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VOORAF 
 
Na de verschijning vorig jaar van de drie delen Aanvullingen op het WNT en de uiteenzettingen over de 
toekomst in Fons Moerdijks oratie Het woord als doelwit verstrekt Marijke Mooijaart in dit nummer de 
nodige informatie over het INL-project dat beoogt verbeteringen aan te brengen in het bestaande WNT. 
Een tweede artikel besteedt aandacht aan woordenboeken voor de klassieke talen, een onderwerp dat 
tot nog toe niet in Trefwoord of Woordenaar was aangesneden. Het artikel beperkt zich tot een 
inventarisatie van deze woordenboeken in het fonds van J.B. Wolters, destijds de marktleider op dit 
gebied. Siemon Reker houdt een pleidooi voor de lexicografische erkenning van het regionale woord 
plof, dat gemeengoed is in het Noorden als aanduiding voor de bromfiets of soms ook de motorfiets.  
  
Voor de boekrecensies en signalementen zie men de inhoudsopgave. De rubriek Woorden bevat een 
lange bijdrage over het leenwoord international, dat in de inpassing in, en aanpassing aan, het 
Nederlands interessante facetten vertoont. 
  
Met dit nummer neem ik als eindredacteur afscheid van de lezers. Ik heb met voldoening aan De 
Woordenaar gewerkt en bedank zowel degenen die bijdragen aan deze nieuwsbrief hebben geleverd als 
hen die me bij gelegenheid lieten weten dat ze genoegen aan het blad beleefden. Veel dank ben ik ook 
verschuldigd aan mijn mederedacteur Geart van der Meer, die vooral in de productiefase broodnodige 
steun bood.  
  
Over het al dan niet voortbestaan van dit periodiek wordt U te zijner tijd in een apart schrijven op de 
hoogte gesteld. 
(JP) 
 
HET WNT IN 2002* 
 
Marijke Mooijaart 
 
1. Stand van zaken na 1998 
 
Toen op 3 december 1998 de voltooiing van het WNT met passende luister gevierd werd, waren er 
voor de gebruiker verschillende producten beschikbaar die de feestvreugde rechtvaardigden.  
  
Allereerst de foliouitgave van het volledige woordenboek van A tot Z, inclusief één Supplementdeel 
van de letter A, en de daarvan afgeleide verkleinde, goedkopere uitgave, de zgn. �pocketeditie�. Ten 
tweede de cd-rom. Hierop ontbraken weliswaar nog de laatste delen, maar in die leemte werd in 
februari 2000 voorzien.  
  
Deze cd-rom was het zichtbare teken van een geheel nieuwe weg die het WNT al in 1982 was 
ingeslagen, toen de artikelen met een elektronische tekstverwerker werden geproduceerd en er dus een 
digitaal bestand van WNT-artikelen begon te groeien. Een logisch vervolg was het project 

  



Automatisering WNT, later Elektronisch WNT (EWNT), gestart in 1984 (met een officiële status als 
project vanaf 1988), dat digitalisering van de eerder verschenen afleveringen, alsmede verdere 
structurering van deze data beoogde. Door beperkte financiële middelen moest de voortgang bij de 
verwachtingen achterblijven (Kruyt 1995, 120). Begin jaren '90 ontstonden de betrekkingen met AND 
Software te Rotterdam. Dit bedrijf nam, in samenwerking met het INL, verdere digitalisering op zich 
en bracht in het najaar 1995 het WNT uit op cd-rom. Deze eerste uitgave bestreek het woordenboek t/m 
deel [p. 2] XXVI (Wrekend), inclusief het Supplementdeel. In 2000 volgde een tweede release met het 
volledige WNT, in een aangepaste vormgeving met uitbreiding van de zoekfaciliteiten. Deze cd-rom 
vormde een verdere ontsluiting van het rijke WNT-materiaal. 
  
Bij de start van het vervolgproject WNT 1999-2010 waren er twee aandachtspunten. Ten eerste de 
voltooiing van de Aanvullingen, nog door de voltallige, �oude�, WNT-redactie. Dit deelproject, 
waarvoor al in 1989 de basis was gelegd, beoogde de publicatie, in de traditionele, gedrukte vorm, van 
de woorden die tot dusverre geheel in het WNT ontbraken. Inmiddels zijn de drie delen (in folio- en 
pocketformaat) verschenen. Het WNT werd hierdoor verrijkt met ca. 15.500 hoofdtrefwoorden (niet 
meegerekend de verwijstrefwooorden) en ca. 17.500 subtrefwoorden (de gelede woorden die niet als 
zelfstandig artikel behandeld zijn, ook wel �opnoemers� genoemd). Zie ook de Inleiding bij de 
Aanvullingen (Moerdijk 2001) en Posthumus (2002).  
  
Het eigenlijke werkterrein bestond uit de optimalisering van het digitale woordenboekbestand, om op 
termijn een verbeterde elektronische publicatie te kunnen realiseren. Inmiddels kon dit bestand op het 
INL onderzocht worden op inhoudelijke en formele eigenschappen, ook die, waarop men via de cd-rom 
niet onmiddellijk zicht had. Hierbij bleek meteen al dat de enorme omvang en complexiteit van het 
WNT ook het digitale Woordenboek parten zou spelen.  
  
�De optimalisering van het digitale bestand�, na het verschijnen van de Aanvullingen de enig 
overgebleven taak, kan zeer veel inhouden. Over de mogelijkheden en keuzes daarbij gaat dit artikel. 
Het wil daarbij tegelijk duidelijk maken wat de verhouding is tussen het grafische WNT, het digitale 
bestand, en de bestaande en mogelijke zoeksystemen. 
 
2. Het WNT als elektronisch woordenboek 
 
Het elektronische WNT is op het INL toegankelijk via verschillende typen speciaal ontwikkelde 
programma�s t.b.v. onderzoek en bestandsverbetering. WNT-medewerkers en andere medewerkers van 
het INL hebben hierdoor een veel scherper beeld gekregen van de inhoud van het WNT en hebben zich 
kunnen bezinnen op de mogelijkheden om het beter raadpleegbaar te maken.  
  
Voor de externe gebruiker loopt de enige toegangsweg naar het digitale WNT via cd-rom. Om de 
mogelijkheden en problemen bij de verdere ontwikkeling van het elektronische Woordenboek te 
verduidelijken, gaan we eerst in op de ervaringen van de afgelopen jaren, die vooral door het gebruik 
van de cd-rom tot stand zijn gekomen.  
  
Bij digitale raadpleging kunnen we meer uit het WNT te halen dan via de boekuitgave mogelijk was, 
en bovendien kan dit veel sneller. De eerste cd-rom werd dan ook met gejuich begroet. Maar de lof 
werd vergezeld van kritisch commentaar, dat vooral volgde vooral op de eerste release, maar ook de 
tweede, zoals dat van Schoonenboom (2002) (waarin ook een opgave van eerdere publicaties over de 
cd-rom). Interne bevindingen en extern commentaar betreffen velerlei aspecten die we hier in drie 
hoofdgroepen zullen onderscheiden, overeenkomstig de werkterreinen binnen ons project: 
 
• inhoudelijke kenmerken van het WNT zelf, zoals de macrostructuur, de opbouw van de artikelen, 

de datering van citaten, de presentatie van de subtrefwoorden, de vorm van de labels en andere 
meta-informatie. Hierbij horen ook ongerechtigheden als zet-, druk- en typfouten. 

• de wijze waarop het elektronische WNT-bestand als geheel, en de artikelen daarbinnen, d.m.v. 
tagging verrijkt en gestructureerd zijn. 

• het zoeksysteem. 
 
Van elke groep zal ik hieronder enkele substantiële voorbeelden geven en deze toelichten.  
 
2.1. Inhoudelijke kenmerken van het WNT 
 

  



Bij het verschijnen van de Aanvullingen in 2001 konden we zeggen dat de eerste delen van het WNT in 
de voorlaatste eeuw vervaardigd werden, en de overige in de vorige eeuw. Verdelen we de 
publicatieperiode in drieën, dan blijkt dat bijna 20% van de WNT-kolommen t/m 1909 van de pers 
kwam, met de kanttekening dat de A (gepubliceerd tussen 1864 en 1895) een belangrijke update onder-
ging door het Supplementdeel van 1956, terwijl de volgende 34% verscheen in de periode 1910 t/m 
1955. Samen is dat dus meer dan de helft, die zo�n halve eeuw of langer geleden is vervaardigd. Zonder 
af te doen aan de blijvende waarde van zeer veel artikelen en artikelelementen, kan men vaststellen dat 
er in een deel van het WNT sprake is van verouderde informatie. Dit gebrek werd wat de ontbrekende 
trefwoorden betreft grotendeels opgeheven door de Aanvullingenreeks, die het Hoofdwerk aanvulde 
met nieuwe artikelen en subartikelen van zowel jonge als oudere woorden. Bestaande artikelen met 
verouderde en gebrekkige gegevens werden echter niet geactualiseerd.  
  
Het WNT werd, als we de Aanvullingen meerekenen, gepubliceerd binnen een tijdsspanne [p. 3] van 
138 jaar waarin 64 redacteuren en aspirantredacteuren in vijf opeenvolgende redacties verantwoordelijk 
waren voor de artikelen. Bovendien werd het Woordenboek samengesteld met het oog op een grafisch 
product, waarbij men de artikelen eerder als afzonderlijke eenheden raadpleegde dan dat men bepaalde 
gemeenschappelijke kenmerken of patronen in de verzameling artikelen zocht (vgl. Van der Sijs 2001-
2002, 26). Strikte uniformiteit had daarbij niet het hoogste belang, zolang men maar systematisch te 
werk ging en de informatie voor de gebruiker duidelijk was. Deze feiten verklaren het voorkomen van 
variatie en inconsistenties in allerlei elementen, vooral de formele. Daarbij kwamen nog de wisselende 
eindtermijnen (tot 1976 was dat het jaar van bewerking, in de periode 1976 - 1998 was dat gefixeerd op 
1921, voor de Aanvullingen gold weer 1976), de veranderende opvattingen over de doelstellingen en 
de lexicografische methodiek van het Woordenboek en de geleidelijke groei van het bronnenbestand. 
Ik verwijs voor deze en andere WNT-feiten verder naar Van Sterkenburg (1992), Moerdijk (1994) en 
naar Heyvaert e.a. (red.) (1998), waarin veel wetenswaardigs te vinden is over het WNT en zijn 
geschiedenis vanuit de optiek van de editoriale praktijk. 
  
Een aantal elementen is in het bijzonder van belang voor de opvraagbaarheid van de inhoud van het 
digitale Woordenboek, dat als tekstbestand raadpleegbaar is. Wij gaan hier voorbij aan de variatie van 
de spelling en klankvorm binnen de citaten, die immers geschreven Nederlands van bijna vijf eeuwen 
bevatten. Dit euvel kan alleen verholpen worden door het toekennen van standaardtrefwoorden aan 
elke woordvorm, een wensdroom die zo moeilijk te realiseren is dat die tot nog toe geen plaats binnen 
de WNT-toekomst is toebedeeld, zij het dat er binnen Taalbankverband wel over nagedacht wordt 
(Kruyt 1998, 85). We beperken ons hier tot drie inhoudelijke kwesties (en hebben dus niet de bedoeling 
volledig te zijn).  
  
Ten eerste is er het probleem van de vorm van bepaalde typen informatie, waarvoor in woordenboeken 
dikwijls een standaardformulering of een label gebruikt wordt. Hierbij komen als problemen aan het 
licht de variatie, het gebrek aan eenduidigheid, en de onvoorspelbaarheid van de vorm. Voorbeelden 
van de informatie waar het hier om gaat: in het WNT-kopje de vaste, meestal afgekorte aanduidingen 
voor o.a. de woordsoorten (�znw.�), of voor de verwante talen (�ofr.�). Verder, ook buiten het kopje, de 
labels, bijvoorbeeld ter informatie over het gebruik van een woord in een bepaald vakgebied of 
taalkring (�scheepsb.�), of in een bepaald stijlregister (�in de omgangstaal�). Voor de digitale gebruiker 
is een vaste vorm van deze informatie cruciaal (zie ook Van der Sijs 1999, 83-84). Wil men 
bijvoorbeeld alle informatie over de invloed van vreemde talen op onze woordenschat vinden, dan zou 
één zoekterm als �ontlening� of �ontleend� (eventueel met specificaties) moeten volstaan. Nu moet men 
een lange reeks zoektermen te hulp roepen om zicht te krijgen op de behandeling van de 
leenwoordenschat in het WNT; een greep: �leenw(oord)�, �uit (het) [taalnaam]�, overgenomen/ontleend 
(voorafgegaan of gevolgd door �uit� of �aan (het) [taalnaam]�. Verder, voor specifieke en verwante 
categorieën: �leenvert(aling)�; �naar (het) [taalnaam]�, �leenbet.� �ge-/ontleende bet.� �bet. ... ge-
/ontleend�. Behalve de veelheid aan zoektermen is er de meerduidigheid ervan. De zoekterm �bastaard� 
bijvoorbeeld (als eerste element van samenst. als �bastaardwoord�, �bastaarduitgang� en 
�bastaarduitdrukking�) leidt wel naar ontleningen, maar ook naar andere bastaardij in de 
woordvorming. Ook het eerder genoemde �overgenomen uit� levert naast bedoelde, onbedoelde 
resultaten. Ten slotte de volledigheid: men weet nooit zeker of men alle gehanteerde termen voor een 
bepaald fenomeen inderdaad heeft gebruikt. Want wie zou erop komen om ook bij �vernederlandscht� 
en �vernederlandsching� of �verhollandscht� en �verhollandsching� te zoeken, termen die vaak naar 
ontleende en aangepaste vreemde woorden verwijzen (zie het voorbeeld)? 

 

  



METROPOLIET, znw. m. In oudere reisverhalen soms verhollandscht uit den Russischen vorm 
van gr.-lat. metropolita (in 't algemeen synoniem met aartsbisschop), waar nl. sprake is van de 
Grieksche Kerk.  

 
Een tweede inhoudelijk punt is de datering van citaten. Nog steeds is het WNT een uitermate 
belangrijke bron voor het dateren van de historische woordenschat vanaf 1500 (Van der Sijs 2001-
2002, 38). Des te meer wordt betreurd dat de datering ontbreekt in de oudste helft van het 
Woordenboek. Dit levert problemen op voor gebruikers die een precies zicht willen hebben op de 
chronologie van de woordenschat en voor degenen die het citatenmateriaal voor diverse, ook niet-
lexicologische, onderzoeksdoeleinden gebruiken. Voor een deel kunnen de gegevens wel gevonden 
worden via de bronnenlijst, ook op de cd-rom aanwezig, maar die noemt niet alle in het WNT 
aangehaalde bronnen. Bovendien kunnen bij veel titels verschillende jaartallen van toepassing zijn, 
zoals bij verzamelde werken, historische bronnenverzamelingen, brieven en [p. 4] dagboeken. In dat 
geval kan ook het raadplegen van de gezochte bron in de jonge delen om daar de datering te vinden, 
niet altijd soelaas bieden.  
  
Sommige bronaanduidingen zijn op het eerste gezicht wel in een bepaald tijdvak te plaatsen, vooral als 
ze verwijzen naar de grote schrijvers als Bijns, Vondel, Hooft, Van Effen, Wolff en Deken, Bilderdijk, 
Couperus. Andere zijn door hun afkorting weinigzeggend (Leev. verwijst naar Wolff en Deken, 
Historie van den Heer Willem Leevend; Gen. naar Genesis als een van de bijbelboeken in de 
Statenvertaling), of hebben betrekking op volstrekt onbekende bronnen.  
  
Dan is er de categorie van de verschillende edities die van bepaalde werken zijn gebruikt. Dit doet zich 
in sterke mate voor bij woordenboeken (zie Van Hardeveld 2002). Ook in deze gevallen wordt een 
datering in de WNT-tekst node gemist. 
 
Tot slot: de vorm van de trefwoorden. Trefwoorden (of �ingangen�) vormen ook in een digitaal 
woordenboek de toegang tot een artikel. (We vermijden hier de term lemma vanwege de ambiguïteit.) 
Zoekprogrammatuur kan in het geval van het WNT afgaan op eenduidige kenmerken van dat 
hoofdtrefwoord, afgeleid van de unieke typografische vorm: vetgedrukte hoofdletters. De gebruiker 
moet wel de standaardvorm van een woord en de WNT-spelling, die van De Vries en Te Winkel, 
kennen. Zo boekt men in het WNT alleen resultaat met de ingangsvorm poolshoogte en niet met 
polshoogte. Evenmin zullen vistuig en helemaal een trefwoord opleveren - wel vischtuig met -sch en 
heelemaal met dubbele ee. Het doorzoeken van de Ingangenlijst kan dit probleem meestal wel 
oplossen, of men komt via een omweg wel tot het gezochte artikel doordat de vormvariant of de 
moderne spellingvorm in de citaten van het artikel voorkomt, en dus via de index Volledige tekst op te 
vragen is. Dat is bij polshoogte, vistuig en helemaal inderdaad het geval. Bovendien zijn veel 
gebruikers bekend genoeg met het oudere Nederlands om op de gewenste trefwoordvorm uit te komen. 
Kortom, de hoofdtrefwoorden zijn goed toegankelijk. (Op een mogelijke modernisering van de 
trefwoordvorm als extra bestandskenmerk terwille van de mogelijkheid tot koppeling aan andere 
(woordenboek)bestanden, cf. Kruyt 1998, 85, ga ik nu niet in.) 
  
Bij de subtrefwoorden daarentegen zijn er naast woordvorm en spelling nog twee andere problemen: in 
veel gevallen is het unieke typografische kenmerk afwezig, en soms wordt het trefwoord onvolledig 
weergegeven. In beide gevallen is het subtrefwoord voor het programma onherkenbaar en voor de 
gebruiker dus niet op te vragen, zoals door anderen al is opgemerkt (Schoonenboom 2002). In de 
moderne en enkele oudere delen zijn de minste problemen: daar staan subtrefwoorden in de regel 
cursief gedrukt na een streepje, aan het begin van een regel. Deze eigenschappen samen vormen het 
unieke, voor het programma herkenbare kenmerk. Er zijn daarnaast nog enkele andere stereotype 
omgevingen die een dergelijk kenmerk voor het subtrefwoord opleveren. Maar als er allerlei 
onvoorspelbare tekst rond de subtrefwoorden staat, of er staan meerdere subtrefwoorden onmiddellijk 
achter elkaar, vormt dat een probleem voor de herkenbaarheid.  
  
Het volgende voorbeeld laat de problemen met de herkenbaarheid van subtrefwoorden zien. Er is 
voorafgaande tekst, en er is in enkele gevallen samengetrokken op het eerste lid. Het subtrefwoord 
heulspel is helemaal niet herkenbaar, en het woord heulstek alleen via heulstecken in het citaat. Het kan 
dus voorkomen dat een samenstelling wel degelijk in het WNT is behandeld, zij het misschien 
summier, maar niet is terug te vinden. 
 
 

  



HEULEN (I), Samenst. 3de alinea 
� In de bet. I, 2 en 3) Heulpijl (zie ald.). � Heulgeld, loon van een schijfwachter (Limburg, 19

de
 

eeuw); -spel, schietspel, schietpartij? (heul, 2
de

 art., in de bet. 3); zie VERDAM 3, 411; 
STALLAERT); -stek, heulpijl (�Zoe wanneer daer geheult werdt, zoe en zal nyemandt mogen die 
heulstecken opnemen, meten, ofte aenraecken, dan die geheult heeft�, Handv. v. Leyd. 295: aº. 
1592). 

 
2.2 Het digitale WNT-bestand  
 
Het grafische WNT is op verschillende manieren omgezet in digitale tekst (zie Kruyt 1995, 120-121). 
Vervolgens is die tekst verrijkt met tags voor opmaak en structuur. Opmaakkenmerken als cursief en 
vet worden in het bestand weergegeven door tagparen die de desbetreffende tekenreeks omgeven; 
bijzondere grafische tekens worden eveneens door standaardcodes gerepresenteerd. 
Structuurkenmerken, zoals het hoofdtrefwoord of het begin van de betekenisafdeling worden eveneens 
door tags weergegeven, zodat de verschillende delen van het artikel van elkaar worden onderscheiden. 
Idealiter voldoet het markeringssysteem aan internationale standaards; het systeem dat voor het WNT 
is toegepast voor de cd-rompublicatie is een variant van het SGML-systeem; het kan desgewenst 
zonder veel problemen geconverteerd worden naar TEI-formaat. 
  
[p. 5] Bij het semi-automatisch taggen van het bestand werd gebruik gemaakt van de typografische 
kenmerken van het WNT. Het tagpaar <HW></HW> (voor headword of hoofdtrefwoord) werd 
toegekend aan alle woorden die in vette kapitalen waren gedrukt, en codes voor betekenissen werden 
gekoppeld aan de vorm en positie van het betekenisnummer of de betekenisletter (cijfer of letter aan 
het begin van de regel, gevolgd door rond sluithaakje). Deze verrijking maakt het de software die de 
zoekmogelijkheden voor de gebruiker tot stand moet brengen mogelijk om allerlei 
informatiecategorieën te herkennen. Daardoor worden binnen het woordenboek als geheel de artikelen 
onderscheiden, en kan binnen het artikel het zoekterrein afgebakend worden (bijvoorbeeld: alleen 
zoeken in het kopje) en kan gezocht worden op bepaalde elementen (zoeken van alle 
hoofdtrefwoorden). 
  
Hieronder een voorbeeld van het kopje van KARMOZIJNEN (I) in getagde vorm: 
 
<HW>KARMOZIJNEN (I),</HW>  
<ARTICLE><KOP> bnw. Van <I>Karmozijn</I> met het achterv. <I>-en</I> (mnl. <I>-ijn</I>). 
</KOP> [....]  
</ARTICLE>. 

Verklaring:  
<HW>: headword of hoofdtrefwoord; 
<ARTICLE>: de gehele artikeltekst behalve het hoofdtrefwoord; 
<I>: italic of cursieve tekst; 
<KOP>: tekst van het kopje behalve het hoofdtrefwoord. 

 
Het is duidelijk dat de koppeling tussen typografie en tagging ook voor lacunes heeft gezorgd: 
betekenisnummers die niet aan het begin van de regel staan, en dat komt vooral in de oudere delen 
regelmatig voor, missen de markering. Informatiecategorieën die typografisch onvoldoende eenduidig 
waren gekenmerkt, zoals de subtrefwoorden (zie boven), zijn überhaupt niet van tags voorzien.  
  
Als er leemten in de cd-rom aan het licht komen, liggen daar vaak bestandskenmerken aan ten 
grondslag. Een voorbeeld: als er iets mis is gegaan met de <HW>-tagging, kan een hoofdtrefwoord niet 
gevonden worden en als het artikel daaraan gekoppeld is in het retrievalsysteem, is ook dat artikel 
onvindbaar. Men herinnert zich dat misschien van de eerste uitgave van de cd-rom: verschillende 
artikelen leken te ontbreken. Door de headword-tagging te completeren was het euvel van de 
�verdwenen artikelen� bij de tweede release nagenoeg verholpen. 
 
2.3 Het zoeksysteem 
 
De WNT-data moeten door software toegankelijk gemaakt worden. Op het INL is daarvoor 
programmatuur ontwikkeld, en voor toekomstige publicaties zal ook een zoeksysteem ontworpen 
worden. Voor de externe gebruiker is er de cd-rom met de daarop aanwezige, door AND Publishers 
ontwikkelde, zoekmachine.  

  



  
Een retrievalsysteem is te allen tijde afhankelijk van de manier waarop de data gestructureerd zijn, 
zoals hierboven al gezegd is. Het zal geen gegevens kunnen vinden die niet eenduidig gekenmerkt zijn. 
Als men omissies ervaart bij het zoeken kunnen er dus drieërlei oorzaken zijn:  
 
• een informatiecategorie is in principe wel onderscheiden, maar de tagging vertoont gebreken. 
 
Een voorbeeld van het eerste is de al genoemde gebrekkige <HW>-tagging op de eerste cd-rom, en de 
tagging van de informatie in het kopje, ter onderscheiding van die in het betekenisdeel. Verder zijn de 
betekenissen in hun hiërarchie op dit moment niet zodanig gemarkeerd, dat de betekenisstructuur in een 
schema gepresenteerd kan worden, of dat bij een bepaalde betekenis in een omvangrijk artikel duidelijk 
is, waar in het artikel zij zich bevindt. 
 
• een informatiecategorie is überhaupt niet onderscheiden. 
 
Een informatiecategorie die niet afzonderlijk gemarkeerd is, is de definitie. Wel is het betekenisdeel 
van een artikel als geheel in principe onderscheiden doordat het geplaatst is tussen het kopje en de 
sectie met de subtrefwoorden. Binnen het betekenisdeel is alles wat onder één bepaalde betekenis hoort 
als blok gemarkeerd. Zo�n betekenisblok omvat alle tekst vanaf een betekenisnummer tot en met de 
citaten. De citatenreeks is op zichzelf weer omgeven door tags, mits geplaatst na een hek (dubbele 
pipe). Het zou dus mogelijk zijn alle betekenistekst minus de citaten op te vragen of binnen die 
betekenistekst te zoeken (deze mogelijkheden zijn op de cd-rom overigens niet gerealiseerd), maar om 
alleen de betekenisdefinities te kunnen bevragen, zou het bestand qua structuurcodes uitgebreid moeten 
worden.  
 
Ook het enkele citaat is niet als zodanig gemarkeerd. Wel het citatencluster bij de afzonderlijke 
betekenissen, voorzover ze na een hek zijn geplaatst, maar weer niet de citatenclusters in het staartdeel 
van de oude delen. Dit heeft als achtergrond, dat deze formeel nogal afwijkend zijn en moeilijk 
automatisch van structuurcodes zijn te voorzien. 
 
[p. 6] 
• het zoeksysteem zelf mist een bepaalde component. 
 
Elementaire zoekmogelijkheden bij een digitaal woordenboek zijn het zoeken van artikelen en het 
zoeken van woorden in de totale woordenboektekst (full text research). Deze en vele andere zijn op de 
cd-rom aanwezig. Om enkele functionaliteiten te noemen waarmee de tweede release is uitgebreid: de 
retrograde index (dit is de retrograde-index van de volledige tekst) en de context-optie (dit is de 
mogelijkheid om van opgevraagde woordvormen een regel context te zien).  
  
De opties die aangeboden worden - dit is inmiddels duidelijk - zijn mede afhankelijk van de data en de 
structurering daarvan. Zo worden op de cd-rom verschillende indices gepresenteerd: die van alle 
hoofdtrefwoorden (deze index heet �Ingangen�, een synoniem voor �hoofdtrefwoord� en niet voor 
�artikel� zoals Schoonenboom (2000) blijkens haar opmerkingen in de 5de alinea meent). Ook als er 
twee identieke hoofdtrefwoorden zijn (bijvoorbeeld OOGWIT) verschijnen ze op de lijst. Vanuit deze 
index bereikt men de artikeltekst. Daarnaast zijn er indices van de volledige tekst, hetzij van het hele 
WNT (�Volledige tekst�), hetzij van een bepaald onderdeel van alle artikelen (indices van Kopje, 
Citaten, Betekenis, Opnoemers). Tenslotte is er een retrograde index van de volledige tekst van alle 
artikelen.  
  
Dat de index Citaten niet de woordenschat van alle citaten bevat, ligt aan het feit dat de citatenclusters 
in de staartdelen van de oude WNT-delen niet als zodanig gemarkeerd zijn (zie boven). Echter, dat een 
retrograde-index van de citaattekst ontbreekt, is zuiver een keuze van de ontwerper van het 
zoeksysteem. Als een reguliere index van de citaattekst te maken valt, kan er immers ook een 
retrograde lijst van afgeleid worden. Hetzelfde geldt voor het feit dat doorklikken van een 
bronvermelding naar de bibliografische gegevens in de bronnenlijst niet mogelijk is, evenmin als men 
een opgave krijgt van het totaal aantal treffers, naast het totaal aantal artikelen met een of meer treffers 
van de gebezigde zoekterm.  
 
 
 

  



3. De toekomst 
 
Na de voltooiing van de Aanvullingen is op het INL onderzocht wat, binnen de mogelijkheden van de 
formatie en projectduur, de meest gewenste optie was voor de optimalisering van het elektronische 
WNT. Juist door onderzoek van het digitale bestand werd duidelijk hoe problematisch het actualiseren 
van dit Woordenboek is. Naast de inhoudelijke verschillen in methodiek, stijl, vorm van aanhalen, 
beschreven periode en verwerkte bronnen, om maar enkele aspecten te noemen, kwam daar nog de 
formele variatie bij, die de verwerking van nieuwe gegevens zou bemoeilijken. De immensiteit van het 
bestand maakte de bewerkingen nog extra gecompliceerd. Proeven en berekeningen leerden dan ook, 
dat inhoudelijke aanvulling of verbetering door het reviseren van artikelen of het vervaardigen van 
nieuwe artikelen maar op relatief zo�n beperkte schaal mogelijk zouden zijn dat er nauwelijks van een 
substantiële verbetering sprake kon zijn.  
 
De optimalisering van het WNT zal zich nu voor een belangrijk deel richten op de verbetering van het 
elektronische bestand als geheel en vergroting van de bruikbaarheid daarvan. Bij een volgende 
publicatie op cd-rom, of, op langere termijn, op internet, kan de gebruiker daarvan profiteren. Bij de 
optimalisering hoort overigens ook de verbetering van de bibliografische gegevens (bronnenlijst) en het 
per artikel presenteren van tekstexterne gegevens zoals het jaar van publicatie van dat artikel. 
  
De verschillende onderdelen van de doelstellingen reflecteren gedeeltelijk de hierboven aangegeven 
probleempunten bij het raadplegen van de cd-rom. Niet alle onderdelen staan in detail vast en niet alles 
zal op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Hieronder de onderdelen waarop wij ons de komende 
jaren zullen richten. 
 
Tekstverbetering: datering van citaten; integratie Bijvoegsels en Verbeteringen, Supplement en 
Aanvullingen. 
  
Het toevoegen van dateringen aan citaten is minder eenvoudig dan men zou denken. De meest 
complicerende factor is de vormvariatie van de bronvermelding met paginanummer e.d., zoals die in 
het WNT voorkomt. Bij deze bewerking wordt dan ook meteen uniformering van de bronnen 
bewerkstelligd. Een ander probleem is dat er soms verschillende edities van een bepaald werk gebruikt 
zijn terwijl niet makkelijk - of helemaal niet - te bepalen is, welke editie voor welk citaat. Als er 
verschil in paginanummering is tussen diverse uitgaven, is het relevant dat in de bronaanduiding uit te 
laten komen. 
  
De integratie van Bijvoegsels en Verbeteringen levert behalve correcties van fouten, veel aanvullend 
citatenmateriaal op, doorgaans oudere of jongere citaten. Er zijn eveneens nieuwe artikelen en 
subartikelen, zoals abbreviatuur, adhaesie en aandelenkapitaal (artikelen) en aanstootgevend, 
politiebericht en relaxed (subartikelen), en verder nieuwe betekenissen, bijvoorbeeld bij het verkorte 
prof: �beroepssporter�. Dit materiaal was maar voor een klein deel digitaal beschikbaar en is niet 
toegankelijk op de huidige cd-rom. Het wordt nu geheel gedigitaliseerd en ter wille van het [p. 7] 
gebruiksgemak ook verwerkt in de tekst van de artikelen. 
  
Ook het Supplement zou gebaat zijn bij betere toegankelijkheid. Voor de Aanvullingen geldt de 
integratiewens alleen voor de artikelen die subtrefwoorden bevatten bij een artikel in het Hoofdwerk 
(immers, de zelfstandige artikelen kunnen in een digitaal bestand automatisch in de juiste, alfabetische 
volgorde gepresenteerd worden). Nu heeft bijvoorbeeld het trefwoord DAG afleidingen en 
samenstellingen onderaan het artikel, geredigeerd in 1909, én in de Aanvullingen, geredigeerd in 2001 
(zie ook Posthumus 2002, 25). Mogelijk ligt de oplossing in de subtrefwoordmarkering. Net als de 
verwerking van het Supplement moet dit nog verder onderzocht worden. 
 
Verbeterde structuurmarkering. We noemen hier drie van de vele elementen waarvan optimalisering 
van de markering nodig is: codes voor het kopje, de betekenissen en de subtrefwoorden. 
  
Het kopje bevat de niet-semantische informatie over een woord, zoals woordsoort en etymologie. Het 
is van belang dit artikelelement af te kunnen zonderen van de overige onderdelen, die semantische 
informatie bevatten. Zoekacties, bijv. in verband met onderzoeksvragen naar bepaalde woordsoorten, 
naar woorden met of juist zonder een indoeuropese achtergrond of naar de invloed van een bepaalde 
taal op het Nederlands kunnen dan effectiever zijn. Veel artikelen zijn al correct gemarkeerd voor het 
kopje. Alleen bij monosemantische woorden, waarvan de betekenisdefinitie dikwijls in doorlopende 

  



tekst in het kopje werd gegeven, kon dat niet automatisch gedaan worden. Semi-automatische of 
handmatige completering is dus noodzakelijk. 
  
Voor een WNT-artikel geldt in principe een vaste vormgeving voor de betekenisnummers en -letters 
met een bepaalde hiërarchische waarde. Op het basisniveau is dat het arabische cijfer: 1) enz., een 
niveau hoger het romeinse cijfer: I) enz., een niveau lager de cursieve letter: a). In totaal zijn er 8 
niveaus. Er zijn echter in de hogere niveaus afwijkingen van het vaste patroon. Verder zijn er 
afwijkingen in de positie: niet alle betekenisaanduidingen staan op de eerste positie van de regel. 
Daarom is ook voor eenduidige tagging van het betekenisniveau handmatige bewerking nodig. Op 
basis van een volledige en eenduidige tagging kan software ontwikkeld worden die de artikelstructuren 
overzichtelijk presenteert, door alleen de betekenisnummers en de definities te tonen. Ook andere 
methoden om lange artikelen overzichtelijker te presenteren kunnen vanuit een correcte en volledige 
betekenismarkering gerealiseerd worden. 
  
Hierboven is al omstandig uitgelegd, waarom subtrefwoorden niet altijd makkelijk te vinden zijn in het 
WNT, terwijl het toch om behandelde woorden gaat, vrijwel altijd voorzien van bewijsplaatsen. Er zijn 
twee wegen om te voorzien in het ongemak: alle staartdelen (de secties met subartikelen) worden 
geüniformeerd, waarbij alle subtrefwoorden eenzelfde vormgeving ondergaan. Ze komen dan onder 
elkaar te staan, cursief gedrukt, voorafgegaan door een streepje. Daarop kan dan de tagging volgen 
waar zoekfuncties zich op kunnen baseren. Deze bewerking vergt echter ingrijpende herstructurering 
van dit segment in de oude delen, waarbij zich bovendien interpretatieproblemen kunnen voordoen. 
Veel valt dan ook te zeggen voor tagging zonder meer, met als enige ingreep in de tekst de 
completering van samengetrokken subtrefwoorden. Oranje- ... -klant, -leeuw, -legioen wordt 
Oranjeklant, Oranjeleeuw, Oranjelegioen en deze woorden worden elk gemarkeerd als subtrefwoord. 
Onderzoek moet nog uitwijzen hoe we dit probleem precies op gaan lossen. 
 
Bronnenlijst. Er zijn verschillende reeksen bronnenlijsten van het WNT bekend. De eerste reeks bestaat 
uit een �Lijst der aangehaalde schrijvers� in deel I van 1882, met vervolgen in zeven jongere delen, 
waarvan de laatste in 1935 verscheen. Deze lijsten werden in 1943 samengevoegd tot een nieuwe 
bronnenlijst die als afzonderlijke uitgave is verschenen. Samen met de aanvullingen daarop uit 1953 en 
1966 (die zowel nieuwe titels als correcties op oude titels bevatten) vormt deze lijst een tweede reeks. 
Het is deze laatste reeks die op de cd-rom is opgenomen. Tenslotte werd voor intern gebruik in 1980 
een geïntegreerde lijst samengesteld, die de gedrukte lijsten met aanvullingen plus de later in gebruik 
genomen titels bevat. Deze lijst is basis van een nieuwe, uiteraard digitale bronnenlijst, waarop alle ti-
tels geverifieerd worden en van informatie voorzien zoals de verkorte bronaanduiding en de datering 
van de tekst. Ook een onderwerpsclassificatie maakt er deel van uit. Verder worden in het WNT 
aangehaalde, maar nog niet eerder in een bronnenlijst opgenomen titels geïnventariseerd. 
 
Publicatie. Omdat de concretisering van de plannen voor een nieuwe elektronische uitgave, hetzij op 
cd-rom, hetzij, op termijn, op internet, nog niet aan de orde is, wordt hier volstaan met slechts enkele 
algemene opmerkingen. 
  
Het eerste aandachtspunt is de publicatie van de digitale Aanvullingen. Nadat het formaat op het INL 
was aangepast aan dat van het Hoofdwerk, zijn ze daar voor intern onderzoek beschikbaar gekomen. 
Externe gebruikers wachten [p. 8] nog, bijvoorbeeld op een derde cd-rom-uitgave van WNT inclusief 
Aanvullingen. 
  
Bij een nieuwe publicatie zullen t.z.t. ook de al voorbereide toevoegingen en verbeteringen, zoals 
dateringen en geïntegreerde Bijvoegsels & Verbeteringen, aan de gebruiker ter beschikking worden 
gesteld. Er wordt naar gestreefd om extra-linguïstische kenmerken als het jaar van publicatie en de 
status van een artikel bij het artikel zelf te presenteren, zodat de geschiedenis daarvan ook voor de 
gebruiker zichtbaar blijft (vgl. ook de informatie die de OED Online bij de artikelen geeft). De 
belangrijkste functionaliteiten van de huidige cd-rom, het zoeken naar artikelen (Ingangen), en het 
zoeken naar woordvormen binnen de volledige tekst, en dat laatste weer opgedeeld in artikelelementen, 
zullen het uitgangspunt vormen. Nieuwe functionaliteiten, zoals de door Schoonenboom (2002) 
geopperde �fuzzy�-zoekopdrachten, zullen wellicht geïntroduceerd worden. 
 
Het WNT bevat een enorme rijkdom aan gegevens. Voor de betekenis en dateringen van Nieuw-
Nederlandse woorden tot eind 20ste eeuw is er geen betere informatiebron en ook als citatenbank is het 
onovertroffen in omvang en diversiteit. Publicatie als elektronisch woordenboek heeft de zoeksnelheid 

  



ten opzichte van die bij de boekuitgave vergroot en de mogelijkheden drastisch uitgebreid voor wat 
betreft het exploreren van de citaattekst en het zoeken op delen of combinaties van woorden. De 
paradox is dat deze nieuwe faciliteiten ook vele lacunes van het WNT blootleggen en opties 
introduceren die hogere eisen aan het WNT stellen dan waaraan het als grafisch woordenboek hoeft te 
voldoen. Bij digitale gebruikers komt de nadruk dan wel eens te zeer op de mankementen te liggen. 
Een prikkel te meer om in de komende jaren het elektronische Woordenboek zodanig te verbeteren dat 
men de veelheid en verscheidenheid die nu al beschikbaar is, nog beter kan benutten. 
  
* Hans Westgeest dank ik hartelijk voor het kritisch lezen van de voorgaande versie van deze bijdrage. 
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[P. 9] 
IETS OVER DE WOORDENBOEKEN KLASSIEKE TALEN VAN UITGEVERIJ J.B. 
WOLTERS 
 
Jan Posthumus 
 
Wolters� gerenommeerde woordenboekenfonds ging van start met twee woordenboeken voor de 
klassieke talen: een woordenboek Grieks (1864) van A.G.H.P. van den Es en een voor het Latijn 
(1865) van C.A. Engelbregt. Ze verschenen op groot formaat in een fraaie uniforme uitgave. Die voor 
het Nederlands en de moderne talen volgden pas later.  
  

  



Deze klassieke woordenboeken, allereerst bestemd voor het gymnasiale onderwijs, pasten in een 
traditie die vooral in Duitsland vrucht had gedragen. Zoals de titelpagina�s ook vaak aangeven, vielen 
de Nederlandse samenstellers graag op deze Duitse voorgangers terug. De befaamde classicus Eugen 
Mehler zag daar, blijkens een passage in het voorwoord bij zijn Grieks woordenboek (1862-1865) 
overigens geen kwaad in. �Waarom niet gaarne en dankbaar gebruik gemaakt van het goede, dat in den 
vreemde gewrocht is? Waarom niet gaarne en zonder valsche schaamte getoond dat wij van 
Duitschland � in geleerdheid en wetenschap het hart van Europa � vooral in dat opzicht nog veel 
kunnen leeren?� Voor kennisneming van de literaire voortbrengselen van de klassieke cultuur was er 
een blijvende behoefte aan woordenboeken van de klassieke talen naar het Nederlands. Daarnaast werd 
het Latijn in de negentiende eeuw ook nog wel gebruikt als schrijftaal en de Latijnse thema maakte 
toen, en gedeeltelijk ook in de volgende eeuw, nog deel uit van het schoolprogramma. Dat betekende 
dat er ook nog een markt bestond voor een woordenboek Nederlands-Latijn. Aan een Nederlands-
Grieks woordenboek bestond geen behoefte; hoogstens kon een Nederlands-Griekse woordenlijst aan 
het Grieks-Nederlands woordenboek worden toegevoegd.  
  

Deels op grond van veranderende eisen en inzichten volgden in het fonds verschillende woordenboeken 
elkaar op. Ze worden hier met de titelgegevens apart per taal opgevoerd. Voor dit artikel zijn de 
exemplaren in het Wolters-archief bekeken en is gebruik gemaakt van elders beschikbare 
bibliografische gegevens. De vermelde persoonsgegevens zijn ten dele ontleend aan de Catalogus van 
de jubileum-tentoonstelling van uitgaven van J.B. Wolters 1836-1961. Inhoudelijke opmerkingen 
beperken zich tot wat daarover in de verschillende voorwoorden is meegedeeld.  

 
I. De Griekse woordenboeken  
 
1) VAN DEN ES: GRIEKS WOORDENBOEK 
1864. Grieksch Woordenboek door Dr. A.H.G.P. van den Es, Conrector aan het Stedelijk Gymnasium 
Groningen, onder medewerking van Dr. C.M. Francken, Hoogleeraar te Groningen. Gevolgd door eene 
Hollandsch-Grieksche Woordenlijst. Groningen, J.B. Wolters, 1864. 
 

Antonie Hendrik Gerrit Paul van den Es (1831-1909) werd in 1855 aangesteld als �praeceptor� 
[= leeraar klassieke talen] aan het Gymnasium te Leeuwarden. Van 1860-1872 was hij 
conrector aan het Stedelijk Gymnasium te Groningen, van 1872-1881 rector van dat te 
Utrecht, van 1881-1896 rector van dat te Amsterdam. Bovendien was hij van 1883-1901 
buitengewoon hoogleraar in de Griekse oudheden te Amsterdam.  

 
Dat het voorwoord van dit woordenboek de signatuur draagt: Leeuwarden, December 1860 wijst erop 
dat het hier een heruitgaaf betreft van een werk dat in 1861 was verschenen bij het Groninger 
uitgevershuis Van Bolhuis Hoitsema. De titelpagina gaf in grote lijnen aan hoe het tot stand was 
gekomen. We hebben hier een �Grieksch-Hollandsch Woordenboek onder medewerking van C.M. 
Francken naar het Hoogduitsch van V.Ch.F. Rost vrij bewerkt door A.H.G.P. van den Es. Met 
Hollandsch-Grieksche woordenlijst.�  
  
De schatplichtigheid aan een Grieks-Duits woordenboek van Rost die hier expressis verbis op de 
titelpagina werd beleden, wordt in de Wolters-uitgave alleen nog in het voorbericht genoemd. Daarin 
bericht Van den Es tevens dat hij die leidsman �niet blind navolgde, noch op zijn woord geloofde, noch 
steeds boven [anderen] stelde.� De medewerking van Cornelis Marinus Francken (1820-1900), 
hoogleraar Latijn aan de Universiteit van Groningen, gaf een extra kwaliteitsgarantie.  
 
Het woordenboek is op de Nederlandse situatie toegesneden en behandelt het vocabulaire van de 
schrijvers die op Nederlandse gymnasia worden gelezen. Het beleefde zes bijgewerkte drukken. Kort 
na verschijnen van de zesde druk (1908) kwam Van den Es te overlijden. Na verloop van tijd werd F. 
Muller Jzn benaderd voor een verdere bewerking. Hij was echter van mening dat een nieuw 
woordenboek nodig was. Dit verscheen, vertraagd door de oorlog, uiteindelijk in 1920.  
  

Kort na de vijfde druk (1896) van Van den Es bracht Wolters als intermezzo ook nog een oorpronkelijk 
elders verschenen Grieks woordenboek op de markt.  

 

[p. 10] 

  



(2) E. MEHLER: GRIEKS WOORDENBOEK 

1897. Grieksch Woordenboek. Naar de werken van Schenkl, Benseler, Pape en Jakobitz vrij bewerkt 
door Dr. E. Mehler. Eerste deel A-K. Tweede deel Λ-Ω. Groningen, J.B.Wolters, 1897 [Beide delen in 
één band] 
 

Eugen Mehler (1826-1896) was van 1853-1860 conrector van het Gymnasium te Brielle, in 
1861 rector van dat van Enkhuizen, van 1862-1870 van dat van Sneek en van 1870-1896 van 
dat van Zwolle.  

 
Van dit werk, oorspronkelijk verschenen bij S.E. van Nooten te Schoonhoven, zag het eerste deel het 
licht in 1862, het tweede afsluitende deel in 1865. Vanaf dat jaar was het dus een concurrent van 
Wolters� eigen Grieks-Nederlands woordenboek van Van den Es. In tegenstelling tot dat woordenboek 
werd het werk van Mehler nooit opnieuw bewerkt. Wolters bracht het in 1897 nogmaals onveranderd 
uit, zelfs met inbegrip van het oude voorwoord, gesigneerd te Brielle, Junij 1860 en van het nawoord, 
gesigneerd te Sneek, Augustus 1865. Dat Wolters het de moeite waard vond het over te nemen wettigt 
de conclusie dat Mehlers woordenboek nog een bepaald debiet genoot. De hoofdreden voor de 
overname zal echter zijn geweest dat dit concurrerende werk nu gemakkelijk uit de markt kon worden 
genomen, wat vervolgens geschiedde.  
  
Mehler en van den Es waren in de late jaren vijftig van de negentiende eeuw gelijktijdig bezig met hun 
woordenboek, maar van den Es liep iets voor, wat Mehler de gelegenheid bood gebruik te maken van 
wat Van den Es al te bieden had. Mehler betuigde in zijn voorwoord daarvoor weliswaar dank, maar 
Van den Es maakte zijnerzijds enkele kritische opmerkingen over de manier waarop Mehler uit zijn 
werk putte. Een passage uit zijn Leeuwardense voorwoord van december 1860 - in volgende edities 
niet weer herhaald - bevat een wat stekelig dankwoord aan zijn befaamde collega. Hij waardeert het dat 
Mehler zich in de Algemeene Konst- en Letterbode (1859, no 52) prijzend had uitgelaten over de pas 
verschenen eerste aflevering van Van den Es� woordenboek, dat volgens Mehler �à propos� was 
verschenen. Inderdaad à propos, constateerde Van den Es, want wat hij �met vlijt� had bijeengezocht en 
geschift had Mehler nu getrouw overgenomen, een aantal ongerechtigheden inbegrepen. Van den Es 
geeft de nodige voorbeelden en eindigt dan als volgt:  
 
�Doch genoeg! een ieder make nu zelf de gevolgtrekking; ik voor mij verheug mij, dat mijn arbeid, 
gelijk Dr. Mehler zelf getuigt, hem door menig gelukkig gekozen nederduitsch woord eenige dienst 
bewijst; dat ik, geheel onschuldig, hem buitendien wel eens op een dwaalspoor breng, is voor hem 
echter minder aangenaam.� Een beschuldiging zo niet van plagiaat, dan toch wel van onzorgvuldigheid. 
 

Kort na de oorlog verscheen vervolgens de beoogde opvolger van het woordenboek van Van den Es. 

(3) MULLER: GRIEKS WOORDENBOEK 

1920. Grieksch Woordenboek door Dr F. Muller Jzn, Hoogleeraar aan de Gem. Universiteit van 
Amsterdam. �13,90 Bij J.B. Wolters� U.M. � Groningen, Den Haag. 

Frederik Muller (1883-1944) was van 1919-1921 hoogleraar te Amsterdam, van 1921-1944 te 
Leiden. 

 
Muller stelde hogere eisen aan inhoud en inrichting van een Grieks woordenboek dan wat zijn 
voorganger had geleverd. Aangezocht een nieuwe editie van diens opus voor te bereiden, concludeerde 
hij: �Reeds bij de bewerking van het eerste vel werd mij duidelijk, dat van een bewerking van het 
Woordenboek van Van den Es geen sprake kon zijn.� (Voorrede (p. [v]). 
 
In zijn voorrede zette hij zijn ambities en de wijze waarop hij die in praktijk had gebracht gedetailleerd 
uiteen. Meer expliciet dan voorheen werd het woordenboek nu ook in dienst gesteld van het 
universitair onderwijs. In dit kader was aan elk lemma een etymologisch gedeelte toegevoegd, een 
�taalkundige inleiding� bestemd �voor den student of ook den leeraar, in verreweg de meeste gevallen 
niet voor den gymnasiast�. [Gecursiveerde woorden gespatieerd in origineel]. Op deze wijze wilde 
Muller trachten �die levenwekkende verbinding vast te leggen van studie der teksten en studie der taal 
in haar historische ontwikkeling en in haar vóór-historische verwantschap.� De historische 
ontwikkeling bepaalde ook de semantische rangschikking. Muller wilde duidelijk maken �hoe in de 
opeenvolgende beteekenissen een stuk mensengeschiedenis ligt besloten, hoe steeds verder 
voortgaande of verfijnde vertakking, verrijking of verarming, versterking of verzwakking heeft plaats 

  



gehad, hoe met enting of bevruchting door in de nabijheid aangetroffen taalleven bloei, groei en sterven 
zich heeft afgebeeld met vaak doorzichtige duidelijkheid in dat gedachteteeken het woord.� 
  
Na deze hooggestemde woorden in dienst van het filologische ideaal legt hij uitgebreid verantwoording 
over de keuze der behandelde auteurs en de gebruikte lexica en tekstedities. Een teer punt in de 
woordenboeken van de klassieke talen is steeds de aanduiding van plaatsen waar woorden en 
uitdrukkingen aangetroffen worden. Muller commentarieert: �Het [p. 11] meest tijdroovend, tevens het 
meest verdrietig was echter het controleeren der plaatsen. Toch mocht ik dit werk niet vermijden. Mijn 
herinnering was maar al te levendig, hoe vaak de enkele plaatsen, die van den Es opgaf, voor ons als 
gymnasiasten onvindbaar bleken, zoodat over groote terreinen een klopjacht gearrangeerd moest 
worden, dikwijls zonder succes.� 
  
Een tweede druk verscheen in 1926, een derde in 1933. Inhoudelijke wijzigingen betroffen in 
hoofdzaak het incorporeren van nieuw verschenen teksten. Het voorwoord van 1933 vestigde er ook de 
aandacht op dat tegelijkertijd een minder ambitieus beknopt Grieks woordenboek ter perse ging, nu 
meer specifiek gericht op het gymnasiaal onderwijs. De grotere bruikbaarheid van het nieuwe werk was 
voorlopig nog slechts een veronderstelling, die naar hij dacht �naar alle waarschijnlijkheid� in de 
praktijk zou worden bevestigd. Daarnaast behield het grotere werk volgens Muller zijn bestaansrecht. 
  
De zaken liepen anders. Terwijl de beknopte editie zijn zegetocht begon, werd het grotere werk niet 
meer herdrukt. Een vergelijkbare situatie bestond voor het Latijn, waar een beknopt woordenboek (zie 
no. 7) al vijf jaar eerder was uitgegeven.  
 
(4) MULLER � THIEL: BEKNOPT GRIEKS WOORDENBOEK 

1933. Beknopt Grieksch-Nederlandsch Woordenboek door Dr F. Muller Jzn, Hoogleeraar aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden en Dr J.H. Thiel, Bijzonder hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden 
en leeraar aan het Stedelijk Gymnasium te Haarlem. �5,90. Bij J.B. Wolters� Uitgevers-maatschappij 
N.V. Groningen � Den Haag � Batavia. 
 
Met dit woordenboek werd nu duidelijk een andere weg ingeslagen. �Vele leerlingen van Gymnasium 
en Lyceum zouden vaster in hun schoenen staan voor de tocht door de Griekse grammata en 
grammatikè, indien hun minder ruim schoeisel werd aangemeten�, vonden de samenstellers, waaronder 
nu ook de ervaren onderwijsman Thiel. De voorrede vermeldt verder dat het nieuwe boek nu in lettertal 
is geslonken tot iets meer dan de helft van het grote boek. De uitvoerige taalkundige verklaringen zijn 
weggelaten. Het werk is nu geheel toegesneden op de op de scholen gevolgde praktijk. Wie schrijvers 
buiten de canon wil lezen dient speciale uitgaven te gebruiken. Voor de wel behandelde schrijvers is de 
beschrijving van woordgebruik en betekenissen, zo verzekeren de samenstellers, echter niet beknopter 
dan die in het grote woordenboek. Als Muller in december 1944 komt te overlijden, bezorgt Thiel de 
vierde tot en met de zesde druk alleen. Vanaf de zevende druk (1958) krijgt hij assistentie van de 
Leidse hoogleraar W. den Boer, die vervolgens drukken 9 (1964) t/m 11 (1969) alleen verzorgt. Van 
deze druk worden in latere jaren steeds nieuwe oplagen uitgebracht. Zo verscheen er in 1991 
bijvoorbeeld nog een twaalfde oplage van de elfde druk Een nieuw bewerkte twaalfde druk is niet meer 
verschenen.  

II. De Latijnse woordenboeken 
 
1. Latijn-Nederlands 
 
(5) ENGELBREGT: LATIJNS WOORDENBOEK 
 
1865 Latijnsch woordenboek. Naar de elfde uitgaaf van dat van Dr. K.E. Georges op nieuw bewerkt 
door Dr. Engelbregt, Hoogleeraar te Amsterdam. Groningen, J.B. Wolters. 1865. 
 

Carolus Adrianus Engelbregt (1816-1890) was van 1862-1865 hoogleraar geschiedenis aan 
het Athenaeum te Amsterdam, was kortstondig directeur van de HBS te Middelburg, en van 
1866-1885 van die te Utrecht. 

 
De Duitse latinist Karl Ernst Georges (1806-1895) had verschillende woordenboeken, groot en klein, 
op zijn naam staan. Het werk dat hier als voorbeeld diende was het Lateinisch-Deutsches und Deutsch-
Lateinisches Handwörterbuch. Engelbregt was door Wolters aangezocht het Handwoordenboek der 

  



Latijnsche taal te reviseren, dat naar een eerdere druk, de tiende, van Georges was samengesteld door 
Mr. J. A. Schneither (1803-1860), de toenmalige rector van het Stedelijk Gymnasium te Groningen. 
Dat werk was in 1854 te Groningen verschenen bij de Erven C.M. van Bolhuis Hoitsema, en later door 
Wolters overgenomen. Georges� elfde druk, die Engelbregt nu als voorbeeld nam, was ten opzichte van 
zijn voorganger in een aantal opzichten verbeterd. Mede in verband daarmee onderging volgens 
Engelbregts voorwoord Schneithers versie nu �aanmerkelijke hervorming en uitbreiding. Ieder artikel 
van slechts eenigen omvang moest hersteld, vaak geheel omgewerkt worden.� Een zeer aanzienlijke 
massa woorden van schrijvers die niet mochten ontbreken werd nu toegevoegd. Engelbregt zag er 
echter van af plaatsen bij citaten te vermelden. �Liever die plaatsen geheel weglaten dan dat ik er half 
werk bij wilde leveren�, vond hij. 
  
Het woordenboek was niet alleen ingericht voor de �gymnasiën�, maar ook voor de verdere studie. Er 
waren meer schrijvers in opgenomen [p. 12] dan �in eenig Latijnsch werk van dien aard hetwelk in 
onze taal bestaat.� Een aardig detail was dat Engelbregt bij de tweede helft van de correctie assistentie 
kreeg van �[z]ijnen ouden leerling Van den Es�, de auteur van het Griekse woordenboek. 
  

Van het werk verschenen zes drukken, de laatste (1908) achttien jaar na Engelbregts overlijden. 
Mogelijk is de vierde druk dus de laatste die nog door Engelbregt werd herzien. Van de tweede en de 
vijfde druk konden geen exemplaren worden opgespoord; ook nadere publicatiegegevens ontbreken.  

(6) VAN WAGENINGEN: LATIJNS WOORDENBOEK1 

1893 Latijnsch Woordenboek op de prozaschrijvers Cicero, Caesar, Sallustius, Nepos, Livius Curtius,, 
Plinius minor (Epistulae), Quintilianus (liber X), Tacitus, Suetonius, Iustinus, Aurelius Victor, 
Eutropius en de dichters Plautus, Terentius, Lucretius, Catullus, Vergilius, Horatius, Tibullus, 
Propertius, Ovidius en Phaedrus, door Dr. J. van Wageningen Jr., leeraar aan het Gymnasium te 
Groningen. Te Groningen bij J.B. Wolters. 1893. 

In 1900 ongewijzigd heruitgegeven onder de vereenvoudigde titel Latijnsch Woordenboek, die ook 
voor de latere drukken werd gebruikt.  
  

Jacob van Wageningen (1864-1923) was van 1888-1902 leraar aan het gymnasium te 
Groningen, van 1902-1903 conrector, van 1903-1923 hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde 
te Groningen. 

 
Hoewel Wolters Engelbregts woordenboek nog verschillende jaren na zijn overlijden (1890) liet 
doorlopen, kwam er al in 1893 een opvolger van de pers. Deze liep dus enige tijd parallel met zijn 
voorganger. Onder de vanaf 1900 vereenvoudigde titel ontwikkelde het zich tot een boegbeeld van 
Wolters� woordenboekenfonds.  
  
Het uiterst korte voorwoord meldt dat het Schulwörterbuch van Heinichen (in latere bewerking) als 
uitgangspunt is genomen. Het voorwoord van de tweede druk (1914) maakt duidelijk dat het boek is 
bestemd zowel voor gymnasia als voor �classieke litteratoren�. De laatsten kunnen er tot aan hun 
kandidaatsexamen mee toe. De derde druk (1921) wordt in overleg met van Wageningen bezorgd door 
F. Muller Jzn, die voor Wolters al eerder zijn Grieks woordenboek had samengesteld. Net als in dat 
werk komt ook hier nu bij ieder woord een �taalkundige inleiding�, en worden veel plaatsen 
nauwkeurig aangegeven.  
  
Hoewel Muller van mening is dat een vereenvoudigd woordenboek meer nut zou kunnen afwerpen, laat 
hij in overleg met Van Wageningen de omvang ongewijzigd. Een vierde druk (1929) is nodig omdat de 
zeer grote oplage van de vorige is uitverkocht. In de voorrede beschrijft Muller het woordenboek als 
�een welbespraakt getuige van de hooge eischen die Van Wageningen zich zelf als philologisch 
interpreet oplegde doch ook van de hooge eischen, waaraan hij meende, dat een gemiddeld 20-eeuwsch 
Gymnasiast(e) zal kunnen beantwoorden.� Daarnaast ziet hij heil in vereenvoudiging en laat hij weten 
dat hij inmiddels met E.H. Renkema een beknopt werk het licht heeft doen zien. 
  
Het grote werk blijft niettemin in trek en lange tijd wordt een vijfde druk nog serieus voorbereid. In de 
voorrede van de vierde druk (1943) van het Beknopte woordenboek laat Muller tenminste weten dat hij 
daarvoor gebruik heeft kunnen maken van �het grote materiaal, dat voor het eerst wordt opgenomen in 
de nieuwe vijfde druk van het Latijns woordenboek van Van Wageningen-Muller.� Mogelijk door 
Mullers overlijden in de laatste oorlogswinter (28.12.44) blijft de nieuwe druk echter achterwege.  

  



  
De vraag naar het grote woordenboek blijft kennelijk zo groot dat Wolters in 1964 nog een 
fotomechanische herdruk van de vierde druk uit 1929 vervaardigt.  
 
(7) MULLER � RENKEMA: BEKNOPT LATIJNS WOORDENBOEK 

1929 Beknopt Latijnsch-Nederlandsch Woordenboek door Dr. F. Muller Jzn, Hoogleeraar aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden en Dr. E.H. Renkema, rector van het �s-Gravenhaagsch Christelijk 
Gymnasium. �5,90. Bij J.B. Wolters� U.M. � Groningen, Den Haag. 

In de voorrede wordt verwezen naar de opmerking in de derde druk (1929) van het grotere Latijnsch 
Woordenboek dat met minder misschien meer resultaat zou worden bereikt. Om dit uit te testen is 
daarom nu een beknoptere uitgave in het licht gegeven. De beperking geldt de nu geschrapte 
etymologische notities en de veelheid van gegeven betekenissen. Ook het voorbeeldenmateriaal is 
thans minder uitgebreid. Toch heeft ook enige uitbreiding plaatsgevonden, omdat nieuw beschikbaar 
gekomen geschriften zijn verwerkt. Soms zijn andere voorbeelden gegeven en zijn ook de artikels 
anders opgezet. Dit alles ten voordele van een snelle oriëntering. Aan �de landgenooten� de beoordeling 
of het nieuwe boek in zijn doelstelling geslaagd is.  
  
Na vier jaar is de oplage van de eerste druk uitverkocht en is de bruikbaarheid van de nieuwe uitgaaf 
bewezen. Nieuwe bijgewerkte drukken volgen elkaar om de vier à vijf jaar [p. 13] op. Als Muller 
(1944) en Renkema (1947) vrij kort na elkaar komen te overlijden, wordt de vijfde druk (1948) 
verzorgd door K. van der Heyde, rector van het Gymnasium te Arnhem. De weinige wijzigingen zijn 
gebaseerd op eigen aantekeningen en die welke Renkema heeft nagelaten.  
  
Na het verscheiden van Van der Heyde wordt de elfde druk (1967) verzorgd door A.D. Leeman, 
hoogleraar in de Latijnse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Al zeer snel volgt 
een twaalfde druk (1969). Grote veranderingen hebben na het heengaan van Muller en Renkema niet 
plaats gevonden. Ten gevolge van de mammoetwet liggen deze nu toch in het verschiet. In zijn 
voorwoord verklaart Leemans tenminste: �Naargelang met het doorwerken van de mammoetwet 
nieuwe lectuurprogramma�s en bloemlezingen ingevoerd zullen worden, zal een aanpassing van dit 
woordenboek worden nagestreefd. Voor verwijzingen en suggesties dienaangaande zal de bewerker 
zeer dankbaar zijn.� Bij dit voornemen is het gebleven, want een nieuwe druk is niet meer verschenen. 
In 1992 ziet nog een dertiende oplage van de twaalfde druk het licht. Nog wat later verschijnt het boek 
onder de titel Wolters’ handwoordenboek Latijn-Nederlands.  

2. Nederlands-Latijn 
 
(8) VAN CAPPELLE � EKKER: NEDERLANDS � LATIJNS WOORDENBOEK  

1875. Nederlandsch-Latijnsch Woordenboek door Dr. F. van Cappelle, rector te Doetinchem en Dr. A. 
Ekker, oud-rector te Utrecht. Te Groningen bij J.B. Wolters, 1875 [Claes: 1874]  
 
In hun voorwoord, gedateerd november 1874, stellen de auteurs vast �dat er sedert jaren dringende 
behoefte bestond aan een geschikt Nederlandsch-Latijnsch woordenboek. [�] Immers, zoowel bij het 
bewerken der Latijnsche themata, als vooral bij het maken van Latijnsche opstellen, miste de leerling 
eene vraagbaak, die hem niet alleen de gebruikelijke woorden, maar ook de geschikte zegswijzen 
aanwees. En is zulk een hulpmiddel bij de beoefening der nieuwe talen onmisbaar, hoeveel dringender 
wordt die behoefte bij de studie der Latijnsche taal, die zooveel oplettendheid, zooveel inspanning van 
den geest, zooveel oordeel van den leerling vereischt. Wellicht is het voor een groot deel aan het gemis 
van een geschikt woordenboek toeteschrijven, dat het maken van themata en opstellen in den laatsten 
tijd op vele Latijnsche scholen schromelijk is verwaarloosd; en toch schijnt het zonder dat onmogelijk, 
de schrijvers goed leeren te verstaan.� 
  
Van Cappelle was begonnen met het opstellen van een woordenlijst. Hij achtte �het bewerken van een 
woordenboek een hoogst moeilijke, langwijlige en ondankbare arbeid, waaraan hij zich dus niet gaarne 
wilde wagen.� Toch zag hij de noodzaak ervan in en had hij �den moed om den Herculesarbeid op zich 
te nemen.� Zoekend naar iemand die de arbeid met hem wilde delen vond hij Dr. A. Ekker, die, �na het 
in welstand volbrengen van zijn 50-jarigen werkkring, ook aan een dergelijk werk begonnen was.� Ten 
gevolge van de nu begonnen samenwerking zijn de latere letters uitvoeriger bewerkt dan de eerste. 
Verschillen zijn ook te verklaren � ook hier heeft men baat gezocht bij Duitse voorbeelden - doordat 
Van Cappelle vooral K.E. Georges Ausführliches Deutsch-Lateinisches Handwörterbuch (Leipzig, 

  



1870) gebruikte, Ekker daarentegen F.A. Heinichens Deutsch-Lateinisches Schulwörterbuch (Teubner, 
1872). 
  
Een tweede herziene druk is niet gevonden. De bibliografie van Claes/Bakema noemt onder no 1753 
weliswaar nog een uitgaaf uit 1890, maar daaruit mag niet zonder meer worden geconcludeerd dat er 
toen een herziene druk verscheen. Genoemde bibliografie onderscheidt nieuwe oplagen namelijk niet 
van nieuwbewerkte drukken.  
 
(9) J. MEHLER: NEDERLANDS � LATIJNS WOORDENBOEK 

1907 Nederlandsch-Latijnsch Woordenboek, door Dr. J. Mehler, leeraar aan het Stedel. Gymnasium 
van Amsterdam. Te Groningen bij J.B. Wolters, 1907. 
 

Jacob Mehler (1868- 1963/64)2 was leraar aan het Stedelijk Gymnasium van Amsterdam, 
werd later conrector van het Baarns Lyceum. 

 
Mehler verhaalt in zijn voorwoord, gedateerd september 1907 te Amsterdam, hoe hij door wijlen de 
Heer E.B. ter Horst (1865-1905) werd benaderd om een Nederlands-Latijns woordenboek te bewerken 
ter vervanging van dat van Van Cappelle en Ekker. Hoewel hij aanvankelijk tegenstribbelde, liet hij 
zich �door den innemenden toon, waarop de Heer Ter Horst de onderhandelingen voerde� toch 
overhalen het karwei aan te vatten. Ook hier is steun gezocht bij de al genoemde Duitse auteur Georges 
en in diens voetspoor bij de meer beknopte en meer praktisch ingedeelde Heinichen. Daarnaast zegt 
Mehler veel eigen arbeid geleverd te hebben. Het werk mocht niet te uitgebreid worden, daarom is er 
ook van afgezien nieuwe begrippen door nieuw-Latijn weer [p. 14] te geven. Wel is moeite gedaan om 
van Nederlandse uitdrukkingen Latijnse equivalenten op te sporen; ook is speciale aandacht gewijd aan 
spreekwoorden en dergelijke. �In deze richting kan nog veel gedaan worden�. 
 
Een tweede druk verschijnt in 1924.3 �Onvolledig is mijn woordenboek gebleven�, vindt Mehler. 
�Enkele onjuistheden zijn verwijderd, hier en daar voorbeelden ingelascht, spreekwijzen aangevuld.� 
Dat Wolters niet geneigd was nog veel in het woordenboek te investeren valt te concluderen uit 
Mehlers klacht dat �ondanks billijke wenschen en welwillende wenken� de typografische inrichting 
geen verandering heeft ondergaan,.  
 
Algemene aspecten 
 
Woordenboek en doelgroep 

Pas met de Beknopte Woordenboeken voor het Latijn (no. 7: 1928/29) en het Grieks (no. 4: 1933) werd 
de inhoud specifiek afgestemd op de praktijk van het oudetalenonderwijs op de scholen. Ook Mehlers 
Grieks Woordenboek (no. 2: 1862/1865) mag in de oorspronkelijke editie bij S.E. van Nooten het �voor 
schoolgebruik� in de titel hebben gevoerd, bij de overname en heruitgave in 1897 verwijderde Wolters 
met reden deze toevoeging. Omvang en inhoud van het boek waren vergelijkbaar met Wolters� eigen 
Grieks Woordenboek van Van den Es (no. 1: 1864), en dat was in zijn uitgebreidheid bedoeld �ten 
gebruike van leerlingen onzer gymnasia en ook van hen, die, nadat zij het gymnasium verlaten hebben, 
zich verder willen oefenen in de taal- en letter-kunde van oud-Griekenland.� (Voorberigt, p. [v]).  
  
Ook Van Wageningen (no. 6: 1900) laat zich in de voorrede van de tweede druk (1914) van zijn 
Latijnsch Woordenboek duidelijk uit over de doelgroep: �Nog steeds blijft dit lexicon in de eerste 
plaats bestemd voor leerlingen van gymnasia en classieke litteratoren; de laatsten kunnen met mijn 
boek tot aan hun candidaatsexamen volstaan, daar ik den woordenschat, waar het noodig was, heb 
uitgebreid.� 
  
 Was een dergelijk woordenboek dan evenzeer geschikt voor leerlingen van de lagere klassen? Ook 
hierover geeft Van Wageningen in dezelfde voorrede zijn mening: �Men heeft mij wel eens gevraagd, 
of dit lexicon niet wat te groot is voor leerlingen van de tweede of derde klasse gymnasium. Ik geloof 
het niet [�]�. Maar de docent moet wel de leerlingen leren hoe ze moeten zoeken, �want de meeste zijn 
daarin nog zeer onbedreven.� Zoals boven uiteengezet, had Muller zijn twijfel aan de geschiktheid van 
de grote woordenboeken voor schoolgebruik, wat voor hem reden was, samen met een co-auteur, 
beknopte edities (nos. 4: 1933 en 7: 1928) in het licht te geven. Naast het beknopte woordenboek 
zouden naar zijn mening de grotere lexica voor verschillende gebruikers en doeleinden zeker hun 
bijzondere waarde en aantrekkelijkheid blijven bezitten. 

  



  
De grote en de beknopte versie bleven inderdaad nog verscheidene jaren naast elkaar bestaan. Niet alle 
scholen stapten meteen over op de kleinere woordenboeken. In 1938, toen de beknopte edities al 
respectievelijk tien en vijf jaar bestonden, werden de leerlingen van het Stedelijk Gymnasium te 
Groningen nog steeds verplicht zich de grote lexica aan te schaffen. Van die twee werd het Latijnse 
woordenboek geregeld gebruikt. Het Griekse werd, in elk geval door de bèta�s, nauwelijks geopend, te 
meer omdat voor Xenophons Anabasis een hulpwoordenboekje op de boekenlijst stond en voor 
Homerus het voortreffelijke woordenboek van Mehler werd gebruikt. 
 
Doelstelling en behandelde schrijvers 
 
Een woordenboek moet de sleutel vormen tot de schriftelijke voortbrengselen van de klassieke cultuur, 
en deze moeten in het origineel gelezen kunnen worden. Zoals Van den Es (no 1, vijfde druk 1896) 
zegt: �Laat het ons doel zijn aan onze leerlingen een voorproefje te geven van wat zij in de Grieksche 
literatuur kunnen genieten, in hooger mate dan een vertaling, hoe goed ook, hun ooit kan geven.� Als 
voorbereiding op alle mogelijke universitaire studies � waartoe immers alleen het gymnasiumdiploma 
toegang verleent � ligt vooral het Grieks onder vuur. Van den Es (ibid.) ziet in het succes van zijn 
woordenboek, dat steeds in nieuwe edities verschijnt, een bewijs �dat men bij onze voorbereiding tot 
het universitair onderwijs het Grieksch nog niet missen kan of wil.� Als Muller en Thiel hun Beknopt 
Grieks-Nederlandsch Woordenboek (no. 4, 1933) in het licht geven hopen zij dat dit de �levenskracht 
en levensduur zal vergroten van een der kostbaarste en zuiverste componenten onzer nationale 
beschaving: het Grieks van Hellas en van het Hellenisme.� Meer in algemene zin heeft Muller in de 
door hem bewerkte vierde druk (1929) van het grote Latijnse woordenboek van Van Wageningen (no. 
6) geponeerd �dat een goed Woordenboek een centraal punt vormt in de verdedigingslinie der 
�klassieke beschaving�.�  
  
Alle edities vermelden welke Griekse en Latijnse schrijvers voor de gebruiker toegankelijk zijn 
gemaakt. Wijzigingen in nieuwe drukken vinden vaak hun oorsprong in het verwerken van nieuwe 
tekstuitgaven en daaruit voortvloeiend, andere auteurs die op school worden gelezen. We zien er hier 
van af lijsten [p. 15] te geven van de centrale en minder centrale auteurs waarvan het vocabulaire door 
de woordenboeken in wisselende mate wordt gedekt.  
  
Vormen, afgezien van hun moeilijkheidsgraad, alle auteurs wel geschikte lectuur voor de schooljeugd? 
Het kan dan gaan om de welvoegelijkheid van de inhoud. In de voorrede (1860) tot zijn Grieks 
woordenboek (no. 2) heeft Mehler heeft daarover een aardige passage:  
 
�Zijn al die [juist genoemde] Schrijvers wezenlijk geschikt om op Gymnasia gelezen te worden? 
Aristophanes stellig niet, hoor ik zeggen. [�] De lektuur zijner comedies zou aan de goede zeden en 
aan de zedelijkheid der leerlingen ernstig gevaar berokkenen. Ik wil mij hier niet breedvoerig over deze 
vaak behandelde en nog niet uitgewezen kwestie uitlaten; maar ik houd de lektuur van Aristophanes en 
Plautus voor veel minder gevaarlijk dan b.v. die van Horatius. De avontuurlijke phantasmata en de 
grove maar eerlijke taal der Comici zullen op de lachspieren der leerlingen werken, terwijl bij de 
lektuur van Horatius, wiens verfijnd Epicurisme hunne verbeeldingskracht opwekt, hunne 
gevoelszenuwen zullen trillen. Wie door de lektuur van Aristophanes, den gezondsten, menschelijksten 
en eerlijksten aller Comici, bedorven wordt, aan dien was niet veel te bederven. Men moet bij zijne 
leerlingen gezondheid der ziel veronderstellen; waar die ontbreekt, daar helpen toch alle praeventive 
maatregelen niet. Ik heb leerlingen er op betrapt, dat zij in hunne woordenboeken alleen in het 
opzoeken van gemeene en vuile woorden voedsel voor hunne zinnelijkheid zochten. Dat dus de leerling 
die Aristophanes begrijpt, hem gerust leze!� 
 
Plaatsmarkering en auteursaanduiding 
 
Een heikel punt is de aanduiding van de plaats waar een woord of uitdrukking wordt gevonden. Dit 
gegeven kan de leerling inzicht geven of de verstrekte informatie relevant is voor de passage die hem 
naar het woordenboek doet grijpen. In de grote woordenboeken wordt dit aspect van de lexicografische 
behandeling gaandeweg verbeterd. Engelbregt (no 5; 1865) zag er maar helemaal van af: beter 
helemaal geen plaatsen dan half werk leveren. Het was vooral Muller (zie no. 3: 1920) die streefde naar 
grotere nauwkeurigheid. Hij releveerde in dit kader de teleurstellende ervaringen met het werk van zijn 
voorganger Van den Es (no. 1: 1864), waarin door gymnasiasten �over groote terreinen een klopjacht 
gearrangeerd moest worden, dikwijls zonder succes.� 

  



 
Vermelding van een auteur, soms ook afwezigheid daarvan, kan tevens behulpzaam zijn om de status 
van een opgenomen woord aan te geven. Aldus Van Wageningen (no. 6: 1893): �Wanneer er bij eene 
plaats geen naam, kruisje of sterretje staat is zij als �classiek� te beschouwen, dwz. zij is aan Cicero, 
Caesar, Sallustius, Nepos of Livius ontleend.� Engelbregt (no. 5: 1865) had voor hetzelfde doel een iets 
andere weg gevolgd. Hij legt uit dat toeschrijving van een woord aan hetzij Cicero, hetzij Livius moest 
worden verstaan als aanduiding dat het ook bij andere klassieke auteurs voorkwam. Deze 
statustoekenning aan bepaalde woorden en uitdrukkingen kon helpen om op verantwoorde wijze 
Latijnse teksten op te stellen. Voor degenen die Latijn moesten schrijven heeft Engelbregt nog de 
speciale voorziening �dat overal waar zulks gevorderd kon heeten, voorbeelden van verschillende 
constructiën, of van het syntactisch gebruik [�] zijn opgenomen.� �Uit de aard der zaak�, zo gaat hij in 
zijn voorbericht voort, �konden de plaatsen, welke hiervoor in �t bijzonder dienen moesten, onvertaald 
blijven.� Deze voorziening blijft in alle edities van zijn woordenboek gehandhaafd, ook nadat het 
Nederlands-Latijns woordenboek van Van Cappelle en Ekker (no. 8: 1875) beschikbaar is gekomen. 
 
Gebruiksaspecten 
 
Hedendaagse �learner�s dictionaries� beijveren zich om te anticiperen op alle mogelijke zoekacties van 
hun gebruikers: zo worden bijvoorbeeld ook de onregelmatige werkwoordsvormen vaak als aparte 
ingangen opgenomen. De classici van de negentiende eeuw waren echter van mening dat men het de 
leerling niet al te gemakkelijk diende te maken. Volgens Van den Es (no 1: 1864) mag een 
woordenboek �geen middel worden om de spraakleer te verwaarloozen�. Dientengevolge zijn 
buigingsvormen niet als ingang opgenomen, wel echter afleidingen en samenstellingen, die immers niet 
altijd doorzichtig zijn. 
 
Ook bij het geven van woordbetekenissen heeft Van den Es zich beperkt. Hij heeft getracht �duidelijk 
en kort te zijn, zonder omhaal en vertaling van vele voorbeelden, waardoor het gebruik van het 
woordenboek slechts handenarbeid en geene verstandsoefening vordert.� Volgens sommigen zondigde 
Van Wageningen (no. 6: 1900) op dit punt. Hij verweert zich in de voorrede van de tweede druk (1914) 
tenminste tegen opmerkingen �dat er in [z]ijn lexicon zoveel plaatsen vertaald zijn, welke eigenlijk aan 
de vinding van den leerling moesten overgelaten worden.� Hij zegt echter niet meer vertaald te hebben 
dan Georges in zijn groot woordenboek, �en wat voor meergevorderden wordt uitgelegd, heeft toch 
zeker ook voor eerstbeginnenden explicatie noodig.� �Voorts, ook in weerwil van deze vertalingen, 
blijft er in de teksten der Latijnsche schrijvers nog altijd genoeg over, waaraan de jeugdige gymnasiast 
zijn geest kan scherpen.� 
 
[p. 16] Muller (no. 3: 1920) is in de keuze van aan te geven betekenissen zeer weloverwogen te werk 
gegaan. �Niet een brij van beteekenissen wilde ik opdissen, waarin men op den tast rondploetert, tot 
men ergens een wankel steunpunt meent gevonden te hebben opschrikkend met een: �halt hier is het!� 
maar een reeks zorgvuldig gekozen beteekenissen, hoofdpunten waarover het woord zijn verschillende 
levensdraden heenspant. Volledigheid en raakheid samen zijn hier nooit te bereiken; slechts 
hoofdkleuren kan men opzetten, bijzondere nuanceering en toon hangt steeds van de omgeving, van 
den contextus af, ja men moet trachten ook leerlingen in dit opzicht een zekere vrijheid te leeren 
gebruiken in dien zin dat zij met een woordenboek zelf werken, niet achter een woordenboek zich 
verstoppen of zich daarmee dechargeeren.’ (Gecursiveerde woorden in origineel gespatieerd). 
  
Het vinden van de juiste betekenis is voor de doorsneewoordenboekgebruiker een hoge opdracht. Wie 
gewerkt heeft met middelbare schoolleerlingen en ook taalstudenten weet dat dezen inderdaad maar al 
te vaak blijven steken in een slecht gemotiveerd �Halt hier is het!� en vervolgens strak volhouden: 
�Maar het staat toch in het woordenboek!�  
 
Aan de andere kant is Muller zich terdege bewust � ook anderen laten zich in hun voorwoorden in 
dezelfde zin uit � dat het gebruiken van een woordenboek aangeleerd moet worden. Hij verwacht dat 
de leraar eerst in de klas zal vertalen zonder inschakeling van enig woordenboek, en dat hij later �het 
gebruik van een dergelijk boek in de klasse niet alleen zal bespreken maar ook demonstreeren, om dan 
de eerstvolgende keeren, samen met de leerlingen en met behulp van het boek, de lectuur langzaam te 
vervolgen.� �Dergelijke oefenuren�, zo vindt hij, �kunnen, indien met eenigen tact geleid, een klein 
surrogaat vormen voor het zeer groot te kort aan zelfwerkzaamheid en praktisch werken in ons vak op 
het tegenwoordig Gymnasium.� 
 

  



Verandering van formaat 

De uitgever veranderde in de klassieke woordenboekensector nogal eens van gedachten over het meest 
wenselijke formaat, en zwenkte in zijn beleid heen en weer tussen groot en klein. Zo verscheen het 
Grieks woordenboek van Van den Es (no. 1) in de zesde en laatste druk (1908) opeens in �een geheel 
nieuw gewaad�. Wie het in handen nam zag dat dit een eufemisme was voor het gereduceerde formaat, 
waarop vanaf het begin ook de Koenen, en de serie voor de moderne talen waren uitgebracht.  
 
Het volgende slachtoffer was Van Wageningens Latijns woordenboek (no. 6), waarvan de tweede druk 
(1914) opeens in klein formaat verscheen, waarna de derde (1921) en vierde (1929) weer het 
oorspronkelijke formaat terugkregen. 
  
Nadat het Latijns woordenboek in 1921 weer op groot formaat was gebracht, verscheen vijf jaar later 
de tweede druk (1926) van Mullers Grieks woordenboek (no. 3) toch weer opeens op klein formaat. 
Tot opluchting van Muller keerde de volgende editie (1933) weer tot het oorspronkelijke formaat terug, 
zodat Grieks en Latijn vanaf dat jaar weer de uniforme kloeke uitdossing kenden die ze onderscheidde 
van de inmiddels uitgebrachte beknopte woordenboeken Grieks en Latijn.  

Noten 

1. Wil Sterenborg is zo vriendelijk geweest het exemplaar van de proto-editie uit 1893, niet aanwezig 
in het Wolters-archief en bij de uitgever niet meer bekend, te bekijken in de bibliotheek van de 
Theologische Faculteit te Tilburg. Zo kon worden vastgesteld dat de inhoud ervan geheel overeenkomt 
met die van de latere uitgave van 1900. Deze proto-editie wordt in Brinkmans Catalogus (en in 
navolging daarvan in de Bibliography van Claes/ Bakema) ten onrechte gedateerd op 1896.  
2. Het overlijdensjaar van Jacob Mehler kon niet met zekerheid worden vastgesteld. Zie J. Posthumus, 
�Vaders en Zonen: een aanvulling�, te verschijnen in het elektronische Trefwoord (www.fryske-
akademy.nl/trefwoord). 
3. De tweede druk verscheen zonder datering. Het jaartal 1924 is ontleend aan het Jacob Mehler-artikel 
in Wie is dat? (1938), waarvoor Mehler zelf de gegevens zal hebben geleverd. Brinkmans catalogus en 
de NCC geven echter het jaartal 1916.  
 
 
DE PLOF IN NEDERLANDSE WOORDENBOEKEN 
 
Siemon Reker 
 
Grenzen liggen soms vrij scherp. Wat een brommer is en wat een motor, laat zich het simpelst in het 
aantal kubieke centimeters uitdrukken, met als kritische waarde 50 cc � de kleinste inhoudsklasse van 
de TT. Zoals automobiel slijtage vertoonde aan de achterzijde en ingekort werd tot de meest gangbare 
aanduiding auto, zo werd de motorfiets kortweg motor. Kennelijk is de brommer niet op deze manier 
voortgekomen uit bromfiets maar speelt het werkwoord brommen een rol. Hoe het ook zij, brommer en 
motor zijn momenteel de neutrale begrippen voor twee duidelijk van elkaar onderscheiden voertuigen.  
 
[p. 17] De brommer is van later datum dan de motor: zijn oorsprong vindt hij in de jaren �20, maar pas 
vanaf ongeveer 1950 begint de industriële fabricage, zeggen de encyclopedieën. 
  
Als een brommer opgevoerd wordt, boven de 49 cc komt en harder rijdt dan voor dit rijwiel met 
hulpmotor is toegestaan (en wanneer deze zich dus op het terrein van de motor beweegt), is er een 
situatie ontstaan waarin de politie in kan grijpen. In het Nieuwsblad van het Noorden van 1 september 
2001 stond het volgende berichtje: 
 
Te snelle plof 
 
Usquert – Agenten troffen gisteren op de Provincialeweg in Usquert een 26-jarige inwoner uit die 
plaats aan die met een snelheid van zo’n 95 km per uur over de weg raasde. De man bekende een 70 
cc-cilinder op zijn bromfiets gemonteerd te hebben. De plof werd in beslag genomen en de man krijgt 
een proces-verbaal. 
 
Bepaalde lezers van De Woordenaar moeten zich verbazen over het gebruik van het woord plof in dit 
verband, - niet de abonnees van het Nieuwsblad van het Noorden. De term in de kopregel kan van alles 
betekenen maar aan het eind van het stukje is toch maar één conclusie mogelijk: plof is hier niets 
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anders dan �brommer�. We hebben hier allicht te maken met een stukje gewestelijk Nederlands dat het 
Nieuwsblad van het Noorden (sinds dit voorjaar overigens gefuseerd tot Dagblad van het Noorden) 
even probleemloos gebruikt als, van Noordelijk-regionale aanduidingen, Smildeger �inwoner m/v van 
Smilde�, Delfzijlster als �inwoner m/v van Delfzijl� en Veendammer �inwoner m/v van Veendam�. 
  
 Informatie leert (met dank aan Pieter Boomsma en Jan van Woudenberg van de Regiopolitie 
Groningen) dat de politie plof gebruikt als variatie voor de begrippen brommer en bromfiets. Zo gaf de 
Regiopolitie Groningen op 10 juli 2001 een serie persberichten aan de media door, waaronder eentje 
over een lastige bromfietser in Drieborg: �De man reed (...) erg roekeloos op zijn bromfiets en 
bovendien was de plof niet verzekerd.� Dat is niet het enige geval, ook de Drentse regiopolitie gebruikt 
het alternatief in de berichtgeving. 
  
De betekenis �brommer� is daarentegen ongebruikelijk in een groot deel elders van het land (voorzover 
dat negatieve zich laat traceren) en dat geldt aantoonbaar voor landelijke bladen. Wie via de website 
krantenbank.pica het voorkomen van plof in enkele grote Nederlandse dagbladen nagaat, treft er 
tegenwoordig zo�n 40 gevallen aan per jaargang. Sommige schrijvers hebben hun teksten 
auteursrechtelijk afgeschermd, maar voor de wel direct toegankelijke kan er feitelijk maar één 
conclusie zijn: een plof is in principe een plotselinge vorm van geluid (vaak dof) en het resultaat van 
een neerwaartse beweging. Een krant valt met een plof op de mat (bijna nooit op de vloer) en wie 
vermoeid is valt met een plof op de bank (en minder vaak in een stoel). 
  
Secundair is er geen geluid nodig, want de beurskrach van 1929 wordt aangeduid als een plof, net als 
het verrassend weggestemd worden van een politiek college of de plotselinge instorting van de IT-
sector. In plaats van door decibels wordt plof in deze context gekenmerkt door het overrompelende 
karakter ervan. Dat blijkt uit citaten als deze: 
 
�Vooral het aanbod vanuit de IT- en telecommunicatiesector heeft een fantastische plof omlaag 
gemaakt.� (Het Parool, 14 september 2001) En over de beurs op Wall Street: �Toen was met een plof 
het sprookje uit.� (De Volkskrant, 11 maart 2002) 
  
Dat een plof niet met geluid gepaard hoeft te gaan is misschien niet onmiddellijk te zien in de jongste 
Van Dale (1999), maar wordt wel geïmpliceerd in betekenis 2, die figuurlijk gebruik toelaat. Als we 
ons beperken tot het lemma waarin het substantief beschreven wordt, zien we de volgende 
betekenissen: 1. geluid van een vallend of stotend lichaam; 2. val, smak; 3. geluid van een plotseling 
ontbrandend of ontsnappend gas. Bij de tweede betekenis wordt als voorbeeld �een plof doen� 
vermeld: dat lijkt niet alleen een saaie maar ook weinig gebruikelijke wijze van zeggen, misschien wel 
voorbehouden aan peutertaal.  
  
Van Dale geeft dus niet de boven vermelde betekenis �bromfiets�, maar bevat wel het schertsende 
plofboot �motorboot�. Humoreske toepassing zien we ook in het volgende geval. Een vroegere generaal 
in het Nederlandse leger, Gerard Berkhof, werd Sjakie Plof genoemd: in het begin van de jaren �80 
pleitte hij hartstochtelijk voor de plaatsing van kernwapens (NRC Handelsblad 29 augustus 1998). De 
aanduiding had dus niets te maken met een vervoermiddel waar de generaal mee geassocieerd zou 
kunnen worden maar met de knal die mogelijk zou worden door de plaatsing van die omstreden 
wapens. 
  
Plof kwam in 1956 samen met het naar betekenis identieke ploffiets in de 24ste editie van Koenens 
Handwoordenboek. Dat kan gebeurd zijn door toedoen van J. Naarding, die het omschrijft als 
�bromfiets�.  
  
Niet alles wat in lexicografenland na gebeurt, gebeurt naar. Was het naar Koenens voorbeeld dat C. 
Kruyskamp de plof opnam in Van Dale (1961)? De ploffiets bleef hier ongenoemd. [p. 18] Het tweede 
verschil tussen Van Dale en Koenen is de betekenis: in Van Dale werd het een �motor- of bromfiets�. 
Maar deze vierde variant werd met ingang van de dertiende editie van 1999 integraal geschrapt, zodat 
we in deze bron alleen nog het trio �geluid; val; geluid� over hebben. 
  
In 1987 bleek bij het verschijnen van de bijzondere 28ste uitgave van Koenen (de door De Ru 
ingeklonken versie van de Grote Koenen) dat plof en ploffiets verdwenen waren. Naardings bijdrage 
had het op dit punt een jaar of dertig uitgehouden. (In de edities van Kramers’ Woordenboek 
Nederlands die ik bezit, zie ik onder plof in de bedoelde periode nergens de bedoelde betekenis.)  

  



 
De vraag is, of Naarding bij de opneming van plof en ploffiets geleund heeft op zijn eigen moedertaal, 
het Drents, aangevuld met impressies uit aangrenzende dialecten. Ik vermoed dat. Kocks geeft plof, 
ploffiets en ploffietse in het Woordenboek van de Drentse Dialecten (1997) in de betekenis �brommer�. 
Hij voegt er aan toe dat deze aanduiding verouderd is. Vanuit Sleen � de geboorteplaats van Naarding � 
wordt in het WDD gemeld dat de bromfiets eerst een reutel was, toen een plof en ten slotte een 
brommer (s.v. reutel). In het Drents bestond voorts onder meer stilbiender: daar kunnen we allicht uit 
begrijpen dat het een ding, een fiets, was waar men de benen (enkelvoud bien �het been�) bij stil kon 
houden. Ter Laan heeft de brommer en zijn aanduidingen niet opgenomen (dat past goed bij de 
beschreven brommer-chronologie: het Nieuw Groninger woordenboek is van 1929 en enigszins 
bewerkt van 1952), mijn Groninger Zakwoordenboek heeft de vormen plof, ploffiets en ploffietse voor 
�bromfiets� vanaf de eerste druk (1988). 
  
Het Friese handwoordenboek van Zantema heeft ploffer �bromfiets� (1984) maar niet plof � verrassend 
genoeg bevat het omvangrijke Woordenboek van de Friese Taal noch ploffer noch plof in de betekenis 
�bromfiets�. Dat is verrassend om twee redenen: men verwacht de volledige inhoud van Zantema in het 
WFT aan te treffen èn diverse informanten verklaren dit plof als Fries woord te ervaren. (Het betreft 
o.a. Jan Posthumus en Anne Dykstra, die ik beiden voor hun hulp bedank.) Voor de Friese informanten 
is een plof een �brommer�, net als kennelijk in Groningen en Drenthe, blijkens de kranten, de politie en 
de betrokken woordenboeken. 
  
Voor nogal wat Noordelijke informanten is een plof niet zonder meer een brommer, maar bij voorkeur 
een minder snel, c.q. pruttelend type, bijvoorbeeld een Solex. 
  
Interessant is de informatie in Bloemhoffs Stellingwerfse Woordeboek uit 1997. Ook hier worden voor 
plof twee soorten geluid onderscheiden (1. geluid van iets zwaars dat botst of valt; 2. geluid van gas dat 
plotseling ontsnapt of ontbrandt (...)) en net als in Van Dale � als enige woordenboek � is een plof (of 
ploffer) in het Stellingwerfse de aanduiding voor twee middelen van vervoer: �bromfiets, ook 
motorfiets�.  
  
Desgevraagd deelt Henk Bloemhoff mee dat hij met name zèlf de betekenis �motor� gebruikt (het 
betrokken woord is met de afvraging voor het Drentse woordenboek meegegaan en dus in de daar 
gangbare vraagstelling van het beperkende type �Kunt u een zin maken met plof = bromfiets?� Zie 
mijn bespreking van het WDD in Trefwoord 1997-1998 m.n. p. 210-211.); hij geeft als voorbeeldzin: 
Daor komt de pianostemmer ok weer aan op zien oolde plof. Zoals een plof voor menigeen geen 
volwaardige brommer is, zo is het voor Bloemhoff kennelijk nauwelijks nog een echte motor. Het 
onomatopee-karakter van plof zal daar mee te maken hebben. 
  
Soms liggen grenzen net iets minder scherp dan gedacht. Onlogisch is de doorhaling van de betekenis 
�bromfiets� in Koenen, respectievelijk �bromfiets of motor� in Van Dale. Een simpele toevoeging dial. 
respectievelijk gew. zou een juiste weergave van de werkelijkheid opgeleverd hebben. 
  
In de laatste editie van Van Dale wordt in de Toelichting op het gebruik (blz. XXV) gememoreerd dat 
behalve Algemeen Nederlands en Algemeen-Belgisch ook gewestelijk taalgebruik is geregistreerd. 
Voor het laatste geldt een dubbele beperking: �Dialectwoorden worden slechts opgenomen als ze niet 
zuiver plaatselijk zijn en/of via gebruik in schriftelijke bronnen in de standaardtaal aangetroffen zijn.� 
(De lastige constructie met �en/of� laat ik maar voor wat die waard is evenals de omvang van het 
begrip plaatselijk.) 
  
Een ook in het Nederlands gangbare vorm plof, die minstens in de drie Noordelijke provincies in een 
specifieke betekenis als iets regionaals voorkomt en daar in die betekenis met een zekere regelmaat in 
Nederlandstalige regionale bladen verschijnt, komt op grond daarvan in aanmerking voor gelabelde 
opneming in grotere handwoordenboeken van het Nederlands. En in het WFT des te meer. 
 
 
 
 
 
 
 

  



[p. 19] 
BOEKBESPREKINGEN 
 
STEENKOLENENGELS? 
 
Jan Posthumus 
 
Marc van Oostendorp. Steenkolen-Engels. Een pleidooi voor normvervaging. Amsterdam/ Antwerpen: 
L.J. Veen (Het Taalfonds). ISBN 90-204-5749-7. � 13,50. 
 
Achter deze wat duistere titel schuilt een verhandeling over het gebruik van het Engels als wereldtaal, 
en dan vooral in de Nederlandse situatie. In dat kader komt ook aan de orde wat de verbreiding van 
deze internationale communicatietaal betekent voor de positie van het Nederlands. De titel heeft een 
provocerend tintje en vergt uitleg. Steenkolenengels is immers een denigrerende term, in de Grote Van 
Dale omschreven als �bastaardtaal van Engels en Nederlands die zeelieden en arbeiders op kolenboten 
gebruiken; - (vand., in �t alg.) zeer slecht Engels.� Koenen doet het wat kalmer aan en geeft na het 
uitleggende deel van de definitie, de samenvatting �slecht Engels�, en dat is inderdaad de betekenis die 
normaliter aan deze uitdrukking wordt gehecht. Van Oostendorp gebruikt het woord nu in positieve 
zin, en wel als �geuzenterm� voor de vorm van Engels die zonder volledig correct te zijn, toch goed 
dienst kan doen in de communicatie met andere Engelssprekenden.  
  
Dat men geen perfect Engels hoeft te spreken om toch verstaan te worden is een triviale vaststelling. 
Dat een foutje hier en daar succesvolle communicatie niet in de weg hoeft te staan geldt op alle 
denkbare niveaus, opklimmend van laten we zeggen het campinggesprek met de Deense buurman tot 
de uitwisseling van gedachten tussen wetenschappers.  
  
Waarom wil Van Oostendorp nu deze open deur intrappen? Eén reden is dat hij de irritante gewoonte 
wil aanvallen om iedere Nederlander die een woordje buitenlands spreekt te becritiseren op 
geconstateerde onvolkomenheden. Terecht maakt hij (p. 141) in dit kader aanmerkingen op de 
Nederlanders die zich ergeren aan of zich vrolijk maken over �het afschuwelijk slechte Engels� van 
lieden als Den Uyl en Lubbers. Hij kan ook heel goed gelijk hebben als hij anecdotes over 
vermakelijke fouten van bewindslieden in het buitenland (Gerbrandy�s �good bye� als begroeting van 
Winston Churchill, e.d.) aanmerkt als mythen, broodje-aap-verhalen.  
  
Hij had er ook nog op kunnen wijzen dat de tolerantie in Groot-Brittannië op dit punt een stuk hoger 
ligt. In de dagelijkse nieuwsrubriek �Today� (BBC, Radio Four, �s ochtends van 7 � 10) komen tal van 
buitenlanders aan het woord, VN-Hoge Commissaris Lubbers inbegrepen, die met hun nationaal 
gekleurd Engels voldoende verstaanbaar worden geacht om hun zegje te mogen doen. Het helpt 
natuurlijk dat ze spreken over een onderwerp waarin ze deskundig zijn, wat doorgaans betekent dat ze 
vertrouwd zijn met het bijbehorende Engelse jargon.  
  
Het aan de kaak stellen van Nederlands taalsnobisme is echter slechts bijzaak in dit boek. Veel 
belangrijker is dat we ons bevinden �op een moment in de geschiedenis waarop een geheel nieuw 
fenomeen lijkt te ontstaan: een miljardentaal, die over de hele aardbol, in zeer uiteenlopende 
omstandigheden en door mensen met zeer verschillende achtergronden, gebruikt gaat worden.� (P. 10). 
Uit beschikbare cijfers blijkt immers dat op dit moment maar een derde gedeelte deze taal, het Engels, 
als moedertaal spreekt. Dat betekent dus dat het Engels niet langer het exclusieve bezit van de 
moedertaalsprekers is.  
  
Dit feit wordt al lang erkend door Engelse taalkundigen, in publicaties waarvan Van Oostendorp er een 
aantal, waaronder David Crystal�s voortreffelijke English as a global language (2000), in zijn 
literatuurlijst heeft staan. Anders dan zijn Engelstalige autoriteiten, verbindt hij een geheel eigen, niet 
ongevaarlijke conclusie aan dit gegeven. Op kwajongensachtige toon zegt hij: �Laat u niet intimideren. 
[�] Er is geen enkele reden waarom Amerikanen, Engelsen, Australiërs of andere moedertaalsprekers 
beter zouden weten hoe het hoort dan u of ik, of dan een Japanner die enkele jaren Engels heeft 
gestudeerd.� (P. 11). 
  
Nu is de Engelse taal wel van ons allemaal, maar dat kan natuurlijk niet betekenen dat iedereen daar 
maar naar eigen inzicht aan kan gaan sleutelen. We willen toch dat ons tulpenengels ook door 
bijvoorbeeld Turken en Japanners wordt verstaan. We moeten in het oog houden dat onderlinge 

  



verstaanbaarheid alleen kan worden gegarandeerd als het Engels overal op de wereld aanschurkt tegen 
een zelfde model, laten we zeggen de Britse of Amerikaanse standaardvariant. Dat is ook wel handig 
natuurlijk, want zeker in ons land zal iedereen met zijn steenkolenengels ook willen communiceren met 
de moedertaalsprekers van het Engels.  
  
Van Oostendorp ziet hier geen enkel probleem. Hij constateert verheugd dat het in Nederland al 
helemaal de goede kant op gaat: �bij veel jongeren glimt en glanst de taal met een metallic gloed. 
Althans het is niet helemaal precies Amerikaans wat ze spreken, en ook niet helemaal Brits: het is een 
nieuw soort Engels, een internationale variant, die ik [�] tulpen-Engels [p. 20] zou willen noemen, of, 
wat algemener en als geuzenterm, steenkolen-Engels.� (P. 8). Als in een sprookje lijkt er zo spontaan 
een nieuwe, internationaal verstaanbare variant van de wereldtaal Engels te ontstaan.  
  
Hij meent ook dat dit �internationale Engels� een uniforme eenheidstaal is, of althans op weg is dat te 
worden, met vaste regels en voorgeschreven vormen, waaraan sprekers zich gaarne zullen 
conformeren. Deze visie spreekt tenminste uit de passage (p. 50) die is gewijd aan de moeilijke Engelse 
th (in thing). Het is ook de enige passage waarin een concreet taalfeit aan de orde komt. Constaterend 
dat de th door sprekers van andere talen op drie verschillende manieren wordt vervangen, namelijk 
door /f/, /s/ of /t/, vindt hij dat �het goed [zou] zijn als er uiteindelijk een eenduidiger keuze wordt 
gemaakt.� Hij vervolgt dan met: �Het heeft geen zin om die keuze nu al te bepalen � die ontstaat 
vanzelf wel. We hoeven ons er ook geen zorgen over te maken dat de keuze valt op sing en dat er dan 
verwarring optreedt tussen dingen en zingen. Als die verwarring er al zou zijn (ik kan me maar 
moeilijk een context voorstellen waarin je die twee dingen door elkaar zou halen), zal de internationale 
volksmond (sic) haar wel vermijden.� 
  
Van Oostendorp vertelt ons helaas niet hoe deze glimmende en glanzende taal zich op fonetisch, 
grammaticaal en lexicaal gebied onderscheidt van het standaardengels, waarmee moedertaalsprekers 
ons ten onrechte �intimideren�.  
  
Deze visie lijkt me van alle realiteit gespeend. Engels wordt als hulptaal naast veel verschillende 
moedertalen gesproken, en deze kleuren op hun manier het aangeleerde Engels. Men vraagt zich dan 
ook af op grond waarvan precies Van Oostendorp constateert: �Toch doemt in het Europa van de 
burger langzaam maar zeker een soort gemeenschappelijk Engels op.� (P. 52) Hoe klinkt dat en hoe ziet 
het er uit? In de eerste plaats blijven buitenlandse sprekers van het Engels � en dat heeft zijn nut en zijn 
charme - altijd herkenbaar aan het accent waarmee ze hun Engels spreken. Je hoort al gauw of er een 
Duitser, Nederlander, Deen of Fransman aan het woord is. Het �internationale Engels� in Europa lijkt 
mij voorshands niet meer dan een verzameling van min of meer nationaal gekleurde afgeleiden van de 
Engelse standaardtaal. En als mensen van verschillende nationaliteit zich met hun eigen Engels goed 
met elkaar kunnen onderhouden hoeft dat niet meer te betekenen dan dat ze een zekere mate van 
competentie in het standaardengels hebben opgebouwd. Daarbij is het natuurlijk goed mogelijk dat ze 
dat doen met een beperkt vocabulaire en eenvoudige zinsconstructies.  
  
Ook al levert van Oostendorp geen beschrijving van de internationale taal die hij �steenkolenengels� 
noemt, hij levert er wel een tekst in af. Zijn �Summary in Stonecoal English� (pp. 152-155) blijkt 
geschreven in zeer competent standaardengels, waarin slechts met moeite een enkel vlekje valt te 
ontdekken. (Of �doesn�t has to be correct� een �slip of the keyboard� is of een bewuste provocatie kan 
ik niet uitmaken.) Op grond van deze tekst heeft het begrip �steenkolenengels� als eigen (of algemene?) 
internationale variant dan ook geen bestaansrecht.  
  
Wie als Nederlander het Engels gebruikt wordt met dit boek dus niet veel wijzer. Hij wordt door van 
Oostendorp alleen van een mogelijke inhibitie afgeholpen: met minder dan volmaakt Engels kan het 
ook wel toe. Dat weet iedereen die zijn Engels in de dagelijkse praktijk hanteert al lang, en het lijkt me 
dus ook niet dat op dit punt geruststelling nodig is. Nu maakt het natuurlijk wel verschil met wie wordt 
gecommuniceerd. Soms wordt toch een hoge mate van authenticiteit vereist, zoals auteurs van 
wetenschappelijke artikelen ervaren die hun bijdrage door een gerenommeerd Engelstalig tijdschrift 
teruggestuurd krijgen vanwege onvoldoende stilistische kwaliteit.  
  
Een boek over steenkolenengels zou pas echt nuttig zijn als de Nederlandse spreker informatie kreeg 
over belangrijke punten die de communicatie kunnen belemmeren. Nu is dat geen eenvoudige zaak, 
want verstaanbaarheid hangt af van een samenstel van factoren. Het belangrijkst lijkt me passend 

  



woordgebruik, verder moet de boodschap zijn verpakt in grammaticaal begrijpelijke zinnen en bij 
mondeling taalgebruik in verstaanbare klanken. 
  
Wat dit laatste betreft, Engels spreken met een volledig Nederlands accent kan problemen voor de 
verstaanbaarheid opleveren. De kenmerken van het Nederlandse accent waarmee het Engels wordt 
gesproken zijn overigens voldoende bekend. Ze komen aan de orde in uitspraakleerboeken als 
Gussenhoven en Broeders (1976 en 1981) en Collins en Mees (1981). Met wat meer of minder 
belangrijk is wordt rekening gehouden in een �limited goal programme� (Posthumus, 1973, p. 334). Het 
Nederlandse accent bepaalt ook de uitspraak van de Engelse leenwoorden, waarover Posthumus (1986: 
32-51).  
  
Uiterst belangrijk werk is op dit gebied verricht door de Engelse taalkundige Jennifer Jenkins. In haar 
boek The Phonology of English as an International Language (Oxford, 2000), doet ze uitgebreid 
verslag van haar onderzoek naar de uitspraakfactoren die de communicatie [p. 21] tussen sprekers van 
verschillende taalkundige achtergronden deden mislukken. Het ging daarbij uitsluitend om 
communicatie tussen sprekers die het Engels als vreemde of tweede taal hadden geleerd, �international 
English� in optima forma dus. Op grond van haar bevindingen heeft ze zelfs een Lingua Franca Core 
opgesteld, een samenstel van uitspraakelementen die essentieel werden geacht voor de 
verstaanbaarheid. Ze maakte daarvoor een keuze uit zowel Britse als Amerikaanse uitspraakvormen.  
  
Om nog even op een boven al genoemde kwestie terug te komen, het bleek dat vervanging van de 
uitzonderlijke th-klanken (de stemloze in thing, de stemhebbende in that) geen probleem voor de 
verstaanbaarheid opleverde. Realistischer dan Van Oostendorp, die de �internationale volksmond� of 
een andere regulerende instantie een bepaalde substitutie wilde laten voorschrijven, laat Jenkins aan 
sprekers de vrije keuze of ze de /f,v/, de /s,z/ of de /t,d/ zullen inzetten. Ze kunnen dus gewoon hun 
nationale gewoonte blijven volgen, al tekent ze daarbij wel aan dat een voortdurende Duitse /z/ (in zis, 
zat en dergelijke) bij anderen irritatie wekte. Daarnaast laat ze individuele sprekers altijd de volledige 
vrijheid om, als ze dat willen en kunnen, zich de authentieke Engelse klanken eigen te maken. De 
Lingua Franca Core moet dan ook vooral worden gezien als een internationaal ijkpunt voor 
onderwijsstrategieën. Aan onderdelen daarvan die leerders vanuit hun eigen moedertaal toch al 
beheersen hoeven ze natuurlijk geen gerichte aandacht te besteden.  
  
Waar Nederlanders met hun mogelijk internationale uitspraak lelijk tegen de lamp lopen is dat ze geen 
onderscheid maken tussen de klinkers [e] and [æ] en dat aan het woordeinde het onderscheid tussen 
stemloze en stemhebbende plof- en schuringsklanken wegvalt. Zo vervalt bijvoorbeeld het onderscheid 
tussen beck, beg, back en bag, die alle op zijn Nederlands als �bek� worden uitgesproken.  
 
Als intussen iedereen in Nederland Engels spreekt, wat gebeurt er dan met het Nederlands? 
  
Volgens de beschrijvingen op het achterplat is dat eigenlijk het hoofdthema van het boek. De 
behandeling van dat punt laat echter te wensen over. De tekst op het achterplat bevat een aantal 
interessante vragen en observaties, maar die worden in het boek zelf niet of nauwelijks behandeld , laat 
staan beantwoord. Zie mijn tussen haken toegevoegde commentaar bij de hieronder geciteerde teksten: 
 

Er zijn mensen die denken dat het Nederlands verdrukt zal worden door het Engels. Sommigen 
maken zich grote zorgen: zij zijn bang dat het Nederlands langzaam verloren gaat en zij zien dat als 
een bedreiging. Er zijn ook mensen die juist blij zijn: hoe sneller we van het Nederlands, dat ons 
beperkt, af zijn, hoe beter het in hun ogen is. [Al het voorgaande wordt in het boek niet nader 
geadstrueerd.] Zijn die angst en vreugde terecht? [Punt als zodanig niet aangeroerd] Spreekt 
iedereen over vijftig jaar alleen nog Engels? [Vraag als zodanig niet beantwoord; maar de teneur 
van de totale tekst suggereert �Nee�.] En zullen de kinderen van die tijd de gedichtjes van Annie 
M.G. Schmidt nog kunnen verstaan? [Punt niet behandeld] 

 
En even verderop: 
 

�hoeveel Nederlanders spreken er eigenlijk Engels? [bijna 80% volgens p. 61] Kunnen zij zich in 
alle situaties redden? [Punt niet behandeld] Zijn wij echt meer geneigd om woorden uit vreemde 
talen te lenen dan onze buren? [Punt niet behandeld] 

 

  



Kopers van het boek die hier het fijne van willen weten komen dus van een koude kermis thuis. 
Uitgeverij L.J. Veen doet hier dus aan lezersbedrog en handelt niet naar haar oude motto �Labor Integer 
Vincit�.  
 
Uitspraken dat het Nederlands teloor zal gaan duiken geregeld op, ook van zeergeleerde en 
hooggeleerde zijde. Die meningen worden nooit serieus onderbouwd; het blijft meer bij 
koffiedikkijken. Historisch gezien zijn talen inderdaad wel verdwenen of sterk in de marge gedrukt. 
We moeten dus bepalen of er in de huidige situatie krachten werkzaam zijn die een robuuste taal als het 
Nederlands ernstig kunnen aantasten, en eventueel doen verdwijnen. Het gaat dan om de invloed die 
het Engels thans geacht wordt uit te oefenen. Twee gezichtspunten doen zich hier voor.  
  
Het meer naïeve houdt in dat er steeds meer Engelse leenwoorden de taal binnenkomen, en dat deze 
geleidelijk de Nederlandse woorden zullen verdrijven. Nu komen er wel allerlei Engelse leenwoorden 
binnen, maar die komen er bij als extra voorziening. Ik kan geen Nederlands woord bedenken dat 
inmiddels uit de taal is verdwenen en definitief vervangen door een Engels woord. Het aantal Engelse 
leenwoorden is ook getalsmatig niet bedreigend. Het gezichtspunt van een voortgaande vervanging van 
het Nederlandse vocabulaire door het Engelse kan niet serieus worden genomen. Van Oostendorp doet 
dat vast en zeker ook niet, al spreekt hij zich op dit punt niet uit. 
  
Serieuzer is het punt dat de Nederlandse taal status verliest in contexten waar het Engels als voertaal 
opgeld doet. In de EU is het Nederlands net als de talen van de andere lidstaten een officiële voertaal, 
maar het dagelijkse verkeer vindt vooral plaats in het Engels. Ook de vertaalmachines, over de 
effectiviteit waarvan Van Oostendorp zich voor de afzienbare toekomst [p. 22] pessimistisch uitlaat, 
hebben geen invoer of uitvoer voor het Nederlands. Alles wat geautomatiseerd op ons toekomt zal 
waarschijnlijk in het Engels gesteld zijn. �Het Nederlands overleeft zo�n aanval misschien nog wel� 
vindt hij (p. 108), �Maar het is niet duidelijk hoe dat met zwakkere, armere taalgemeenschappen gaat.� 
In plaats van het twijfelachtige �misschien nog wel� zou ik zelf �zeker wel� hebben gezegd. Het 
Nederlands is immers vast geworteld in de hele samenleving en zal voor alle doeleinden, ook de 
bestuurlijke, ongetwijfeld blijven gebruikt. Ook is niet in te zien waarom er niet in zal blijven worden 
geschreven, zowel op het literaire vlak als in wetenschappelijke beschouwingen die zich niet in de 
eerste plaats tot de internationale gemeenschap richten. Om nog even terug te komen op een niet 
beantwoorde vraag: de versjes van Annie M.G. Schmidt zullen dus zeker nog in lengte van jaren 
worden begrepen; hoogstens kan het Nederlands er later wat verouderd in gaan aandoen.  
  
Van Oostendorp ziet hier en daar nog wel emplooi voor het Nederlands: �er zijn bepaalde dingen die ik 
alleen in het Nederlands doe, en niet in andere talen.� (P. 151). Ook heeft hij dit boek in het Nederlands 
geschreven. Hij verontschuldigt zich daarvoor in zijn �Summary� en geeft als reden: �Because I am 
communicating this to a group of people that I expect to be more fluent in Dutch than in English, 
because I can say things more clearly and more straightforwardly in Dutch.� (P. 155) 
  
Toch wordt de levensvatbaarheid van het Nederlands als standaardtaal elders weer in twijfel getrokken. 
Dat gebeurt wanneer op p.66 het model met drie taaltreden voor elk individu wordt gepresenteerd, 
namelijk a) de thuistaal, een streektaal, �een accent, een dialect, een jongerentaal, een zelfbedachte 
taal�, b) een nationale taal �als het Nederlands of het Frans�, c) een taal voor het internationale verkeer, 
waarvoor het Engels het meest voor de hand ligt. Op het eind (p. 67) volgt een wonderlijke conclusie:  

 
Dat er een laagste trede is, de taal die je thuis spreekt met intimi en waar niemand iets mee te 
maken heeft, en een hoogste trede, de internationale taal die je in de openbaarheid gebruikt, lijkt me 
niet zo vreemd. Maar tussen die twee treden kan een heel gamma van talen en taaltjes en woorden 
en zinnen komen te zitten. Of er daar in de toekomst nog plaats is voor een standaardtaal van je 
land, lijkt me maar de vraag. 

 
Wat men wordt geacht zich bij deze invulling van de tweede trede voor te stellen, is me niet duidelijk. 
Als leden van een bepaalde nationale taalgemeenschap met elkaar moeten communiceren kan men niet 
zonder een gemeenschappelijke kern van taalvormen die ligt opgeslagen in de nationale standaardtaal. 
Het besef dat een gemeenschappelijke taalkern aanwezig moet zijn om elkaar te kunnen begrijpen 
ontbrak al evenzeer in de discussie over het steenkolenengels. Dat de instructie: �Praat (en schrijf) 
vrijuit, en trek je nergens iets van aan,� vanzelf tot succesvolle communicatie leidt is een absurd idee. 
  

  



Taal, of althans taalgebruik, lijkt voor van Oostendorp de allerindividueelste expressie van de 
allerindividueelste gedachte. Zie ook zijn commentaar op Liesbeth Koenens beeldspraak (p. 145) �dat 
woorden de kerstballen zijn aan de kerstboom. [�] Ze zijn veel inwisselbaarder dan de takken en de 
stam van de boom die het zaakje staande houden.� Hij is het niet eens met dat breed aanvaarde en toch 
ook logische standpunt: �Ik denk dat er geen boom is, geen takken, geen stam en geen zaakje�. Hij 
verzekert zijn lezers verschillende malen dat hij �taalkundige� is. Dan toch wel een van een heel 
bijzonder soort.  
  
Natuurlijk is er ook wel iets positiefs te zeggen over dit boek. Het schetst een beeld van de positie van 
het Engels in de wereld, en bevat wetenswaardigheden over onder andere de vertaalproblemen bij de 
Europese Unie, en de moeilijkheden bij het automatisch vertalen. Lezenswaard is de passage over het 
Esperanto, waarmee Van Oostendorp al op jonge leeftijd persoonlijk in aanraking kwam. Curieus is de 
informatie over het Europanto, een taaltje waarin men naar eigen inzicht woorden gebruikt uit alle talen 
die men kent. Ook met bepaalde inzichten kan men van harte instemmen. Zoals de kritiek op 
taalsnobisme, en de uitspraak over het nut en ook de waarde voor de persoonlijke ontplooiing van 
meertaligheid. Ook de opmerking dat het hebben van �taalgevoel� (p. 138) niet vereenzelvigd dient te 
worden met het handhaven van �correct� taalgebruik is zeer op zijn plaats. Taalgevoel is ook het plezier 
hebben in taal, het spelen met taal. Van Oostendorp wijst hier op de gedichtjes van John O�Mill met 
hun mengeling van Nederlands en Engels. Hij citeert (p. 139) onder andere het gedichtje �Rot young� 
en concludeert: �Een taal waarin dit soort spelletjes kunnen worden gespeeld, is nog lang niet ten dode 
opgeschreven.�  
  
Nu moet hier wel even worden gezegd dat dit genre grapjes allesbehalve exclusief Nederlands is. In 
Engeland heeft bijvoorbeeld de columnist Miles Kington, talloze stukjes geschreven in Franglais, een 
amusante mengeling van Engels en Frans. (Zie bijvoorbeeld The Franglais Lieutenant’s Woman, een 
verzameling van �Over 40 Hilarious New Franglais Masterpieces� met beroemde boektitels als uit-
gangspunt). En vanaf de middeleeuwen kennen [p. 23] we al de �macaronische verzen� waarin woorden 
uit de moderne talen door het Latijn werden gemengd.  
  

Ik heb dit �vrolijk en nuttig boek� (aldus de uitgever) niet willen beschouwen als een niemendalletje, 
dat men niet al te serieus moet nemen. Het pretendeert immers te gaan over belangrijke onderwerpen 
als het Engels als wereldtaal en de positie van het Nederlands in de toekomst. De behandeling van 
beide onderwerpen mist helaas een vaste kern; het blijft bij wat losse en vaak ook zeer aanvechtbare 
opmerkingen. Die staan er nog wel meer in dan welke ik hier ter sprake heb gebracht, maar ik zie er 
van af op elke slak zout te leggen. Wie wat over �internationaal Engels� wil weten kan beter zijn 
toevlucht nemen tot Engelstalige literatuur. Een sociolinguistisch behoorlijk onderlegd artikel over de 
toekomst van het Nederlands, dat ook rekening houdt met die taal als onderdeel van de Nederlandse 
identiteit, blijft een desideratum.  
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brede massa van lezers vermag te interesseren. Ronduit verbluffend is de groei in het aantal 
geabonneerden. In de jaren dertig waren dat er nog geen duizend, omstreeks 1950 was het getal 
aangegroeid tot 5.000, en inmiddels is het geëxplodeerd tot ruim 40.000. Dat is mede mogelijk 
geworden door de verbreding van de inhoud: de opgeheven vinger werd minder prominent en de 
Nederlandse taal werd niet langer alleen gezien als een terrein met regels waartegen voortdurend 
gezondigd kon worden, maar als een landschap met een veelheid van interessante facetten. Alweer 
ruim een decennium geleden hebben Jaap de Jong en Peter Burger de geschiedenis van het genootschap 
en zijn orgaan beschreven in Onze Taal! Zestig jaar strijd en liefde voor het Nederlands (1991). Zij 
vermelden hoe de omslag kwam in 1952 met de aanstelling van Jan Veering als redacteur: �de 
terechtwijzingen en voorschriften werden steeds meer aangevuld met voorlichting en amusement.� (p. 
43). �Meneer Onze Taal� kwam hij te heten: �Mister Onze Taal� zouden we nu zeggen, maar dat zou 
natuurlijk ongepast zijn geweest. Na het zestigjarig jubileum is men op de ingeslagen weg verder 
gegaan. Een verheugende ontwikkeling is dat de bemanning van de taaladviesdienst is uitgebreid, en 
dat deze ook realistischer standpunten inneemt omtrent �correct� taalgebruik.  
  
Vermoedelijk heeft Onze Taal met de nieuwe koers een deel van de oude achterban, die overal 
�taalverloedering� zag plaatsvinden, van zich vervreemd. Dit soort �taalbehoeders� is, ook in de 
brievenrubriek, steeds meer in de marge gedrongen. Als de druk op de ketel oploopt, laat de redactie 
van tijd tot tijd wat stoom afblazen in een paar pagina�s �Taalergernissen�, met als ondertitel 
�Genootschap, doe er iets aan!�. De redactie, zich bewust van haar beperkte mogelijkheden, gaat echter 
niet tot actie over en laat de opmerkingen voor zichzelf spreken. Elders worden voorgelegde kwesties 
wel beantwoord en uitgediept. Zo kan Onze Taal op bescheiden wijze taalkundig opvoedend werk 
verrichten. Dat is des te belangrijker, sinds een schoolvak Algemene Taalkunde, waarvoor plannen 
waren ontwikkeld, destijds in een herstructurering van het voortgezet onderwijs niet kon worden 
gerealiseerd.  
  
�Het blad is een uitgebreidere bloemlezing waard�, vonden De Jong en Burger in hun jubileumboek, en 
Ewoud Sanders, die naar deze uitspraak verwijst, heeft deze uitdaging aangenomen. Is daarmee deze 
wens nu ten volle ingelost? De Jong en Burger konden slechts een beperkt aantal citaten en artikelen 
opnemen. Verschillende daarvan vinden we, enigszins onverwacht, ook weer opgenomen in Sanders� 
veel uitgebreidere collectie. Er is echter een [p. 24] essentieel verschil in presentatie. De Jong en 
Burger plaatsten hun stukjes in een context, gebruikten ze als illustraties bij hun betoog. Sanders 
presenteert zijn �eigenzinnige selectie� van �de mooiste observaties, hartenkreten en boze brieven� 
zonder nader commentaar, hanteert als ordeningsprincipe alleen de chronologische volgorde. Het is 
daarbij geheel aan de lezer zelf om te beoordelen in hoe verre de inhoud van de stukjes uit zijn 
onderhoudende collectie juist of zinvol is.  
  
De hier besproken bundel � de volledige titel maakt dat duidelijk genoeg � is dus niet bedoeld als 
geschiedschrijving. Toch is in de uitgekozen stukken wel iets terug te vinden van de koerswijziging die 
Onze Taal in de loop der tijden heeft doorgevoerd. Men kan zich bijvoorbeeld moeilijk voorstellen dat 
sommige van de oudere stukken nog zouden zijn opgenomen in de tegenwoordige jaargangen. Het 
overgrote deel van de opgenomen stukken is trouwens vooral informatief, presenteert lijsten van 
woorden op een bepaald terrein, signaleert de verschijning van nieuwe termen. Dat zijn in wezen 
tijdloze stukken die op zichzelf kunnen staan en hun waarde behouden, als ze tenminste voldoende 
deskundig zijn. Daarmee is het tegenwoordig over het algemeen beter gesteld dan vroeger. 
  
In een lijst met �Zeemanstaal� (p. 163 evv. [1983]) wordt bijvoorbeeld afnokken (�ophouden met 
werken�) verklaard als �eigenlijk de nok van de laadboom in de mik laten zakken�, iets wat men doet 
�wanneer het laden of lossen is afgelopen.� Het woord wordt meestal en met grotere waarschijnlijkheid 
in verband gebracht met het Engelse to knock off. Deskundigheid is zeker niet altijd gegarandeerd.  
  
In de beginfase wordt niet alleen zeer omzichtig met klagers omgegaan, er worden ook ronduit 
wonderlijke ontboezemingen en voorstellen opgenomen. Zie bijvoorbeeld het volgende curieuze 
gedachtenspinsel uit 1942, waarin de ingewikkelde formuleringen worden afgedrukt met de 
oorspronkelijke zorgvuldige spatiëring (hier vanwege afbraakproblemen echter onderstreept): 
 
‘Tikken of tippen? (p. 45) 
Waarom noemt men het �schrijven� � niet meer met de pen, de (ganze)�veder�, maar � met de 
�schrijfmachine� meest- of veelal tikken, dat immers, zoo al niet eerst, oorspronkelijk, dan toch vooral, 
het veroorzaakte, hoorbare geluid (een geheel �bijkomstig� gevolg) � b.v. het gestadige, regelmatige 

  



geluid van een gaand en slaand uurwerk of het éénmaal (zacht) kloppen aan een deur � aanduidt, of 
herinnert aan een of meer soorten van kinderspel, of aan een tik geven of aan een tikje, een klein 
weinig, een beetje? Waarom gebruikt men, ter aanduiding dezer moderne �schrijfwijze� (te) zelden of 
nooit het vanouds Nederlandsche, en in dit geval zoo bijzonder goed bruikbare, ja treffend juiste, 
tippen, dat n i e t allereerst het (onaangename) bijgeluid �beteekent� (d.i. door een spraakklank of een 
letterteeken aanduidt), maar wèl, daarentegen, véél eigenaardiger, zoowel, ten eerste: de gedurige 
bezigheid, �handvaardigheid�, van het telkens even aantippen met de vingertippen uitdrukt als te gelijk 
even toevallig als juist � tevens herinnert aan (a.h.w. de �verdietsching� is van) het Engelsche, naar een 
Grieks znw. gevormde, ww. to type; zoodat ten slotte, het naast tikken veel gebruikte, nog half 
Engelsche getypt in het Nederlandsch, naar den klank onveranderd kon blijven, alleen maar anders 
geschreven (getipt) behoefde te worden?�  
  
Voor de hedendaagse lezer heeft dit zonder commentaar geplaatste stukje mogelijk een sterk �tongue in 
cheek�-karakter, maar het zal destijds toch wel serieus bedoeld zijn. 
  
Wel een weerwoord krijgt ruim een kwart eeuw later iemand die in 1965 het woord �etappe� een 
taalkundig monstrum vindt, maar zelfs dan komt men de inzender (beleefdheidshalve?) meer tegemoet 
(zie mijn cursivering) dan nodig lijkt.  
 
‘Etappe (p. 124) 
Wat voor taal is dat, vraagt ons iemand. Hij geeft zelf het antwoord: een vernederlandst, verduitst 
Frans. Tot zover gaan we mee. Het komt van �étape� en is via het Duits �Etappe� bij ons terecht 
gekomen. Als meervoud komt naast de Romaanse s (etappes) ook een Germaanse n (etappen, bijv. in 
�etappendienst�) voor. Maar, zo vragen wij ons verbaasd af, wat is hier nu tegen? Moeten wij het 
daarom een �monstrum� noemen? Geschiedenissen van woorden die langs allerlei talen en spellingen 
tot ons zijn gekomen, zijn in elke taal zeer veel te vinden. Wil men na zoveel eeuwen van �etappe� weer 
�étape� maken, goed, maar dan belet ons niemand nog enige andere duizenden woorden tot hun 
oorspronkelijke staat terug te voeren. Het zou een monsterachtig werk worden en er is nog zoveel te 
doen in ons tegenwoordig taalgebruik, dat we �etappe� maar rustig zo moeten laten in zijn Nederlands-
duits-franse vorm.� 
 
Had hier nou niet onomwonden gezegd kunnen worden dat ingeburgerde woordvormen in principe niet 
weer terugveranderd dienen te worden? Verder vraagt men zich af waar de redacteur aan denkt als hij 
meent �dat er nog zoveel te doen is in ons Nederlands taalgebruik�. Lijkt een dergelijk voornemen tot 
actief ingrijpen inmiddels ook niet uit de tijd?  
  
Dat taalbehoeders soms wonderlijke argumenten bezigen, onvoldoende kennis bezitten en ook uitgaan 
van taalkundig hoogst aanvechtbare vooronderstellingen blijkt uit de volgende passage uit 1973, 
ondertekend met de aan velen welbekende initialen C.A.Z.: 
 
‘Drugs zijn drogen (p. 143) 
Der gaat geen dag voorbij of je hoort iemand proberen, het Engelse woord drugs uit te spreken. Dat 
lukt zelden. Het woordje bevat vier klanken die ons moeite kosten. De Engelse en Amerikaanse r vóór 
een klinker verschillen onderling en van alle Nederlandse r�s. De laatste drie klanken kennen we wel, 
maar niet zoals ze in drugs voorkomen. De u, die meer op een a lijkt, wordt in het Nederlands nooit 
door een medeklinker gevolgd, maar steeds door een soort eu, bv. in uit en thuis. De g spreken wij in 
dikbuik en bakbeest vóór de b, velen gebruiken hem ook in exact (het woord dat hard bezig is, de plaats 
in te nemen van precies). Maar gevolgd door een z op het eind van een woord, nee dat zou jaren 
oefening kosten. 
 En we hebben het woord drugs helemaal niet nodig. Het is nota bene de verbastering (via het Franse 
drogue) van een Nederlands of bijna-Nederlands (Nederduits) woord: drogen, d.w.z. gedroogde 
geneeskruiden, waar een drogist in handelde. Laten we dit in eer herstellen.� 
 
Ook al blijkt de taal evenmin �maakbaar� als de weerbarstige samenleving, het staat een ieder vrij 
voorstellen te doen ter vervanging van binnengekomen leenwoorden. De hier aangevoerde redenen zijn 
echter totaal irrelevant, en bovendien zijn de fonetische details aanvechtbaar. Een verschil tussen de 
Engelse en Amerikaanse r vóór een klinker is, zo dat al bestaat, verwaarloosbaar. De gelijkstelling van 
de Engelse klinker u met het eerste deel van de difthong in uit lijkt uiterst precies, maar gaat eraan 
voorbij dat beide klanken in hun eigen taal een flinke realisatiebreedte hebben. Een dergelijke 
vergelijking zegt dus weinig en is al helemaal geen recept voor een leerstrategie in een reële situatie. 

  



Ook hoeft de juiste uitspraak van de slotmedeklinkers geen �jaren oefening� te kosten. Leerlingen 
krijgen die op school vaak gauw genoeg onder de knie.  
  
De hele passage gaat uit van de kolossale misvatting dat leenwoorden dienen te worden uitgesproken 
met het authentieke buitenlandse accent. In werkelijkheid worden de klanken aan het Nederlands 
aangepast. De klinker geeft dan al helemaal geen moeilijkheden, denk aan de geaccepteerde uitspraak 
van bumper, butler en drum. Ook de Engelse r wordt in leenwoorden probleemloos vervangen door 
zijn Nederlandse tegenhanger, zoals in tram, brunch en opnieuw drum. Wie het woordeinde een 
Engelse draai wil geven ga zijn gang. Wie de wetten van het Nederlands volgt komt uit op druks of 
druchs, en hoeft daarvoor niet te worden berispt.  
  
De etymologische achtergrond van drugs/ drogen is op zich interessant, maar etymologie bepaalt niet 
het bestaansrecht van een woord. Dat we een ontleend woord �niet nodig hebben� is ook een gangbaar 
argument in de strijd tegen buitenlandse indringers. Meestal wordt dat gebruikt in een iets andere 
context als hier: we hebben het niet nodig omdat we er al een inheems woord voor hebben. Daar komt 
dan vaak ook nog bij dat het dat inheemse woord zou �verdringen�. Van dat laatste is eigenlijk nooit 
sprake: met de nieuwe vreemde term krijgen we er een vaak wel handig synoniem bij, met ook dikwijls 
nog een extra betekenisnuance.  
  
Een nuttige functie van Onze Taal is altijd geweest het signaleren, vaak met kritiek, maar ook wel met 
instemming, van nieuwe woorden. Ook in deze bloemlezing staan er verschillende. Achteraf kunnen 
we nu vaststellen dat sommige koffiedikkijkers er naast hebben gezeten. Het �on-woord soa� (p. 167) 
zou beslist niet aanslaan, meende een deskundige in 1983. Waarom niet, kon men zich afvragen. Een 
afkorting, denk aan tbc of tb, is vaak makkelijker hanteerbaar dan het lange woord, en soa is op 
vergelijkbare wijze een handige uitdrukking geworden voor een complex van sexueel overdraagbare 
aandoeningen met moeilijke namen.  
  
Ook wordt er soms te vroeg gejuicht. In 1985 krijgt de N.S. een �taalpluim� omdat in de 
aanplakbiljetten met de vertrektijden het woord intercity vervangen is door �het oude, veel 
doelmatigere woord sneltrein�. De Intercity is niettemin een algemeen bekend begrip gebleven.  
  
Sanders� bundel met zijn grote diversiteit aan opiniërende en informerende stukken en stukjes uit Onze 
Taal laat zich op verschillende manieren lezen. De meer deskundige taalkenner kan zich gedachten 
vormen over hoe het blad zijn doelstellingen vervult, de gemiddelde lezer kan nogmaals kennis maken 
met de vele interessante aspecten van het taalbedrijf en van de taal op zich. Soms blijft hij zitten met 
een onbeantwoorde vraag. Een lezer vraagt zich in 1981 af of de uitdrukking ammehoela in verband 
kan worden gebracht met de Afghaanse koning Ammanoelah die in de jaren dertig als balling in 
Europa doorbracht. Een antwoord, dat �ja� had moeten luiden, ontbreekt. Ook degene die in 1984 
rapporteert over het gebruik van nieuwe achtervoegsels in Eindhoven krijgt geen antwoord op zijn 
vraag hoe het daarmee staat �in andere delen van het land�.  
  
Tegenwoordig worden de lezers van Onze Taal van tijd tot tijd uitgenodigd een vervangende term te 
bedenken voor een bepaald Engels leenwoord. Stukjes met ingezonden termen zijn niet in de bundel 
opgenomen. Misschien maar goed ook, gezien de volgende opmerking van redacteur Jan Veering, 
waarmee hij zijn stuk �Bang zijn voor woorden� (1971) begint: �Het laatste redmiddel in de [p. 26] 
wanhopige zoektocht naar een nieuw woord is een prijsvraag of iets van dien aard.� Vervolgens geeft 
hij voorbeelden, ook uit het buitenland, waar deze pogingen niets bruikbaars opleverden. Misschien 
kunnen we de huidige zoektochten maar het beste zien als leuke taalspelletjes zonder praktisch nut, die 
per slot van rekening al lange tijd hun plaats hebben in Onze Taal.  
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Ook dit jaar zijn we � ondertussen al bijna traditiegetrouw - verblijd met twee bundels nieuwe 
woorden: Ewoud Sanders kwam met met zijn oogst van het jaar 2001, de derde in de lopende serie die 
in 1999 begon, en Ton den Boon vervolgde zijn vorig jaar uitgekomen Taal van het jaar nul nu met 
Taal van het jaar één. Omdat ik vorig jaar over deze activiteit en de bijbehorende opsporingsmethode 
al uitvoerig heb bericht (zie �De nieuwe woorden-industrie�, Woordenaar, 5/1, pp. 16-20), kan ik nu 
met een korte beschouwing volstaan.  
  
Hoewel werkwijze en presentatie in wezen hetzelfde zijn gebleven, is er toch ook iets veranderd. 
Kennelijk omdat de markt twee gelijksoortige werkjes van deze aard moeilijk kon verdragen, is Den 
Boons boekje dit jaar niet in de handel gebracht, maar door Van Dale Lexicografie alleen verspreid als 
relatiegeschenk. Ik bespreek het hier niettemin, omdat aan te nemen valt dat een aanzienlijk deel van 
het ledenbestand van het Matthias de Vries-genootschap het heeft ontvangen. Ook het deeltje van 
Sanders is op wat andere voet voortgezet. Gereduceerd in omvang en formaat herbergt het nu, na de 
500 nieuwe woorden van 1999 en de 400 van 2000, nog slechts 250 �woorden die het aanzien van 2001 
bepaalden�. Dat zijn dan wel allemaal nieuwe, moeten we aannemen, want het voorwoord vermeldt dat 
vele woorden moesten afvallen omdat ze bij nadere controle al van oudere datum bleken te zijn. De 
kleinere omvang, zo meldde Sanders desgevraagd, had ermee te maken dat hij nu rigoureuzer had 
geselecteerd. 

Beide boekjes brengen niet alleen spiksplinternieuwe woorden, maar verwijzen ook naar verwante 
begrippen, die al ouder kunnen zijn. Hoe vinden we uit deze mix nu de echte nieuwkomers, de 
categorie waarin de lexicograaf in de eerste plaats is geïnteresseerd? De index kan hier goede diensten 
bewijzen. Die van Den Boon is hier zeker behulpzaam, want die bevat alleen de sleutelwoorden � het 
zijn er 303 in getal � waaromheen hij, net als in het voorgaande deeltje, zijn 52 verhalende �columns� 
heeft gestructureerd. Deze in principe nieuwe woorden zijn in de lopende tekst vet gedrukt. Niet in de 
index opgenomen zijn de meer terloops opgevoerde, in de lopende tekst cursief gezette woorden, die 
minder nieuwswaarde hebben. Deze scheiding is niet absoluut, want niet alle indexwoorden zijn 
gloednieuw. Dat geldt bijvoorbeeld voor het sleutelwoord leefbaar, vetgedrukt in de tekst (p.56), maar 
zoals Den Boon ook zelf aangeeft, al wat langer in gebruik, en a fortiori voor het aloude mond- en 
klauwzeer. Anderzijds is niet duidelijk waarom antiglobalist (p. 65) slechts cursief gezet is en 
dientengevolge niet in de index opgenomen. Sanders markeert het wel specifiek als nieuw woord. 

Wat nieuw is en wat niet, is trouwens uit Sanders� index niet op te maken. Daarin staan namelijk alle 
428 woorden die, nieuw of niet nieuw, in de 105 woordartikelen ter sprake komen. Duidelijk nieuw 
zijn natuurlijk de termen die fungeren als de ingangswoorden van genoemde 105 artikelen. Deze zijn in 
de index vetgedrukt. De overige termen zijn dus gedeeltelijk nieuw en gedeeltelijk niet nieuw. Tot de 
laatste categorie behoren stokoude, zoals 4711 (in het artikel 9/11) en al lang gevestigde, zoals 
controlefreak (in het artikel Beaconstrictor) en de in universitaire kringen overbekende aio en oio (in 
het woordartikel prepromo). Welke andere ook nog nieuw zijn laat zich soms vermoeden maar is niet 
steeds met zekerheid vast te stellen. Te weinig vindt men in de lopende tekst de soms gebruikte 
formulering: �Ook dit woord is nieuw�. Jammer is dat, anders dan in de vorige edities, bij de oudere 
woorden niet meer wordt vermeld wanneer ze in omloop zijn gekomen. Ook bij de nieuwe woorden 
staat nu, anders dan doorgaans bij Den Boon, niet langer steeds de exacte vinddatum. Er is in de 
nieuwe editie dus zeker sprake van inhoudelijke verschraling. 

Net als vorig jaar overlappen de lijsten van Den Boon en van Sanders elkaar slechts in beperkte mate. 
Niet meer dan 63 nieuwe woorden komen in beide voor, wat neerkomt op zo�n 20% van Den Boons 
300, of 25% van Sanders� 250. Dat is overigens iets meer dan vorig jaar toen de lijsten slechts 53 
gemeenschappelijke woorden bevatten, zo�n 15% van de toenmalige wat omvangrijkere bestanden. 
Voor deze situatie zijn zowel objectieve als subjectieve factoren verantwoordelijk. Voor [p. 27] een 
overzicht daarvan verwijs ik naar mijn artikel van vorig jaar, waarin dat aspect uitgebreid aan de orde 
kwam.  

Hier wil ik nog even in herinnering brengen dat de boekjes met hun overeenkomstige titels niet precies 
dezelfde periode beslaan. Het nieuwjaarsgeschenk van Van Dale moet eind december beschikbaar zijn 
en kan dus globaal genomen geen aandacht meer schenken aan wat zich na oktober voordoet. Dat 
betekent dat 11 september met allerlei nasleep nog kon worden meegenomen, maar bijvoorbeeld de � 
inmiddels al weer bijna uit het geheugen verdwenen - schoenbom (22 december) niet. Vermelding 
verdient dat Den Boon dit jaar ook letterwoorden heeft opgenomen, een categorie die vorig jaar 
ontbrak. Zo wordt aandacht besteed aan de ESF-affaire (en nog vijf ESF-samenstellingen). Deze in 
2001 langdurig spelende kwestie, het niet volgens de regels besteden van subsidies uit de pot van het 
Europees Sociaal Fonds, ontbreekt bij Sanders. Misschien omdat het woord al eerder voorkwam? Wat 

  



het vangnet van Den Boon niet heeft bovengebracht zijn cijferwoorden met hun samenstellingen, zoals 
06-parkeren en 911-aanslag, die we bij Sanders aantreffen. De beslissing hoeveel samenstellingen en 
varianten bij een bepaald woord worden opgevoerd blijft een subjectieve zaak. Sanders heeft er 
negentien met miltvuur, Den Boon vergenoegt zich met twee, Sanders heeft acht met Máxima-, 
tegenover Den Boon geen enkele. Misschien omdat deze laatste niet thuishoren in een woordenboek? 
Maar dat geldt, zoals Den Boon trouwens van tijd tot tijd laat doorschemeren, vast ook voor 
verschillende andere van de hier verzamelde woorden. Voor het gemak van de lezer voeg ik aan het 
eind van dit stukje de lijst van woorden toe die in beide werkjes worden opgevoerd. Men make zelf een 
inschatting van hun levensvatbaarheid en mogelijke woordenboekstatus. 

Indexen worden met de computer gemaakt. Dat heeft het voordeel dat ze vanuit een zekere invalshoek 
volledig zijn, maar betekent ook dat bepaalde nuttige informatie soms niet wordt meegenomen. In 
enkele van Den Boons stukjes worden heel attent samenstellingen met hetzelfde tweede lid bijeengezet. 
In de index zijn die niet zomaar terug te vinden. Het was handig geweest als daarin ook de volgende 
woorddelen waren opgenomen: -collectief (p. 69, met o.a. de stakingsgeile, niet in Sanders genoemde, 
spoorcollectieven), -hopper (p.66), -terreur / -terrorist (pp. 85-86) en -zuil (pp. 87-88; als aanduiding 
voor plekken waar het publiek allerlei informatie kan vinden of bepaalde handelingen kan verrichten). 

Nog zo�n achtervoegsel, op zich niet nieuw, maar toch steeds nieuwe loten vormend is moeheid. Het 
recente Máxima-moeheid (Volkskrant, 28-1-2002) kwam Sanders vorig jaar kennelijk nog niet onder 
ogen. Zelf vraag ik me af, of er zich bij de producenten van de hier genoemde boekjes niet te zijner tijd 
een nieuwe-woorden-moeheid zal baanbreken.  

Voorlopig vormen ze, plezierig geschreven als ze zijn, �infotainment� in de goede zin des woords, een 
begrip dat ik, anders dan Marc De Coster in zijn Woordenboek van Eufemismen niet voetstoots gelijk 
wil stellen met �troep, rommel�. Dat neemt niet weg dat een woord of begrip soms vooral opgenomen 
schijnt, omdat er een aardige alinea over kan worden geschreven. Dat geldt onder andere voor de 
gelegenheidssamenstelling rampverslaafd (Sanders: 53) en het mysterieuze hopteam (Sanders: 32), bij 
welk laatste woord de reden voor de benaming helaas onverklaard blijft.  

De gezamenlijke lijst 

Alleen de volgende 63 woorden komen in beide indexen voor (wat niet wil zeggen dat ze daarom 
speciaal in aanmerking komen voor woordenboekopname):  

antiterreurcoalitie, antraxbrief, Balkansyndroom, biobom, bioterreur, caféramp, cavecracker [een bom 
ook bekend als �bunkerkraker�], collaterale schade [al ouder], dierenmotel [i.v.m. de MKZ-crisis], 
documercial, dotcomkrach, dotcommalaise, dotflop, eurobewust, eurochipkaart, eurocriminaliteit, 
euroïsering, eurominikit, euro-overschrijvingskaart, e-zeepbel, flitsscheiding, globofoob [dB: -fobie], 
GSM-duim, haatkalender, hofhuwelijk, Joris Driepinterheffing, kleptocratentaks, kleptotaks, leefbaar 
[al ouder], leefbaarheidspartij, leefloon [vervangt in België �bestaansminimum�], melkdubbeltje, 
miltvuurbrief, miltvuurpoeder, MKZ-crisis, mobimile [i.v.m. systeem van kilometerheffing], mond- en 
klauwzeer [al ouder], netwerkoorlog, nieuwjaarsdrama, nieuwjaarsramp, oefenmunt, pedokiller, pink 
slip party, poederbrief, poederpost, precisieterreur, preventieve ruiming, Robin-Hoodtaks, ruimen, 
SMS-bom(metje), SMS-vinger, talentshop, tandtatoeage, tophopper, verleefbarisering, Waaltaks [naar 
FNV-voorzitter De Waal = klepto(craten)taks, Robin Hood-taks], WAP-duim, werklozenborrel [= pink 
slip party], wisseleuro, WTC-ramp, wuifdag, zelfmoordconsulent, zorgmigrant.  

*Dit stuk, vervaardigd voor het meinummer, is toen per abuis blijven liggen. 

 
[p. 28] 
SIGNALEMENTEN 
 
WIJZER VAN GEOGRAFISCHE NAMEN 
 
Jan van Groesen en Gerard Verhoeven. Wijzer van geografische namen. Den Haag: Sdu Uitgevers. 
2002. 302 pp. ISBN 90-12-08923-9. � 35. 
 
Het achterplat van dit �meest uitgebreide handboek op het gebied van de spelling van buitenlandse en 
binnenlandse aardrijkskundige namen� geeft de volgende inhoudelijke informatie:  
 
�Van alle landen van de wereld worden vermeld: de naam zoals die in het land zelf wordt gebruikt en 
de Nederlandse naam, de belangrijkste steden, rivieren, gebergten, enz. Bovendien de inwonernamen 

  



(Letlander of Let?) en de bijvoeglijke naamwoorden (Cyprisch of Cypriotisch?). Alle informatie is 
overzichtelijk per land gerangschikt.�  
  
De landen worden in alfabetische volgorde behandeld. Soms zal het gemakkelijker zijn de gewenste 
informatie te localiseren via het alfabetisch register waarin alle termen zijn verzameld. Wie benieuwd 
is welk van de hierboven genoemde alternatieven (Letlander/Let; Cyprisch/Cypriotisch) juist is of de 
voorkeur verdient, ziet dan op p. 130, resp. p. 64, dat ze naar vrije keuze gebruikt kunnen worden.  
  
Deze uitgave bouwt voort op de lijst Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands, 
samengesteld door de Werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige Namen (BAN) van de Nederlandse 
Taalunie, gepubliceerd in 1996 als Voorzetten 50.  
  
De keuze van de behandelde geografische termen wordt in de inleiding verantwoord: het zijn in het 
algemeen �de belangrijkste�, maar dat zijn er toch nog flink wat. Als uitgangspunt zijn de endoniemen, 
de in het land zelf gebruikte als uitgangspunt genomen, de Nederlandse naam, zo die bestaat, wordt dan 
toegevoegd. De inwonernamen en bijvoeglijke naamwoorden zijn nogal schaars vertegenwoordigd. Bij 
buitenlandse namen zijn ze soms �in pincipe wel te vormen, maar (zeer) ongebruikelijk� (p. 14). Dan 
worden ze niet gegeven. Wie bijvoorbeeld in de verleiding komt bij Yucatán een adjectief Yucataans te 
gebruiken vindt daarvoor geen steun in dit boek. Yorks bij York mag wel, maar verder is men angstig 
conservatief: geen Liverpoolse voorsteden of Oldhamse rellen. 
  
Op dit punt doen zich ook bij de Nederlandse plaatsnamen problemen voor. De auteurs hebben deze in 
de volgende bewoordingen onder ogen gezien en praktisch aangepakt:  
 
�Voor alle Nederlandse gemeenten, steden en dorpen zijn in principe adjectieven en inwonernamen te 
geven. Wij zullen dat niet doen, omdat dergelijke namen alleen bij de grotere en bekende plaatsen 
gangbaar zijn [bedoeld zal zijn �algemeen gebruikt worden�], maar niet bij dorpen als Bathmen of 
Chaam. Veelal zijn die adjectieven en inwonernamen wel gangbaar in de regio zelf, maar beslist niet 
daarbuiten. Daar komt bij dat er in een bepaalde regio vaak veel strijdige [dit woord kan beter 
geschrapt; JP] varianten van inwonernamen in omloop zijn. Wij beperken ons dus tot de adjectieven en 
inwonernamen van de grotere en bekende plaatsen. [�] Het spreekt vanzelf dat een zekere 
subjectiviteit bij de keuze van wel of geen inwonernaam niet te vermijden is.� 
  
Voorafgaand aan de lijst wordt nog een aantal algemene regels gegeven, of liever �tendensen, geen 
harde regels zonder uitzonderingen� (p. 218). Goed, bij deze situatie leggen we ons dus maar neer. Het 
is natuurlijk vervelend als er een niet bestaande vorm wordt vermeld. Zo wordt een inwoner van het 
Drentse Roden � waar ik toevallig woon - beslist nooit een Rodener genoemd. Gebruikelijk is 
Rodenaar, daarnaast komt meer dialectisch Roner voor, met name als aanduiding voor wie daar 
geboren en getogen is. Rodenaar is ook de vorm die beantwoordt aan de regel (p. 218) dat �de vorm –
aar gangbaar is als de naam zelf eindigt op –en of –er.� Nog vervelender voor een spellinggids is dat er 
rare fouten in staan, zoals het domme Worchester (p. 96), waar Worcester is bedoeld en Denbigshire 
(p. 95) dat Denbighshire moet zijn.  
  
In zijn kloeke uitvoering kan het boek een opvallende verschijning worden op redactiebureaus, en kan 
het, zoals gehoopt, �bijdragen aan het consequenter en correcter gebruik van aardrijkskundige namen� 
in het Nederlands taalgebied. 
(JP) 
 
VERBETERDE SPELLINGWIJZER  
ONZE TAAL 
 
Spellingwijzer Onze Taal. Amsterdam/ Antwerpen: L.J. Veen (Het taalfonds); Groningen: 
Wolters/Noordhoff. Achtste, herziene druk. 2002. 646 pp. ISBN 90-204-0114-9. � 13,50 
 
In De Woordenaar 2/2 (oktober 1998: p. 26) werd de verschijning van deze beredeneerde 
spellingwijzer met instemming begroet. Een flinke lijst van errata werd naderhand gepubliceerd op de 
Onze Taal website. Dat materiaal is nu verwerkt in deze achtste verbeterde druk. Tevens zijn 
honderden nieuwe woorden toegevoegd en zijn sommige regels aangescherpt.[p. 29] Opvallend is de 
uitbreiding in de alfabetische lijst van woorden die vallen onder de aaneenschrijfregel voor �losse 
voorzetsels� (no. 71). Van de nu aanwezige lemma�s eronderdoor, eronderuit kunnen, erop afgaan, 

  



eropin slaan, erop los slaan, eropna houden, eropuit, eropuit trekken stonden alleen de tweede en de 
vierde in de oude druk. Terwijl de eerste uitgave gedrukt was op wit papier in een wat groezeliger 
omslag, is de kleurstelling van de nieuwe druk omgedraaid: in vergelijking met het maagdelijk wit van 
de buitenkant heeft het binnenwerk nu een wat minder positieve uitstraling. Actuele informatie over de 
Spellingwijzer is te vinden op www.spellingwijzer.nl. De omvang van deze bijzonder nuttige gids is 
aangegroeid van 623 tot 646 pp. De prijs is gestegen van � 25 tot � 13,50.  
(JP) 
 
KLARE TAAL 
 
Van Dale Klare Taal. Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie. 2002. 299 pp. ISBN 90-6648-994-4 
geb. � 19,90. 
 
Deze handleiding, tot stand gebracht onder eindredactie van Hans de Groot, verdient hier aandacht als 
voorbeeld van bredere exploitatie van eerder groter werk. Het gaat om een sterk vereenvoudigde versie 
van het eveneens door De Groot samengestelde Van Dale Idioomwoordenboek (1999) (zie 
Woordenaar, 4/1, pp. 27-29) waaruit ook al het Van Dale Junior Spreekwoordenboek (zie Woordenaar, 
5/2, pp. 36-37) was afgeleid. In deze editie zijn de citaten, de illustraties en de etymologie die kraak en 
smaak verleenden aan het originele werk, geschrapt. Wat is overgebleven is dus de zegswijze op zich 
met de betekenisverklaring en een eventuele connotatie. Met behulp van dit naslagwerk zal, zo wordt 
gehoopt, de scribent zijn taalgebruik kunnen verlevendigen. 
  
Dit deeltje is onderdeel van de reeks Van Dale Bladwijzers, dat nu de titels Stijlboek NRC 
Handelsblad, Zakenbrieven, Afkortingen (te verschijnen) en Klare taal omvat.  
(JP) 
 
WOORDEN 
 
Jan Posthumus 
 
international/internationaal 
 
Eerdere afleveringen in deze rubriek hebben zich steeds bezig gehouden met de betekenisaspecten van 
de behandelde woorden en de manier waarop deze in onze woordenboeken waren verantwoord. Deze 
bespreking van het woordkoppel international/ internationaal volgt dezelfde weg, maar schenkt 
bovendien aandacht aan het ontleningsproces, met inbegrip van de wijze van aanpassing van de 
Engelse grondvorm aan het Nederlands. 

 
Het Engelse adjectief international is een van die weinige woorden waarvan precies bekend is wie het 
bedacht heeft en waar het voor het eerst voorkwam. Jeremy Bentham (1748-1832) gebruikte de 
zinsnede �international jurisprudence� in 1780 in zijn boek An Introduction to Principles of Morals and 
Legislation. In een noot verklaart hij: �The word international, it must be acknowledged, is a new one: 
though, it is hoped, sufficiently analogous and intelligible. It is calculated to express, in a more 
significant way, the branch of law which goes commonly under the name of the law of nations.�  
  
Dit nuttige begrip bleef niet beperkt tot de juridische sfeer: het werd toegepast op alles wat zich tussen 
verschillende naties afspeelde, of waaraan (vertegenwoordigers van) verschillende naties deelnamen, 
en dat zo uitsteeg boven wat slechts �nationaal� was.  
  
Geen wonder dus dat het in vele talen, met aanpassing van de uitspraak en waar nodig van de 
woordvorm, werd overgenomen: vgl. naast Ned. internationaal, Frans/ Duits/ Deens international, 
Zweeds internationell, Spaans internacional, Italiaans internazionale. In al die talen geldt het dus als 
een leenwoord uit het Engels.  
  
Wie overigens behoefte gevoelt Jeremy Bentham persoonlijk te bedanken voor zijn woordschepping 
kan dat alsnog doen. Waar dat moet gebeuren vertelt het volgende citaat uit The Oxford Companion to 
English Literature (p. 89): �True to his own utilitarian principles, Bentham left his body to be dissected 
and his skeleton, dressed in his own clothes, is still to be seen at University College London.� Hoewel 
niet de stichter van deze instelling, was Bentham vanaf het begin bij deze onderwijsinstelling 
betrokken. Hij wilde na zijn dood aanwezig blijven �in the attitude in which I am sitting when engaged 
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in thought�. En in die houding zit zijn wassen beeld nu achter glas ergens op de eerste verdieping. Als 
extraatje rustte zijn gemummificeerde hoofd daar aanvankelijk aan zijn voeten, maar dat griezelige 
voorwerp is inmiddels weggeborgen in een kluis. 
 
1. Het Nederlandse adjectief internationaal 
 
In de Nederlandstalige woordenboeken komt het adjectief internationaal voor het eerst voor in Jacob 
Kramers� Kunstwoordentolk (1847). [p. 30] Het zal dus al voor dat jaar in gebruik zijn geweest. Het 
wordt daar beschreven als �tusschen natiën bestaande of heerschende�. Het is niet eenvoudig alle 
betekenisschakeringen precies onder woorden te brengen. Uiteindelijk ligt de keuze tussen een 
weergave in hoofdlijnen en een zo volledig mogelijke detaillering. WNT-redacteur Beets volgt in deel 
VI-13 (1911) de laatste weg. Aan de hand van een flinke reeks voorbeelden, zoals �het internationaal 
verkeer�, �de internationale handel�, �de internationale tentoonstelling�, �internationale fondsen�, etc. 
etc., stelt hij de volgende definitie op: �Tusschen (de) natiën onderling geldende, heerschende, 
bestaande, tot stand gebracht, gevestigd, plaats hebbende, gevoerd wordende; door of uit (de) 
verschillende natiën gevormd; met medewerking van verschillende natiën; niet tot eene enkele natie 
beperkt of zich beperkende, enz.� Het �enz.� aan het eind is veelzeggend: te veel detaillering schiet licht 
zijn doel voorbij, en roept al gauw de vraag op: waarom ook nog niet dit of dat. Het verdient daarom de 
voorkeur de hoofdlijnen aan te geven. Van Dale heeft sinds 1984 een bruikbare, maar misschien toch 
nog wat wijdlopige, driedeling: 1. tussen verschillende naties, resp. staten bestaande, overeengekomen, 
gebruikelijk e.d.; 2. waaraan door partikulieren of privaatrechtelijke organisaties uit verschillende 
naties wordt deelgenomen; 3. zonder belemmerd te worden door de grenzen en beperkingen tussen de 
staten onderling. De derde betekenis werd nodig geacht voor de adverbiale context van het rode Kruis 
moet internationaal kunnen werken. 
 
Interessanter dan de betekenisbeschrijving van het volledig ingeburgerde adjectief internationaal is een 
nadere blik op het gebruik van de onaangepaste Engelse vorm international in onze taal. 
 
2. De woordvorm international in het Nederlands 
 
De vorm international komt in het Nederlands in twee functies voor: meestal als substantief met 
verschillende betekenissen, soms als adjectief in postpositie. In beide gevallen heeft vernederlandsing 
plaats gevonden tot internationaal.  
 
Substantivering van adjectieven is een taalkundig proces dat in beide talen optreedt. Denk aan 
Nederlands �een jonge� (= een jonge jenever) en Engels �a daily� (= a daily newspaper). We hebben 
hier te maken met elliptische formaties: van een syntactische groep bestaande uit adjectief plus 
substantief wordt het tweede deel weggelaten. Het overgebleven adjectief behoudt de betekenis van het 
geheel, en gaat zich gedragen als substantief. Het wordt dan gebruikt met een lidwoord, en heeft 
normaliter ook een meervoudsvorm.  
  
In het Engels komt het gesubstantiveerde adjectief international in drie betekenissen voor, namelijk 1. 
an international player, 2. an international match, 3. (gewoonlijk meervoud) an international bond. 
Zoals we zullen zien is het woord alleen in de eerste en de derde betekenis in het Nederlands 
overgenomen.  
 
a. De international als sporter 
De OED heeft als oudste citaat bij de betekenis �one who takes part in an international contest� de 
volgende passage uit de Westminster Gazette (7 febr. 1895): �He has already taken part in eight 
international matches. This does not, of course, compare with the record of several other 
internationals.�  
  
Dit typisch Britse woordgebruik � het komt in het Amerikaanse Engels niet voor - werd al spoedig in 
het Nederlands overgenomen en bleef daar in zwang, getuige de volgende citaten:  
- Arthur Bridgett, de Engelse �international�, weigerde om gemoedsbezwaren op Goeden Vrijdag voor 
Sunderland tegen Tottenham Hotspur te spelen. (Alg. Handelsblad, 8.4. 1910)  
- De nieuwe Belgische [voetbal]internationals komen er langzamerhand beter in. (Telegraaf, 
14.12.1925) 
- Zij zagen hun beste internationals naar Italië verhuizen. (Het Vrije Volk, 10.12.1949) 
 

  



Als het voorkomt als tweede lid van een samenstelling kan het eerste lid een sport aanduiden, zoals 
bijvoorbeeld basketbalinternational, hockeyinternational, polo-international, voetbalinternational, 
volleybalinternational. Van andere aard zijn amateurinternational en oud-international.  
 
Deze in het Nederlands wijd verbreide betekenis is, vreemd genoeg, geruime tijd aan de aandacht van 
de woordenboekenmakers ontsnapt. Een lemma international bleef verbazend lang in de 
woordenboeken ontbreken. J.B. Drewes, die op grond van veel verzameld materiaal de Koeneneditie 
van 1974 een nieuw gezicht gaf, voerde deze term toen voor het eerst in, en definieerde de hier vereiste 
betekenis als (vgl. OED): �wie in internationale wedstrijden speelt�. In de meest recente Koeneneditie 
(1996) is dit gewijzigd in �sporter die in interlands speelt of heeft gespeeld�. De wakker geschudde Van 
Dale kwam in 1984 met de definitie (sindsdien niet meer gewijzigd): �iem. die zijn of haar land bij de 
internationale wedstrijden vertegenwoordigt.� De Koenendefinitie beperkt het gebruik tot sporten die in 
teamverband worden beoefend, en is daarmee misschien [p. 31] te nauw; de Van Daledefinitie sluit ook 
sporters in die als individuen aan internationale wedstrijden deelnemen en is daarmee misschien te 
ruim. Nader onderzoek zou moeten vaststellen bij welke sporten aan iemand het predicaat international 
toegekend kan worden. Beide definities houden er overigens geen rekening mee dat ook een 
scheidsrechter de status van international kan bereiken. Dit blijkt onder andere uit de onderstaande 
citaten: 
- Basketbalarbiter Henk Kleersnijder eerste noordeling met status van international (Nieuwsbl. v. h. 
Noorden, 16.10.82)  
- [Voetbal]scheidsrechter Mulder moet stoppen als international. (ibid., 27.11.87)  
 
Het substantief internationaal als nevenvorm 
 
Frappant is de vernederlandsing van �de international� tot �de internationaal�. Deze laatste aanduiding 
heeft geruime tijd naast de oorspronkelijke Engelse vorm bestaan, maar is inmiddels weer geheel uit 
beeld verdwenen. Het vroegst gevonden voorbeeld is het onderschrift �Onze internationaal W. 
Buitenweg� bij een foto in de Telegraaf van 15.12.1925. Veel voorbeelden zijn te vinden in Han 
Hollander�s Voetbalglorie (1936). Ook Het Vrije Volk van december 1949 levert nog flink wat gevallen 
op, zoals: �hij had nog niet voldoende vat op de internationaal� en de kop: �Bas Paauwe, oud-
internationaal, nu trainer�. Tegenwoordig vindt men alleen nog �de international�. We hebben hier dus 
een interessant geval van een aanpassing die later weer teruggedraaid is. Dit proces begon al in de jaren 
zeventig. In het Telegraafcorpus van oktober-november 1972 komt internationaal, naast de frequent 
gebruikte Engelse vorm, nog slechts één maal voor. Een laat voorkomen komt nog uit de Volkskrant 
van 11.3.85. De kop van het artikel spreekt van een internationaal, de tekst zelf heeft echter 
international. 
  
De vernederlandste variant werd destijds voldoende frequent bevonden om als enig vertaalequivalent te 
dienen in de door J. Gerritsen verzorgde edities van Ten Bruggencate�s woordenboek Engels-
Nederlands. Het figureerde daarin van de 16de druk (1962) tot en met de 20ste (1990). In de 21ste druk 
(1997) is het nu verwijderd. Pas daar wordt zwart op wit aangegeven dat de sporter die in het Engels 
international heet, ook in het Nederlands zo genoemd wordt (of mag worden). Ook het Prismadeeltje 
Vreemde Woorden (1956) kende onze sporter alleen maar als internationaal. Pas in de tiende druk 
(1987) wordt een lemma international toegevoegd, waarnaar de sportfiguur dan verhuist.  
  
Een laatste vraag is of de vorm �de internationaal� in het Nederlands wel �goed gevormd� mag heten. 
Zou het eigenlijk niet �de internationale� moeten zijn (een woordvorm die, zie beneden, trouwens met 
andere betekenis ook in het Nederlands voorkomt)? Een gesubstantiveerd adjectief treedt immers 
doorgaans op in de verbogen vorm: vergelijk �de blinde�, �de dikke�, �de domme�, �de zieke�. Dat 
betekent echter niet dat de onverbogen vorm nooit voorkomt. �De internationaal� sluit aan bij een 
andere, minder productieve, categorie, waartoe onder andere behoren �de koloniaal�, �de liberaal�, �de 
provinciaal� en, met ander woordeinde, �de Katholiek�, �de komiek�, �de debiel�, �de crimineel�, en ook 
natuurlijk �de autochthoon� en �de allochthoon�. (Zie hierover Schultink 1962: 76-77).  
 
b. E. international = N. interland(wedstrijd) 
 
Dat E. international als aanduiding van een internationale wedstrijd niet in het Nederlands is 
overgenomen, toont nogmaals aan dat in het ontleningsverkeer woordbetekenissen worden 
overgenomen, niet, zoals sommigen wel eens denken, woordvormen met alle betekenissen die ze in de 
brontaal bezitten. 

  



  
Het oudste citaat in de OED (pas toegevoegd in het Supplement van 1976) is afkomstig uit de North 
British Daily Mail van 7 april, 1890: �Their goal was again and again besieged in a way never before 
seen at the close of an international.� 
  
In de woordenboeken verschijnt het verkorte Nederlandse equivalent, de interland, voor het eerst in 
Koenen 1974, Van Dale volgt in 1976. Het vroegste voorkomen in de Aanvullingen op het WNT dateert 
van 1964. Nog iets eerder vinden we het als ingang in de 15de druk van Ten Bruggencate NE (1959). 
De langere vorm interlandwedstrijd had al eerder erkenning gevonden in de woordenboeken. Dat 
woord staat in Koenen 1952 en in Van Dale 1948 (d.w.z de zesde editie van het Handwoordenboek). 
Kramers� Woordenboek Nederlands had het nog iets eerder in zijn eerste editie van 1946. Het eerste 
voorkomen zal zeker nog verder teruggevoerd kunnen worden. Het komt ook voor, zo deelt Johan 
Gerritsen mij mee, in Joris van den Bergh, Mysterieuze krachten in de sport (1941). Het is misschien 
raadzaam erop te wijzen dat het jaartal 1924 in het artikel INTERLANDWEDSTRIJD in de 
Aanvullingen op het WNT niet verwijst naar een vroeg gebruik van dit woord zelf, maar naar enkele 
destijds gangbare equivalenten van dit fenomeen.  
  
Opmerkelijk aan interland is het meervoud op �s: interlands gehoorzaamt niet aan de regels [p. 32] 
voor Nederlandse meervouden, die *interlanden zouden doen verwachten.  
 
c. Internationals in de economische sfeer. 
 
De OED geeft de definitie �international bonds� bij een citaat uit de Westminster Gazette van 17 
september 1909: �Internationals featureless�. (�Internationals flauw� zou de kop boven een 
vergelijkbaar Nederlands beursbericht luiden.) In de �second edition� van de OED (1989), waarin, om 
de levensduur van een betekenis te illustreren, veel extra citaten zijn opgenomen, is dit het enige citaat 
gebleven, wat doet vermoeden dat deze betekenis slechts kortstondig in zwang is geweest. Het geeft 
bovendien te denken dat deze in geen enkel hedendaags middelgroot woordenboek is overgenomen. 
Wat de Amerikaanse dictionnaires betreft, heeft ook alleen de grote Webster de betekenis �international 
stock�. Terwijl status en levensduur van dit woordgebruik in het Engels derhalve enigszins duister zijn, 
is de toestand voor het Nederlands beter traceerbaar. Er blijft echter vooralsnog een probleem 
betreffende het tijdstip van overname. De jaartallen 1909 voor het Engels en 1958 voor het vroegst 
geregistreerde Nederlandse gebruik liggen te ver uiteen.  
  
Anders dan de Engelse, vermelden hedendaagse Nederlandse woordenboeken deze betekenis nog 
steeds, zij het dat ze er weer laat mee voor de dag kwamen. Koenen 1974 was er ook hier het eerst bij 
en definieerde als: �internationaal aandeel, fonds dat op verschillende beurzen ter wereld wordt 
verhandeld, in tegenstelling tot een lokaal fonds�. Van Dale neemt deze economische definitie pas op in 
1986. Zandvoort 1964 heeft een vroeger citaat uit het Alg. Handelsblad van 25.2.1958.  
  
Een voorbeeldzin in Koenen 1974 geeft nog extra informatie: tot de ~s worden slechts gerekend 
maatschappijen die in verschillende landen werkzaam zijn, hetzij rechtstreeks hetzij via 
dochtermaatschappijen of deelnemingen en wier aandelenbezit een zekere omvang heeft. Hier blijkt dat 
het Drewes is ontgaan dat de definitie niet beperkt mag blijven tot aandelen: ook de maatschappijen 
zelf kunnen kennelijk worden aangeduid als internationals. Het enige woordenboek dat dit gebruik 
honoreert is het Van Dale Groot Woordenboek Hedendaags Nederlands (1984). De aanvullende 
definitie �concern dat deze [aandelen] uitgeeft�, is vreemd genoeg niet doorgedrongen tot de Grote Van 
Dale.  
  
Nog niet zo lang geleden kwam de term veelvuldig voor in koppen boven beursberichten, waarna in de 
tekst zelf van �internationale fondsen� werd gesproken. Een ondubbelzinnig voorbeeld van de andere 
betekenis wordt geleverd door het citaat: �De grote Nederlandse internationals zouden ook het 
slachtoffer kunnen worden van een mega-overname.� (Volkskrant 5.11.88). Hier had ook 
�multinationals� kunnen staan, een woord dat in het GWHN met de bekende dubbelschachtige pijl als 
variant wordt gegeven.  
  
Opvallend is dat het woord �internationals� de laatste jaren niet meer in de beursberichten voorkomt. Is 
het begrip misschien niet langer relevant? 
 
 

  



3. De Internationale 
 
Ook hier kunnen we een Engels voorbeeld in stelling brengen. De indeling van het lemma international 
in de OED vermeldt onder B. b. �(with capital I.) = International Working Men�s Association.� Dit was 
de Engelse benaming voor het door Karl Marx in 1864 in Londen opgerichte algemene 
werkliedenverbond, dat nadien nog verschillende doorgenummerde opvolgers kende. In de landen waar 
de arbeidersbeweging vaste voet kreeg werd steeds de korte benaming gebruikt. Voor de Nederlandse 
benaming De Internationale legt het WNT rechtstreeks verband met het Engels: deze heet gevormd 
�naar Eng. the International.�  
  
Het is misschien interessant nog even naar de vorm van dit gesubstantiveerde adjectief te kijken. 
Vergelijking met vormen als �de blinde�, �de dikke�, �de zieke� etc. (�iemand die, of iets dat X is�) ligt 
niet voor de hand. Ook hier hebben we ongetwijfeld te maken met een elliptische verkorting, zoals ook 
wordt aangenomen voor het Duitse �Internationale�, dat verklaard wordt als �Kurzform von 
Internationale (Arbeiterassoziation)�. Wat voor het Nederlands de volle vorm is, is misschien niet 
meteen duidelijk; Oosthoeks Encyclopedie heeft �voluit de Internationale Arbeidersassociatie�. Omdat 
het vroege socialisme in Nederland sterke banden met Duitsland had (het lauwe Groot-Brittannië kon 
niet als inspiratie dienen) lijkt het plausibeler de identieke Duitse benaming als voorbeeld voor het 
Nederlands te zien.  
  
Verkorte benamingen zijn in het Nederlands voor namen van organisaties allerminst ongebruikelijk. 
�De Internationale� kan men gelijkstellen met benamingen voor verzekeringsmaatschappijen als �De 
Amersfoortse� of �De Onderlinge�, hypotheekbanken als �De Tilburgsche� of �de Friesch-
Groningsche�, en met dat van een blad als �De Groene� (Amsterdammer).  
 
[p. 33] 4. Het adjectief international / internationaal in postpositie. 
 
Ten slotte moet genoemd het gebruik van het Engelse adjectief, in oorspronkelijke of vernederlandste 
vorm, in namen van bedrijven en instellingen.  
  
Als voorbeeld kunnen we nemen het ook in Nederland bekende Amnesty International, de organisatie 
die zich zo noemt omdat ze over de hele wereld actief is. Alles wat internationale uitstraling heeft of 
ambieert, kan zich op deze wijze manifesteren. Hierbij gaat het niet alleen om in Nederland gebruikte 
volledig Engelstalige benamingen, zoals bijvoorbeeld het destijds bekende bladenconcern Time-Life 
International en de creditcardmaatschappij American Express International. Ook Nederlandse 
bedrijven kunnen op deze wijze naar buiten treden. Denk aan Vendex International. Opmerkelijk zijn 
ook de titels Voetbal International en Sport International van twee Nederlandse sportbladen. Het wordt 
lichtelijk ridicuul, wanneer bijvoorbeeld een Groningse kapper op zijn winkelruit Coiffures 
international aanbiedt. 
 
Ook de Nederlandse vorm duikt niet zelden op, nogal triviaal in Mode Internationaal bij een Groningse 
kledingzaak, meer serieus in Multiple Sclerose Internationaal, in het briefhoofd nader verklaard als 
�Stichting ter Ondersteuning van Patiënten, Onderzoek & Nieuwe Technologie.�  
  
De naam van de zeeslepersfirma �Smit Internationale� wijkt af van dit patroon. De onderneming 
verklaart de taalkundig uitzonderlijke vorm �Internationale� (brief 19.3.84) als voortkomend uit de 
wens de beide namen van de fusiepartners L. Smit & Co�s Sleepdienst NV en NV Internationale 
Sleepdienst Maatschappij in de nieuwe naam te verwerken en herkenbaar te houden. �Onze Engelse 
naam is overigens Smit International�, aldus de brief.  
 
De hier ter sprake gebrachte gegevens betreffende het gebruik van de woordvorm international zouden 
als volgt in een woordenboekartikel ondergebracht kunnen worden:  
 
1international <bn in postpositie> internationaal. In navolging van geheel Engelse benamingen als 
Amnesty International, Time-Life International, ook in postpositie gebruikt in namen van Nederlandse 
bedrijven en bedrijfjes (Club International, Coiffures International, Vendex International) en 
bladentitels (Sport International, Voetbal International).  
2international <de; -s> 1. (sport) a. sporter die deelneemt of heeft deelgenomen aan 
interlandwedstrijden. b. scheidsrechter die internationale wedstrijden mag leiden. Scheidsrechter 
Mulder moet stoppen als international. (Nieuwsbl. v.h. Noorden, 27.11.87). Samenst. o.a. hockey-

  



international, oud-international, polo-international, voetbalinternational. 2. (econ.) a. fonds dat ook 
op buitenlandse beurzen verhandelbaar is; internationaal fonds. De vijf internationale fondsen, de 
zogenoemde internationals (Koninklijke Olie, Unilever, Philips, Akzo en KLM) zijn ook op de beurs 
van Wall Street genoteerd. (Volkskrant, 1.12.90) b. (ook multinational) internationaal opererende 
onderneming. De grote Nederlandse internationals zouden ook het slachtoffer kunnen worden van een 
mega-overname. (Volkskrant, 5.11.88) 
 
Commentaar blijft zoals steeds welkom. 

Verwijzingen 
Schultink, H. (1962). De morfologische valentie van het ongelede adjectief in modern Nederlands. Den 
Haag: Van Goor Zonen.  
Zandvoort, R.W. (1964). English in the Netherlands. A study in linguistic infiltration. Groningen: J.B. 
Wolters. 
 
AANVULLINGEN EN CORRECTIES 
(JP) 
[NB. De correcties zijn reeds in het vorige nummer aangebracht] 
 
1. De Stuka (wie zoekt zal vinden.) 
 
In de vorige Woordenaar (p. 19) suggereerde ik dat het door gericht zoeken mogelijk moest zijn betere 
data te vinden voor bepaalde zaakwoorden. Voor de stuka, nu voorzien van het jaartal 1950 (Grote Van 
Dale), zou het �niet moeilijk moeten zijn uit krantenleggers een datum 1940 of 1941 op te diepen.� 
Eerdere data blijken zich ook op eenvoudiger wijze te laten vinden, namelijk door het raadplegen van 
daarvoor in aanmerking komende woordenboekedities. De geruchtmakende stuka werd al geboekstaafd 
in de 23ste druk van Kramers’ Woordentolk (1942) en, zoals Johan Gerritsen me liet weten, nog iets 
eerder in Ter Laans Beknopte Nederlandse Encyclopedie (1941). Hij wist ook een voorkomen te 
melden in het tijdschrift Vliegwereld 6/21 (1.8.1940), p. 287b, waar een voorbeschouwing werd 
gegeven op de verwachte Duitse invasie van Engeland: �De strijd zal beginnen met Stuka�s op de 
Engelsche kustbatterijen en met luchtbombardementen op de ter verdediging voorhanden Britsche 
vlooteenheden.�  
 
De Stuka is ook te vinden in de door Kruyskamp verzorgde vijfde druk van het Van Dale 
Handwoordenboek der Nederlandse Taal (1948), gebaseerd op hetzelfde materiaal als de grote editie, 
die twee jaar later verscheen. Wie met woordenboekdateringen werkt moet eigenlijk [p. 34] steeds even 
nagaan of een datering Van Dale 1950 niet met twee jaar vervroegd dient te worden. 

2. Crossen 

Harry Cohen liet weten dat de handeling aangeduid als een cheque crossen in België bekend was, maar 
dat men daar sprak van een cheque kruisen. Omdat betalen met cheques nu steeds ongebruikelijker 
wordt, verliest de uitdrukking, sinds 1986 als eerste betekenis aanwezig in de Grote Van Dale, aan 
gebruikswaarde.  
 
Jan van Donselaar gaf nog een aanvulling over de oorlogsbetekenis. In een boekje getiteld Het leven 
van een jongeman in de laatste twee oorlogsjaren. Anekdotes na een halve eeuw, opgetekend door Ies 
Zonneveld trof hij nog de samenstellingen crossersroutes, crossinglijnen, line-crossen, line-crosser en 
line-crossers aan. Twee citaten: �Nadat zijn duim weer was genezen, nam hij het �line-crossen� weer 
op.� �Even later zouden de Duitsers de Biesbosch op sleutelpunten bezetten. Dat verhinderde echter 
niet dat de �line-crossers� hun weg wisten te vinden.� 

 
  
BERICHTEN 
(JP) 
 
1. Een stelling over het Surinaams-Nederlands in de Van Dale 
 
Op 5 juni j.l. promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam de Nederlandse neerlandicus Michiel 
van Kempen op een proefschrift getiteld Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Een van de 
stellingen die aan dit proefschrift waren toegevoegd, luidde: �De wijze waarop in de 12e druk van Van 

  



Dale [bedoeld was de 13e, zo bleek bij navraag] Surinaams-Nederlandse woorden voor het eerst in de 
Van Dale-geschiedenis zijn opgenomen, is gebaseerd op willekeur en toont een totaal gebrek aan 
inzicht in de Surinaams-Nederlandse taalvariant.� 
  
 Jan van Donselaar, die deze stelling onder mijn aandacht bracht, ziet hiermee zijn eigen oordeel 
bevestigd. Over de zeer onbevredigende gang van zaken bij het incorporeren van meer Surinaams-
Nederlandse woorden in de nieuwe druk berichtte hij al eerder in de inleiding tot zijn artikel �Planten- 
en dierennamen uit Suriname in de Grote Van Dale (13e uitgave, 1999)�, gepubliceerd in Trefwoord 
(thans: www.fryske-akademy.nl/trefwoord) op 30 maart 2000. Hij concludeerde: �Het aangeleverde 
materiaal werd niet besproken, de redactie selecteerde en bewerkte het naar eigen inzicht.� Met als 
gevolg dat niemand kan begrijpen waarom een uit Suriname afkomstig woord nu eens wel en dan weer 
niet in Van Dale staat.  
 
2. De preutse Eudora 
 
Wie als Nederlander e-mailt met het Eudoraprogramma, zo wordt mij van bevriende zijde meegedeeld, 
kan vreemde ervaringen opdoen. Eudora waakt namelijk over de inhoud van de aan haar toevertrouwde 
boodschappen en verstuurt ongaarne onwelvoeglijke taal. Als daarvan naar haar oordeel sprake is, 
verschijnt het bericht: �Your message may cause offense� met de toelichting: �Your message to [X] 
regarding [Y] is the sort of thing that might get your keyboard washed out with soap, if you get my 
drift.� Dat is dus even schrikken, wanneer de keuze moet gemaakt tussen �Cancel� of �Send anyway�. 
Als de laatste optie wordt gekozen blijft het voze bericht trouwens voor straf enige tijd in de 
wachtkamer. 
 
Nu is Eudora alleen afgericht om Engels te besnuffelen en Nederlanders die nietsvermoedend in hun 
eigen taal communiceren zijn er vaak niet op verdacht dat iets niet door de beugel kan. Waarom is �een 
dik boek� onacceptabel? [p. 35] Eudora ziet natuurlijk onmiddellijk dat �dik� een camouflage is van 
�dick�, een van de vele benamingen voor het mannelijk lid. Aardig om te weten natuurlijk, en zo wordt 
ook duidelijk hoe Australiërs een vrouwelijke politieagent �a dickless Tracy� kunnen noemen. (Voor 
wie dit nader uitgelegd moet, Dick Tracy is een politieman in een alom bekende strip.) Vormgelijkheid 
is hier allesbepalend: verbogen �dikke� blijkt geen argwaan te wekken. 
  
Volgende punt: waarom in hemelsnaam weigert Eudora een naam met de voorletters �A.F.� te 
verzenden? Dit vergt enig denkwerk. De �F.� is niet moeilijk te raden. �The F-word� is immers een 
bekende aanduiding voor dat vreselijke woord dat fatsoenlijke mensen nooit in de mond zullen nemen, 
laat staan neerschrijven. Blijft de A. Die zal vast te maken hebben met een ander onnet woord, 
namelijk �arse�. �A.F.� zal in Eudora�s ogen, de afkorting zijn van �arse fucking�. Even bevestiging 
zoeken in het materiaal verzameld in Jesse Sheidlower, The F Word (New York, 1995). Daar vinden 
we niet de afkorting op zich, maar wel, met Amerikaanse spelling, assfuck, als zelfstandig naamwoord 
en als werkwoord, geïllustreerd met de nodige citaten en gedefinieerd als �engage in anal copulation�.  
  
Twee wegen staan open voor de Eudoragebruiker. Hij kan het irritante waarschuwingsapparaat 
uitzetten, wat tijdbesparing oplevert, of benieuwd afwachten wat er nu weer afgekeurd gaat worden. 
Dat laatste is natuurlijk een leuke manier om Engels �vulgar slang� op het spoor te komen.  
 
3. Hebreeuwse en jiddisje worden in het Nederlands 
 
Per schrijven van 22 augustus kondigt Sdu de spoedige verschijning aan van dit boek dat meer eenheid 
wil brengen in de schrijfwijze van genoemde woorden. Voor meer bijzonderheden zie men het artikel 
van Henk Heikens in De Woordenaar 6/1, pp. 1-5. Het boek telt 336 pagina�s, heeft het ISBN-nummer 
90-12-09293-0, en kost 22 EURO.  
 
4. Moerdijks oratie in druk verschenen 
 
Het woord als doelwit, Moerdijks rede uitgeproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder 
hoogleraar in de lexicografie aan de Universiteit van Amsterdam (zie bericht Woordenaar, 6/1, pp. 32-
33) is inmiddels in druk verschenen bij de Vossiuspers, UvA, ISBN 90-1629-247-1. 
 
 
[p. 36] 
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