwijze zorgt in de maatschappelijke communicatie vaak nauwelijks voor problemen. Maar een 
immigrant kan beter niet onder verschillend gespelde namen worden geadministreerd, zoals het ook hinderlijk is 

  



om hetzelfde woord in een catalogus of register van twee of meer plaatsen bijeen te moeten lezen. Bovendien 
wordt in een land met een vastgelegde spelling verwacht dat ergens te vinden is 'hoe het moet'. 
 
Spellingvarianten bij woorden uit het Hebreeuws waren aan de orde in een gesprek in 1995 tussen drie mensen 
van de Bibliotheca Rosenthaliana van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, het Nieuw Israelietisch 
Weekblad en de Vereniging Hebreeuws. Er zou voor deze woorden een keer een apart 'groen boekje' moeten 
komen, zo concludeerden [p. 2] ze, bestemd voor allen die aan een dergelijke vraagbaak behoefte hebben, zoals 
redacties van dag- en weekbladen, teletekstschrijvers en ondertitelaars, auteurs die over Israël of joodse 
onderwerpen publiceren, vertalers en medewerkers van informatiecentra, bibliotheken en musea. Het drietal ging 
aan de slag. Er werd een werkgroep samengesteld van zeven mensen van verschillende disciplines en daarnaast 
een raad van betrokkenen uit verschillende sectoren van de Nederlandse en Vlaamse samenleving. In deze raad 
zou kunnen worden nagegaan in hoeverre taalgebruikers zich in voorgestelde schrijfwijzen zouden kunnen 
vinden. 
 
In 1996 ging het project van start, gesubsidieerd door onder andere de Nederlandse Taalunie en het Prins 
Bernhard Fonds, en dit jaar 2002 zal bij de Sdu in Den Haag de uitkomst ervan worden gepubliceerd: 
Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands (hierna: de woordenlijst). 
 
Op 8 november 2001 vertelden twee leden van de werkgroep erover in een bijeenkomst van het Matthias de 
Vries-Genootschap. Deze bijdrage is het vervolg daarvan. 

 
Afstemming 
 
De uitnodiging van het genootschap was voor de werkgroep alleszins welkom. Bij arbeid met een normerend 
doel zijn openheid, contacten en afstemming immers essentieel. In verband daarmee werd een aantal keren 
overlegd met vertegenwoordigers van Van Dale Lexicografie en met het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, 
als basiswerkplaats voor het Groene Boekje. Verder werden in verschillende Nederlandse en Belgische 
periodieken berichten en artikelen over het project gepubliceerd met de vraag aan geïnteresseerde lezers of ze 
wilden meedenken. Dezelfde vraag werd gesteld in een persoonlijke brief aan ruim vijftig betrokkenen. 
 
Toen eind 2000 de eerste proef van de beoogde lijst werd rondgestuurd, leverden daarop dan ook ruim 
vijfentwintig geïnteresseerden schriftelijk commentaar, dat in totaal ruim honderd bladzijden telde. Dezelfde 
betrokkenheid bleek te bestaan bij de tweede, tevens laatste proeflijst van juli 2001. 

 
Keus van talen 
 
Al in een vroeg stadium werd besloten om niet alleen woorden uit het Hebreeuws, maar ook uit het Jiddisj op te 
nemen, hoezeer beide talen ook van elkaar verschillen. De sociale groepen die er het meest vertrouwd mee zijn, 
vallen namelijk voor een belangrijk deel samen: beide zijn allereerst 'joodse' talen. Het Jiddisj bevat dan ook een 
belangrijk aantal leenwoorden uit het Hebreeuws en bedient zich bovendien van hetzelfde schrift. 
 
Aramees stond niet op het programma, maar werd evenmin uitgesloten als andere talen die voor 'joodse' of 
'Israëlische' woorden in het Nederlands hebben gezorgd. Zo zal men in de woordenlijst niet vergeefs zoeken naar 
mene tekel en mammon (Aramees), falaffel en intifada (Arabisch), synagoge (Grieks), snoge (Portugees), 
maranen (Spaans), tedesco (Italiaans) en falasja (uit Ethiopië). 

 
Keus van woorden 
 
Verder werd besloten om ook woordcombinaties en eigennamen op te nemen, al gebeurt dat in woordenlijsten en 
woordenboeken gewoonlijk niet. Daarbij werd rekening gehouden met de context waarin taalgebruikers in ons 
taalgebied woorden uit het Hebreeuws en Jiddisj tegenkomen. Een aantal daarvan komt voor in min of meer 
vaste verbindingen, die zich dikwijls laten vergelijken met samenstellingen: bet midrasj, kal wachomer, 
pikoeach nefesj, sjier hamaälot en Tora sjebeal pee. Verder zouden bijvoorbeeld de media geholpen zijn met een 
gids waarin een spellingkeus wordt gemaakt bij namen als Awraham/Avraham, Bethlehem/ Betlehem, 
Nabloes/Nablus en Rashi/Rasji. 
Bijbelse namen die alleen in de bijbel voorkomen, werden uitgezonderd, vooral omdat het Nederlands 
Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting hadden besloten om hun lijst 'Bijbelse namen' te herzien. 
Met degenen die daarmee waren belast, werden onder andere via de raad contacten onderhouden. Namen als 
Ester en Jericho, die ook buiten de bijbel een rol spelen, staan echter wel in de woordenlijst. 

  



 
Waarnaar men echter weer vergeefs zal zoeken, dat zijn vele woorden in 'Resten van een taal, woordenboekje 
van het Nederlandse Jiddisch' van Hartog Beem (Assen 1967) en in 'Het Joodsch in Nederland' van J.L. 
Voorzanger en J.E. Polak (Amsterdam 1915). Het meeste daarin wordt namelijk niet of nauwelijks meer actief 
gebruikt. Ook bevat de nieuwe publicatie geen woorden die in de gedaante van een andere taal in het Nederlands 
onderdak hebben gekregen, zoals alfa en Johannes. Wel zijn Bargoense woorden van Jiddisje herkomst 
opgenomen, zoals bajes, gabber, joetje, kassiewijle en koter. 
 
De uiteindelijke woordenlijst telt zo'n drieduizend lemma's. De meeste daarvan zijn afkomstig uit het excerperen 
van ruim honderd schriftelijke bronnen. Verder waren Van Dale (Nederland) en de Standaarduitgeverij (België) 
zo vriendelijk om een lijst te sturen van de Hebreeuwse en Jiddisje woorden in hun woordenboekbestanden. Ook 
werden gericht woorden bijeengebracht. Zo werden maanden en feesten en Israëlische presidenten die nog niet 
in de verzameling voorkwamen, toegevoegd. 
 
De selectie zal overigens onvermijdelijk een wat arbitrair karakter dragen, doordat nauwelijks kwantitatieve 
gebruiksgegevens beschikbaar zijn. Mede daardoor was het niet altijd gemakkelijk te beoordelen [p. 3] of een 
Hebreeuws woord dat in Nederlandse context werd aangetroffen, een ontlening was of een eenmalig beroep op 
een vreemd taaleigen. Er zullen dus woorden in de lijst staan die daarin niet thuishoren, terwijl andere ten 
onrechte zullen ontbreken. 
 
Voor de laatste biedt de inleiding van de woordenlijst een voorziening, namelijk algemene regels om 
Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands weer te geven, zodat redactiebureaus niet in verlegenheid 
hoeven te raken, als zich over twee jaar een nieuwe Israëlische politicus aandient. Wie op deze bureaus geen 
Hebreeuws kent, kan te rade gaan bij regels om Engels gekleurde weergaven te vernederlandsen. 

 
Keus van gegevens 
 
Over de woorden worden dezelfde gegevens verstrekt als in het Groene Boekje, dus: spelling, afbreekplaatsen, 
lidwoord en buiging. Lidwoord en buiging worden echter alleen vermeld, voorzover die in de praktijk 
voorkomen. Zo zijn geen meervoudsvormen of trappen van vergelijking geconstrueerd. Bovendien wordt op 
dezelfde manier als in Van Dale de plaats van de klemtoon aangegeven, en wordt de taal van herkomst vermeld. 
In de loop van het project, toen zicht kwam op de beperkingen van de spellingmogelijkheden, werd besloten om 
bovendien, waar nodig, de uitspraak aan te geven. 
 
Wat de woorden betekenden, zou aanvankelijk volgens een afspraak met de raad alleen maar worden aangeduid, 
zodat men op redactiebureaus wist dat men bij kiboetsnik met een persoon te maken had, en niet met een drank, 
ziekte of wapen. Toen veel beoordelaars echter bleken te verwachten dat de publicatie ook voor de betekenis zou 
worden geraadpleegd, werd besloten om de betekenisaanduidingen uit te breiden tot beknopte 
betekenisomschrijvingen. Daarbij werd de kiboetsnik tot een lid van een kibboets. 

 
Ingeburgerden en vreemdelingen 
 
De vraag hoe de drieduizend woorden het best kunnen worden geschreven, heeft de werkgroep het meest 
beziggehouden. Deze woorden hebben een verschillende graad van inburgering, met aan de ene kant 
bijvoorbeeld bolleboos en aan de andere bijvoorbeeld eroev tavsjilien. Tussen beide loopt een doorgaande lijn 
waarop zich allerlei andere woorden bevinden, zoals enerzijds sabbat en anderzijds sjabbat. 
 
Spellingproblemen waren er nauwelijks bij de woorden aan de bolleboos-kant. De schrijfwijze daarvan ligt vast 
of kon gemakkelijk met behulp van de Nederlandse regels worden bepaald. Vragen deden zich vooral voor bij 
vreemdelingen als eroev tavsjilien. 
 
Letters of klanken 
 
Allereerst moest een principiële keus worden gemaakt: zouden letters worden omgespeld ('translitteratie') of 
klanken worden weergegeven ('transcriptie')? De werkgroep koos voor het laatste. Ten eerste is elk 
spellingsysteem van oorsprong een transcriptiesysteem, zoals het schrijfonderwijs illustreert. Daarbij moeten 
kinderen immers klanken die ze horen, omzetten in letters die kunnen worden gelezen. 
 

  



Ten tweede willen de meesten bij een woord uit Verweggistan liever weten hoe dat wordt uitgesproken dan hoe 
het op z'n Verweggistaans wordt geschreven. Bij een Verweggistaanse schrijfwijze wordt namelijk een vreemd 
spellingsysteem in het Nederlands geïntroduceerd, wat tot niet-bedoelde uitspraken kan leiden. Een op z'n 
Verweggistaans geschreven woord in een Nederlandstalige tekst zal immers op z'n Nederlands worden 
uitgesproken, tenzij apart de uitspraak ervan wordt geleerd, zoals bij eau de cologne en computer. Zo zullen de 
namen van twee joodse feesten anders klinken bij de translitteraties Hanukka (in Van Dale) en Purim (in 
bijbelvertalingen), dan bij de transcripties in de woordenlijst Chanoeka (eveneens in Van Dale) en Poeriem. 

 
Regels en acceptatie 
 
De praktijk is alleen ingewikkelder dan de vorige alinea's suggereren. In onze wereld lopen translitteratie- en 
transcriptiesystemen namelijk door elkaar. Ook de werkgroep liet zich door het Hebreeuwse schrift gezeggen, 
bijvoorbeeld daar waar translitteratie geen gevolgen had voor de uitspraak, zoals bij de keus van de laatste letter 
van Mossad. Daar komt bij dat sommige translittererende spellingen burgerrecht hebben verworven, zoals de 
weergave van de klank [ie] met de letter i in Tel Aviv en Sjamir (wat er klinkt, staat in deze bijdrage tussen 
vierkante haakjes). Anderzijds kunnen translittererende weergaven tot spellinguitspraken leiden die gemeengoed 
worden. Wie wil weergeven wat er gezegd wordt, moet bijvoorbeeld Elat en Roet schrijven, maar door het 
omzetten van letters werd het Eilat en Ruth. Dat heeft bijbehorende 'oneigenlijke' uitspraken opgeleverd. De 
werkgroep is daar niet tegenin gegaan. Want in de maatschappelijke realiteit waartoe taal behoort, is de beste 
spelling niet die met de beste regels, maar de spelling die door zoveel mogelijk Nederlanders en Vlamingen als 
de minst slechte wordt geaccepteerd. 
 
Vooral hierom heeft de werkgroep over een aantal lastige kwesties pas beslissingen genomen, nadat die daarover 
het oordeel had gevraagd van de leden van de raad en van andere betrokkenen. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de 
weergave van de sjwa (als klank en als schriftteken; beracha/bracha, tesjoeva/tsjoeva, [p. 4] sjtettel/sjtetl), en bij 
de keus tussen v en w (Ivriet/Iwriet, Jaäkov/Jaäkow, tesjoeva/tesjoewa). Verder werden vastgelegde of 
ingeburgerde schrijfwijzen ongewijzigd overgenomen. Het bleef dus B'nai B'rith en werd niet Benee Briet. 
 
Hierbij kreeg de werkgroep te maken met de dominante rol van het Engels in het internationale verkeer. Zo is de 
Israëlische havenstad [Chefa] door het Engels Haifa gaan heten, welke weergave vervolgens de algemene 
gebruikelijke is geworden. Ook presenteren Israëlische instellingen zich in westers schrift vaak op een Engels 
gekleurde manier (Yad Vashem). Engels is ook de taal van de internationale persbureaus. De NRC neemt over 
wat die schrijven. Daardoor staat daarin Netanyahu. Trouw laat zich meer aan het Nederlands gelegen liggen en 
spelt daarom Netanjahoe. 

 
Taal- en uitspraakverschillen 
 
Ondanks de beperkingen die hiervoor zijn genoemd, bestaan er nog ruime mogelijkheden om klanken van 
vreemdtalige woorden op z'n Nederlands weer te geven. Daarbij kwam de werkgroep voor de vraag te staan: 
welke klanken? 
 
Want ten eerste zijn er taalvariëteiten, zoals asjkenazisch en sefardisch Hebreeuws, West- en Oost-Jiddisj, die 
leenwoorden hebben geleverd die zonder standaardisatiestreven naast elkaar voortleven: sjabbat en sjabbos, 
Toure en Toire. Besloten werd om daartussen geen keus te maken, maar om enigszins frequent voorkomende 
variëteiten alle op te nemen, met onderlinge verwijzingen. Dat had ook betrekking op bijvoorbeeld namen met 
naast elkaar een Nederlandse en een Hebreeuwse versie, zoals Abraham/Avraham, en Adam (met de klemtoon 
vooraan) / Adam (met de klemtoon achteraan). 
 
Ten tweede zijn er uitspraakverschillen. Op universiteiten wordt [Mosjè] gezegd, maar in joodse kring klinkt 
veelal [Mosjee]; de een zegt [Pèsach], de ander [Peesach]. Die verschillen bestaan ook in het Nederlands. Maar 
[naatuur], [nattuur] en [netuur] (met sjwa) worden op maar één manier geschreven: natuur. Als bij de spelling 
van Hebreeuwse en Jiddisje woorden ook maar één uitspraak zou worden gehonoreerd, welke zou dat dan zijn? 
De werkgroep koos bij het Hebreeuws voor datgene wat in Nederland en Vlaanderen na de Tweede 
Wereldoorlog steeds meer als norm is gaan gelden: wat er in Israël wordt gezegd, en bij het Jiddisj voor een 
soort algemeen Oost-Jiddisj dat geleidelijk is ontstaan. Er is dus geselecteerd. 
 
Toch zijn niet alle uitspraakverschillen in de woordenlijst weggewerkt. Zo staat in het Groene Boekje en in Van 
Dale Jiddisch [Jiddies]. Maar juist kenners van deze taal zeggen aan het eind niet [s], maar [sj]. Daarom staat in 
de woordenlijst: Jiddisj, Jiddisch. 

  



 
Spellingkwesties 
 
Na de beslissingen over de uitspraak dienden de echte spellingkwesties zich aan. De meeste daarvan hadden 
betrekking op klankverschillen tussen het Hebreeuws en het Nederlands. Ter illustratie een klinker- en een 
medeklinkerkwestie. 
 
Het Hebreeuws kent geen fonologisch verschil bij [a/aa], [e/ee], [i/ie] en [o/oo]. Het maakt voor de betekenis dus 
niet uit of je [sjaloom] zegt of [sjalom]. Als Hebreeuwse woorden echter in het Nederlands worden geschreven, 
gebeurt dat in een taal waarin je niet [boom] kunt zeggen, als je [bom] bedoelt. Er moest dus een keus tussen 
enkele en dubbele letters worden gemaakt. Omdat de fonetische realiteit in een meerderheid van de gevallen het 
best wordt weergegeven door enkele letters, koos de werkgroep die als uitgangspunt. 
 
Om in het Nederlandse schriftbeeld de klankwaarde van de korte [a], [e], [i] of [o] te bewaren kan het nodig zijn 
de medeklinker erna te verdubbelen: balletje, koppen. Zo'n verdubbeling komt niet overeen met het Hebreeuwse 
schrift, dat in het verleden bepalend is geweest voor Nederlandse weergaven van Hebreeuwse woorden. 
Bovendien zou die niet een fonologisch, maar slechts een fonetisch onderscheid aangeven. De werkgroep 
realiseerde zich dat de uitspraak van de klinker het nauwst luistert, als die klemtoon heeft (vgl. de Nederlandse 
regels bij ie/i: actieve versus activeren, knieën versus oliën). Daarom besloot ze tot de algemene regel om de 
beklemtoning bij beslissingen over de weergave van klinkers een belangrijke rol te laten spelen. Vandaar -ach- 
in chacham, tegenover -aach- in paached. 
 
Deze voorbeeldwoorden leiden een andere kwestie in, die zich kan voordoen zodra het open of gesloten zijn van 
een lettergreep van belang wordt: waar eindigen lettergrepen precies, met name daar waar twee Nederlandse 
letters één klank weergeven, zoals het geval is bij ch (met de afbreking ervoor: la-chen), ng (met de afbreking 
ertussen: lan-ge), sj (van bijvoorbeeld masjiach) en ts (van bijvoorbeeld tsietsiet). Zou de synagogale preek een 
dro-sje worden of een droos-je? Het werd het laatste. 
 
Voor een medeklinkerkwestie zorgde de Hebreeuwse klank [ch]. Voor de hand lag een weergave met ch, maar in 
het Nederlands bestaat een neiging naar een g, die heeft gezorgd voor goochem, en ook voor gazan. Nu wordt g 
in de Nederlandse randstad ongeveer hetzelfde uitgesproken als ch, maar in Vlaanderen bestaat een duidelijk 
verschil. Hierom koos de werkgroep voor ch (chazan), maar besloot tegelijk om niet te tornen aan ingeburgerde 
g-spellingen. De gevallen daarvan werden in overleg met Van Dale geselecteerd. Zo wordt chochma (wijsheid) 
in de woordenlijst vergezeld door een [p. 5] woord uit de huidige voetbalwereld: gogme (spelintelligentie). 
 
Bij de spellingbeslissingen moesten in een aantal gevallen knopen worden doorgehakt. Dat gebeurde in het besef 
dat elke beslissing zou zorgen voor taalgebruikers die er weinig gelukkig mee zouden zijn. 

 
Meer in de inleiding 
 
Meer valt te lezen in de inleiding van de woordenlijst, zoals over kwesties bij de andere taalgegevens 
(beklemtoning, afbreken, uitspraak, lidwoord, buiging, taal van herkomst en betekenis), en over bijvoorbeeld 
noord-zuid-verschillen. 
 
In de inleiding worden verder allen genoemd die medewerking hebben verleend. Hier worden alleen de leden 
van de werkgroep vermeld die op het titelblad staan: Henk Meijering, Hilde Pach, Jaap de Rooij, Abraham 
Rosenberg, Ariane Zwiers en Henk Heikens. 
 
HET WNT EN MEIJERS WOORDENSCHAT* 
 
Ike van Hardeveld 
 
Inleiding 
 
Binnenkort verschijnt op Internet, in het elektronisch tijdschrift Trefwoord, een uitvoerig artikel over de bijdrage 
die woordenboeken uit de zestiende eeuw hebben geleverd aan het Woordenboek der Nederlandsche Taal. 
Hierin wordt beschreven welke zestiende-eeuwse woordenboeken door het WNT zijn aangehaald, hoe dikwijls 
dat is gebeurd, en vanaf welk jaar. Bovendien hoe die aanhalingen eruit zien en welke functie ze hebben in hun 
context. 

  



  
Het is de bedoeling dat van dit artikel, getiteld �Zestiende-eeuwse woordenboeken in het WNT�, komend jaar 
een vervolg zal verschijnen onder de titel: �Zeventiende-eeuwse woordenboeken in het WNT�. Hierin zal op 
overeenkomstige wijze worden beschreven welk gebruik het WNT heeft gemaakt van lexicografische werken uit 
de zéventiende eeuw. 
 
De beide onderzoeken die aan deze bijdragen ten grondslag liggen waren omvangrijk en tijdrovend, zodat het 
noodzakelijk was om te werken met steekproeven. Soms voerde dat tot resultaten die verder uitgewerkt hadden 
kunnen worden wanneer volledigheid was betracht en aan kleine deelaspecten meer tijd was besteed. Om tot 
globale eindresultaten te komen heb ik me tijdens mijn onderzoek vaak moeten beheersen en me beperkt tot het 
noodzakelijke.  
 
Verleidelijk was het dus om als eerste onderdeel van het tweede onderzoek � dat naar de zeventiende-eeuwse 
woordenboeken in het WNT � een onderwerp te kiezen, dat met meer volledigheid kon worden uitgevoerd. Op 
die manier waren er resultaten te behalen die met het nemen van steekproeven, hoe uitvoerig ook, onbereikbaar 
zijn.  
 
Als alle stof die daarvoor in aanmerking komt, zonder enige uitzondering wordt onderzocht, dan zijn de 
resultaten nu eenmaal nauwkeuriger dan wanneer er met steekproeven wordt gewerkt, hoe omvangrijk ze ook 
mogen zijn. Dat geldt wel heel in het bijzonder als het gaat over het WNT, dat door onregelmatigheden wordt 
gekenmerkt. Zelfs van een lexicografische bron met een ingewikkelde voorgeschiedenis van heruitgaven en 
bewerkingen, waar door het WNT in de loop der jaren op velerlei wijzen naar verwezen is, zijn door 
volledigheid van onderzoek vrijwel alle aanhalingen te traceren.  
 
Object van het deelonderzoek werd de bijdrage aan het WNT van één enkel zeventiende-eeuws woordenboek, 
namelijk het werk dat door de gebruikers meestal �Meijers Woordenschat� is genoemd. Deze lexicografische 
bron heeft een zeer complexe voorgeschiedenis, die hier om te beginnen uiterst summier zal worden 
weergegeven1.  
 
De eerste druk van de Woorden-Schat2 verscheen in het midden van de zeventiende eeuw, in 1650, anoniem als 
Nederlandtsche Woorden-Schat. Het was een woordenboekje van bastaardwoorden, naar later bleek 
samengesteld door de weinig bekende Johan Hofman uit Haarlem3, en bevatte 152 bladzijden met ruim 3.700 
artikelen. De tweede druk van 1654, met dezelfde titel, was een bewerking door de meer bekende 
Amsterdammer Lodewijk Meijer. Deze bewerkte ook de derde druk uit 1658, die hij de licht gewijzigde titel 
Nederlandsche Woordenschat gaf, en die hij verdeelde in een eerste deel met bastaardwoorden, en een tweede 
deel met konstwoorden4. De vierde druk van 1663, eveneens door Meijer uitgebreid en bewerkt, had dezelfde 
titel en eenzelfde verdeling in twee delen. Meijers laatste bewerking was de vijfde druk van 1669. Hij noemde 
het woordenboek nu voor het eerst L. Meijers Woordenschat, en voegde er een derde deel aan toe met 
verouderde en ongewone woorden.  
 
[p. 6] Na Meijers dood volgden nog zeven uitgaven van de Woorden-Schat, in de jaren 1688, 1698, 1720, 1731, 
1745, 1777 en 1805. Er waren twee ongewijzigde herdrukken bij, die van 1698 en 1731. De overige uitgaven 
werden herzien, zowel door bekende bewerkers, onder wie David van Hoogstraten in 1720, en Ernst Willem 
Cramerus in 1777, als door onbekende, van wie de �Verscheiden Taalminnaars� in 1805 de laatste waren. 
Belangwekkend is het om waar te nemen hoe het WNT in de loop der jaren gebruik heeft gemaakt van de 
gecompliceerde Woorden-Schat, die achtereenvolgens bestond uit één, twee en drie delen, die drie soorten 
lemma�s bevatte, die twee keer van titel veranderde en die twaalf uitgaven kende, waarvan tien verschillende.  
 
De Woorden-Schat staat bekend als een bastaardwoordenboek, maar in feite was het meer dan dat. Het begon 
inderdaad als een klein woordenboekje met bastaardwoorden, namelijk vernederlandste uitheemse woorden, en 
soms Franse woorden, die in hun uitspraak vernederlandst konden zijn. In de tweede druk werden tevens konst-
                                                           
1 Uitvoerige gegevens over de twaalf drukken van de Woorden-Schat bij: I. van Hardeveld, Lodewijk Meijer (1629-1681) als 
lexicograaf. Diss., Utrecht 2000. Een overzicht van de omvang der verschillende drukken in dat werk � hier verder �Van 
Hardeveld 2000� genoemd - op p. 158 en 339. 
2 Met de aanduiding �Woorden-Schat� kan in dit artikel elke druk van het woordenboek bedoeld zijn. 
3 Leven en werk van Johan Hofman zie: I. van Hardeveld, �Op zoek naar een onbekende... Wie was Johan Hofman, 
samensteller van de Nederlandtsche woorden-schat?� Jaarboek van de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie. 
Overzicht van het jaar 1996. Leiden 1997. Op p. 54-88. 

  
4 Over deze begrippen later meer. 



woorden als ingang opgenomen. Dat waren zuiver uitheemse wetenschappelijke termen, die echter niet 
behoorden tot de Franse taal. In de derde druk werden de nogal ongelijksoortige bastaardwoorden en 
konstwoorden gescheiden en ondergebracht in twee afzonderlijke delen. In de vijfde uitgave van de Woorden-
Schat werd daarnaast een derde deel opgenomen, waarvan verouderde en ongewone woorden uit het Nederlands 
het trefwoordenbestand uitmaakten. 
 
De vraag is wat een dergelijk heterogeen woordenboek aan het Woordenboek der Nederlandsche Taal heeft 
kunnen bijdragen. Bastaardwoorden waren in de beginperiode van gering belang voor het WNT, omdat de 
redactie in hoofdzaak belangstelling had voor woorden die behoorden tot de Nederlandse taalschat, maar in later 
jaren werden steeds vaker bastaardwoorden bij de ingangen opgenomen. De volledig uitheemse konstwoorden, 
meestal behorend tot Latijn of Grieks, leken nog minder geschikt, omdat ze volstrekt onnederlands waren. Maar 
weer wel bruikbaar konden de woorden uit de zeventiende-eeuwse omgangstaal zijn, die in de interpretamenten 
als verklaring en/of vertaling van trefwoorden werden gegeven. De verouderde en ongewone woorden uit het 
derde deel van de Woorden-Schat boden verrassend en weinig gangbaar materiaal, hoewel het hier nogal eens 
ging om riskante stof van soms twijfelachtige herkomst5. 
 
Maar er zijn meer vragen te stellen. Als er door het WNT naar de Woorden-Schat is verwezen, hoe dikwijls 
gebeurde dat? En indien de Woorden-Schat als bron is genoemd, welke drukken zijn dan aangehaald, en in welk 
WNT-jaar voor de eerste maal? Zijn trouwens de citaten die het WNT uit een bepaalde druk van de Woorden-
Schat aanhaalt, in een eerdere druk reeds te vinden? En hoe zijn de aanhalingen van deze bron over de 
verschillende WNT-trajecten verdeeld?6  
 
Stuk voor stuk zijn dit interessante vragen. Wij concentreren ons hier op �Meijers Woordenschat�, maar het ligt 
in de lijn der verwachting dat de antwoorden op deze vragen ook een bepaald licht doen schijnen op de rol die 
andere lexicografische bronnen uit de tijd van de Woorden-Schat hebben gespeeld in het WNT7.  
 
Totaal aantal aanhalingen 
 
Het bleek niet eenvoudig om nauwkeurig vast te stellen hoe vaak in het WNT is verwezen naar de Woorden-
Schat. De verwijsplaatsen moesten worden opgezocht met de cd-rom, dus voorwaarde was een passende 
zoekopdracht. De Woorden-Schat echter is in totaal twaalf keer uitgegeven, met twaalf verschillende 
verschijningsjaren, en onder drie verschillende titels, die in het WNT op uiteenlopende manieren zijn gespeld en 
ook wel eens afgekort. Een zoekopdracht met jokertekens kan via de cd-rom heel wat bereiken, maar niet alles.  
 
Hier komt bij dat de twaalf drukken van de Woorden-Schat werden samengesteld, bewerkt, en aangevuld door 
vier bekende en door nog meer onbekende lexicografen. Doordat het woordenboek meestal is toegeschreven aan 
Meijer is het zijn naam die op de cd-rom dikwijls de weg wijst naar aanhalingen van de Woorden-Schat. Spijtig 
genoeg kan de naam �Meijer� in het WNT zowel met �ij� als met �y� zijn gespeld en is ook naar niet-lexicogra-
fisch werk van de gezochte Meijer verwezen. Verder zijn er onder de WNT-bronnen verscheidene andere auteurs 
die �Meyer� heten.  
 
Om in het WNT toch alle verwijzingen naar de Woorden-Schat te achterhalen moesten dus uiteenlopende en 
ingewikkelde zoekopdrachten worden samengesteld. Van elk treffer die daarmee naar het resultaatvenster werd 
gedirigeerd zijn alle bijbehorende gemarkeerde citaten bekeken in de context van het WNT-artikel. Alleen zo 
was vast te stellen of er werkelijk sprake was van een aanhaling van de gezochte Woorden-Schat, en zo ja, om 
welke druk het dan ging. Ondanks deze tijdrovende zoektocht [p. 7] is het mogelijk dat er toch nog verwijzingen 
in het WNT voorkomen die niet zijn opgespoord, maar veel zullen het er niet zijn8.  
 
In het bijbehorende grote onderzoek naar alle zeventiende-eeuwse lexicografische bronnen van het WNT, met 
hun vele duizenden aanhalingen, zou de hier gevolgde werkwijze ondoenlijk zijn. Ook in het geval van de 
Woorden-Schat was het geen geringe onderneming, die uiteindelijk 1752 aanhalingen opleverde, aangetroffen in 
1469 verschillende woordenboekartikelen. Telt men de treffers van alle afzonderlijke drukken bij elkaar op, dan 
                                                           
5 Waarschijnlijk is het grootste gedeelte van de inhoud van Deel III op een of andere manier ontleend aan het Etymologicum 
van Kiliaan uit 1599, waarin het vaak ook al als verouderd of streekgebonden was bestempeld.  
6 Hoe de aanhalingen van de Woorden-Schat er inhoudelijk uitzien, en welke functie ze vervullen in de context van het WNT, 
dat zijn zaken die worden besproken in het hierop volgend artikel �Zeventiende-eeuwse woordenboeken in het WNT�.  
7 De drie delen Aanvullingen van het WNT, die onlangs zijn verschenen, konden niet in dit onderzoek worden betrokken 
omdat ze nog niet op de cd-rom van het WNT zijn opgenomen.  

  
8 Oorzaak is meestal een incidentele afwijkende of foutieve manier van verwijzen. 



komt men tot 1548. Dat zijn er wat meer, doordat in sommige artikelen meerdere drukken van de Woorden-
Schat zijn aangehaald, zodat deze artikelen voor meer dan één druk als treffer werden gegeven. 
 
Aanhalingen per traject 
 

Als alle 1548 treffers in alfabetische volgorde onder elkaar worden geplaatst, dan is het niet moeilijk om vast te 
stellen hoeveel treffers in elk lettertraject voorkomen, evenals in het Supplement. De uitkomst van zo�n simpele 
telling is wel een beetje onthutsend, hoewel het voor ieder die iets afweet van de ontstaansgeschiedenis van het 
WNT wel geen grote verrassing zal zijn. Per letter blijkt het aantal treffers uitermate ongelijk en te variëren van 
0 treffers, in een tiental letters, tot bijna 500 treffers, in de letter V. Deze ongelijkheid blijft een feit, ook als men 
in aanmerking neemt dat er aanzienlijke verschillen bestaan in het aantal woorden per letter. Het aantal treffers 
per lettertraject is hieronder te zien in Tabel 1 (zie voor de tabellen pag. 16-17). 
 
Er zijn in het WNT diverse lettertrajecten waarin geen enkele verwijzing naar de Woorden-Schat voorkomt. 
Daar tegenover staat een traject als van de W met 215 treffers en dat van de V, een topper, met 498 treffers. 
Opmerkelijke ongelijkheid dus in het verwijzen naar deze lexicografische bron onder de 26 letters van het 
alfabet. 
 
Voor de verschillen zijn allerlei oorzaken te noemen. De eerste is nogal voor de hand liggend. Bij de hoeveelheid 
woordenboekaanhalingen per letter is van grote importantie het aantal kolommen dat door het lettertraject in het 
WNT wordt ingenomen. In een gigantisch lettertraject als dat van de V zijn veel meer aanhalingen te verwachten 
dan in dat van het kleine lettertje Q. En letters als de X en Y zijn zo gering van omvang � in het WNT samen niet 
meer dan 46 kolommen � dat die al helemaal weinig zullen opleveren. Met uitzondering van de oudere S blijkt in 
het WNT de omvang van alle letters vanaf de R ongewoon groot te zijn, terwijl de meeste letters daarvóór juist 
minder omvangrijk zijn dan normaal9. 
 
Er zijn daarnaast letters die in de lexicografische bron zelf, in dit geval dus de Woorden-Schat, nauwelijks als 
beginletter van lemmata gevonden worden, waardoor er voor het WNT weinig trefwoorden met die beginletter 
zijn om naar te verwijzen. Voorbeeld is de letter J, die in de Woorden-Schat sinds 1658 wel een aparte letter 
vormt, volgend op de I, maar die nauwelijks enige omvang heeft. Hetzelfde geldt voor de U, in de Woorden-
Schat een aparte letter die aan de V voorafgaat. In zijn tweede bewerking van de Woorden-Schat, in 1658, heeft 
Lodewijk Meijer deze volgorde ingevoerd, hetgeen hij nadrukkelijk aankondigde in het voorwoord10. Hij 
meende daarmee zijn tijd vooruit te zijn, en in feite was dat ook zo. 
 
In oude lexicografische bronnen kon dus een bepaald lettertraject relatief gezien wel eens veel geringer van 
omvang zijn dan het overeenkomstige traject in een lexicografische bron van onze tijd, waardoor zo�n traject 
minder bruikbaar materiaal bood dan men zou verwachten. Toen in de loop der jaren bij het WNT door het 
handmatig vervaardigen van �omkeerwoordenboeken�, door de ingebruikneming van het kopieerapparaat, en 
tenslotte door het inschakelen van de computer, de interpretamenten uit oude lexicografische bronnen steeds 
meer toegankelijk werden gemaakt, kwam daardoor voortdurend nieuw materiaal beschikbaar uit de 
interpretamenten11. Overvloedige beschikbaarheid heeft over het algemeen een ruimhartiger gebruik tot gevolg, 
en zo verschaften oude lexicografische bronnen steeds vaker woorden uit de aanvankelijk lege lettertrajecten.  
 
Eerst nadat het materiaal toegankelijk was gemaakt, kon worden geput uit lexicografische interpretamenten, 
maar uitsluitend voor de WNT-delen die nog vervaardigd moesten worden. Voor de eerder verschenen delen was 
dat onmogelijk geweest.  
 
Sterk heeft dit in het geval van de Woorden-Schat meegespeeld bij het gebruik van de eerste druk uit 1650. 
Aanvankelijk is verwezen naar de lemmata, [p. 8] bastaardwoorden, met name in het Supplement, dat juist op het 
gebied van bastaardwoorden materiaal wilde toevoegen. Maar na 1970 gaat het in de verwijzingen naar de 
                                                           
9Over de oorzaken van de onderlinge ongelijkheid van de omvang der letterprojecten in het WNT, waarvan de onderlinge 
verhouding afwijkt van die in de huidige handwoordenboeken en in bijvoorbeeld het �Groene boekje�, is meer te vinden bij 
Moerdijk. Zie: �Het WNT in cijfers�. Het grootste woordenboek ter wereld, p. 319-338. Den Haag � Antwerpen 1998. 
10Nederlandsche Woordenschat, Amsterdam 1658. Voorwoord tot de �Taallievers� p. [3] en [4]. Betreffende het onderscheid 
tussen en de onderlinge volgorde van U en V, resp. I en J, als beginletters van trefwoorden in vroeger lexicografisch werk, 
zie: Van Hardeveld 2000: p. 147, 148.  

  

11Meer hierover bij Marijke Mooijaart, �De woordenboeken in het Woordenboek�. Het grootste woordenboek ter wereld: p. 
259-279. Den Haag � Antwerpen 1998. 



Woorden-Schat van 1650 niet zozeer meer om de ingangen, maar eerder om de Nederlandse woorden die 
gevonden worden in de betekenisomschrijvingen, en die voor het WNT bruikbaar materiaal vormden wegens het 
vroege jaar van herkomst. Het materiaal van de interpretamenten was toegankelijk gemaakt en dat werd benut. 
 
Hier komt iets anders om de hoek kijken, en dat is de ongelijke manier waarop het WNT gedurende de jaren van 
zijn ontstaan al dan niet noodgedwongen met lexicografische bronnen is omgegaan. Dat geldt bijvoorbeeld 
evenzeer voor de ontbrekende drukken van een lexicografische bron, die pas bewerkt en geraadpleegd konden 
worden vanaf het ogenblik dat ze aan het bronnenbestand waren toegevoegd.  
 
Nog belangrijker bij de ongelijke behandeling van lexicografisch materiaal uit het bronnenbestand is de houding 
geweest van de WNT-redactie ten aanzien van woordenboeken uit vroeger tijd, een houding die langzamerhand 
is veranderd. Woordenboeken behoorden tot de secundaire bronnen. In de beginjaren waren het er niet veel en de 
woordenboeken die men had dienden aanvankelijk uitsluitend ter raadpleging. Later werd het bronnenbestand 
ook met lexicografische werken aangevuld12 en begon men er meer naar te verwijzen. Bewijsplaatsen uit 
woordenboeken van zestiende en zeventiende eeuw konden dienen om lacunes op te vullen in de tijd, die het 
primaire materiaal soms niet vullen kon.  
 
Hoewel sommige drukken van de Woorden-Schat door het WNT al heel vroeg werden geraadpleegd � de druk 
van 1669 is al aangehaald in 1872 en de druk van 1650 in 1892 � was het in de beginperiode van het WNT 
bepaald niet de gewoonte om te verwijzen naar lexicografische werken. We vinden een en ander beschreven 
door Moerdijk13. In de oudste delen komen, naar hij schrijft, nauwelijks woordenboekcitaten voor. Vanaf de 
oudere delen neemt het gebruik toe. Aanvulling van het woordenboekenbestand wordt in de jongere delen ge-
volgd door uitbreiding van de opgenomen woordenboekcitaten, en het meest frequent komen woorden-
boekaanhalingen voor in de jongste delen.     
 
De volgorde waarin de lettertrajecten van het WNT werden bewerkt was niet alfabetisch. Wel werd begonnen 
met de A, maar daarop volgden bijvoorbeeld de O, de G en de B. Dit verklaart voor een deel de 
ongelijkmatigheden in Tabel 1. Doordat het WNT niet is vervaardigd in alfabetische volgorde14, zou men op 
grond van het voorgaande de minste woordenboekaanhalingen verwachten in letters en letterdelen die het eerst 
zijn verschenen, en de meeste woordenboekaanhalingen in de letters en letterdelen die het laatst zijn vervaardigd, 
en in de praktijk blijkt dit ook zo te zijn.  
 
De letter R bevat bijvoorbeeld 155 artikelen die verwijzen naar de Woorden-Schat. Die staan in de trajecten R�
REREN uit 1947�1971, en RES�RHYTHMUS uit 1972�1981, maar in het traject RIANT�RUZING, al 
vervaardigd in 1914�1924, is er niet één te vinden. Net zo is het gesteld bij de letter T, die 191 treffers oplevert. 
Ze komen voor in de trajecten TIENDE�TREKKEN van 1941�1960, en TREKKER�TZIGANE van 1960�1979, 
maar het traject STRI�TIEND uit de jaren 1925�1934, bevat geen enkele verwijzing naar de Woorden-Schat. De 
letters V, W en Z daarentegen, en het Supplement, alle bewerkt na 1941, bevatten behoorlijk wat verwijzingen, 
zoals in tabel 1 te zien is.   
 
Alle drukken aangehaald 
 
Bij het bekijken van alle aanhalingen van de Woorden-Schat was het een kleine moeite om gelijk te noteren of er 
een druk of een verschijningsjaar in de aanhaling werd vermeld. Dit was verwonderlijk dikwijls het geval, want 
van de 1752 aanhalingen waren er niet meer dan 35 waar geen druk of jaar in stond, dat is nog geen 2%. Pas na 
1942 werden in het WNT regelmatig woordenboeken aangehaald. Die aanhalingen werden dus voor het 
overgrote deel vervaardigd in een periode waarin datering van citaten wenselijk werd geacht, hetgeen wellicht 
voor een deel het lage percentage van niet-gedateerde aanhalingen kan verklaren. 
 
Beziet men de ongedateerde aanhaling stuk voor stuk, dan blijken de 14 aanhalingen zonder jaar, vervaardigd 
vóór 1942, werkelijk aanhalingen te zijn waarin elke verwijzing naar een bepaalde uitgave ontbreekt. De 19 
verwijzingen zonder jaar uit de periode ná 1942 zijn, op twee na, andersoortig, want hier of daar in de context is 
wel te vinden om welke uitgave het gaat. Dus van de 1752 aanhalingen is maar 1% volledig ongedateerd. 
 
                                                           
12 Cijfers over deze aanvullingen in het artikel �Zestiende-eeuwse woordenboeken in het WNT�, in het elektronisch tijdschrift 
Trefwoord.  
13 Zie p. 112-116 in Handleiding bij het Woordenboek der Nederlandsche Taal, �s-Gravenhage 1994.  

  

14 Zie het overzicht �Volgorde delen naar ouderdom� op p. XVIII in Deel XXIX van het papieren WNT. Het staat ook op de 
cd-rom. 



In tabel 2 zijn in de vijf kolommen van elke uitgave van de Woorden-Schat achtereenvolgens de volgende 
gegevens genoteerd: 
 
- De druk en de precieze titel.  
- Het jaar waarin de druk is verschenen.  
- Het jaar waarin het WNT deze uitgave voor de eerste keer aanhaalt.  
- Het artikel waar de eerste aanhaling in voorkomt.  
- Het aantal treffers, met tussen haken het aantal aanhalingen, van de desbetreffende druk.  
 
[p. 9] De verwijzingen zonder jaar zijn apart geteld en vermeld. Als in één aanhaling naar meerdere drukken van 
de Woorden-Schat werd verwezen, dan is die aanhaling gerekend tot de eerste genoemde druk15. De drukken zijn 
chronologisch gerangschikt. 
 
Tabel 2 laat zien dat alle twaalf drukken van de Woorden-Schat in het WNT worden aangehaald. Dat is niet zo 
vanzelfsprekend, want het moet welhaast een heksentoer zijn geweest om al die twaalf drukken in huis te 
krijgen, of het nu in eigendom was, als kopie, of in bruikleen. De drukken die het meest zijn aangehaald blijken, 
in afnemende volgorde, die van 1669, 1650, 1805 en 1654 te zijn. De frequentie waarmee naar deze drukken is 
verwezen toont samenhang met de hoeveelheid nieuw en bruikbaar materiaal in elk van deze drukken.  
 
Wanneer van de Woorden-Schat de omvang der opeenvolgende uitgaven met elkaar wordt vergeleken dan moet 
het mogelijk zijn om vast te stellen hoeveel nieuwe artikelen, en zelfs hoeveel nieuwe woorden aan elke druk 
zijn toegevoegd16. Dit kan geen geheel nauwkeurige telling zijn, omdat de delen voor sommige herdrukken niet 
alleen werden aangevuld maar tevens in meerdere of in mindere mate werden bewerkt. De verandering van 
artikelen is in deze telling niet terug te vinden, alleen de toename van het materiaal.  
 
Als bron voor het WNT kunnen we hier de delen II van de Woorden-Schat, met de konstwoorden, wel buiten 
beschouwing laten. De trefwoorden van dit deel werden gevormd door niet-Nederlandse, zuiver uitheemse 
wetenschappelijke termen, meestal behorend tot het Latijn, die dikwijls werden verklaard met nogal ongewone 
woorden. Zowel het een als het ander was weinig aantrekkelijk voor het WNT, dat de delen met konstwoorden 
slechts zelden als bron heeft gebruikt. Enkele voorbeelden uit het Deel II van 1669 kunnen dit toelichten: 
 

Coëxistentia - t�zamenweezendlijkheidt 
 Collegatarius - meedemaakingbeurder 
 Neutralitas - gheenerleiheidt 
 Pulsus Intercurrens - tusscheninloopende aderslagh 
 Subdifferentia � onderonderscheidt 
 
De ongedeelde eerste druk daarentegen, in mindere mate de ongedeelde tweede druk (waar Meijer al 
konstwoorden in opnam), en alle volgende eerste delen, hadden bastaardwoorden als ingang. Bastaardwoorden 
vormden een categorie die steeds belangrijker zou worden voor het WNT. De Woorden-Schat heeft ze meestal 
vertaald en/of verklaard met normale woorden uit de omgangstaal, zodat zowel trefwoord als interpretament 
door het WNT te gebruiken waren.  
 
De trefwoorden van het derde deel - sinds 1669 aan de Woorden-Schat toegevoegd - behoorden tot de 
verouderde en ongewone woorden uit de Nederlandse taal. Zij hebben op de redacteuren van het WNT een grote 
aantrekkingskracht uitgeoefend, misschien wel groter dan door hun kwaliteit gerechtvaardigd was. De 
verklaringen ervan, waarin nog meer oude en ongewone woorden voorkwamen, boden evenzeer stof voor WNT-
redacteuren. 
 
Tellen we voor elke druk van de Woorden-Schat in de eerste plaats het aantal toegevoegde artikelen, en in de 
tweede plaats het aantal toegevoegde woorden en laten we daarbij de tweede delen met de konstwoorden buiten 
beschouwing, dan blijken de drukken van 1669, 1650, 1654 zowel wat betreft het aantal nieuwe artikelen, als 
wat betreft het aantal nieuwe woorden, respectievelijk op de eerste, tweede en derde plaats te staan. De uitgave 
van 1805 daarentegen komt pas op de tiende plaats met een toename van 167 artikelen, en op de vijfde plaats 
                                                           
15 Of er in een aanhaling nu wel of niet naar volgende drukken wordt verwezen, meestal zal het aangehaalde ook in volgende 
uitgaven gevonden worden, en is het voorkomen daarvan in latere drukken niets bijzonders. Soms wordt het vermeld en 
meestal niet. 

  

16 Dit is niet zo bewerkelijk als het lijkt, omdat de omvang van alle delen en van alle drukken al te vinden is in Van 
Hardeveld 2000: p. 158 en 339. 



met een toename van 3.846 woorden. Deze cijfermatige gegevens staan samengevat in het volgende staatje, met 
achtereenvolgens jaar van uitgave, toename aantal artikelen, toename aantal woorden en rangorde.  
 

1669;   4.590;   26.126;   I 
1650;   2.729;   10.447;   II 
1654;   2.233;     9.015;   III 
1805;      167;     3.846;   X / V 

 
Bij aanhaling van de eerste drie uitgaven zullen hoedanigheid en hoeveelheid van het nieuw gebodene zeker een 
rol hebben gespeeld, maar bij die van 1805 moet er iets anders aan de hand zijn geweest. Dat dit inderdaad zo is 
zal hieronder worden toegelicht, maar eerst wat meer over de drie uitgaven die het meeste nieuwe materiaal 
boden, in chronologische volgorde de drukken van 1650, 1654 en 1669. 
 
De druk van 1650, een klein bastaardwoordenboekje, bevatte 3.700 artikelen, die in deze eerste druk zo beknopt 
waren dat ze gemiddeld nog geen drie woorden telden. Aanvankelijk vond het WNT in deze druk, waarin 
uiteraard alles �nieuw� was, vooral gegevens over bastaardwoorden als amputeeren, banderolle, cauteleux, 
effigie, glosse, querelleeren, recoleeren, tortureeren. 
 
Later waren het de Nederlandse woorden uit de betekenisverklaringen die werden aangehaald, en die onverwacht 
veel stof boden uit de omgangstaal van het midden van de zeventiende eeuw. Daarbij heeft zeker meegespeeld 
dat de betekenisverklaringen van Hofman zeer beknopt waren en eenvoudig van woordkeus, zodat er gangbare 
woorden in stonden als tusschenmuur, twist, uitroeper, verdubbeling, wanschik en zwarigheid. Deze eerste druk 
van [p. 10] de Woorden-Schat, door het WNT 444 maal aangehaald, was een belangrijke uitgave, die zowel 
bastaardwoorden bood als woorden uit de omgangstaal van 1650. 
 
In 1654 zag de tweede druk van de Woorden-Schat het licht onder supervisie van de 25-jarige Lodewijk Meijer. 
Zijn manier van bewerken bestond die eerste keer in hoofdzaak uit het toevoegen van nieuw materiaal aan het 
bestaande, waardoor deze druk bijna 6.000 artikelen telde, op 248 pagina�s. Voor het WNT vormde die tweede 
uitgave � die 177 maal werd aangehaald � eveneens een bruikbare bron, waarvan in later jaren ook de 
interpretamenten stof zouden leveren voor WNT-kolommen. 
 
In 1669 verscheen de vijfde druk van de Woorden-Schat, de vierde bewerking van Lodewijk Meijer. In de derde 
druk had Meijer de Woorden-Schat voor de eerste maal verdeeld in een eerste deel met bastaardwoorden en een 
tweede deel met konstwoorden. In de uitgave van 1669 voegde hij, als een soort proef, een derde deel toe met 
verouderde en ongewone woorden. Het werk bevatte nu 946 pagina�s met ruim 17.000 artikelen, die nog altijd 
beknopt waren maar die toch gemiddeld meer dan vier woorden telden. Deze vijfde druk was ruim zeven keer zo 
omvangrijk als de eerste druk, het was de meest uitvoerige en de meest doordachte bewerking van Meijer, en 
tevens zijn laatste. Voor het WNT was het zonder twijfel een belangrijke uitgave, waar met 634 aanhalingen het 
meest naar is verwezen. 
  
In het bijzonder het Nederlandse materiaal van het in 1669 toegevoegde derde deel, met de verouderde en 
ongewone woorden, moet voor het WNT interessant zijn geweest. Er werden woorden in gegeven als reepen, 
reesem, torkeel, trenselen, unken, unte, vadde, vallig, veldwevel, verbalemonden, vermutsen, walmte, walvaart17. 
In hun enthousiasme over hetgeen hier werd gevonden, is door WNT-redacteuren wel eens uit het oog verloren 
dat het in dit derde deel niet alleen ging om verouderde trefwoorden, maar tevens om ongewone. In het WNT--
artikel GROEI staat bijvoorbeeld: 
 

Ghroei, jonge visch, die zynen vollen groei nog niet heeft, MEYER, Woordensch. 3, 59 (Veroud. Woord.). 
 
Dit is een verwijzing zonder jaar naar de druk van 1777. De toevoeging �Veroud.Woord.� dankt de aanhaling aan 
het simpele feit dat het artikel in het derde deel is aangetroffen. 
In het artikel TOKKEN is te lezen: 
 

Tukken, vertoeven, MEYER, Woordensch. 665 [1720]. (....) Tukken komt bij MEYER onder de verouderde 
woorden voor; dan hier wordt het nog veel gebruikt, maar als tuken uitgesproken. 

 

                                                           

  
17 Hier weergegeven in WNT-spelling. 



Het feit dat �Tukken� een lemma is in Deel III van de Woorden-Schat, leidt tot de conclusie dat het in de 
Woorden-Schat bij de verouderde woorden is ondergebracht.  
 
Er kan in beide gevallen wel sprake zijn van verouderde woorden, maar een plaats in het derde deel van de 
Woorden-Schat vormt daarvoor geen sluitend bewijs. Dit deel bevat evengoed niet-verouderde woorden, al zijn 
ze in de minderheid. Inderdaad blijkt het woord Tukken niet verouderd, zoals in het WNT-artikel zelf al is 
aangegeven. 
 
Het idee dat alle trefwoorden uit het derde deel van de Woorden-Schat verouderd zijn heeft niet alleen geleefd 
bij de WNT-redactie maar even dikwijls bij anderen die zich met de Woorden-Schat hebben beziggehouden18. 
De oorzaak van deze misvatting zou kunnen zijn dat op de voorste titelpagina van de Woorden-Schat, in 1669 en 
in alle volgende uitgaven, van het derde deel alleen wordt gezegd dat het �Verouderde woorden beghrijpt�. Op de 
titelpagina van het derde deel zelf staat echter in elke uitgave waarin het is opgenomen, dat het verouderde én 
ongewone woorden bevat: 
 

 III. Deel der Woordenschat, beghrijpende Verouderde en Onghewoone Woorden, met der zelver 
uytlegghinge.19  

 
In de werkelijkheid van de Woorden-Schat zijn alle trefwoorden die in het derde deel werden opgenomen, min 
of meer ongewoon geweest. Ze konden ongewoon zijn omdat ze streekgebonden waren, of omdat ze alleen bij 
bepaalde schrijvers werden gevonden. Ook omdat ze verouderd waren (hetgeen vaak het geval was), en soms 
omdat ze juist zo nieuw waren en nog onbekend20. 
 
De laatste uitgave van de Woorden-Schat, de twaalfde druk, verscheen in 1805. Volgens de titelpagina was deze 
uitgave �beschaafd en verrykt, naar de behoefte van den tegenwoordigen tyd, door den arbeid van verscheiden 
taalminnaars�. Wie die �taalminnaars� waren is onbekend. Het is wellicht een indruk van modernisering geweest, 
van grondige herziening door meerdere bewerkers, die het WNT deze druk vrij frequent deed aanhalen, 233 
maal. In feite bevatte de uitgave van 1805 slechts 167 artikelen meer dan de voorgaande van 1777 en al te 
betrouwbaar was ze ook al niet.  
 
Wel is het zo dat aanhalingen van deze druk in het WNT nogal eens zijn gebruikt om te laten zien dat een woord 
in het jaar 1805 nog gevonden werd. Maar als het dan ging om een trefwoord dat al in 1669 in het derde deel 
werd opgenomen bij de verouderde en ongewone woorden, dan was dat geen sterk argument. 
  
[p. 11] De woordenboekaanhalingen achter de opnoemer Zwijnstije in het artikel ZWIJN (I) geven hiervan een 
voorbeeld. De laatste vermelding verwijst naar de Woorden-Schat van 1805, terwijl het gezochte woord met de 
betekenis al 135 jaar eerder voorkwam, in de uitgave van 1669, bij de verouderde en ongewone woorden: 
 

� Zwijnstije, varkenshok. Reeds mnl. (Mnl. W. s.v. swijnstië). || PLANT. [1573]. KIL. [1599]. MEYER, 
Woordenschat [1805].  

 
Niet alle drukken van de Woorden-Schat passeren hier de revue. Alleen nog de twee drukken die zo heel weinig 
aan het WNT hebben bijgedragen, die van 1698 en 1731. Het is een compliment voor het WNT dat juist naar 
deze drukken nauwelijks is verwezen, aangezien het hier gaat om de enige twee drukken van de Woorden-Schat 
die zonder aanvulling of bewerking nogmaals werden uitgegeven. Het waren twee ongewijzigde herdrukken die 
enkel opnieuw werden gezet, waardoor wel eens een afwijking in de spelling ontstond en ook wel eens een fout. 
Voor het overige was de druk van 1698 gelijk aan die van 1688, en kwam de druk van 1731 overeen met die van 
1720.  
  
Het is aardig dat het WNT verwijst naar alle twaalf drukken van de Woorden-Schat, maar de enige verwijzing 
naar de druk van 1698 berust waarschijnlijk op een vergissing. In het artikel TUK (I) staat:  
 

T u k, ... ghewoonte, aart ghesteltenis, MEYER, Woordenschat 3, 745 [1698].  
 

                                                           
18 Verscheidene voorbeelden komt men tegen in de �Waarderingsgeschiedenis� van de Woorden-Schat. Zie: Van Hardeveld 
2000: p. 344-385. 
19 Geciteerd naar de uitgave van 1669. 

  
20 Dit wordt toegelicht in Van Hardeveld 2000: p. 205-211. 



De drukken van 1669 en 1688 geven echter al: �Tuk, ... ghewoonte / aart / ghesteltenis�. De tweede Duitse 
komma zal in 1698 per ongeluk zijn weggevallen bij het opnieuw zetten, maar is in de volgende druk van 1720 
hersteld.  
 
De twee verwijzingen naar de druk van 1731 blijken evenmin onmisbaar, want ze hadden door verwijzing naar 
een eerdere druk vervangen kunnen worden. In het artikel PONSEN (III) wordt verwezen met:  

 
Zie ook nog MEYER, Woordenschat

9
 633. 

 
Alles wat in de negende druk van 1731 achter �Pontsen� staat, is te vinden in de druk van 1720, en zelfs al in die 
van 1698, 1688 en 1669.  
 
In het artikel VOLK vinden we de aanhaling:  

 
V o l k e r w e t, recht der volkeren, MEYER, Woordenschat [1731]. 

 
Wat hier is geciteerd uit 1731 komt al letterlijk voor in de druk van 1720. 
 
Jaren van eerste aanhaling 
 
In het voorgaande is besproken hoe allerlei factoren invloed hebben uitgeoefend op de manier waarop het WNT 
in de loop der jaren gebruik heeft gemaakt van oude lexicografische bronnen. In principe gebruikte men ze 
alleen ter raadpleging, maar noodgedwongen soms ook als primair materiaal. Niet gehanteerd werden ze bij 
afwezigheid, maar wel nadat ze waren aangeschaft. Weinig werden ze geraadpleegd bij ontoegankelijkheid van 
het materiaal, maar meer nadat het materiaal door bewerking bereikbaar was gemaakt. Zo min mogelijk werd 
ernaar verwezen in de beginjaren, vaker in later jaren, door verandering van redactiebeleid.  
  
Alles met elkaar heeft dit ertoe geleid dat lexicografische bronnen vóór 1942 in het WNT slechts sporadisch zijn 
aangehaald. Pas na 1942 gebeurde dat met enige regelmaat in de jongere delen, en uiteindelijk het meest frequent 
na 1976 in de jongste delen. Rangschikt men nu de verschillende drukken van de Woorden-Schat volgens het 
jaar waarin het WNT ze voor de eerste keer heeft aangehaald, zoals hieronder in Tabel 3 is gedaan, dan mag 
daarbij niet worden vergeten dat het overgrote deel van alle hier geregistreerde aanhalingen dateert van ná 1942, 
ook al werd in 1872 reeds voor het eerst naar de Woorden-Schat verwezen.  
  
Het is dus niet zo dat het relatief grote aantal aanhalingen van de druk van 1669 het gevolg is van het feit dat al 
sinds 1872 naar deze uitgave is verwezen, en dat de uitgave van 1650 op de tweede plaats komt omdat deze al 
sinds 1892 werd aangehaald. Eerder zal het zo zijn dat de uitgaven die voor het WNT het meeste interessante 
materiaal bevatten, zo vroeg mogelijk werden aangeschaft en in gebruik genomen, al was het dan aanvankelijk 
met de grootst mogelijke terughoudendheid, ter raadpleging, en met hooguit eens een enkele verwijzing.  
  
Van de Woorden-Schat weten we dat de bekende taalkundige dr. A. de Jager in 1858 alle twaalf drukken in zijn 
bezit had21, en het is zeker niet onmogelijk dat hij, als wegbereider van het WNT, de aandacht heeft gevestigd op 
hetgeen bepaalde uitgaven van de Woorden-Schat aan het WNT konden bijdragen. De belangrijkste drukken 
kunnen met prioriteit in huis zijn gehaald, zodat er al vroeg een keer naar verwezen werd. Ook zal het materiaal 
uit deze drukken eerder zijn bewerkt en toegankelijk gemaakt, hetgeen ruimer gebruik kan hebben bevorderd, en 
meer frequente aanhaling in later jaren (tabel 3). 
  
Volgens de gegevens in Tabel 3 staat de allereerste gedateerde aanhaling van de Woorden-Schat in het lemma 
GELANG van 1872. Deze blijkt te verwijzen naar een niet bestaande druk van 1769: 
 

In MEIJER'S Woordenschat (1769) worden ghelande en ghelang gelijkgesteld, beide door maat, reik, 
proportie verklaard.  

 
Aangezien het geciteerde letterlijk te vinden is in het derde deel van 1669 en omdat dit jaartal de meeste 
overeenkomst vertoont met het genoemde �1769�, durf ik deze aanhaling wel toe te wijzen aan de druk van 1669, 
zodat het WNT deze als eerste [p. 12] zou hebben aangehaald. De volgende gedateerde aanhaling van 1669, in 
het lemma LUBBEN (I), stamt pas uit 1923. 
                                                           

  
21 Zie �Over Meijers Woordenschat�. Algemeene Konst- en Letterbode, jrg. 1858: p. 213, 214. 



  
Een verwijzing zonder jaar vinden we voor het eerst in 1873, in het lemma GAS:  
 

Het oorspronkelijke, aan den goth. en onrd. vorm beantwoordende ndl. woord luidde deels gatte, gat, deels 
gate, gaat, als blijkt uit MEYER: �gatte, straat� 

 
�Ghasse, Ghatte � straat� wordt voor de eerste maal gevonden in de Woorden-Schat van 1669, waardoor het 
eveneens aannemelijk lijkt dat de druk van 1669 als eerste is aangehaald.   
  
In de beginjaren van het WNT is er slechts zeer spaarzaam naar de Woorden-Schat verwezen en meestal zonder 
jaar. Pas in later jaren begon men er belang aan te hechten om verwijzingen te dateren. De ongedateerde 
aanhalingen van de Woorden-Schat uit de periode vóór 1942, hebben 6 keer betrekking op de druk van 1669, 3 
keer op die van 1720, 4 keer op die van 1777 en 1 keer is de druk niet vast te stellen22. De 6 ongedateerde 
aanhalingen die verwijzen naar de uitgave van 1669, zijn achtereenvolgens vervaardigd in de jaren 1873, 1889, 
1891 (2), 1893 en 1941. 
 
Het aangehaalde ook in een eerdere druk 
 
Aan het begin van dit artikel is de vraag gesteld of in het WNT de aanhalingen van een lexicografische bron 
altijd verwijzen naar de eerste druk waarin het aangehaalde te vinden is. Dit zou in de lijn van de de verwachting 
liggen, want het lijkt weinig aantrekkelijk om een lacune in de tijd op te vullen door te verwijzen naar een 
vindplaats in een bepaalde druk van een woordenboek wanneer het aangehaalde al eerder in dat woordenboek 
werd opgenomen. Het �opgenomen worden� in een lexicon is voor mijn gevoel van meer gewicht van het �erin 
blijven staan�, en dat geldt al helemaal als het gaat om een lexicografisch werk uit vroeger eeuwen.  
  
Er is namelijk een verschil tussen een citaat uit een primaire, literaire bron en een citaat uit een secundaire, 
lexicografische bron. Stel dat een citaat voorkomt in een literair werk, dan blijft dat citaat doorgaans in een latere 
uitgave onveranderd hetzelfde, en dan is steeds duidelijk op welk ogenblik het is opgenomen, namelijk bij de 
eerste uitgave.  
  
Voor lexicografisch werk ligt dit anders, vooral als het oud is. Woordenboeken uit de zestiende en zeventiende 
eeuw zijn dikwijls herhaaldelijk bewerkt en uitgegeven. Niet zelden is de drukgeschiedenis zo ingewikkeld dat 
niemand meer precies weet hoe de verschillende drukken en bewerkingen met elkaar samenhangen. Daarvan 
vormt de Woorden-Schat een sprekend voorbeeld. Wordt uit een dergelijk woordenboek een citaat gegeven, dan 
is allerminst zeker dat het geciteerde in de eerste druk al aanwezig was, en als het al aanwezig was, welke vorm 
het dan had. Het enige gegeven voor het jaar van opname is het jaar dat het WNT noemt in de aanhaling. 
Gelukkig heeft het WNT meestal verwezen naar de vroegste druk waarin het aangehaalde voorkwam, maar dat is 
toch niet altijd gedaan. 
  
Naar aanleiding van het bovenstaande leek het een intrigerende vraag of WNT-citaten uit de verschillende 
uitgaven van de Woorden-Schat in eerdere drukken al gevonden werden. Door de uiteenlopende drukken van 
deze bron naast elkaar te leggen moest het mogelijk zijn te ontdekken in welk jaar een bepaald citaat voor de 
eerste keer in het woordenboek werd aangetroffen.  
  
Helaas was het ondoenlijk om alle 1752 aanhalingen van de Woorden-Schat in meerdere drukken van dat werk 
te traceren en het gevondene vervolgens onderling te vergelijken. Het was onvermijdelijk om op dit punt met 
steekproeven te werken en daarbij werd de volgende regel gehanteerd: Bij een resultaat dat lag tussen 1 en 10 
treffers per druk is 100% der treffers nagetrokken, tussen 11 en 20 treffers per druk 50%, tussen 21 en 100 
treffers per druk 33%, tussen 101 en 200 treffers per druk 20%, en tussen 201 en 600 treffers per druk 10%.  
  
Als van een druk slechts een deel van de treffers werd nageslagen, dan zijn de resultaten omgerekend naar 100%, 
hetgeen cijfers heeft opgeleverd die de werkelijkheid slechts bij benadering weergeven. 
  
Herhaaldelijk bleken citaten wel voor een déél in eerdere drukken te staan, maar het is begrijpelijk dat een 
redacteur pas die druk aanhaalt waarin het citaat in z�n geheel te vinden is. In tabel 4 is van de verschillende 

                                                           

  

22 Hierbij is het ongedateerde citaat toegewezen aan de vroegste druk van de Woorden-Schat waarin het in z�n totaliteit werd 
gegeven. 



drukken van de Woorden-Schat te zien welk percentage der aangehaalde citaten reeds in een eerdere druk 
volledig aanwezig was (in kolom vier), en om hoeveel jaar eerder het dan gemiddeld ging (in kolom vijf).  
  
Een hoogst enkele maal blijkt een citaat uit een látere druk van de Woorden-Schat afkomstig dan de verwijzing 
noemt. In het WNT-artikel TOLERABEL staat bijvoorbeeld: 

 
Tolerabel, verdraaghlijk, verdraaghzaam, MEYER 320 [1654]. 

 
Het aangehaalde is voor het eerst te vinden in 1669, in Deel I op p. 320. De uitgave van 1654 telt trouwens niet 
meer dan 248 pagina�s. Zo komt AUXILIAIR ook niet voor in de druk van 1669, zoals vermeld, maar pas in die 
van 1720 (tabel 4). 
  
In Tabel 4 staan geen cijfers in de vierde en vijfde kolom achter de druk van 1650, omdat het hier gaat om de 
allereerste druk van de Woorden-Schat en er geen eerdere druk bestond. Hoe minder treffers per druk, hoe groter 
de gevolgen van een enkele afwijkende treffer. De cijfers achter de drukken van 1698 en 1731 hebben dus niet 
zo veel te betekenen.  
  
[p. 13] De citaten uit de druk van 1654 worden voor 23% reeds aangetroffen in de uitgave van 1650. Van het 
aangehaalde uit de derde druk van 1658 staat slechts 9% in een voorgaande druk. De treffers van 1663 staan 
zonder uitzondering voor het eerst in de druk die is aangehaald. De talrijke aanhalingen van 1669 verwijzen 
bijna altijd naar de eerste druk waarin het aangehaalde voorkomt. Hierbij telt mee dat het dikwijls gaat om 
materiaal uit Deel III, en dat deel is in deze druk nieuw.  
  
Van het aangehaalde uit de druk van 1688 is bijna 80% eerder in een uitgave gegeven, gemiddeld 21 jaar. De 
drukken van 1720, 1745 en 1777 daarentegen leveren niet meer dan resp. 18%, 14% en nog eens 14% aan 
aanhalingen op die eerder voorkomen. Dat zijn geen hoge percentages, hoewel het bij laatstgenoemde druk wel 
gaat om een gemiddeld eerder voorkomen van 108 jaar. 
  
De laatste druk van 1805 is nogal eens gebruikt om te laten zien dat een woord en/of betekenis nog in 1805 werd 
gevonden. Het jaartal 1805 toont dan niet de eerste druk waarin het aangehaalde is aangetroffen, maar juist de 
laatste. Als het gaat om een trefwoord uit het derde deel, wat dikwijls het geval is, dan is het de vraag in hoeverre 
een trefwoord met betekenis die jarenlang zijn blijven staan bij de �verouderde en ongewone woorden� kunnen 
dienen als bewijsplaats van nog-gevonden-worden. Het gaat hierbij in hoofdzaak om aanhalingen die zijn 
vervaardig na 1984, in de allerlaatste WNT-jaren.  
  
De WNT-praktijk, in het bijzonder die in de meest recente periode, was niet speciaal gericht op het vermelden 
van de oudste druk van een aangehaald woordenboek waarin een bepaald woord te vinden is. Wél noemde men 
in de regel de oudste woordenboekplaats van de beschikbare reeks woordenboekplaatsen met het behandelde 
woord. De keuze van een woordenboek en woordenboekdruk die men op wilde nemen hing ondermeer af van 
het gezag van de auteur, de inhoud van de aanhaling (bijv. de kwaliteit van de definitie), de gewenste spreiding 
(bijv. alleen de eerste en de laatste, of 1 per eeuw, 2 per eeuw, enz.) en de persoonlijke voorkeur23. 
  
Persoonlijk ben ik van mening dat de drukgeschiedenis van oude woordenboeken dikwijls zo ingewikkeld is, en 
bij tijden zo onbekend, dat het voor een redacteur heel moeilijk moet zijn om op dit punt steeds verantwoorde 
keuzes te maken.  
  
Als de treffers van alle drukken van de Woorden-Schat bij elkaar worden opgeteld, behalve uiteraard de treffers 
zonder jaar en die van 1650, dan blijkt daarvan gemiddeld 23% te verwijzen naar een bewijsplaats die in z�n 
geheel in een eerdere druk voorkomt. Dit betekent dat 77% van alle aanhalingen van de Woorden-Schat verwijst 
naar de druk waarin het citaat voor de eerste maal volledig is opgenomen en dat is toch een aanzienlijk 
percentage.  
 
Besluit 
 
Dit beperkte onderzoek naar de betekenis van de Woorden-Schat voor het Woordenboek der Nederlandsche Taal 
heeft verschillende interessante resultaten opgeleverd. De Woorden-Schat is in het WNT vrij frequent 

                                                           

  
23 Toelichting van de huidige hoofdredacteur van het WNT, Marijke Mooijaart. 



aangehaald, in totaal 1752 keer. Slechts 2% van deze aanhalingen blijkt ongedateerd. Daarbij zijn de 
verwijzingen naar de Woorden-Schat zeer ongelijk verdeeld over de verschillende lettertrajecten. 
  
Van de Woorden-Schat zijn alle twaalf drukken door het WNT aangehaald. Het meest de drukken van 1650, 
1654, 1669 en 1805, alle vier uitgaven van belang, het minst de drukken van 1698 en 1731, beide ongewijzigde 
herdrukken. Van alles wat uit de Woorden-Schat is aangehaald � aanhalingen zonder jaar en aanhalingen van de 
eerste druk buiten beschouwing gelaten � blijkt 23% in een vroegere druk voor te komen dan het WNT noemt.  
De twaalf drukken van de Woorden-Schat vormen voor het WNT een niet onbelangrijke bron, die van veel meer 
betekenis had kunnen zijn als het werk vanaf het begin gebruikt was op de manier van later jaren. Maar voor 
hoeveel lexicografische bronnen van het WNT zal dat wel niet van toepassing zijn! 

 
*Veel dank ben ik verschuldigd aan Marijke Mooijaart, die bij de vervaardiging van deze bijdrage kritisch heeft 
meegelezen.  
 
[p. 14] Tabel 1   Treffers van de Woorden-Schat in lettertrajecten en Supplement. 
 
Verdeling van de 1548 treffers van de Woorden-Schat over de letters van het alfabet: 
Supplement (A) � 235 de letter  G  �  7 de letter  N  �  0 de letter  U  �  74 
de letter  A  �  3 de letter  H  �  2 de letter  O  �  3 de letter  V  �  498 
de letter  B  �  3 de letter  I  �  0 de letter  P  �  6 de letter  W  �  215 
de letter  C  �  0 de letter  J  �  1 de letter  Q  �  28 de letter  X  �  0 
de letter  D  �  0 de letter  K  �  2 de letter  R  �  155 de letter  Y  �  0 
de letter  E  �  0 de letter  L  �  2 de letter  S  �  0 de letter  Z  �  123 
de letter  F  �  0 de letter  M  �  0 de letter  T  �  191  
 
 
Tabel 2 Verwijzing naar de verschillende drukken van de Woorden-Schat 
(Drukken gerangschikt volgens jaar van verschijnen.) 
 
Druk, titel van de uitgave Jaar van 

verschijnen 
Eerste gebruik in het 
WNT 

Gevonden in het 
lemma: 

Frequentie: 
treffers (aanh.) 

1. Nederlandtsche Woorden-Schat 1650 1892 onzijdig 406  (444) 
2. Nederlandtsche Woorden-Schat 1654 1947 vacuum 171  (177) 
3. Nederlandsche Woordenschat 1658 1947 vageeren 65  (69) 
4. Nederlandsche Woordenschat 1663 1899 brevier (I) 36  (39) 
5. L. Meijers Woordenschat 1669 1872 gelang 536  (634) 
6. L. Meijers Woordenschat 1688 1956 vendu 18  (31) 
7. L. Meijers Woordenschat 1698 1973 tuk (I) 1  (1) 
8. L. Meijers Woordenschat 1720 1947     vaag (II) 33  (34) 
9. L. Meijers Woordenschat 1731 1935 ponsen (III) 2  (2) 
10. L. Meijers Woordenschat 1745 1910 kwadrant  7  (8) 
11. L. Meijers Woordenschat 1777 1912 lasschen 40  (43) 
12. L. Meyers Woordenschat 1805 1901 hatering 198  (233) 
?  Woorden-Schat/Woordenschat zonder jaar 1873 gas 35  (37) 
 
 
Tabel 3 Verwijzing naar de verschillende drukken van de Woorden-Schat 
(Drukken gerangschikt volgens het jaar van eerste aanhaling) 
 
Druk, titel van de uitgave Jaar van 

verschijnen 
Eerste gebruik in het 
WNT 

Gevonden in het 
lemma: 

Frequentie: 
treffers (aanh.) 

5. L. Meijers Woordenschat 1669 1872 gelang 536  (634) 
?  Woorden-Schat/Woordenschat zonder jaar 1873 gas 35  (37) 
1. Nederlandtsche Woorden-Schat 1650 1892 onzijdig 406  (444) 
4. Nederlandsche Woordenschat 1663 1899 brevier (I) 36  (39) 
12. L. Meyers Woordenschat 1805 1901 hatering 198  (233) 
10. L. Meijers Woordenschat 1745 1910 kwadrant  7  (8) 
11. L. Meijers Woordenschat 1777 1912 lasschen 40  (43) 
9. L. Meijers Woordenschat 1731 1935 ponsen (III) 2  (2) 
2. Nederlandtsche Woorden-Schat 1654 1947 vacuum 171  (177) 
3. Nederlandsche Woordenschat 1658 1947 vageeren 65  (69) 
8. L. Meijers Woordenschat 1720 1947     vaag (II) 33  (34) 
6. L. Meijers Woordenschat 1688 1956 vendu 18  (31) 
7. L. Meijers Woordenschat 1698 1973 tuk (I) 1  (1) 
 
 
 
 
 

  



Tabel 4 Citaten die in eerdere drukken al te vinden zijn: 
 
Druk, titel van de uitgave Jaar van 

verschijnen 
Aantal 
treffers 

 Aangehaalde al in 
eerdere druk 

Gemiddeld vroeger 

1. Nederlandtsche Woorden-Schat 1650 406  �� �� 
2. Nederlandtsche Woorden-Schat 1654 171  23% 4 jaar 
3. Nederlandsche Woordenschat 1658 66  9% 4 jaar 
4. Nederlandsche Woordenschat 1663 36  0% 0 jaar 
5. L. Meijers Woordenschat 1669 536  6% 14 jaar 
6. L. Meijers Woordenschat 1688 18  78% 21 jaar 
7. L. Meijers Woordenschat 1698 1  100% 29 jaar 
8. L. Meijers Woordenschat 1720 33  18% 51 jaar 
9. L. Meijers Woordenschat 1731 2  100% 36 jaar 
10. L. Meijers Woordenschat 1745 7  14% 76 jaar 
11. L. Meijers Woordenschat 1777 40  14% 108 jaar 
12. L. Meyers Woordenschat 1805 198  50% 101 jaar 

 
 
 
[p. 15] 
BOEKBESPREKINGEN 
 
 
OORSPRONG EN ONTWIKKELING VAN DE NEDERLANDSE WOORDENSCHAT 
 
Jan Posthumus 
 
Nicoline van der Sijs, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en 
betekenissen. Amsterdam/Antwerpen: L.J. Veen. 2001. 1164 pp. � 56,72. 
 
In deze wederom zeer omvangrijke publicatie hebben de voortschrijdende etymologische nasporingen van 
Nicoline van der Sijs een nieuwe weerslag en bovenal een nieuwe vorm gevonden. Vanzelfsprekend zijn alle 
nieuwe gegevens verwerkt die opdoken na, en vaak ook in reactie op, de bevindingen gepubliceerd in haar 
Leenwoordenboek (1996), de door haar bezorgde tweede druk van het Van Dale Etymologisch Woordenboek 
(1997; verder EWB) en haar correcties daarop in de etymologische gegevens van de dertiende druk van de Grote 
Van Dale (1999). Echt nieuw is de chronologische presentatie van de Nederlandse woordenschat. Deze plaatst de 
etymologische gegevens in een duidelijk perspectief, en levert vooral verhelderende inzichten wanneer 
ontwikkelingen binnen specifieke woordvelden onder de loep worden genomen. Het verschijnen van nieuwe 
termen kan dan worden gerelateerd aan historische ontwikkelingen in de samenleving.    
 
Deze historische presentatie is mogelijk geworden doordat de computer op grond van een daartoe ingerichte 
database de vereiste rangschikkingen uitvoert. Etymologie in het digitale tijdperk. Een chronologisch 
woordenboek als praktijkvoorbeeld, luidde dan ook de titel van het proefschrift, waarvan hier de inhoudelijk 
identieke handelseditie wordt besproken.  
  
Zoals we van haar gewend zijn, zet Van der Sijs duidelijk uiteen hoe ze te werk is gegaan. Uitgebreide 
informatie daarover wordt gegeven in het hoofdstuk �De proefopstelling� (pp. 19-95). Voor de selectie van het 
woordbestand is in eerste instantie de tweede druk van het EWB (1997) als uitgangspunt genomen. De daarin 
door van der Sijs al eerder beschreven, maar soms nogal buitenissige woordvoorraad werd na vergelijking met 
de bestanden van de Koenen (1999) en de Van Dale vertaalwoordenboeken tot ongeveer de helft gereduceerd. 
Daarna werden nog bepaalde lacunes opgevuld. Niet ontbreken mochten bijvoorbeeld de in het EWB niet 
behandelde categorieën van de voegwoorden en de voorzetsels. Toegevoegd werden ook verschillende andere 
woorden die van belang geacht werden voor het verkrijgen van een voldoende representatief bestand. Dat kreeg 
op deze manier een omvang van 18.540 ingangen, voor het overgrote deel, zoals gebruikelijk in het 
etymologisch bedrijf, ongelede woorden  
  
Van de verschillende onderwerpen die in dit inleidend hoofdstuk worden aangesneden verdient vooral de 
uitgebreide passage over de dateringsproblematiek aandacht (pp. 33-43). Van der Sijs toont zich bewust van de 
vele voetangels en klemmen op dit terrein. Verderop komt ook de soms moeilijk in te schatten realiteitswaarde 
van een gevonden datering aan de orde (pp. 80-83). Een stap vooruit is dat nu ook specifieke nieuwe 
betekenissen een jaartal meekrijgen. 
  
  



Na deze algemene inleiding volgen de hoofdstukken met de eigenlijke etymologische informatie, te beginnen 
met �De oudste bronnen voor het Nederlands� (pp. 97-141). Het is een onderwerp waaraan een apart proefschrift 
gewijd zou kunnen zijn, maar dat hier is geïncorporeerd in het grotere geheel. Het leeuwendeel van dit tweede 
hoofdstuk wordt besteed aan het opsporen van woorden van Nederlandse origine in Latijns en Frankisch 
tekstmateriaal, daterend uit een tijd voorafgaande aan de eerste overgeleverde Nederlandse teksten. Zo wordt 
voor een flink aantal woorden informatie opgespoord die leidt tot vroegere dateringen.  
  
Hoofdstuk 3, getiteld �De herkomst van Nederlandse woorden� (pp. 143-324), begeeft zich op bekender terrein. 
Het maakt de bekende hoofdindeling in enerzijds �inheemse woorden� (pp. 147-213), anderzijds �leenwoorden� 
(pp. 213-309). Als bescheiden restcategorieën volgen dan nog �afgeleiden van leenwoorden�, �letterwoorden en 
lettergreepwoorden�, en een groepje �etymologie onbekend�. Net als in het eerdere Leenwoordenboek (1996), 
vinden we in het leenwoordengedeelte de gebruikelijke onderverdeling naar de taal waaruit is geleend, en de 
schildering van de cultuurhistorische context waarin dat gebeurde. Nieuw is de nauwkeuriger chronologische 
presentatie op grond van de datering die voor ieder woord is vastgesteld. Slechts de Italiaanse leenwoorden, 360 
in getal, worden in hun geheel gepresenteerd; uit de brontalen waaruit frequent is geleend is een selectie 
gemaakt.  
  
Het gedeelte over de �inheemse woorden� heeft woordvormingsprocessen als invalshoek. Deze produceren 
immers allerlei nieuwe woorden, waarvan de etymoloog nu eenmaal graag de verschijning betrapt. Omdat de 
database het mogelijk maakt te sorteren op datering, kan worden nagegaan of bepaalde processen al dan niet nog 
werkzaam zijn. Vaak is dat inderdaad nog het geval. In andere gevallen � het gaat dan soms ook om woorden die 
voor de hedendaagse taalgebruiker niet meer als samenstelling herkenbaar zijn - geldt dat niet. Zie bijvoorbeeld 
de �verholen samenstellingen� (pp. 152-154) en verschillende van de �inheemse afleidingen met improductieve 
achtervoegsels� (pp. 158-185). 
  
[p. 16] Het lange hoofdstuk 4, dat als titel draagt: �Thema�s chronologisch bekeken� (pp. 325-554), mag gelden 
als het verrassende pièce de résistance van de nieuwe onderneming. Daarin wordt bezien wat de herkomst en 
ouderdom is van woorden die behoren tot eenzelfde thema of woordveld. In het eerste hoofdstuk (pp. 74-80) is 
de benoeming van de menselijke ervaringswereld opgedeeld in 22 hoofdthema�s met onderverdelingen. Binnen 
dit schema kan elk woord uit het bestand worden ingedeeld in een bepaald woordveld, of, als het woord 
verschillende betekenissen heeft, in meerdere. Met voor iedere eeuw een staafdiagram waarin ook de verhouding 
tussen erfwoorden en leenwoorden wordt aangegeven, kan dan de mate van aangroei van het woordveldbestand 
door de tijd worden geïllustreerd, en kunnen pieken daarin worden gerelateerd aan gebeurtenissen in de buiten-
wereld.  
 
Een concreter beeld van de ontwikkelingen binnen een bepaald woordveld ontstaat wanneer niet alleen aantallen 
worden geteld, maar een chronologische lijst wordt opgesteld van de woorden die successievelijk in gebruik 
komen. Van der Sijs illustreert dit aan de hand van een aantal gemakkelijk aansprekende categorieën. Binnen het 
hoofdveld �Dierenwereld� (15 pp.) vinden we bijvoorbeeld naamlijsten van verschillende soorten 
�gedomesticeerde zoogdieren� (apart voor paarden, runderen, varkens, honden en katten) en �wilde zoogdieren� 
(met onderscheid tussen �inheemse� en �geleende benamingen�). De categorie �Mensenwereld� (9 pp.) moet het 
op meer bescheiden schaal doen met de benamingen van �familieleden� en van �leeftijdsfasen�. Het uitgebreidst 
wordt uitgepakt in de sector �Consumptie�(30 pp.), die in vijftien onderverdelingen de ontwikkelingen laat zien 
in de wereld van voedsel, drank en genotmiddelen.  
 
Nadat in dit hoofdstuk de 18 overkoepelende woordvelden de revue zijn gepasseerd, worden nog de 
wederwaardigheden van de functiewoorden (pp. 501-518) en tussenwerpsels (pp. 518-526) in het licht gesteld. 
Het hoofdstuk wordt dan afgesloten met een onderdeel �Ontstaansbronnen van nieuwe woorden en betekenissen� 
(pp. 526-554), waarin aandacht voor �eufemisering�, �versterkende bijvoeglijke naamwoorden (beregoed, e.d.) 
en tot slot een fraaie lijst van �gemunte woorden�, woorden waarvan bekend is wie ze heeft bedacht. 
 
Hoe betrouwbaar zijn nu eigenlijk de chronologische opsommingen die hier worden gepresenteerd? Zoals 
opgemerkt, is Van der Sijs zich ten volle bewust van de betrekkelijke waarde van de opgespoorde dateringen. 
Niettemin acht ze het onwaarschijnlijk dat opschuiving van de jaartallen op grond van nieuwe gegevens het 
geschetste beeld wezenlijk zou veranderen. Of, om wat preciezer te citeren, ze acht �de kans klein dat het 
totaalbeeld zwaar vertekend is� (p. 42). Het begrip �zwaar� biedt hier uitkomst, en als dat enige nadruk krijgt, zie 
ik geen reden om haar op dit punt tegen te spreken. 
  

  



Penibeler wordt het natuurlijk als uitspraken worden gedaan over relatief korte perioden. Zo toetst Van der Sijs 
in hoofdstuk 3 de veronderstelling dat tijdens de Eerste Wereldoorlog misschien geen woorden zouden zijn 
ontleend van de weinig geliefde Duitsers. Hiervoor somt ze alle ontleningen aan het Duits op met een datering 
tussen 1914 en 1924. De uitloop van zes jaar neemt ze in acht, omdat nieuwe woorden nu eenmaal niet stante 
pede in een woordenboek worden opgenomen. (Maar dat betekent natuurlijk ook dat een woord met 
ingangsdatum 1914 al voor aanvang van die oorlog in omloop moet zijn geweest.) Onder de 40 woorden die in 
genoemde periode zijn ontleend vindt ze zeven die �verwijzen naar de oorlog� (p. 262). Soms op dubieuze 
gronden, want geldt dat per se ook voor hakenkruis, hetze en kogellager? Het hakenkruis was prominent in de 
Tweede Wereldoorlog, maar speelde geen enkele rol in de Eerste, waarin de Duitse joden nog schouder aan 
schouder stonden met hun landgenoten. Het had trouwens al een lange geschiedenis voordat de nazi�s het 
symbool voor hun eigen doeleinden gingen gebruiken. De datering 1924 stoelt op de opname van de woordvorm 
haakkruis in de zesde druk van de Grote Van Dale, waar ook al het verband met het antisemitisme wordt gelegd. 
Voor de overige 33 woorden geeft Van der Sijs ruiterlijk toe: �Het is natuurlijk mogelijk dat deze woorden al 
eerder geleend waren, maar pas nu aangetroffen zijn in woordenboeken of teksten.� 
  
Zo valt er natuurlijk weinig te bewijzen, en precies hetzelfde geldt voor de 47 woorden die geleend zouden zijn 
tussen 1940 en 1950, de periode (met uitloop) van de Tweede Wereldoorlog. Naast een aantal oorlogswoorden 
(p. 264) komen ook hier veel mogelijke toevalstreffers voor. Deze onderzoekjes vormen in zekere zin een 
vervolg op het respectievelijk al dan niet lenen van Franse woorden in de Franse tijd (1795-1813) en van 
Spaanse tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Over beide perioden zijn uitspraken gedaan: P.J. Veth 
beweerde in 1889 �dat wij in onze taal geen enkel woord hebben, dat onze voorouders vóór of gedurende onzen 
vrijheidsoorlog van de gehate Spanjaarden hebben overgenomen� (geciteerd op p. 250). Deze al te stellige 
mening kan op grond van het aanwezige materiaal gemakkelijk worden gekarakteriseerd als �door chauvinisme 
gekleurd� (p. 254). De in dit soort zaken gezaghebbender Salverda de Grave gaf als zijn mening dat er in de 
Franse tijd een inzinking plaats vond in de ontlening van Franse woorden. Ook deze mening wordt door Van der 
Sijs bestreden: niet alleen kunnen veel ontleningen uit deze periode worden gerelateerd aan de bestuurlijke 
maatregelen uit die tijd, ook op andere [p. 17] terreinen kwamen toen en kort daarna veel nieuwe woorden 
binnen. Volgens Van der Sijs hoeft dat geen verbazing te wekken, want �dankzij de Franse overheersing is 
Nederland uit de culturele en economische stagnatie van de achttiende eeuw gehaald.� (p. 234).  
 
We zien dus hoe het chonologische materiaal kan worden gebruikt om bepaalde veronderstellingen te 
onderbouwen of juist te ontkrachten. Men doet er bijvoorbeeld verstandig aan geen lichtvaardige relaties te 
leggen tussen haatgevoelens jegens een bezetter en de hoeveelheid woorden die wordt geleend uit de taal die hij 
spreekt.  
  
De hoofdtekst eindigt met Hoofdstuk 5 �Besluit� (pp. 555-565), hoofdzakelijk bestaand, zoals het in een 
proefschrift betaamt, uit een samenvatting van de voorgaande hoofdstukken en een blik in de toekomst.  
  
Maar dan volgen nog twee omvangrijke toegiften. Met de computer kon immers gemakkelijk nog een complete 
chronologische lijst (pp. 585-857) worden samengesteld, waarin alle woorden uit het omvangrijke corpus op 
jaartal bijeen zijn gezet. Voor het jaartal 1285 is dat wel handig, want daar zien we in alfabetische volgorde alle 
woorden waarvan het eerste voorkomen stamt uit de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant. In later eeuwen zegt 
zo�n bijeenplaatsing vaak minder: vanwege de voorlopige aard van gevonden eerste voorkomens gaat de 
toevalsfactor daar een rol spelen. Men kan de lijst ook voor meer oneigenlijke doeleinden gebruiken. Wie het 
jaartal 1824 als markeringspunt kiest, kan tellen hoeveel woorden hun beginpunt vinden in P. Weilands 
Kunstwoordenboek, waarnaar die datering wel vrijwel uitsluitend zal verwijzen. Het blijken er bijna zeshonderd 
te zijn!  
  
Als extra gegeven staan aan de voet van de pagina �taalfeiten� vermeld, een etiket voor jaartallen van historische 
gebeurtenissen en bepaalde publicaties waaraan taalkundige relevantie zou kunnen worden toegekend. Het is een 
indrukwekkende reeks, maar zoals Van der Sijs ook zelf opmerkt (p. 586), is er vaak geen duidelijke relatie te 
leggen tussen de woordenlijst op zich en deze historische gegevens.   
  
Nuttiger is het �Alfabetisch woordregister� (pp. 859-1127). Dit bevat het complete trefwoordenbestand, met het 
jaar van eerste voorkomen, de bron waarop dit is gebaseerd, en voor de vreemde woorden de taal van herkomst. 
Verder wordt waar toepasselijk verwezen naar de plaats waar het woord in de tekst is behandeld. De nu voor het 
eerst consequent doorgevoerde koppeling van het jaartal aan een specifieke bron verschaft zekerheid aan 
degenen die zich eerder soms lichtelijk vertwijfeld afvroegen waar een datering precies op stoelde. Dit welkome 
gegeven kan de onderzoeker ook de weg wijzen om in een bepaalde richting verder te zoeken. Soms verschaft de 

  



verwijzing helaas onvoldoende duidelijkheid. Zo wordt voor het jaartal 1889 van jersey (�gebreide kleding�) 
verwezen naar Ewoud Sanders� Geoniemenwoordenboek, waar dit jaartal inderdaad staat, maar een specifieke 
bronaanduiding ontbreekt.   
  
Als we aan het eind gekomen alvast even terugkijken, kunnen we concluderen dat met deze open presentatie en 
nieuwe rangschikking van een grote hoeveelheid informatie de etymologische beschrijving van het Nederlandse 
woordbestand een niet onbelangrijke stap verder is gebracht. De verwachting lijkt dan ook gewettigd � Van der 
Sijs spreekt dat zelf als haar �oprechte hoop� uit � �dat het etymologische onderzoek, dat in Nederland de laatste 
decennia slechts geringe aandacht heeft gekregen, door dit boek een nieuwe impuls krijgt� (p.565).  
 
Het nut van het werken met een goed gestructureerd computercorpus is in dit omvangrijke proefschrift zonder 
meer aangetoond. Het zal niet verbazen dat Van der Sijs als toekomstideaal (p. 563) een nog omvangrijker en 
vooral ook rijker corpus ziet, dat zal kunnen steunen op nog samen te stellen morfologische, semantische en 
grammaticale databases, alle vanzelfsprekend op historische grondslag. Hiervoor worden �vervolgonderzoeken� 
aanbevolen. Over het vele grondwerk dat daarvoor zou moeten worden verricht laat van der Sijs zich niet verder 
uit. Onverminderd blijft ook haar doelstelling om in de toekomst een ideaal etymologisch bestand samen te 
stellen met bij elk trefwoord alle relevante gegevens. De inhoud van het huidige werk vertegenwoordigt in de 
woorden van Van der Sijs (p. 42) slechts �de huidige stand van de wetenschap�. Die ontbeert nog veel 
betrouwbare gegevens.  
  
Voor de toekomst dient men zich niet alleen te laten inspireren door weidse vergezichten. Van essentieel belang 
is ook de aanvulling en correctie van wat op dit moment geboekstaafd is. Wie vroegere dateringsgegevens kan 
overleggen zal Van der Sijs daarmee als steeds ten zeerste verplichten. Zelf wil ik hier nog enkele algemene 
opmerkingen maken over het ontleningsproces en daarnaast ook enige detailkritiek leveren.  
  
Terecht wordt in het leenwoordgedeelte aandacht besteed aan de zogenaamde pseudo-ontleningen, die 
interessante vormingen waarmee een taal, hier dus het Nederlands, aan de haal gaat met ontleend 
woordmateriaal. Helaas blijft de passage in kwestie (pp. 309-314) wel erg aan de oppervlakte, zodat de lezer 
geen optimaal inzicht krijgt in wat zich in verschillende gevallen precies afspeelt.  
  
Ook bij de pseudo-ontleningen kan men de autonome krachten van de ontvangende taal aan het werk zien, zoals 
het kunnen vormen van afleidingen en samenstellingen, en het gebruiken van verkorte vormen, precies dezelfde 
processen die zich ook bij inheems materiaal voordoen. �Oorzaak� is dus belist niet �gebrek aan kennis van de 
brontaal� (p. 313), [p. 18] verder geëxpliciteerd als: �men meent dat een bepaald woord in de vreemde taal 
bestaat, terwijl dat niet het geval is�. Dit laatste is zeker niet de �oorzaak�, hoogstens een onbedoeld gevolg, 
nadat de taalvorming volgens bestaande Nederlandse mechanismen heeft plaatsgevonden. Of iets al dan niet echt 
Engels is, speelt normaliter geen rol bij de bedenker van het woord, en zeker niet achteraf bij de gewone 
gebruiker. Zo kan een interessante pseudo-Engelse samenstelling �hometrainer� (mogelijk aanvankelijk een 
handelsmerk) worden gemaakt, en ook nu nog vindt men in de reclamewereld en vooral in de mode nog allerlei 
zelfbedachte Engels aandoende termen.  
  
In principe kan van elk leenwoord dat qua vorm en betekenis ver is afgedwaald van de brontaal worden 
nagegaan welke taalkundige processen van de ontvangende taal daarbij hun rol hebben gespeeld. De etymoloog 
mag niet volstaan met het zwaktebod dat �het moeilijk [is] om met volkomen zekerheid aan te tonen of een 
bepaald woord (met een bepaalde betekenis) in de brontaal niet bestaat of bestaan heeft.� (P. 310). Dit lijkt een 
excuus om sommige zaken maar te laten zitten. Of is het gewoon een feitelijke vaststelling? Dan is het toch wat 
onwaarschijnlijk dat een niet goed traceerbaar woord voorwerp van ontlening zou zijn geweest.  
  
Veel van de soms mysterieuze verschillen tussen Engels Engels en Nederlands Engels zijn het gevolg van 
optredende verkortingsprocessen. Hoe deze opereren, en hoe ze verschillend kunnen uitvallen, heb ik in detail 
uiteengezet in mijn �Short Forms of English Loans in Dutch� (1987) - een publicatie die in Van der Sijs� 
omvangrijke literatuurlijst helaas ontbreekt. Oplossingen voor wat in eerste instantie moeilijk te verklaren lijkt 
kunnen vaak juist op dit terrein worden gevonden. Naast overbekende gevallen als �een detective� (< E. detective 
story) en �een pocket� (< E. pocketbook), verkortingen die in het Engels zelf geen wortel hebben geschoten, dient 
de Nederlandse tandartsterm jacket op dezelfde manier gezien te worden als een verkorting van jacketcrown / 
jacketkroon, een interpretatie die ook de voorkeur krijgt in de Aanvullingen op het WNT (s.v. jacket). Het gaat 
dus niet aan jacket, zoals Van der Sijs doet, te plaatsen in een uitzonderlijke categorie van �uitheemse woorden 
die in het Nederlands een betekenis hebben gekregen die in de brontaal niet bestaat, en waarvan de betekenis in 
het Nederlands niet te verklaren is als betekenisontwikkeling van een oudere, geleende betekenis' (p. 313). Zo�n 

  



vuilnisbak voor onverklaarbare gevallen dient niet te lichtvaardig worden gevuld, al is er inderdaad iets voor te 
zeggen, zoals hier gebeurt, termen als colbert en molière onder die noemer te brengen. Dat zijn immers 
vooralsnog moeilijk verklaarbare benoemingen van kledingartikelen die in het Frans anders heten.  
  
Verkortingsprocessen werken in het Nederlands en het Engels globaal op dezelfde manier. Dat jacket in 
genoemde betekenis niet in het Engels zou bestaan blijft dan ook de vraag. In een passende context kan deze 
verkorting best voorkomen: wie zegt �the dentist gave me two new jackets yesterday�, zal niet vreemd worden 
aangekeken. Engelse woordenboeken vinden het echter niet altijd nodig dit soort �colloquialisms� te boekstaven.    
  
Onvoldoende inzicht in hoe de krachten van het Nederlandse taalstelsel inwerken op een geleend woord spreekt 
ook uit de vaak herhaalde mening dat deelname aan de morfologische processen van het Nederlands te maken 
heeft met de mate van inburgering. Zo wordt bijvoorbeeld gesproken van leenwoorden �die inheems gevoeld 
(sic) worden, anders zouden ze niet gebruikt worden in een nieuwvorming� (p. 552). Zo�n stelling is 
onbewijsbaar, en omdat samenstellingen en afleidingen in het Nederlands zeer gemakkelijk worden gevormd, 
ook nogal onwaarschijnlijk. Het is moeilijk in te zien waarom hier voor leenwoorden een drempel zou moeten 
worden overschreden. (Zie over deze kwestie ook een langere passage in mijn recensie van het 
Leenwoordenboek, in Trefwoord 12, [1998], p. 201-202.) 
  
Van der Sijs� hier becritiseerde woorden lijken te steunen op een uitspraak van Matthias de Vries dat het een 
�onfeilbaar kenmerk� van inburgering is �zoodra een woord in staat en gewoon is met Nederlandsche woorden in 
samenstelling te treden� (aldus geciteerd in Leenwoordenboek, p. 37). Met haar �inheems gevoeld, anders zouden 
ze niet (mijn cursivering;JP) �� zet Van der Sijs echter een accent, dat Matthias de Vries mogelijk niet zo maar 
voor zijn rekening had willen nemen.  
  
Ten slotte nog iets over de achilleshiel van de Nederlandse etymologie, het gebrek aan betrouwbare 
dateringsgegevens. Van der Sijs toont zich bewust van de beperkte betrouwbaarheid van de opgevoerde 
jaartallen, maar dat heeft haar niet belet met haar mogelijk gebrekkige bouwstenen allerlei gebouwen op te 
trekken, die desondanks, het zij volmondig toegegeven, het aanzien volop waard zijn.  
  
Hoe zit het nu met de gegeven jaartallen? Voor die uit oude tijden zijn slechts weinig bronnen beschikbaar zijn, 
en daar zal dan ook weinig winst te boeken zijn. Hoe verder we voortschrijden in de tijd en hoe meer potentiële 
bronnen beschikbaar komen, hoe groter de mogelijkheid dat een datum nog vervroegd kan worden. Ronduit 
verontrustend zijn ten slotte dateringen die duidelijk strijdig zijn met de kennis van de wereld die wij zelf 
hebben. Moeten we ons daar druk over maken? Van der Sijs vindt (p. 43) dat we alles in een relativerend 
perspectief moeten zien: of een woord in 1620 of 1635 wordt gesitueerd lijkt voor ons nauwelijks verschil te 
maken, maakt het �voor de grote lijn� dan wel uit of [p. 19] een woord voor het eerst in 1960 of in 1975 is 
gedateerd? Toch zal de etymoloog liefst zo betrouwbaar mogelijke jaartallen hebben, en in het huidige bestand is 
dat niet zelden een kwestie van aanzienlijk meer dan vijftien jaar verschil. Een al te filosofische houding van 
�waar maken we ons eigenlijk zo druk over� is niet bevorderlijk voor de geloofwaardigheid en het welvaren van 
de etymologie.  
  
Dat onjuiste data worden aangescherpt is zonder meer gewenst. Dat kan gemakkelijk in gevallen die te maken 
hebben met zaakgeschiedenis. De stuka, het Duitse Sturzkampfflugzeug, werd volgens G.L. van Lenneps 
Verklarend Oorlogswoordenboek (1988) voor het eerst ingezet in 1939 in Polen. Bepaalde Nederlanders 
maakten rechtstreeks kennis met het vliegtuig tijdens de oorlogsdagen van mei 1940. Gedurende de hele 
bezettingstijd werden de verdiensten van dat toestel, dat met angstaanjagend sirenegehuil op zijn prooi dook, 
door de Duitse oorlogspropaganda breed uitgemeten. Elke Nederlander kende dus dit fenomeen: geen wonder 
dat Kruyskamp het opnam in de eerste na-oorlogse Grote Van Dale (1950). Dat staat nu genoteerd als jaartal van 
eerste voorkomen, maar het zou niet moeilijk moeten zijn uit krantenleggers een datum 1940 of 1941 op te 
diepen. Weinig winst dus, maar een nauwkeurige situering van het woord in de juiste context is toch 
verhelderend.  
   
Meer tijdwinst is te boeken met de inlay, de �op maat gemaakte vulling voor een tand of kies�, voor het eerst in 
een woordenboekje gesignaleerd in 1989. Zelf kreeg ik er twee ingeplant in april 1958. (Een kopie van de 
rekening kan op verzoek worden toegestuurd!) Liever nog zou men willen weten wanneer deze techniek in 
Nederland werd geïntroduceerd, en wanneer tandartsklanten er dus in hun omgeving over begonnen te spreken. 
Met gericht zoeken kunnen ook nog heel wat andere zaakwoorden een meer realistische datering krijgen. 
  

  



Een volledige beschrijving zou zowel het vroegst gevonden gebruik als het eerste woordenboekvoorkomen 
moeten vermelden. Dat is bijvoorbeeld fraai gedaan in het Duitse Anglizismen Wörterbuch (1993-1996) van 
Carstensen en Busse. Hoewel daar zeker niet in alle mogelijke woordenboeken is gezocht, zijn ook in het WNT 
en de Aanvullingen daarop beide gegevens vaak wel aanwezig, Voor het bestand van het Chronologisch 
Woordenboek is, bij gebrek aan beter, het vroegste voorkomen vaak gehaald uit de woordenboeken, secundaire 
bronnen dus, die niettemin geacht worden een weerslag te vormen van het vigerend taalgebruik. Maar zoals Van 
der Sijs zelf ook toegeeft, mag men daar niet voetstoots op vertrouwen. Zo blijft het een intrigerende vraag of 
ongesteld in de betekenis �menstruerend� pas in 1961 [GVD] en beleg in de betekenis �broodbelegsel� pas in 
1976 [GVD] hun entree in het Nederlands vierden, of althans gangbaar genoeg waren om in een woordenboek 
opgenomen te worden. Koenen 1974 was trouwens nog even eerder met het registreren van laatstgenoemde 
betekenis. Zelfs al scheelt dat maar twee jaar, en maakt dat dus weinig uit voor het algemene beeld, ere wie ere 
toekomt zou men toch willen zeggen. (Wie de datering GVD [76] tegenkomt, doet er altijd goed aan ook nog 
even in het iets oudere woordenboek van Koenen te kijken.)  
  
De dateringsgegevens, voorzover niet inmiddels aangepast, gaan in het algemeen terug op die van het EWB, 
waarvoor Van der Sijs bergen werk heeft verzet. Zoals ze zelf zegt (p. XXV), bleek het echter onmogelijk binnen 
de gestelde tijd alle beschikbare woordenboekedities na te (doen) lopen. Wie zelf op zoek gaat naar een vroegste 
woordenboekvoorkomen vindt dan ook nogal eens een eerder jaar dan het nu in het Chronologisch Woordenboek 
vermelde. Kennis van het woordenboekenlandschap kan helpen om gericht te zoeken. Vloeken en onnette 
woorden zijn, niet alleen in Nederland, lang buiten de woordenboeken gehouden. Als een voorbeeld daarvan 
mag jezusmina gelden, dat in 1992 [GVD] voor het eerst in een woordenboek zou zijn verschenen. Maar wie 
zich herinnert dat het J.B. Drewes was die in de 27ste druk van Koenen (1974) voor het eerst het taboe op 
onwelvoeglijke woorden doorbrak, kijkt zekerheidshalve ook nog even in dat woordenboek. En daar is deze 
vloek inderdaad al te vinden en wel s.v. Jezus in het voorbeeldzinnetje Jezus Mina, zoiets doe je toch niet! 
  
De vroegste datum 1992 [GVD] voor jezusmina zal ontleend zijn aan de tabel �Vloeken in Van Dale� in Van 
Sterkenburgs studie, Vloeken. Een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (1997: 76). Tot mijn 
verbazing trof ik het ook al aan in Van Dale 1976, dus twee edities eerder. Opnieuw een voorbeeld dat dit 
woordenboek oppikt wat even eerder in Koenen 1974 was verschenen. Maar ook daarmee zitten we natuurlijk 
nog op een veel te late datering. Alleen onderzoek in �spreektalige teksten� (p. 526) kan voor dit soort woorden 
een realistischer datum opleveren.  
  
Woordenboeken consulteren blijkt geen eenvoudige zaak. Voor sommige woorden blijkt niemand zelfs op het 
idee te zijn gekomen even in een woordenboek te kijken. De datum voor jam, eerder globaal gesitueerd in de 
periode 1901-1925, is nu gepreciseerd tot 1903, het jaar van Prick van Wely�s artikel �Anglomanie in taal�. Wie 
de moeite neemt enkele voor de hand liggende woordenboekedities te consulteren vindt het vermeld in Van Dale 
1898, in Koenen 1897, en in Kramers� Kunstwoordentolk 1886.    
  
Er zou nog aanzienlijk meer gewonnen kunnen worden als de genealogie van onze woordenboeken in 
aanmerking kon worden genomen. Hoeveel van het woordbestand van Van Dale (1872) stond bijvoorbeeld al in 
het werk van I.M. en N.S. Calisch (1864), waarvan het de tweede druk vormde? En waar haalden die op hun 
beurt hun woordbestand [p. 20] vandaan? Welke bronnen benutte Weiland eigenlijk voor zijn 
Kunstwoordenboek (1824), dat nu voor bijna zeshonderd woorden als beginpunt geldt? Enzovoort, enzovoort. 
 
Tegen de achtergrond van al het fraais dat in dit werk met zijn vele intrigerende overzichten gepresenteerd 
wordt, kunnen bovenstaande detailopmerkingen misschien van wat miezerige aard lijken. Maar als alle kaarten 
zo prijzenswaardig open en controleerbaar op tafel worden gelegd, wordt onvermijdelijk ook wel eens de zwakte 
van een kaarthand zichtbaar. Een reactie: dat zou beter kunnen is dan begrijpelijk. Als één van de nuttige 
resultaten van het onderzoek (p. 561) geldt overigens dat het ongerijmdheden aan het licht kan brengen die 
vervolgens gecorrigeerd kunnen worden. 
  
Met deze slotopmerkingen heb ik willen pleiten voor enerzijds gericht onderzoek naar woordvoorkomens die 
rechtstreeks kunnen worden gerelateerd aan zaakgeschiedenis, en anderzijds een beter benutten van de 
beschikbare woordenboeken. Ook op dat terrein kan wel degelijk gericht gezocht worden. Hopelijk kan dan naar 
waarheid gezegd worden dat een woordenboekdatering betekent: �in dit jaar is het bewuste woord voor het eerst 
in een algemeen woordenboek opgenomen� (p. 185), wat thans beslist niet altijd het geval is. (Wat wel en wat 
niet als �algemeen woordenboek� mag gelden blijft onduidelijk.)    
 

  



[NB: zie over de dateringen in het Chronologisch Woordenboek ook nog een passage in onderstaande recensie 
(p. 23)] 
 
 
AANVULLINGEN OP HET WNT 
 
Jan Posthumus 
 
Verschillende factoren waren ervoor verantwoordelijk dat het WNT de gebruiker nu en dan in de steek liet. Drie 
daarvan zijn duidelijk te benoemen. Toen het werk uiteindelijk in 1998 was voleindigd, waren voorafgaande 
delen - de eerste aflevering a – aanhaling had al in 1864 het licht gezien � in toenemende mate verouderd 
geraakt. Dan was in 1976 ook nog de beslissing genomen om in de nog te publiceren delen geen materiaal van na 
1921 op te nemen: alleen op deze wijze meende men de gigantische onderneming op redelijke termijn te kunnen 
voltooien. Ook hinderlijk was de schaarse aanwezigheid in de oudere delen van vreemde woorden: het WNT 
moest immers als norm fungeren voor wat als zuiver Nederlands kon gelden Deze doelstelling werd overigens na 
enige tijd verlaten.1  
  
Het idee om opgelopen achterstanden in supplementen weg te werken leefde al eerder. Een plan daartoe werd in 
1942 in werking gezet, maar raakte al spoedig omstreden. Alleen de letter A werd bijgewerkt, resulterend in het 
in 1956 voltooide supplementdeel a – azuursteen. Daarna kreeg de voltooiing van het hoofdwerk de absolute 
prioriteit. (Zie hierover Van Sterkenburg 1992: 140-146). 
  
Met het huidige aanvullingsproject werd in 1989 een aanvang gemaakt. Het liep in de tijd dus grotendeels gelijk 
op met de afronding van het hoofdwerk. Na een laatste intensieve redactionele fase verschenen eind vorig jaar, in 
dezelfde uitvoering als het al bestaande WNT, de drie delen Aanvullingen, lopend respectievelijk van a – 
doping, doppen – midgetgolf en midi – zzzz. Een meer definitieve alfabetische afsluiting laat zich wel niet 
denken. Met dit finale woordartikel blijkt het op schrift gestelde bijengezoem woordenboekstatus te hebben 
gekregen. De lexicofiel die met enig ongeduld naar deze update heeft uitgekeken kan zich nu vermeien met de 
traditioneel degelijke beschrijving van veel dat eerder ontbrak.  
  
Gegevens over de uitbreiding, cijfermatig en anderszins, zijn te vinden in de Inleiding tot deel I en werden 
tevens verstrekt in de lezing van Fons Moerdijk op de bijeenkomst van het Matthias de Vries-genootschap op 8 
november 2001. Wat daar werd bekend gemaakt is mede in deze beschouwing verwerkt. De grootste uitbreiding 
vond plaats in het traject bestreken door het oude deel III: C – Fuut, dat een slechte reputatie genoot. De letter 
C, die in het hoofdwerk 234 kolommen besloeg, heeft er nu 1004 bijgekregen, een toename van niet minder dan 
429 procent. De gedeelten D, E en F groeiden aan met respectievelijk 52, 80 en 78 procent. Dit zijn zeer 
uitzonderlijke percentages, elders wordt vaak de 10 procent niet gehaald. Het late V-traject, in het hoofdwerk 
met 16.894 kolommen veruit het langste, kreeg er bijvoorbeeld maar 274 bij, een vermeerdering met slechts 1,6 
procent. De totale uitbreiding van het WNT besloeg 6900 kolommen, wat neerkwam op een toename van 7,5 
procent. (Gegevens ontleend aan Inleiding, p. XLIV.)  
  
Indachtig aan het spookbeeld van het lange tijd oeverloos voortkabbelende WNT, waarvan het einde maar niet in 
zicht wilde komen, werkt men op het INL al decennia lang met reële planningen. Er wordt afgesproken hoeveel 
mankracht en tijd in een bepaald project gestoken zullen worden, en in verband daarmee wat er precies zal 
worden gedaan. Dat kan betekenen dat niet alles wordt ondernomen wat idealiter mogelijk zou zijn. Om een 
project beheersbaar te houden kan het nodig zijn zich bepaalde beperkingen op te leggen.  
  
Welke dat zijn geweest bij de vervaardiging van de nu verschenen Aanvullingen wordt in het voorwerk 
uiteengezet. In de eerste plaats was het potentieel nog te bewerken materiaal van zodanige omvang dat het nodig 
werd geacht daaruit een selectie maken. Bewerkt werden alleen die woorden �die door vier (in een zeer korte 
aanvangsfase: drie) of meer leden van een zeskoppige commissie van redacteuren [p. 21] onafhankelijk van 
elkaar geselecteerd waren.� (Voorbericht, p.[VII]). Enige indicatie van het soort zaken dat hier ten offer viel 
ontbreekt helaas.  
  
Duidelijker omschreven is een tweede, nogal drastische, inhoudelijke beperking, die inhield dat de oude 
woordartikelen van het WNT ongemoeid zouden worden gelaten. Met andere woorden, �de Aanvullingen geven 
geen nieuwe betekenissen, nieuwe citaten, andere aanvullende gegevens of correcties bij reeds in het Hoofdwerk 
of Supplement behandelde woorden.� (P. XII). De nieuwe deeltjes bevatten dus alleen woorden die niet eerder 
waren opgenomen. Deze zijn van tweeërlei aard. Voor een groot deel zijn het de geheel nieuwe lemmata, op de 

  



gebruikelijke wijze gezet in vetgedrukte kapitalen. De overige zijn nieuwe afleidingen en samenstellingen - 
opnoemers in het lexicografisch jargon - bij al eerder in het hoofdwerk opgenomen lemmata, nu ter 
onderscheiding gezet in niet-vetgedrukte kapitalen. In totaal zijn op deze wijze 30.000 nieuwe woorden 
toegevoegd.      
   
Dit zijn lang niet altijd betrekkelijk recente woorden. Een flinke hoeveelheid kwam al voor in Jacob Kramers� 
Kunstwoordentolk, waarvan de eerste editie (1847) in de etymologische beschrijving consequent als ijkpunt is 
gebruikt. Vaak betreft het de min of meer geleerde termen met Latijns-Griekse wortels die vooral in het beruchte 
deel C – Fuut op discutabele gronden terzijde waren geschoven. Zo vinden we in het betreffende inhaaldeel een 
aanvulling van niet minder dan 135 kolommen woorden beginnend met ex-. Ze behoren tot een categorie termen 
die zich vaak meer algemeen in de westerse cultuurtalen heeft verspreid.    
 
Veel moeite is besteed aan de etymologische behandeling van deze �internationalismen�. Steeds is de oudste 
datering van die woorden in onze drie buurtalen nagezocht en in de beschrijving opgenomen. Voor dit doel, en 
voor de etymologie van de vreemde woorden in het algemeen, is een dubbel dozijn woordenboeken 
geconsulteerd. (Ze staan vermeld op pp. XXIII � XXV.) Deze informatie is bijzonder nuttig en kan een 
aanwijzing geven of een term misschien via het Frans, Duits of Engels in onze taal is opgenomen.  
  
Niet zelden is daarover geen uitsluitsel te geven. Ook als voldoende gegevens beschikbaar zijn over eerste 
gebruik in onze buurtalen en onze eigen taal, is het nog niet zo gemakkelijk met zekerheid vast te stellen uit 
welke taal precies het woord binnenkwam. Hypotheses daarover zouden moeten steunen op cultuurhistorisch 
onderzoek, en dan zou het nog best mogelijk zijn dat de ene vroege Nederlandse gebruiker de term tegenkwam 
in het Engels, de andere in het Frans of Duits. De bewerkers van de Aanvullingen hebben niettemin getracht hier 
zoveel mogelijk zekerheid te verschaffen. 
  
Soms lijkt die te kunnen worden geboden, zoals bij finalisme: �Uit fr. finalisme (1890); eng. finalism (1885), du. 
finalismus.� De puntkomma na het Franse bronwoord en het ontbreken van �of�, zal toch wel moeten betekenen 
dat het Frans als bron wordt beschouwd. Bij finaliteit vinden we precies dezelfde situatie. Op grond waarvan 
deze zekerheid is verkregen is niet te zien, maar het is ook niet de taak van een woordenboek dit uitgebreid 
uiteen te zetten. Totale onzekerheid spreekt daarentegen uit een formule als: �Bij ons wschl. ontleend, maar 
onduidelijk uit welke taal.� Deze toestand treffen we aan bij wetenschappelijke termen als fibrine, fibroïne en 
fibreus. Dit �wschl.� zal er misschien op slaan dat fibrine is �gevormd op basis van lat. fibra en in(e)�, waarbij 
dan niet duidelijk is of dit vormingsproces op zich al dan niet aan buitenlandse invloed moet worden 
toegeschreven.   
  
Moeilijkheden voor de beschrijving doen zich meer algemeen voor wanneer in woordclusters Nederlandse 
woordvormingsprocessen een rol kunnen hebben gespeeld. Als eenmaal een bepaalde vorm met aangepast suffix 
is overgenomen kunnen immers gemakkelijk nevenvormingen verschijnen: werkwoorden op –eren ontwikkelen 
bijvoorbeeld snel een bijbehorend zelfstandig naamwoord op –atie en ook een koppel –isme / -ist ontstaat 
vanzelf als een van beide is opgedoken. (Sassen 1981 geeft veel voorbeelden van dit soort morfologische 
productiviteit, en behandelt de juist genoemde gevallen onder het hoofd �affix-substitutie�, pp. 131 evv.) Deze 
interne dynamiek wordt in de etymologische beschrijving niet veronachtzaamd.   
  
Als voorbeeld mag gelden de behandeling van internationalisatie en internationaliseering, zij het dat deze 
enigszins wordt gecompliceerd door een onverwachte lacune in het bronnenmateriaal. Daarin werd het 
werkwoord *internationaliseeren niet aangetroffen, zodat het niet als trefwoord kan fungeren, en alleen als 
fictieve vorm mag optreden.2 De beschrijving van internationalisatie luidt derhalve: �Van een verder niet 
aangetroffen ww. *internationaliseeren met –atie, naar het voorbeeld van andere woordparen op –eeren en –atie, 
of uit eng. internationalization (1871) of fr. internationalisation (1902). Bij internationaliseering is het van 
hetzelfde laken een pak: het is een afleiding van het niet gevonden werkwoord met –ing of een reflex van het 
Duitse internationalisierung. Welke van die buitenlandse woorden het Nederlandse cluster in het leven heeft 
helpen roepen is doorgaans inderdaad niet te zeggen. Daarbij geldt ook dat hoe productiever en gewoner het 
Nederlandse woordvormingsproces is, hoe minder men geneigd is de vergelijkbare buitenlandse term als 
grondvorm te zien. 
  
Ook bij de etymologie van internationalist wordt een Nederlands woordvormingspatroon betrokken. Het heet 
�[g]evormd bij internationalisme naar het voorb. van derg. woordparen op –isme en –ist, uit [p. 22] fr. 
internationaliste (1871) of eng. internationalist (1864).� Vreemd is dat een woordje �of� voor �uit fr. 
internationaliste� hier ontbreekt. Anders dan bij internationalisatie/internationaliseering lijkt het nu geen 

  



kwestie van of het een, of het ander, maar wordt het interne proces geacht gelijktijdig te werken met de 
rechtstreekse overname. Een reden voor een verschillende visie op de ontstaansgeschiedenis van deze woorden 
lijkt ver te zoeken. Is het woordje �of� hier misschien onbedoeld weggevallen?    
  
Nog weer anders gaat het toe bij het koppel introspectie / introspectief. Daar vinden we geen vermelding dat een 
subregel van de Nederlandse morfologie een adjectief op –ief kan vormen naast een substantief op –ie, maar 
wordt introspectief gewoon afgeleid uit het �aan het eng. ontleende fr. introspectif (1840) of rechtstreeks aan het 
eng. introspective (1820).� Zou het Franse woord hier misschien voorop staan omdat het qua vorm en uitspraak 
een wat grotere gelijkenis vertoont met het Nederlandse introspectief? Daar de vorm van de suffixen per taal 
vastligt, en op gelijke voet van taal naar taal inwisselbaar is, mag aan zo�n vormovereenkomst geen overwegend 
belang worden gehecht. 
 
Zoals gezegd, kunnen etymologische puzzles van deze aard eigenlijk alleen maar worden opgelost in een 
cultuurhistorisch kader: waar ontstond het begrip en hoe verspreidde het zich? Er wordt hierbij steeds van 
uitgegaan, en dat zal ook wel het geval zijn, dat het Nederlands dit soort internationale begrippen uit het 
buitenland heeft betrokken. Van belang is dan te weten hoe en wanneer het begrip in kwestie in onze taal 
opdook. Het bronnenmateriaal dat in de Aanvullingen is verwerkt levert daarvoor vaak onvoldoende gegevens. 
Als vrij willekeurig voorbeeld nemen we het lemma introspectie. Dat heet ontleend te zijn uit het Eng. 
introspection (1809 in de relevante betekenis) of uit het Fr. introspection (1838-1840), �dat ontleend is aan het 
eng.�. (Het Duitse introspektion wordt wel genoemd, maar doet niet op dezelfde voet mee, mogelijk omdat voor 
dat woord geen betrouwbare datering kon worden gevonden.) Vervolgens zouden we willen weten met hoeveel 
vertraging het begrip vervolgens in het Nederlands verscheen. Het aanvullingsdeel informeert ons dat de Grote 
Van Dale het woord opnam in 1950 en geeft als vroegste citaat een passage uit Vestdijks Lier en Lancet (1933). 
Het vermoeden dat het woord er al veel eerder was wordt bevestigd in het Chronologisch Woordenboek van Ni-
coline van der Sijs, dat een vermelding boekstaaft in Kramers� Vreemde-woordentolk (1865). Omdat dit 
bescheiden werk is afgeleid uit de wat eerder verschenen derde druk (1863) van Kramers� Algemeene 
Kunstwoordentolk, kan deze datum automatisch nog met twee jaar worden vervroegd. Ook dan weten we 
natuurlijk nog niet wanneer de term voor het eerst �in het wild� voorkwam. 
  
Het zal duidelijk zijn dat in de Aanvullingen, net als in het hoofdwerk zelf overigens, geen extra moeite is gedaan 
om vroegste voorkomens op te sporen. Men heeft zich gebaseerd op het aanwezige materiaal, waaruit deze niet 
noodzakelijkerwijs waren te achterhalen.  
  
Terwijl voor de datering van achtergrondgegevens bij de vreemde woorden � ze vormden 27% van het materiaal 
- veel dictionaires zijn geconsulteerd en de vrucht van die arbeid duidelijk is geëtaleerd, zijn de woordenboeken 
bij het verzamelen van gegevens over de inheemse woorden veel meer dichtgebleven. Dat, zoals eerder bij de 
slotletters van het hoofdwerk was gebeurd, voor alle te bewerken woorden uit het aanvullingenproject 
lexicografische gegevens zouden worden ontsloten �uit een selectie van ruim 200 woordenboeken en uit alle 
dialectwoordenboeken en �monografieën die het INL rijk is [�] was volstrekt ondenkbaar. Daar zouden 
decennia mee gemoeid zijn�. (Aldus een ontboezeming op p. XXVIII). Na enig uitproberen werd de volgende 
werkwijze afgesproken.Voor de woorden uit de oudste fasen � deze zijn vanwege de geleidelijke uitbreiding van 
het bronnenbestand in onverwacht ruime mate vertegenwoordigd � werden de belangrijkste woordenboeken uit 
de 16de en 17de eeuw geconsulteerd. Voor de woorden uit de 19de en 20ste eeuw werd een �Van-Dale-lijn� 
opgezet en werd ook gekeken in J. Kramers� Algemeene Kunstwoordentolk (1847). Incidenteel worden overigens 
ook nog andere woordenboekgegevens in de beschrijving betrokken. (Soms waren die in het te bewerken 
materiaal al aanwezig.)   
  
Genoemde Van-Dale-lijn bestond uit �vijf drukken vanaf 1872-1976� (p. XXVIII). Daar niet wordt meegedeeld 
welke edities dat precies waren verstrek ik deze informatie bij dezen. In genoemde periode zijn negen drukken 
verschenen, achtereenvolgens in 1872, 1884, 1898, 1914, 1924, 1950, 1961, 1970 en 1976. In de Aanvullingen 
vindt men geregeld verwijzingen naar de edities van 1872, 1914, 1950 en 1976, vier drukken dus en niet vijf. De 
gebruiker zij dus voor het volgende gewaarschuwd: 
- een verwijzing 1914 → sluit niet uit dat het woord ook al in de editie van 1898 voorkwam, zoals bij complex. 
(NB. de editie 1884 is qua nieuwswaarde te verwaarlozen) 
- een verwijzing 1950 → sluit niet uit dat het woord ook al in de editie van 1924 voorkwam, zoals bij broodroof. 
- een verwijzing 1976 sluit niet uit dat het woord ook al in de editie van 1970 en die van 1961 voorkwam, zoals 
bij broodschaal, hospik (en nogal wat andere woorden). 
- bij een meer sporadisch voorkomende periodeverwijzing als 1872-1914 kan het werkelijke eindpunt in 1924 
liggen, zoals bij invidieus, dat eerst in 1950 werd geschrapt.  

  



  
[p. 23] De op zich interessante vraag, wanneer het woord voor het eerst in de Grote Van Dale stond wordt in 
deze opzet dus niet beantwoord. Was het, nadat de markeringspunten waren vastgesteld, qua tijdsbesteding 
beslist onverantwoord na te gaan of de woorden in kwestie ook al in de tussenliggende edities voorkwamen? Dat 
zou wel een beter, maar zeker nog geen volledig beeld gegeven hebben: uit andere woordenboeken is nog veel 
meer informatie te halen, zeker ook voor wat betreft eerdere dateringen.  
  
De Van Dale-datering wordt voor de verschillende betekenissen van een woord apart vermeld. Zo heeft finish als 
�het afleggen van het slot van een wedstrijd� het jaartal 1950 meegekregen, terwijl de betekenis �eindstreep� op 
1976 wordt gedateerd. Dat klopt helaas niet, want beide betekenissen zijn al in de editie van 1950 aanwezig. 
Foutief is ook de verwijzing van Van Dale 1976 bij jacketkroon. Ook dat woord staat al in Van Dale 1950.  
Anders dan in Van der Sijs� Chronologisch Woordenboek, waar de woordenboekgegevens vaak als primaire 
dateringsbronnen fungeren, baseren de Aanvullingen zich in de eerste plaats op tekstmateriaal, waarbij de 
woordenboekdata dan als achtergrond dienen. Deze verschillende gegevens staan soms wat ongemakkelijk 
tegenover elkaar. Als het jaartal van de bron duidelijker vroeger is dan dat van de Van Dale-editie is men 
geneigd te denken: Van Dale was er pas laat bij. (Dat wordt nog in de hand gewerkt doordat 1976 soms gelezen 
moet worden als 1961, 1950 als 1924). Als het omgekeerde het geval is kan een onbarmhartig licht worden 
geworpen op de beperktheid van de bronnen. Zulke bijgedachten zouden zich minder hinderlijk opdringen, als 
zowel de woordenboekgegevens als het bronnenmateriaal een bevredigender omvang hadden kunnen krijgen.  
  
Het bronnenmateriaal levert vanzelfsprekend ook de (vaak omvangrijke) citaten waarop een definitie is 
gebaseerd. Een enkele maal steunt een lemma, of een deelbetekenis daarvan, echter uitsluitend op een 
vermelding in een Van Dale-editie. Hoela � ook hoela-hoela � wordt gedefinieerd als �Zekere Polineesische 
dans (en muziek)�. Als ondersteuning dient het volgende lemma in Van Dale 1976: �Hoela, dans (en muziek) der 
inheemse vrouwen op Hawaï; ook hoela-hoela.� (Zo ook al in 1961). Kennis van de wereld bevestigt de waarheid 
daarvan. Soms wordt echter iets uit de Van Dale overgenomen dat men wel graag door een gebruiksvoorbeeld 
bevestigd had gezien. Dat geldt voor de eerste betekenis van flat (I) als �verdieping in een huis of hotel�, 
aanwezig in Van Dale 1914, overigens met de hier niet overgenomen toevoeging (�Z.A.� [= Zuid-Afrikaans]). In 
de volgende editie (1924) wordt aan die definitie na een komma �étagewoning� toegevoegd, een betekenis die we 
beter kunnen plaatsen. Het etiket �Z.A.� wordt tegelijkertijd geschrapt. Zonder ondersteuning van een citaat 
twijfelt men toch wel enigszins aan de bestaansreden van genoemde definitie.  
 
Een pijnpunt in de Nederlandse etymologie is de datering van vroegste voorkomens, waarvoor nog veel werk te 
doen blijft. Wat dit betreft is het alleszins interessant hier de bevindingen van Nicoline Van der Sijs te citeren, 
die kort voor de publicatie van haar Chronologisch Woordenboek de dateringen van de op publicatie wachtende 
Aanvullingen had mogen inzien: 
 

Toen de Aanvullingen van het WNT ter beschikking kwamen, bleken ongeveer 1000 woorden [daar] een 
oudere datering te hebben dan ik in woordenboeken had gevonden. Zoals bekend heeft de redactie voor de 
Aanvullingen gewerkt met geëxcerpeerde teksten en met een kleine set woordenboeken � minder 
woordenboeken dan ik bij het dateren heb gebruikt. Nu kon ik dus vergelijken hoe groot het tijdsverschil was 
tussen de door mij op grond van woordenboeken gedateerde woorden en de dateringen uit de Aanvullingen. 
Het bleek dat een derde van de woorden in de Aanvullingen slechts minder dan 10 jaar ouder was, een derde 
was tussen de 10 en 25 jaar ouder (samen ging het om 64,7% van de woorden), en naarmate het tijdsverschil 
groter werd, liep het percentage steeds meer terug (16% van de woorden uit de Aanvullingen was tussen de 25 
en 50 jaar ouder dan ik gevonden had, de overige 20% was in de Aanvullingen meer dan 50 jaar ouder dan bij 
mij). Dergelijke verschillen zijn niet spectaculair te noemen, zeker niet wanneer men in gedachte houdt dat 
iedere datering voor een periode staat. (P. 40)  

 
�Geen enkel jaartal kan als absoluut worden opgevat; ieder jaartal geldt als indicatie voor een periode, behalve 
bij de paar woorden waarvan het geboortejaar bekend is�, heet het in het Chronologisch Woordenboek (p. 36). 
Hoe groot mag men zich die periode denken, kan men zich dan afvragen. In Onze Taal (mei 2002, p. 120) 
verschaft Van der Sijs duidelijkheid: �Ieder jaartal staat voor een periode van 10 tot 25 jaar.� De verschillen met 
de dateringen in de Aanvullingen mogen dan �niet spectaculair� heten, toch wordt in 36% van de gevallen die 
termijn overschreden.  
  
Interessant is zeker ook dat Van der Sijs in haar database soms oudere dateringen had dan die welke ze in de 
Aanvullingen vond. Ze vond nog tijd een vergelijking te maken voor de letters A en B en kwam tot de volgende 
bevinding:  

  



 
Het bleek dat de aantallen oudere dateringen in de database vergeleken met de Aanvullingen zowel in absolute 
als relatieve aantallen overeenkwamen met het omgekeerde � oudere dateringen in de Aanvullingen tegenover 
de database: de database had voor de letter A 17 oudere dateringen dan de Aanvullingen en voor de letter B 73, 
terwijl de Aanvullingen voor de letter A 14 en voor de letter B 73 oudere dateringen dan de database 
opleverden. De oudere dateringen in mijn database betroffen voor een derde een verschil van tien jaar of 
kleiner, voor ruim een derde een verschil tusen de 10 en 25 jaar, voor 13% een verschil tussen 25 en 50 jaar en 
voor 18% groter dan 50 jaar. Er is geen reden te veronderstellen dat de overige letters van het alfabet [p. 24] 
hiervan substantieel zullen afwijken. Dat betekent dus dat het niet essentieel veel uitmaakt of men dateert op 
grond van woordenboeken of op grond van teksten, en dat men het beste resultaat verkrijgt door woorden 
zowel aan de hand van woordenboeken te dateren als op basis van teksten, omdat de gegevens van 
woordenboeken en teksten elkaar aanvullen. (P.40) 

 
Omdat Van der Sijs� jaartallen in belangrijke mate afkomstig zijn uit edities van woordenboeken, zal dit wel 
betekenen dat de Aanvullingen hier schade hebben ondervonden van het besluit slechts zeer beperkt de 
woordenboekbestanden te consulteren. In strijd met alle logica is overigens het advies in de slotzin om voor een 
goed resultaat tekstgegevens en woordenboekgegevens op gelijke voet dooreen te mengen. Dit mag, bij het 
gebrek aan voldoende betrouwbare gegevens in de huidige situatie enige uitkomst bieden, maar het is nu 
eenmaal zo dat een woord normaliter pas in een woordenboek wordt opgenomen als het enige tijd in de 
taalgemeenschap gebruikt is. Werkelijk gebruik gaat dus vooraf aan woordenboekregistratie, wat betekent dat de 
woordenboekdatum in alle gevallen als voorlopig vroegste voorkomen moet gelden,3 waarna men kan proberen 
het woordgebruik op te sporen in teksten die verder terugliggen in de tijd. In strikt lexicografische zin kan het 
dus niet zo zijn dat �woordenboeken en teksten elkaar aanvullen�.  
  
De achterstand bij de woorddatering ten opzichte van de situatie in het buitenland laat zich pregnant illustreren 
aan de hand van het aan het �mal.jav.� ontleende djamboe (de tropische plant en vrucht).4 De overeenkomstige 
Engelse vorm jambo stamt, zo wordt vermeld, uit 1598. Wie verder speurt in de OED ziet dat dit jaartal verwijst 
naar de Engelse vertaling van Van Linschotens Iterinarium (1596). Die vindplaats zou dus als mogelijk eerste 
voorkomen in het Nederlands kunnen gelden, en dat is aanzienlijk vroeger dan het thans oudste gegeven citaat 
uit 1735. 
  
Afgezien van dit soort dateringskwesties is men natuurlijk vooral benieuwd of de achterstanden van het 
hoofdwerk naar behoren in de Aanvullingen zijn ingehaald. In de Inleiding wordt onder het hoofd �Beeld en 
belang van de actualisering� (pp. XXIX evv.) vastgesteld dat het WNT door de Aanvullingen �een imposante 
actualisering [heeft] ondergaan [en dat] de woorden die na de Tweede Wereldoorlog in de tweede helft van de 
vorige eeuw (tot 1976) in onze taal opkwamen er goed en gevarieerd in [zijn] vertegenwoordigd.� (PP. XXIX-
XXX) Ter illustratie is een (niet uitputtende) voorbeeldlijst van zulke woorden uit de periode 1946-1976 met de 
gevonden dateringen afgedrukt op pp. XXXII-XXXIV. Van groot belang is inderdaad dat veel van deze woorden 
nu voor het eerst etymologisch zijn beschreven. 
  
Niettemin komt kan men nog wonderlijke lacunes tegen. Ik was tenminste uiterst verbaasd in het lemma 
international (zn) alleen het op de beurs verhandelbare internationale aandeel beschreven te zien; de betekenis 
�sporter die in interlands heeft gespeeld�, gedurende de hele vorige eeuw zeer merkbaar aanwezig,5 bleek te 
ontbreken. Een bang vermoeden dat de sportsector zou zijn veronachtzaamd werd gelukkig gelogenstraft. 
Hoewel voor de voetbalsport de back, de half(speler) en de centervoor (inmiddels wat verouderde termen) 
ontbreken, vinden we wel lemma�s als buitenspel, goal, keepen, keeper, middenlinie, middenveld(er), 
mid(den)voor, vaak afkomstig uit sporthandboeken die tot het bronnenmateriaal behoorden. Die leverden ook 
informatie over tennistermen als backhand, forehand en dropshot. Niet te vinden zijn dan weer de slice (hoewel 
die term in het citaat bij dropshot wordt genoemd), en de tiebreak, die misschien nog te nieuw was. Ook 
sportbenamingen als badminton, basketbal(l), golf, hockey, midgetgolf en volleybal komen naar behoren aan bod. 
Dat geldt echter weer niet voor golftermen als hole, fairway, green en tee. Misschien zien we die te zijner tijd 
nog in het reeds in bewerking zijnde ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek), dat het taalgebruik vanaf 
1970 zal registreren. 
  
International verschilt natuurlijk van de zojuist genoemde woorden doordat het geen spelterm is van het soort 
dat men in sportencyclopedieën vindt beschreven. We houden het er dus maar op dat het woord is gemist door 
ontoereikendheid van het bronnenmateriaal. Om dezelfde reden zijn misschien ook accountancy, matador en 
orthodontie afwezig. Eveneens gemist wordt lipstick, een woord dat in het hoofdwerk wordt aangetroffen in een 
citaat uit 1950 s.v. requisiet, en dat Van Dale opnam in 1961. Als nieuwe samenstelling vindt men nu wel 

  



lippenrood (in een doosje uit 1925), maar niet de lippenstift. Maar dat komt misschien omdat het in het 
hoofdwerk al voorkomt als samenstelling bij stift, echter zonder datum en bronvermelding. (De aflevering in 
kwestie dateert echter uit 1937). Opmerkenswaard is dat Van Dale in 1950 de lippenstift al boekstaaft, voordat in 
1961 het Engelse origineel opduikt.   
  
Mogelijk is de einddatum 1976 ook verantwoordelijk voor de magere aanwezigheid van body, alleen met de 
letterlijke betekenis �lichaam�, niet in de figuurlijke zin �(geen) body hebben�, volgens Van Dale 1984: �(geen) 
stevigheid of consistentie bezitten�. In die editie, die veel evidente tekorten van de voorafgaande aanzuiverde, 
vindt men met o.a. body-art, bodybuilding en bodylotion ook al een aantal body-samenstellingen die in steeds 
grotere getale in onze taal binnendringen. Op geen enkele wijze te excuseren valt het onzijdig woordgeslacht dat 
in de Aanvullingen (en de oudere Van Dales) zonder meer aan body wordt toegekend.6 Dat woord wordt 
weliswaar zelden met een bepalend lidwoord aangetroffen, maar een voorafgaand bijvoeglijk naamwoord wordt 
verplicht verbogen: vgl. [p. 25] �een sterke body�, wat betekent dat het een de-woord is.   
  
Of de nieuwere samenstellingen bij al bestaande lemma�s naar de stand van zaken per 1976 adequaat zijn 
verantwoord is eveneens aan twijfel onderhevig. Ook hier zal de beperktheid van het corpus (en mogelijk ook al 
de eerste selectie) gevolgen hebben gehad. Of  er een bepaald opnamebeleid is gevoerd � het aantal 
samenstellingen dat gevormd kan worden is immers oneindig � wordt niet aangegeven. Hinderlijk is nog dat een 
volledig overzicht van opgenomen samenstellingen op verschillende plaatsen moet worden bijeengezocht, 
enerzijds in het hoofdwerk (waar ze soms niet zo gemakkelijk te vinden zijn), anderzijds in de Aanvullingen. Een 
ineenschuiven van deze beide werken, bij voorkeur op cd-rom of in andere elektronische vorm, is niet op korte 
termijn te verwachten. Ook al niet omdat het hoofdwerk zelf nog een revisie zal ondergaan. (Waarover hopelijk 
meer in de volgende Woordenaar.) Ook af te wachten is hoe de Aanvullingen ten nutte zullen komen aan het te 
realiseren ANW, waarmee het een zekere overlap in de tijd heeft. Te hopen valt dat het belangrijke hier verrichte 
voorwerk dan volledig in het grotere werk zal worden geïntegreerd, dat dan wel in principe niet langer als 
papieren woordenboek, maar in elektronische vorm zal verschijnen. 
  
Kijk in de eerste plaats naar wat er is, niet naar wat er ontbreekt, was, vrij verwoord, een van de stellingen bij 
Nicoline van der Sijs� promotie. Daar zit wat in, en natuurlijk is het verheugend dat er in de Aanvullingen veel 
boven water is gehaald, en degelijk beschreven, wat eerder ontbrak. Toch is het ook goed de vinger even aan de 
pols te houden om te zien hoe het er nu met de beschrijving van de Nederlandse woordenschat voorstaat. Met de 
aanvullingsoperatie zijn niet alle achterstanden goedgemaakt, wat men zich natuurlijk ook op het INL terdege 
bewust is. Men denke slechts aan de gevolgen van het besluit de al bestaande lemma�s ongemoeid te laten, wat 
betekent dat latere ontwikkelingen daarin niet zijn verwerkt. Ook blijkt het omvangrijke bronnenmateriaal dat 
werd bewerkt niet voldoende representatief te zijn geweest. Het is immers niet moeilijk � boven zijn al een 
aantal voorbeelden gegeven � items te vinden die node worden gemist. In zijn lezing voor het Matthias de Vries-
genootschap merkte Moerdijk verder nog op dat voor sommige woorden slechts een onrealistisch laat voorbeeld 
voorhanden was geweest: zo staat de Hitlergroet gesignaleerd met een citaat uit 1962. Ook de voorbeelden van 
Gestapo die ter sprake kwamen dateerden pas van 1945/1946, terwijl ze toch zeker al geruime voor de oorlog in 
omloop moeten zijn geweest. Het gebrek aan realistische dateringsgegevens � daar is al meermalen op gewezen 
� blijft een ernstig manco. De grote vraag is of men daarin moet berusten. Zou men geen moeite moeten doen 
daarin verbetering te brengen, mogelijk met sturing vanuit het INL, en eventuele inschakeling van vrijwilligers? 
Taakstellingen van beperkte aard zouden moeten aanduiden waarnaar zou moeten worden gezocht en welke 
bronnen daarvoor in de eerste plaats geschikt zouden zijn. Bestaande woordenboeken zouden meer uitputtend 
kunnen worden benut voor dateringsdoeleinden. Veel gegevens over woordvoorkomens kunnen met de full-
search faciliteit nog worden opgespoord in WNT-citaten bij andere woorden. En ten slotte zouden gerichte 
leesprogramma�s nog zeer veel nieuwe gegevens kunnen opleveren.   
    
Noten 
1.Zie over de geschiedenis van het WNT Van Sterkenburg 1992, over meer inhoudelijke zaken Moerdijk 1994. Voor een 
gedetailleerd overzicht van de verschijningsdata en de auteurs van de afzonderlijke delen en afleveringen, zie men de 
inleiding (pp. xxii-xliii) tot deel 29: zuid – zythium.  
2. Een voorkomen moet gemakkelijk op te sporen zijn: in Het Vrije Volk van 10.12.1949 was bijvoorbeeld al sprake van �een 
Australisch voorstel om het gehele gebied van Jeruzalem te internationaliseren�. 
3. Voorzichtigheid is echter geboden bij bepaalde oudere vreemdewoordenboeken, die soms geleerde vormingen opnemen, 
waarvan de gebruiksstatus dubieus is. Men denke hier aan Meijer�s Woorden-Schat. Ook Weilands Kunstwoordenboek wekt 
hier en daar twijfel.  
4. Ik dank dit voorbeeld, en ook nog een enkel punt verderop, aan Johan Gerritsen.  

  

5. Een vroeg voorbeeld is te vinden in het Algemeen Handelsblad van 8.4.1910. Ook in bescheiden krantencorpora uit de 
jaren 1925, 1949 en 1972 komt het steeds voor. Vreemd is het daarom dat het in de lexicografie zo stiefmoederlijk is bedeeld. 
Nadat Koenen er uiteindelijk mee kwam in 1974, nam de Grote Van Dale het ten slotte op in 1984. 



6. In een werk zo boordevol gegevens komt men onvermijdelijk nog meer klein ongerief tegen: 
- Als benaming van een kledingstuk heeft eng. jack het label �archaeic�: het kan dus niet de bron zijn van Ned. jack.  
- Jerry (zoals in jerrycan) is een populaire benaming voor �Duitser�. Dit woord moet in verband gebracht met de eerste 
lettergreep van German, heeft dus niets te maken met Jeremy.  
- Het woord jazzband werd �door ons in het amer.-eng. niet aangetroffen�. Dat is vreemd, want het staat (als twee woorden 
gespeld) wel degelijk in M.M. Matthews, A Dictionary of Americanisms on Historical Principles (1951). Wie zich verdiept 
in de Engelstalige jazzgeschiedenis komt het eveneens veelvuldig tegen, en heeft ook weet van de Original Dixieland Jazz 
Band, die in 1917 als eerste een jazznummer op de plaat zette. Als het in bepaalde woordenboeken ontbrak, komt dat doordat 
het niet nodig werd gevonden een dergelijke doorzichtige woordgroep op te nemen.   
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Riemer Reinsma 
 
Marc De Coster, Woordenboek van eufemismen en politiek correct taalgebruik. Amsterdam/ Antwerpen: L.J. 
Veen. 2001. 480 pp. ISBN 90-204-2044-5. �36,26. 
 
�Wie een boek over eufemismen wil samenstellen stuit op een flink aantal problemen�, schrijft Marc de Coster in 
het Woord vooraf van zijn onlangs verschenen Woordenboek van eufemismen en politiek correct taalgebruik. De 
auteur noemt drie problemen, waarvan ik hier twee memoreer. Ten eerste is er �de hoge omloopsnelheid [van 
eufemismen, RR]. Veel woorden worden na een tijd niet meer als eufemismen aangevoeld omdat ze te stevig 
ingeburgerd zijn in onze omgangstaal. Hun verbloemende functie zijn ze kwijtgeraakt waardoor er behoefte 
ontstaat aan nieuwe versluierende benamingen.� Als voorbeeld noemt de auteur neuken, �dat in een ver verleden 
een net woord was voor stoten.� Het is inderdaad een berucht verschijnsel, de voortdurende slijtageslag, waarbij 
eufemismen opkomen en weer het veld ruimen voor nieuwe eufemismen, die onvermijdelijk dezelfde weg gaan. 
�Veel woorden die we nu gebruiken zijn ooit hun loopbaan als eufemisme begonnen, maar zijn tegenwoordig zo 
transparant door het veelvuldig gebruik dat ze hun eufemistisch karakter verloren hebben. Dat maakt het 
aanleggen van een verzameling als deze er niet gemakkelijker op�, verzucht de auteur (p. 16), die nog even niet 
verklapt hoe hij zich uit dit dilemma gered heeft. Enkele pagina�s verder lezen wij daar alsnog over: de auteur 
heeft óók die versleten eufemismen opgenomen, hij heeft een historische verzameling willen aanleggen. �De in 
dit boek opgenomen eufemismen (meer dan 2000) bestrijken de periode zestiende tot eind van de twintigste 
eeuw. Dit leek me interessant omdat op die manier door de eeuwen heen aan te tonen is welke taboes en 
gevoeligheden verdwenen, welke behoefte we hadden aan nieuwe omzeilingen en welke onlangs in zwang 
raakten.� Dat klinkt veelbelovend, en het wekt de verwachting dat al die versleten eufemismenreeksen 
nauwkeurig in kaart gebracht zijn. Wanneer kreeg neuken zijn seksuele betekenis? En wat was de eufemistische 
voorloper van neuken? Wás er een voorloper, of was neuken het eerste eufemisme - wellicht gekoppeld aan een 
pas ontstaan taboe? Ik sla De Coster erop na, maar vind - verbazingwekkend - helaas geen trefwoord neuken. 
Dan maar het WNT geraadpleegd. Dit werk (de desbetreffende aflevering dateert uit 1911) geeft geen citaten 
voor de betekenis geslachtsgemeenschap hebben. Ook het Middelnederlandsch Woordenboek heeft geen ingang 
neuken of daarmee overeenkomende spellingvormen. 
  
Maar misschien vind ik dan nadere informatie bij vrijen. Over dit woord meldt De Coster dat het �wellicht 
dezelfde weg� opgaat als neuken. Dat wil zeggen: het was, net als neuken, begonnen met een �onschuldige� 
betekenis, namelijk �minnekozen, iemand het hof maken� en is een eufemisme geworden voor copuleren, �maar 
mogelijk zal het niet lang meer duren voor wij het ook als een plat woord gaan beschouwen�. De Coster 
vermoedt dat vrijen in de hardcore betekenis �wellicht pas na de Tweede Wereldoorlog� opnieuw is opgekomen. 
Pas in de jaren �70 kreeg het nieuwe gebruik een plaats in Van Dale. 
  
 

  



Was vrijen als eufemisme de opvolger van neuken? Uit de gegevens van De Coster kan ik dat niet opmaken. Wel 
meldt hij onder bekennen (�geslachtsgemeenschap hebben�) dat dit eufemisme al uit de Middeleeuwen dateert. 
Dat zou een aanwijzing kunnen zijn dat er tussen bekennen en het begin-20e-eeuwse neuken een hele serie 
seksuele eufemismen heeft gezeten. Tenminste, als we ervan uitgaan dat het seksuele taboe gedurende al die 
eeuwen voldoende sterk was om voedsel te geven aan eufemismen. Een van de schakels in die serie kan dan 
beslapen zijn geweest, een eufemisme dat volgens De Coster in de zeventiende eeuw ontstond.  

 
Het is uiteraard niet mijn bedoeling de geschiedenis van neuken en voorgangers hier uit de doeken te doen. Ik 
wil alleen laten zien dat De Coster niet systematisch per woordveld heeft gekeken hoe de eufemistiek zich 
ontwikkeld heeft. Als je precies wilt weten hoe de eufemismen elkaar afgelost hebben, zul je zelf in dit 
woordenboek op zoek moeten naar her en der verspreide brokken informatie. Het goede nieuws is natuurlijk, dat 
de auteur veel spitwerk heeft gedaan en een macht aan gegevens bij elkaar heeft gebracht. Maar om nu te zeggen 
dat zijn boek duidelijk laat zien �welke taboes en gevoeligheden verdwenen [en] welke behoefte hadden aan 
nieuwe omzeilingen�, zoals in de inleiding is beloofd - nee. Op dat punt wordt er van de lezer heel veel 
zelfwerkzaamheid verwacht.  
  
Terug naar de inleiding, waar de auteur als probleem óók vermeldt dat hij sommige eufemismen moest 
omschrijven met ... andere eufemismen. Zo definieert hij plaats maken met urineren en wateren. �Dat zijn nu 
eenmaal de meest courant gebruikte [p. 27] woorden�, aldus De Coster, en hij constateert dat er dus sprake is van 
circulariteit. Heel dramatisch is dit dilemma in wezen niet, als we bedenken dat het als twee druppels water lijkt 
op het dilemma waarmee iedere lexicograaf in laatste instantie te maken heeft. Namelijk dat hij woorden moet 
omschrijven met ... andere woorden.  
  
Maar misschien is er bij De Coster méér aan de hand. Ik krijg soms de indruk dat hij er in principe van uitgaat 
dat er, historisch gezien, altijd eerst een niet-eufemistisch woord moet hebben bestaan, en dat eufemismen een 
secundair verschijnsel zijn. Ik maak dat bijvoorbeeld op uit p. 10, waar hij schrijft: �Uit eerbied en ontzag wordt 
God in veel religies genoemd naar zijn eigenschappen, symbolen of titels: de Allerhoogste, de Almachtige, de 
Gezegende enzovoort. Joden mogen de naam van God zelfs niet uitspreken en opteren voor Adonai.� Maar 
waarom zou Allerhoogste niet gewoon zelf de naam van God kunnen zijn? Anders gezegd: aan welke criteria zou 
de naam van God moeten beantwoorden, wil je wél van een �echte� naam kunnen spreken? Een tweede 
aanwijzing dat De Coster eufemismen als secundair beschouwt, meen ik te vinden op p.18. Hier schrijft hij: �Er 
werd [bedoeld wordt waarschijnlijk: bij het maken van dit boek, RR] steeds uitgegaan van het criterium dat 
achter een nette of neutrale benaming een woord moet schuilen dat door de spreker of schrijver in zijn 
achterhoofd wordt verbonden met een taboe of beladen begrip en dus als onkies wordt beschouwd.� Het staat er 
nogal cryptisch, maar ik neem aan dat De Coster hiermee bedoelt dat er �achter� ieder �net woord (eufemisme 
dus) een �onkies� woord staat (een niet-eufemisme). En dat hij met achter op een tijdsvolgorde doelt.  
  
Als ik De Coster op dit punt inderdaad goed begrepen heb, zou het impliceren dat er een soort taalkundige 
zondeval is geweest. Eerst een toestand waarin de dingen bij hun �naam� werden genoemd, daarna een toestand 
waarin eufemismen gebruikt werden. Bij die gedachte vallen twee opmerkingen te maken. Het lijkt mij heel 
goed denkbaar dat er onderwerpen zijn die van meet af aan in de taboesfeer lagen, en dus van meet af aan met 
een eufemisme zullen zijn aangeduid. In de tweede plaats lijkt mij het onderscheid tussen eufemismen en niet-
eufemisme soms een probleem. Om bij het voorbeeld van de namen voor God te blijven: het is mij niet steeds 
duidelijk op grond van welke criteria je kunt beoordelen of er nu wel of niet van een eufemisme sprake is. Als 
een gelovige zijn God oprecht als de Allerhoogste beschouwt, dus als de belangrijkste in macht en rang, pleegt 
hij mijns inziens geen eufemistiek als hij Hem met die term aanduidt.  
  
Hetzelfde probleem speelt ook als we naar de eufemismencluster plaats maken - wateren - urineren kijken. Ik 
kan met De Coster meegaan als hij bijvoorbeeld zegt dat wateren en urineren eufemismen zijn. Beide woorden 
waren in oorsprong aanduidingen voor �gewoon� water, en niet voor de gele vloeistof die ons lichaam verlaat. 
Maar waarom zou pissen eigenlijk een eufemisme moeten zijn? De Coster vat het op als een klanknabootsing. So 
what? Is dat een indicatie dat het een eufemisme is? Alweer de nijpende vraag: geef ons criteria om in dergelijke 
gevallen uit te maken aan welke kenmerken een niet-eufemisme moet voldoen. Zou De Coster niet van een 
eufemisme hebben gesproken als het spul bijvoorbeeld gele vloeistof had geheten, of onwelriekende vloeistof?   
  
Ik heb me met opzet voorzichtig uitgelaten over deze kwestie (zijn eufemismen een primair of een secundair 
verschijnsel?) omdat De Coster op p.14 ook een voorbeeld geeft van het omgekeerde verschijnsel: �Onze taal 
kent pas sinds het einde van de negentiende eeuw duidelijke woorden voor homoseksualiteit. Tevoren waren er 
enkel scheldwoorden of eufemismen in zwang.� Hier dus juist eerst eufemistische woorden, daarna pas 

  



�duidelijke� (niet-eufemistische) woorden.  
  
Al met al vind ik het theoretische raamwerk waarin het boek gevat is, niet erg stevig, en de analyses vaak 
onhelder. Gelukkig zijn er ook twee belangrijke sterke punten te vermelden. Net als in zijn eerder verschenen 
boeken heeft De Coster een indrukwekkende massa citaten uit heel diverse - vooral recente - bronnen 
bijeengebracht. Ik maak er toch een kleine kanttekening bij: soms zou ik als lezer willen dat bepaalde citaten wat 
beter toegankelijk waren gemaakt, d.w.z. van enige contextuele toelichting waren voorzien. Een voorbeeld. 
Onder het trefwoord andersgekleurde (eufemisme voor �kleurling�, aldus De Coster) staat een citaat uit de 
Vlaamse krant De Morgen:  
 

Hij spreekt de taal die extreem rechts begrijpt: zonder verpinken heeft hij het bijvoorbeeld over een 
�andersgepigmenteerde�.  

 
Dit citaat roept vragen op. Wie is hij? Filip de Winter misschien? Het lijkt me essentiële informatie. Want als dat 
zo is, verbaast het me dat zo iemand uitgerekend tegen een rechts-extremistisch gehoor zulke politiekcorrecte 
taal gebruikt.  
  
Het tweede sterke punt is De Costers inmiddels bekende, zeer goed ontwikkelde speurzin op het gebied van 
woordgeschiedenissen en zijn internationale belezenheid op dit gebied. Het boek is een goudmijn. En ach, 
misschien staat er te zijner tijd iemand op die, mede met dit boek als gereedschap, eens precies gaat uitpluizen 
hoe de seksuele eufemistiek voor �geslachtsgemeenschap hebben� of voor �urineren� zich door de eeuwen heen 
heeft ontwikkeld. Of, om een recenter onderwerp te noemen: wanneer en in welke volgorde de eufemismen voor 
�arme tropische landen� precies opgekomen zijn: derde wereld, ontwikkelingslanden. onderontwikkelde landen, 
achtergebleven gebieden, het Zuiden.   
 
[p. 28] 
SIGNALEMENTEN 
 
 
INTERNET WOORDENBOEK 
 
Internet Woordenboek. Den Haag: Sdu Uitgevers. 2001. 261 pp. ISBN 90-12-09294-9. � 14. 
 
Volgens de achterflap geeft dit woordenboekje �een heldere omschrijving van meer dan 2000 woorden, 
begrippen en afkortingen die met Internet te maken hebben.� Daar valt niets op af te dingen. Het is uiterst nuttig 
dat ook de �cryptische afkortingen� die de leek overal tegenkomt en misschien ook zelf wel gebruikt nu �voluit 
[worden] geschreven en uitgelegd�. Achterin staan dan nog aparte lijsten met acroniemen, emoticons, UNIX-
opdrachten, FTP-opdrachten, domeinnamen, de ASCII-tekenset, en wat wordt genoemd de �latin 1 entity set�. 
Deze laatste omvat de �codes [die] worden gebruikt bij de opmaak van webpagina�s om bepaalde bijzondere 
karakters weer te geven in de browser.� Wie zich niet wenst te verdiepen in dergelijke meer technische aspecten 
van het Internetgebruik, komt echter in de gewonere lemma�s uitstekend aan zijn trekken. 
  
De acroniemenlijst geeft behalve bekende afkortingen als btw (= by the way) en icq (= I seek you) ook 
wangedrochten als awgthtgtta (= are we going to have to go through this again?) en melige kantoorhumor als 
wdalyic (= who died and left you in charge?). Het is hier allemaal Engels wat de klok slaat, en de hier 
opgevoerde terminologie overlapt daarom maar matig met de afkortingen die in het Nederlandse SMS-verkeer 
gebruikelijk zijn.  
  
In de domeinnamenlijst vinden we een volledige opsomming van de �landdomeinnamen�: we kunnen daarin 
bijvoorbeeld zien dat een internetadres op �Spitsbergen en Jan Mayen� afgesloten moet worden met de letters 
�sj�. Jammer is dat de ASCII-tekenset vergeet te vermelden dat het euroteken (in niet al te oude software) 
verborgen ligt onder de cijfercombinatie 0128, iets wat iedere computergebruiker inmiddels wel zal weten. 
  
Het IT-bedrijf Furore, dat dit woordenboekje op zakformaat heeft samengesteld, heeft daarmee goed werk 
geleverd. Het voelt zich kennelijk beter thuis op technisch gebied dan in het algemenere taalgebruik. De 
omschrijving van nerd als �sukkel� schiet te kort. Daarmee wordt niet het beeld opgeroepen van de ietwat 
wereldvreemde techneut die hij in deze context toch vooral is. Meer in het algemeen is een nerd: �a foolish or 
contemptible person who lacks social skills or is boringly studious� (NODE). Ten Bruggencate (1997) vertaalt 
als �oen� of �freak�.   

  



(JP) 
 
 
 
 
BARBARISMEN 
 
Bas Hageman. Barbarismenwoordenboek. Hoe Nederlands is uw Nederlands nog? L.J. Veen: Amsterdam 
/Antwerpen. 2001. 224 pp. ISBN 90-204-5737-3. f. 36,90  
 
Is er nog iets nieuws over barbarismen te zeggen? Eigenlijk niet, natuurlijk. Het zijn dingen die volgens de 
geijkte formule �in strijd zijn met het Nederlandse taaleigen�. Wat dit precies inhoudt is moeilijk vast te stellen, 
en in de praktijk wordt dit criterium doorgaans in de strijd geworpen om op nogal subjectieve gronden 
taalgebruik te becritiseren waar men een hekel aan heeft.  
  
De taalgebruiker wordt in dit soort werkjes vaak vermanend toegesproken. Om zijn moedertaal in ere te houden, 
moet hij bepaalde foute uitdrukkingen vermijden. Hageman houdt het rustig en slingert geen banbliksems: hij 
laat het gebruik van barbarismen �graag geheel over aan de smaak en het inzicht van iedere lezer/taalgebruiker.� 
(P. 13). Als barbarismen beschouwt hij woorden en uitdrukkingen die er wel Nederlands uitzien, maar die een 
buitenlandse herkomst hebben, en die kunnen worden vervangen door een bestaande zuiverder Nederlandse 
vorm. 
  
Taalkundigen, zich bewust van de voetangels en klemmen op dit terrein, houden zich doorgaans verre van dit 
onderwerp, ook in de overtuiging dat vermaningen over taalgebruik geen enkele invloed hebben op de 
ontwikkelingen in de taal. Hageman is dan ook geen taalkundige en presenteert zich meer als de oprechte 
amateur, die op een of andere manier door het onderwerp gegrepen is. Hij heeft zijn materiaal bijeengegaard uit 
bestaande publicaties, vooral die van Theissen over germanismen en die van Belgische auteurs die hun 
landgenoten waarschuwen tegen gebruik van vertaald Frans.  
    
De laatsten leveren ongetwijfeld nuttig werk, maar de Nederlander zal in de uitstalling van deze gallicismen 
weinig van zijn eigen taalgebruik herkennen. De andere hoofdbron, Theissens De germanismen in de 
Nederlandse woordenschat  (1975), is een heel ander soort werk. In zijn uitgebreide verzameling beschrijft hij de 
lotgevallen van woorden die ooit ergens als germanisme waren bestempeld, met alle aandacht voor 
verschuivende opinies in dezen. Het werk had geen puristische oogmerken.  
  
Hageman maakt zich er niet erg druk over dat bijna een derde van zijn barbarismen als �ingeburgerd� mag 
gelden, een label dat hij in zijn boek �subjectief�, niet �op empirische wijze� toekent. Dat zorgt gelukkig voor een 
zekere mate van realisme. Het verhindert Hageman echter niet ons ook daar met betere alternatieven te bestoken. 
Maar de verstandige taalgebruiker kan dus zonder te veel gewetenswroeging woorden gebruiken als verkapt [p. 
29] (eig. �bedekt, verborgen�), verkrampt (eig. �krampachtig�) en verloederen (eig. o.a. �aan lager wal raken, 
verslechteren�). Ook verzet Hageman zich niet tegen bijvoorbeeld zich omkleden, voltreffer, wereldvreemd, 
wereldwijd en woonkamer (liever �huiskamer�). Geen genade vinden echter uitdrukkingen als de zestiger jaren, 
opblazen (moet zijn �laten springen�), veruit (moet zijn �verreweg�), wetenschapper, zongedroogd en zongerijpt.  
  
De collectie valt in hoofdzaak in drie categorieën uiteen. Ze omvat ten eerste de gewone, �ingeburgerde� 
woorden, vaak ook als zodanig aangeduid, die de normale taalgebruiker onbekommerd zal gebruiken. Dat ze 
mogelijk hun oorsprong hebben in een vreemde taal zal hem een zorg zijn. Ten tweede hebben we tamelijk 
gangbare woorden waar bepaalde puristen zich wel eens druk om maken, zoals wetenschapper, de zestiger jaren 
en zongedroogd. Deze zullen ongetwijfeld opgang blijven maken en we hoeven daarom niet te treuren. Ten 
slotte zijn er in dit boek nog de woorden waarvan bij eerste beschouwing onduidelijk is of ze wel echt worden 
gebruikt. Dit zijn merendeels de gallicismen die de Nederlander totaal niet kent, maar die bezuiden de grens 
natuurlijk wel realiteitswaarde kunnen hebben. Maar wie gebruikt hysteriker, of overvloedig (zogen. < eng. 
�superfluous�) in de betekenis �overbodig�?   
  
Dat Hageman niet echt een puristische doordrijver is blijkt uit zijn besluit om de echte (onaangepaste) 
leenwoorden met rust te laten. Hij motiveert dit als volgt: �leenwoorden, leenuitdrukkingen en leenbetekenissen 
missen [�] het barbaristische kenmerk van �eigenlijk niet nodig zijn�, omdat er dikwijls geen bruikbare, goed 
Nederlandse alternatieven voor zijn.� (P. 17). Dat is natuurlijk niet waar, want zulke alternatieven zijn vaak best 

  



te vinden, wat overigens geen reden hoeft te zijn zulke leenwoorden niet te gebruiken. Die vervullen immers 
allerlei nuttige functies. 
  
Een bestaansreden voor een boek als dit is moeilijk te bedenken. Hageman �vermoed[t] inmiddels wel dat [zijn] 
onderwerp zich zeer goed zal lenen voor een wetenschappelijk onderzoek in de voetsporen van Theissen� (p. 30). 
Omdat hij zelf �[geen] aanvechtingen tot het verrichten van wetenschappelijk onderzoek [heeft] gekregen� (p. 
29) vraagt men zich af wie hier aan de slag zou moeten. Etymologisch onderzoek met de vraag �waar komt dit 
woord of deze uitdrukking vandaan� is altijd interessant en wetenschappelijk respectabel. Geen taalkundige is 
echter geneigd daaraan adviezen te koppelen over �correct taalgebruik�, of zich druk te maken over wat nog �echt 
Nederlands� is. 
(JP) 
 
 
 
FUNCTIENAMEN M/V 
 
Johan de Caluwe en Ariane van Santen. Gezocht: Functiebenamingen (M/V). Wegwijzer voor vorming en 
gebruik van Nederlandse functiebenamingen. Den Haag: Sdu Uitgevers. 2001. 134 pp. ISBN 90-12-09291-4. 
�12,50 
 
Dit boek, geschreven op verzoek van de Nederlandse Taalunie, geeft een uitstekend overzicht van praktijk en 
problematiek van het gebruik van functienamen. De kwestie is hoe de gelijkberechtigdheid van mannen en 
vrouwen voor de wet uitdrukking kan vinden in deze functiebenamingen. Tweeërlei beleid is hier mogelijk: 
neutralisatie of differentiatie. Neutralisatie houdt in dat dezelfde aanduiding wordt gebruikt voor beide seksen, 
differentiatie dat voor de beide seksen een aparte benaming wordt gezocht. Wat de meest verkieslijke strategie 
is, ook onder feministen, omstreden. Een aparte term voor de vrouwelijke beroepsbeoefenaar kan in 
omstandigheden een lager prestige genieten.  
  
Een sterk punt van het boek is dat voor de beschrijving van de situatie een flink gebruikscorpus is doorgespit. 
Slechts in een beperkt aantal gevallen blijkt het terrein geheel bevredigend afgedekt te zijn. Dat is het geval 
wanneer de taalgebruiker de beschikking heeft over een sekseneutrale term met daarnaast aparte, en ook voor 
iedereen acceptabele, aanduidingen voor de mannelijke en de vrouwelijke functionaris. Denk aan de rijtjes 
verpleegkundige – verpleger – verpleegster, en bewindspersoon – bewindsman – bewindsvrouw. Het scheppen 
van zulke variante termen naast al bestaande is echter lang niet altijd mogelijk.  
  
Sekseneutrale benamingen worden niet zelden traditioneel met mannen geassocieerd. Dat kan veranderen als 
meer vrouwen het beroep in kwestie gaan uitoefenen. Dat begint al te gelden voor psycholoog, dat trouwens, 
anders dan arts, ook een mogelijke vrouwelijke vorm naast zich heeft, namelijk psychologe. Het is zeker 
mogelijk dat sekseneutrale termen op termijn hun specifiek mannelijke invulling zullen gaan verliezen.  
  
De auteurs menen �dat het niet verstandig is om van overheidswege voorschriften te geven voor het gebruik van 
functienamen.� (P. 77). Volgens hen laat woordgebruik moeilijk sturing toe. Veranderingen, zo die plaats vinden, 
moeten spontaan voortkomen uit sprekersgedrag.  
 
Overigens hoeft het gebruik van sekseneutrale benamingen niet tot verwarring te leiden. In de praktijk laat de 
context vaak al gauw zien of over een vrouw of een man wordt gesproken. Wie mogelijke seksediscriminatie 
beslist wil vermijden kan in algemene mededelingen geschikt de meervoudsvorm gebruiken. 
  
Bijzonder waardevol is deel II van het boek, dat gebruiksinformatie bevat over de functiebenamingen. [p. 30] In 
een �systematisch overzicht� (pp. 105-129) worden de woorden behandeld die uitgaan op een van de regelmatig 
terugkerende uitgangen. De andere staan opgevoerd in een �ad-hoc-lijst� (p. 97-104). Van alle woorden wordt 
nagegaan welke vorm dienst doet als de algemene, sekseneutrale aanduiding, en welke gebruikt wordt of kan 
worden om een mannelijke of een vrouwelijke beoefenaar aan te duiden. Soms vervult één vorm alle drie 
functies zoals bij abonnee of agrariër. Voor vrouwen zijn er soms twee aanduidingen: een vrouwelijke architect 
kan men zowel architect als architecte noemen. Caissière staat dan weer alleen: een man achter de kassa kan 
men moeilijk kassier noemen, omdat aan dit woord een andere functieinhoud is verbonden. In dit uitzonderlijke 
geval is er dan ook geen sekseneutrale benaming voorhanden. In de systematische lijst is er vanzelfsprekend alle 
aandacht voor de mogelijkheden (en soms onmogelijkheden) die het Nederlandse morfologisch systeem biedt 
om vrouwelijke vormen af te leiden uit een algemene benaming. 

  



  
Omdat het hele terrein op deze wijze zeer grondig in beeld wordt gebracht is dit boek verplichte lectuur voor 
iedereen die zich om practische of andere redenen in de materie wil verdiepen. Door de tekst heen vindt men ook 
nog een aantal informatieve of commentariërende �kaders�. Deze kennen een vriendelijke toonzetting. De voor 
verbetering vatbare situatie in de woordenboeken wordt begripvol samengevat in de titel: �Gepaste zuinigheid: 
wat doen woordenboeken met vrouwelijke namen� (p. 105-106). 
(JP) 
 
 
NIEUWE DRUK DE COSTERS WPU 
 
Marc De Coster. Woordenboek van populaire uitdrukkingen, cliché’s, kreten en slogans. Den Haag: Sdu 
Uitgevers. Tweede herziene druk. 2002. 590 pp. ISBN 90-12-09266-3. �29,90. 
 
Van dit oorspronkelijk in 1998 verschenen woordenboek is, thans in paperbackuitvoering, een nieuwe druk 
uitgekomen. Beide versies beschrijven volgens de achterflap de herkomst en betekenis van zo�n vierduizend 
uitdrukkingen die in de Nederlandse spreek- en schrijftaal gebruikt worden. Toch verschilt de inhoud: volgens 
het �Woord vooraf� (p. 13) bevat de nieuwe druk er een honderdtal nieuwe. Enige ruimte werd daarvoor 
gewonnen door schrapping van �verouderde of weinig frequente uitdrukkingen�. Dat zou nog rigoureuzer hebben 
gekund: wat moeten we bijvoorbeeld met ik zou je blaze� (= je kunt de pot op)? De bestaande woordartikelen 
zijn merendeels ongemoeid gelaten. Dat kan ook de reden zijn dat uitdrukkingen die als �verouderd� worden 
bestempeld hier en daar toch zijn blijven staan. Een voorbeeld daarvan is lijntjes exerceren. Dit is onderdeel van 
het lemma lijn en krijgt de uitleg: �soldatenslang uit het begin van deze eeuw [de vorige dus; JP] voor �zuurkool 
eten�. Vermeld door van Ginneken en Harrebomée. Verouderd.�  
  
Niettemin zijn bepaalde slordigheden wel verbeterd, zoals die welke door Jaap Engelsman aan de kaak werden 
gesteld in zijn bespreking van de eerste druk. (Trefwoord, 12 [1998], pp. 190-195). (Omdat Engelsman zijn 
recensie baseerde op �een niet helemaal definitieve versie van het boek�, blijkt De Coster trouwens nog 
gelegenheid te hebben gevonden enkele daarvan nog vóór publicatie van de eerste druk weg te poetsen.). Met 
Engelsmans kritiek op de gebrekkige verantwoording van opzet en werkwijze en de onduidelijke definiëring van 
de gehanteerde begrippen is echter niets gedaan. Wat dit betreft is alles bij het oude gebleven. Dat geldt ook voor 
de indeling van het register waarin uitdrukkingen onder bepaalde hoofden kunnen worden opgezocht. Waar ligt 
bijvoorbeeld de grens tussen �informeel� en �slang�, en wanneer kan men een uitdrukking in de categorie �cliché� 
onderbrengen?  
  
Het sterke punt van De Coster ligt duidelijk niet zozeer in het categoriseren als wel in het verzamelen van 
beeldende citaten en het vergaren van achtergrondgegevens. Geen wonder dus dat bij het beantwoorden van 
vragen gesteld in de elektronische Citatenvorser vaak naar dit werk van De Coster kon worden verwezen.  
  
Het boek bevat zonder twijfel veel interessante en soms ook curieuze informatie. Wie het niet kent doet er goed 
aan het alsnog aan te schaffen, en komt zo ook in de gelegenheid aanvullingen en correcties te leveren. Niet 
overal is immers al het laatste woord gesproken.  
(JP) 
 
 
WOORDEN 
 
Jan Posthumus 
 
crossen 
 
De betekenissen, en vooral de betekenisnuances, van dit werkwoord zijn in de Nederlandse woordenboeken tot nu 
toe weinig adequaat beschreven. Dit stukje, in enige haast bij wijze van bladvulling vervaardigd, dient ter aanvulling 
en correctie.  
 
Het werkwoord kent twee hoofdbetekenissen, die in de recente Aanvullingen op het WNT zijn onderscheiden als 
crossen (I) en crossen (II).  De eerste betekenis �oversteken� heeft een specifieke historische betekenis en is 
verbonden aan het tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog oversteken (Eng. to cross) van de grens tussen 
bevrijd en bezet Nederland. De tweede betekenis �veldrijden� is afgeleid van het zn cross, de Nederlandse verkorting 

  



van het eng. [p. 31] cross-country. Beide werkwoorden duiken eerst laat op in de Koenen en de Grote van Dale, de 
woordenboeken die we hier vooral in het vizier nemen.  
 
 
 
 
crossen (I) 
 
Drewes, zelf intensief bij het verzet betrokken, neemt dit werkwoord op in Koenen 27 (1974), met de volgende 
uitgebreide omschrijving: �kruisen, oversteken, inz. het oversteken v.d. Biesbos langs de lijn Sliedrecht - Dordtse 
Biesbos � Nieuwe Merwede - Lage Zwaluwe � vanuit het bezette gebied naar het bevrijde Zuiden gedurende de 
winter 1944-1945.�  Wonderlijk in de definitie is het hier niet passende, maar niettemin ook in andere 
woordenboeken overgenomen  �kruisen�, een vertaling naar de vorm van Eng. to cross. De Grote Van Dale volgt in 
1986 met een kortere definitie, die ook nog te vinden is in de recente dertiende druk (1999). In de Koenen, die het 
accent legt op eigentijdsheid, is deze historische betekenis niet meer te vinden. Deze is in de 28ste druk (1987) 
geschrapt.  
    
Voor illegale activiteiten trokken ook personen van bevrijd naar bezet gebied, in omgekeerde richting dus. Ook zij 
zullen dus zijn (of hebben) �gecrosst�. Het lijkt daarom verstandiger de definitie niet te beperken tot 
eenrichtingsverkeer van noord naar zuid. Rekening houdend met degenen voor wie deze periode inmiddels al ver in 
het verleden ligt, zou het woordenboekartikel als volgt kunnen luiden:   
 
crossen (I) <onoverg.; crosste, h. en  i. gecrosst> illegaal oversteken, in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog, 
van bezet naar bevrijd Nederland of omgekeerd, met name via de Biesbos en omstreken. [De bezetter] wist 
natuurlijk dat er regelmatig door de Biesbos werd gecrosst. (DE JONG, '81, p.519). [<E. to cross]. Afl. crosser, 
crossing. Samenst.: crossboot, crossroute. 
 
crossen (II)  
 
De grondbetekenis van dit werkwoord is �veldlopen, veldrijden�. Het verschijnt tegelijk met crossen (I) in 
Koenen (1974) en de Grote Van Dale (1986). Koenen definieert het, te beperkt, als �veldrijden�; de Van Dale 
omschrijft deze activiteit als �aan een cross-country deelnemen�, en een cross-country is dan een �wedstrijd te 
voet, te paard of per motorfiets, waarbij natuuurlijke hindernissen genomen moeten worden, veldrit.� Koenen 
heeft het over een �terreinwedstrijd, veldrit, wedstrijd waarvoor een parcours is uitgezet op een met natuurlijke 
hindernissen verzwaard terrein�, en noemt terecht ook de �veldloop�. 
    
Crossen doet men toch wel allereerst op de fiets (niet in GVD) of de motorfiets, eventueel ook nog hardlopend, 
waarbij de moeilijkheidsgraad voornamelijk ligt in de (soms wat verzwaarde) natuurlijke gesteldheid van het 
terrein. Daarnaast is er trouwens nog de �autocross�.  
    
Interessant zijn een aantal afgeleide betekenissen, die men niet of nauwelijks in de woordenboeken terug vindt: 
GVD (86) doet een zwakke poging met �rijden als in een cross-country�, sinds GVD (92) opgewaardeerd tot 
apart genummerde betekenis met de voorbeeldzin: �hij crosste op zijn fietsje door de tuin�. Het Groot 
Woordenboek van Hedendaags Nederlands (2e druk 1991) heeft dan nog �wild [eerste druk (1984): �ruig�] rijden, 
scheuren�. Er kan echter ook nog op andere manieren �gecrosst� worden.  
 
Aan de hand van de aangetroffen gebruiksvoorbeelden leg ik het volgende betekenisprofiel ter beoordeling voor: 
(NN = Nieuwsblad van het Noorden; VK = Volkskrant) 
 
crossen (II) <onoverg.; crosste, h. en i. gecrosst>  
1. het veld- of terreinrijden beoefenen. Negen jaar doet de LTS'er aan motorcross. Eigenlijk niet zo verwonderlijk, 
want niet alleen z'n vader crosste, ook opa Brands reed wedstrijden. (NN, 11.4.87, p.13). Overal op de Veluwe wordt 
illegaal gecrosst. (NN, 18.9.85, p.1). 
2. over ruw terrein rijden. Als ze [= de eigenaresse van een befaamd wijnlandgoed] in haar Renaud 5 door de 
wijngaarden crost. (Elegance, mei 1982). Rul zand is geen doffe ellende meer, maar juist een uitdaging om [er met 
de mountain-bike] snel doorheen te crossen. (VK, 4.8.90, p.7).  
3.a. wild rijden (met motorvoertuig). In de achtervolging constateerden de politiemannen ook dat de BMW met een 
snelheid van 100 tot 120 kilometer door Utrecht crosste, rode stoplichten negeerde en links en rechts andere auto's 
inhaalde. (VK, 25.7.89, p.9). Crossen met betonmixer: 45 mille schade. (NN, 2.6.87, p.10). b. (fig.) (door iets) 

  



'heenfietsen' zonder zich aan regels te storen. Als een jonge hond crosste [het Drentse statenlid] links en rechts door 
de partijdiscipline. (NN, 18.2.88, p.4). ‘Dat voetballen crosst ook overal tussen door, hè.’ (Omroepster Radio Noord, 
20.6.90)  
4. veel ritten maken (tussen bepaalde punten of door een bepaald gebied); (heen en weer) rijden, (een gebied) 
doorkruisen. Robert Long crosst misschien meer dan hem lief is heen en weer tussen zijn nieuwe woonplaats in Italië 
en het vaderland. (NN, 19.12.87, p.29). Toen ben ik bij een confectiebedrijf terechtgekomen, voor halve dagen. 
Beetje vrachtwagentje gereden. Voor een mode-atelier door het hele land gecrossed. (VIVA, 7.9.84, p.65). [Al deze 
bet. zijn Ndl. afl. van het zn cross, en komen in het Eng. niet voor.] Afl. crosser. Samenst. o.a. crossauto, 
crossbaan, crossfiets, crossmotor, crossparcours, crosswedstrijd. 
 
NB.  De Grote Van Dale had in 1986 als eerste betekenis van crossen ook nog: (overg.) kruisen; - een [p. 32] cheque 
crossen, op de voorzijde van twee evenwijdige lijnen voorzien als teken dat hij slechts kan worden uitbetaald aan een 
bank of op rekening geboekt.  Deze in Engeland gebruikelijke handeling is mij in de Nederlandse context niet 
bekend, zodat ik persoonlijk deze betekenis niet zou willen honoreren. 
 
Kritische opmerkingen en eventuele aanvullingen zie ik gaarne tegemoet.  
  
 
BERICHTEN 
(Jan Posthumus; Dick Wortel) 
 
Oratie S. Reker 
 
Op 5 maart 2002 aanvaardde Dr. S.J.H. Reker zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar Groninger taal en cultuur 
aan de Rijksuniversiteit Groningen met het uitspreken van een rede met de titel: �vrij gelijkvormig, en allen daar 
door niet onäangenaam�. Dit op het eerste gezicht wat duistere motto bleek afkomstig uit A. Ypey�s Beknopte 
Geschiedenis der Nederlandsche Tale (1812). Deze constateerde een ontwikkeling bij de hoger opgeleiden 
waarin dialectische verscheidenheid in het onderling verkeer verminderde. Hij spreekt dan de de hoop uit, dat 
ook �het gemeen, dit voorbeeld op den duur volgende, met den tijd, eene spraak zal voeren die vrij gelijkvormig, 
en allen daar door niet onäangenaam is.� Reker constateert dat Ypey deze ontwikkeling juist heeft geschilderd, 
met een goed inzicht in het taalgedrag van de mens, dat als �centripetaal�, dus als aanpassend aan de 
standaardtaal, gekenschetst kan worden.   
  
Cultuurpessimisme was echter niet aan de orde in Rekers voordracht. Ook onvermijdelijke taalverandering laat 
zich immers wetenschappelijk bestuderen en beschrijven. De rede beoogde �een schets [te] geven van wat er in 
stad en provincie met de taal gebeurd is vanaf 1824 tot nu�. In dit kader werden allerlei voorbeelden gegeven van 
veranderd en veranderend taalgebruik. Door de steeds sterker wordende invloed van de Nederlandse 
standaardtaal is op verschillende gebieden een zekere normering merkbaar, die zich onder andere manifesteert in 
klanksubstitutie, regularisering van flectievormen en aanpassing van woordvolgorde. Ook werd aandacht besteed 
aan de geografische variatie in het Gronings en de sociale status die het door de tijd heeft genoten. Als een van 
zijn taken voor de toekomst zag Reker het boven water halen en bestuderen van materiaal dat nu nog verborgen 
ligt in archieven, tijdschriften en bij partculieren. Tevens zou een gesproken corpus moeten worden opgezet dat 
ook voor latere generaties dienstbaar zou zijn. 
  
Het jaartal 1824 dat als beginpunt diende was dat van een door de Groninger Faculteit der Letteren uitgeschreven 
prijsvraag met als onderwerp de herkomst en positie van het Gronings in het geheel van de Germaanse talen. Het 
bekroonde antwoord van de student theologie Jan Sonius Swaagman werd in 1827 gepubliceerd. Het is ter 
gelegenheid van de oratie door Reker opnieuw in het licht gegeven, voorzien van een Inleiding en met de 
Nederlandse vertaling naast de oorspronkelijke Latijnse tekst. Tegelijkertijd was in de Universiteitsbibliotheek 
een kleine expositie ingericht van de boekexemplaren waaruit Swaagman destijds had geput, met een toelichting 
voor welk doel ze waren gebruikt en hoe vaak ze waren aangehaald.   
   
Te midden van de talrijke achterban uit het Groningse bevond zich slechts een zeer bescheiden contingent 
Vriesianen dat tijd vrij had kunnen maken voor de reis naar het �hoge Noorden�. De tekst van de rede kon 
meteen na afloop van de plechtigheid door de aanwezigen in ontvangst worden genomen. Personen die daartoe 
niet in de gelegenheid waren kunnen deze alsnog aanvragen bij het Bureau Groninger Taal en Cultuur RUG, 
Postbus 716, 9700 AS Groningen. Op hetzelfde adres is ook de nieuwe uitgave van Swaagmans Commentatio 
verkrijgbaar. Voor dit laatste werk wordt �10.60 in rekening gebracht.  
 

  



Oratie A. Moerdijk 
 
Op 19 april 2002 aanvaardde Dr. A.F.M.J. Moerdijk zijn benoeming tot Bijzonder Hoogleraar in de Nederlandse 
Lexicografie aan de Universiteit van Amsterdam met het uitspreken van een rede getiteld �Het woord als 
doelwit�. Degenen die beide oraties meemaakten zullen zijn getroffen door het sterke verschil in ambiance tussen 
de Groningse en de Amsterdamse plechtigheid. In Groningen vond deze plaats in de strakke aula op de eerste 
verdieping, met het spreekgestoelte tegen de achterwand met zijn boeiende muurschildering, waarin de 
afdwalende toehoorder zich zo plezierig kan verliezen. In Amsterdam bevindt men zich gelijkvloers in de veel 
rommeliger Lutherse kerk met zijn zijstukken, zaalloges en uitwaaierende balkons. In Groningen komt (of kwam 
althans bij Rekers oratie) door de hoge deuren een schier eindeloze stoet hoogleraren en oud-hoogleraren 
geschreden om zich een plaats te bemachtigen in een volgepakte corona. In Amsterdam besluipt een veel meer 
ongeregeld groepje togati de verzamelde menigte vanuit een achterdeurtje en verliest zich vervolgens in de 
banken rond het vrijstaande spreekgestoelte, dat zich op enige afstand voor het orgel bevindt. Met dat kerkorgel 
is Amsterdam in het voordeel: het kan worden bespeeld zowel ter inleiding als ter afsluiting van de voordracht. 
  
Maar nu aandacht voor de inhoudelijke zaken. Vertrekkend vanuit een historisch overzicht van de plaats en het 
belang van de lexicografie binnen de Nederlandse taalkunde richtte Moerdijk vooral zijn blik op de toekomst, 
waaraan hij zelf mede gestalte [p. 33] beoogde te geven. De positie van de lexicografie in Nederland was aan 
sterke wisselingen onderhevig geweest. Gezien in het licht van latere ontwikkelingen was het wel zeer 
verrassend J.W. Muller aan het eind van de negentiende eeuw te horen klagen dat de lexicografie in de 
Nederlandse taalkunde een veel te ruime positie innam. In de volgende eeuw veranderde dit beeld allereerst door 
de opkomst van het structuralisme waardoor taalkundigen hun aandacht verplaatsten van het taalgebruik naar het 
taalsysteem, van het woord naar de zin. Eind jaren vijftig werd in Nederland de Chomskiaanse taalkunde 
omarmd, waarin het lexicon slechts een onbelangrijk aanhangsel was, en de lexicografie totaal werd 
gemarginaliseerd. Midden jaren zeventig klom deze weer uit het dal, daarbij geholpen door de zich 
baanbrekende cognitieve taalkunde. Lexicografie en taalkunde sloten enigermate een verbond, maar het was de 
invoering van de computer die voor ongekende nieuwe mogelijkheden zorgde en de lexicografie in Moerdijks 
woorden �een nieuwe, gouden toekomst� belooft.   
  
Veelbelovend vindt Moerdijk vooral de onomasiologische benaderingswijze, die hij nu ook zelf in praktijk 
brengt bij de samenstelling van het nu op het INL onder handen zijnde Algemeen Nederlands Woordenboek. De 
�papieren� woordenboeken die we alle goed kennen volgen de semasiologische route, geven definities van een 
ingangswoord, en gaan dus van woordvorm naar betekenis. De onomasiologische aanpak volgt de omgekeerde 
weg: gaat uit van een begrip waarbij het passende woord wordt gezocht. Zo is het beter mogelijk de benoembare 
wereld in beeld te brengen, en verbanden en onderscheiden op bevredigende wijze in de beschrijving onder te 
brengen. Het Nederlands kent al woordenboeken met bepaalde onomasiologische aspecten, waarin het 
rangschikken van begrippen en de uitdrukking daarvan in woorden de hoofdrol speelt. Men denke bijvoorbeeld 
aan Brouwers� Het Juiste Woord en aan synoniemenwoordenboeken, die de mogelijkheid bieden via een stelsel 
van hyperoniemen en hyponiemen structuren in de woordenschat aan te brengen. Gerichte zoekacties daarin 
garanderen echter geen bevredigende uitkomst.  
  
Terwijl een papieren woordenboek slechts op één manier toegang tot de inhoud biedt, kan de inhoud van een 
digitaal georganiseerd bestand in principe op verschillende manieren doorzocht worden. Dat desondanks de 
onomasiologische zoekmogelijkheden van de cd-roms van de Grote Van Dale en van het WNT te vaak niet het 
gewenste resultaat opleveren heeft verschillende oorzaken. Afgezien van gebreken in de organisatie en indeling 
van het materiaal, geldt ook dat cd-roms die afgeleid zijn van bestaande papieren woordenboeken alle 
systematische beperkingen daarvan kennen. 
  
Er is daarom een nieuwe opzet nodig met gebruik van zogenaamde semagrammen, constellaties van relevante 
onomasiologische kenmerken. Eerst met behulp van zulke vaste patronen wordt het mogelijk de nodige 
verbanden en onderscheiden aan te leggen, en kan efficiënt de weg worden ingeslagen naar het woord dat bij een 
voorwerp, activiteit of toestand past. Het is deze visie die wordt belichaamd in de titel Het woord als doelwit. 
Voor dit doel is een digitale organisatie van de woordbestanden onontbeerlijk.  
  
Hoewel daar in de oratie niet met zoveel woorden op werd ingegaan, zal het duidelijk zijn dat de gebruiker de zo 
georganiseerde informatie slechts kan benutten door met de computer te zoeken naar wat hij wenst te vinden. 
Het betekent echter niet dat in het nieuwe woordenboek de semasiologische weg wordt afgesloten. Wie op de 
oude vertrouwde manier de betekenis van een woordvorm wil opzoeken, kan ook in de nieuwe opzet deze 
informatie vinden.  

  



 
Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden � de oorspronkelijke datum moest worden verzet - vond 
de oratie op dezelfde dag plaats als het door het INL georganiseerde symposium over het Oudnederlands 
Woordenboek. Een kort verslag daarvan volgt hieronder.  
 
Redactie Oudnederlands Woordenboek stelt grenzen vast 
 
Op vrijdag 19 april organiseerde de redactie van het Oudnederlands Woordenboek een symposium onder de titel 
Quod Vulgo Dicitur 'Wat het volk zegt'. Doelstelling van het symposium was om aan de vakwereld de vraag 
voor te leggen: wat is eigenlijk Oudnederlands? De grenzen van het Oudnederlands werden als het centrale 
onderwerp van het symposium nader verkend. 
  
De vervaardiging van het Oudnederlands Woordenboek (ONW) is een van de projecten die het Instituut voor 
Nederlandse Lexicologie heeft opgestart na de voltooiing van het Woordenboek der Nederlandse Taal in 1998. 
Het ONW wil de Nederlandse taal beschrijven zoals die was (of beter: zou kunnen zijn geweest) tussen het jaar 
500 en 1200. Het Nederlands van na 1200 is al beschreven in het Vroegmiddelnederlands Woordenboek 
(VMNW) voor de periode 1200-1300, het Middelnederlandsch Woordenboek (MNW) voor de periode van 1300-
1500 en het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) voor de periode 1500-1976. Voor de periode van na 
1976 is binnen het INL het eveneens in 1998 begonnen Algemeen Nederlands Woordenboek verantwoordelijk. 
Voor meer informatie over de projecten van het INL wende de lezer zich tot de website www.inl.nl.  
  
Al snel stelde de redactie van het ONW vast dat de term 'Oudnederlands' een nadere definiëring behoefde. De 
redactie nodigde enkele vakgenoten [p. 34] uit om in een lezing hun visie op het probleem van definiëring en 
begrenzing te verstrekken. 
  
Na de opening door P.G.J. van Sterkenburg, directeur van het INL sprak de hoofdredacteur van het ONW, W.J.J. 
Pijnenburg, over de opzet, doelstelling en organisatie van het ONW. Vervolgens vonden de volgende lezingen 
plaats: 
 

Th. Klein (Universiteit Bonn): Althochdeutsch und Altniederländisch; 
H. Tiefenbach (Universiteit van Regensburg):  
Altsächsisch und Altniederländisch; 
T. Hofstra (Universiteit van Groningen): Oudnederlands naast Oudfries: een vergelijking met nadruk op de 
morfologie; 
L. De Grauwe (Universiteit van Gent): Westfrankisch en Oudnederlands; 
J. van Loon (UFSIA, Antwerpen): Van achteren naar voren, van links naar rechts �: de /r/ en de periodisering 
van het Oudnederlands; 
T.H. Schoonheim (ONW): Over koetjes en kalfjes: de rol van de naamkunde bij de reconstructie van de 
Oudnederlandse woordenschat. 

 
Het voert te ver om de afzonderlijke lezing te bespreken of een nabeschouwing van deze lezingen te geven. De 
samenvattingen van de lezingen kan men vinden op de website van het ONW op www.inl.nl/onw. De teksten 
van de lezingen zullen worden gepubliceerd in een Sonderband Altniederländisch van het tijdschrift 
Amsterdamer Beiträge die voor eind 2002 staat gepland, zie daarvoor - ook voor de verdere inhoud en voor de 
wijze van voorinschrijving en bestellen - ook de website van het ONW.  
  
Onder leiding van A. Quak vond een algemene samenvatting en discussie over de gehouden lezingen plaats. Tot 
slot van de dag konden de vijftig deelnemers de gedachtewisseling voortzetten onder het genot van een door het 
INL aangeboden borrel. 
(DW) 
 
Taal in stad en land 
 
Enkele jaren geleden verscheen onder redactie van Joep Kruijsen en Nicoline van der Sijs de bundel Honderd 
jaar stadstaal (Amsterdam/Antwerpen: Uitg. Contact, 1999). Met Nicoline van der Sijs als animator en 
hoofdredacteur is nu een soort vervolg verschenen, waarin verschillende auteurs in aparte deeltjes informatie 
verstrekken over hun streektaal. We citeren uit de begeleidende folder: 
  

  



�In samenwerking met Sdu Uitgevers brengen de boekhandels met *) dertien verschillende Nederlandse 
streektalen voor u in kaart, onder de noemer: Taal in stad en land. Elk deeltje beslaat ongeveer 120 pagina�s, 
heeft een woordenlijst, een bibliografie en is geïllustreerd. Het beschrijft de desbetreffende taal, vertelt over de 
ontstaansgeschiedenis en over de literatuur in deze taal.� Voor verdere informatie wordt verwezen naar de 
website www.taalinstadenland.nl. 
 
In alle deeltjes wordt de tekst voorafgegaan door een heldere inleiding van hoofdredacteur Nicoline van der Sijs. 
Ze zijn �bedoeld voor ieder die in Nederlandse dialecten is geïnteresseerd � of men die nu zelf spreekt of niet.� 
(Voorwoord, p. 5).  

De volgende deeltjes zijn nu verschenen: 
 
Gronings (Siemon Reker) 
Fries en Stadsfries (Pieter Duijff) 
Stellingwerfs (Henk Bloemhoff) 
Zuid-Gelderse dialecten (Jan Berns) 
Amsterdams (Jan Berns m.m.v. Jolanda van den Braak) 
Haags (Michael Elias) 
Leids (Dick Wortel) 
Utrechts/Veluws/Flevolands (Harrie Scholtmeijer) 
Rotterdams (Marc van Oostendorp) 
West-Brabants (Hans Heestermans & Jan Stroop) 
Oost-Brabants (Jos & Cor Swanenburg) 
Venloos/Roermonds/Sittards (Pierre Bakker) 
Maastrichts (Ben Salemans & Flor Aarts) 
 
De serie zal in 2003 nog worden aangevuld met deeltjes over het Zeeuws, Katwijks, Drents, Heerlens, 
Overijssels & Achterhoeks. In principe zullen ook nog delen volgen over de in België gesproken dialecten.  
  
In tenminste één regio kreeg de verschijning van het plaatselijk deel een feestelijk cachet. De Groninger 
boekhandel Scholtens Wristers organiseerde op zondagmiddag 28 april een bijeenkomst waarop het eerste 
exemplaar van het deeltje Gronings werd uitgereikt aan de wethouder van cultuur, Wicher Pattje. Naast Pattje, 
trad ook Jan Mulder als spreker op, minder als Bekende Nederlander, dan als rasechte Oost-Groninger. Het 
gebeuren werd ingeleid door auteur Siemon Reker, en omlijst door de voordracht van een (anonieme) tekst uit 
1836: Roare raize met en stoom-luchtschip noa de moan. De bijbehorende muziek werd gespeeld door de 
folkgroep Törf.   
 
Nieuwe editie Moormanns geheimtalen 
 
Eind april verscheen dan eindelijk Nicoline van der Sijs� heruitgave van J.G.M. Moormann, De geheimtalen, 
waarvan de publicatie ernstige vertraging opliep. We verstrekken hier enige summiere informatie over dit 
standaardwerk van het Bargoens. Wanneer daar aanleiding voor is, kan er later uitgebreider op worden 
teruggekomen.   
  
Moormann publiceerde deel I, met de ondertitel �Theoretische beschouwing�, in 1932. Daarin besprak hij 
allereerst de kenmerken van deze talen. Hij onderscheidde vijf categorieën, nl. Bargoens, Dieventaal, Het jargon, 
Kramertaal en Lettertaal, die hij in deze volgorde behandelde. Aparte hoofdstukken werden gewijd aan �De 
Joden en hun taal�, �Joodse elementen in de geheimtalen� en �De Zigeuners [p. 35] en de geheimtalen�. Dit alles 
ruim geïllustreerd met voorbeelden. In 1934 volgde deel II, aangeduid als �Bronnenboek�, met de volledige 
presentatie van de bronnen, de lijsten met woorden, die Moormann her en der had verzameld.  
 
In zijn nalatenschap werd nog materiaal gevonden dat hij na 1934 had verzameld en bewerkt. Dat is nu 
opgenomen als deel III: �Nagelaten bronnen�, waarmee het totale aantal bronnen is aangegroeid van 49 tot 60. 
Bovendien is Moormanns werk nu beter toegankelijk gemaakt door toevoeging van drie omvangrijke 
woordregisters, achtereenvolgens  Geheimtaal-Nederlands, Nederlands�Geheimtaal en een Thematisch register. 
In deze wat primitieve vorm is dus ook het woordenboek nog verwezenlijkt dat Moormann in gedachten had.  
  
Enno Endt, de samensteller van het Bargoens Woordenboek (1972, 1974) heeft ter inleiding een informatieve 
levensschets van Moormann (1881-1974) bijgedragen.  
 

  



J.G.M. Moormann. De Geheimtalen. Het Bargoense standaardwerk met een nieuw nagelaten deel. L.J. Veen, 
2002. 863 pp. ISBN 90-204-5945-7. �49.95. (Leden van Onze Taal kunnen het bij dat genootschap bestellen met 
�10 korting.)  
   
Een elektronische Navorser 
 
Jaap Engelsman, ongetwijfeld bij velen van ons bekend als beheerder van de elektronische Citatenvorser, heeft 
onlangs zijn werkterrein uitgebreid met een besloten e-mailgroep Navorser. Dit naar het voorbeeld van de oude 
Navorscher, het tijdschrift dat van 1851 tot 1960 diende als �een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig 
verkeer tussen allen die iets weten, te vragen hebben, of iets kunnen oplossen.�  
 
Bedoeling en inhoud worden door Engelsman als volgt omschreven: 
De deelnemers aan de online-Navorser zullen elkaar vragen, maar ook wetenswaardigheden, kunnen voorleggen 
op het gebied van geschiedenis (inclusief de geschiedenis van alle wetenschappen), biografie, beeldende kunst 
en letterkunde, filosofie, theologie en folklore (maar niet over privé-genealogie en taalkunde). Het terrein zal al 
doende nader worden afgebakend. Het doel van de groep is uitwisseling van nuttige en amusante informatie, niet 
van meningen en oordelen. Het wordt een forum voor enthousiaste onderzoekers en lezers met gevarieerde 
historische en culturele interesses. 
  
Wie wil meedoen kan zich per e-mail aanmelden bij engelsma@euronet.nl. Om wildgroei tegen te houden wordt 
een ieder verzocht dit bericht niet op eigen initiatief de wijde wereld in te sturen. Voor nadere vragen en 
inlichtingen wende men zich tot Jaap Engelsman.  
 
Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) 
(bericht ontvangen via Willem Botha, Buro van die Woordenboek van die Afrikaanse Taal) 
 
Die eerste Afrikaanse etimologiewoordeboek in 35 jaar is op Vrydag 8 Maart 2002 tydens �n spesiale 
geleentheid by die Buro van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal op Stellenbosch bekendgestel en aan vier 
Nederlandse weldoeners oorhandig.   
 
Die Etimologiewoordeboek van Afrikaans bevat ongeveer 3 400 lemmas wat sorgvuldig gekies is om die ryk, 
multikulturele oorsprong van Afrikaanse woorde te illustreer. Die woordeboek het �n maklik leesbare karakter 
deurdat verskillende soorte inligting duidelik van mekaar geskei word. �n Eerste vir etimologiewoordeboeke 
wêreldwyd is die tipografiese onderskeid wat tussen die verskillende stadia in die etimologiese ontwikkeling van 
�n woord getref word. 
 
Die projek is reeds in 1995 begin met �n voorstel vir �n etimologiese samewerkingsooreenkoms deur die 
Direkteur van die Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL), prof. Piet van Sterkenburg. Die groot behoefte 
aan �n Afrikaanse etimologiewoordeboek is dadelik deur die Hoofredakteur van die WAT, dr. Dirk van 
Schalkwyk, ingesien, aangesien die enigste soortgelyke werk -- Afrikaanse Etimologieë van S.P.E. Boshoff en 
G.S. Nienaber -- reeds in 1967 verskyn het.  
 
Intussen is 150 000 Nederlandse gulde deur die toedoen van die penningmeester van die INL, dr. Joost Kist, en 
die bemiddeling van mr. drs. L. Jongsma, die Voorsitter van die Raad van Bestuur van die Sdu, �n Nederlandse 
uitgewersmaatskappy, bekom. Met hierdie geld kon die WAT TRUST as uitgewer van die publikasie optree. 
 
Gevestigde name in die taalkundewêreld, soos prof. Fons Moerdijk, Oudhoofredakteur van die Woordenboek der 
Nederlandsche Taal en tans Hoofredakteur van die Algemeen Nederlands Woordenboek, asook die alombekende 
Afrikaanse taalguru, wyle prof. Johan Combrink, is by die projek betrek, eg. om opleiding te verskaf en lg. as 
mede-outeur saam met dr. Helena Liebenberg.   
 
Na prof. Combrink se dood in Julie 1999 is die redaksie in 2001 hersaamgestel, met dr. Liebenberg, prof. Johan 
Lubbe, mev. Alet Cloete en mnr. Anton Jordaan as outeurs, en met mnr. Gerhard van Wyk as Tegniese 
Redakteur om die manuskrip te redigeer en tegnies te versorg.   
 
Die woordeboek word in twee fases uitgegee. Die finale produk, wat die lemmas van die eerste fase sal insluit en 
ongeveer 8 000 tot 10 000 lemmas sal bevat, behoort teen die eerste helfte van 2003 op die mark te wees.   
 
Kontakpersoon:  Mnr. Gerhard van Wyk, Buro van die WAT.   
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