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Door W.J.J. Pijnenburg 
 
Na Nicolaas van Wijk (Franck’s etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 1912), 
Reinder van der Meulen (Nederlandse woorden in het Russisch, 1959) en o.a. mijzelf (Bijdrage 
tot de etymologie van het oudste Nederlands, 1980) is Nicoline van der Sijs de volgende 
slavist(e) die een bijdrage levert aan de etymologie van het Nederlands. Als brug tussen de 
slavistiek en het Nederlands deed gewoonlijk de vergelijkende Indo-europese taalwetenschap 
dienst. Voor Van der Sijs zijn haar werkzaamheden aan de Atlas linguarum Europae van M. 
Alinei e.a. en haar medewerking aan P.A.F. van Veens, Etymologisch woordenboek (Van Dale) 
als relevante tussenstappen tot haar dissertatie te beschouwen. De verzorging van de tweede druk 
van laatstgenoemd werk, haar Leenwoordenboek 1996 en nu dit Chronologisch woordenboek 
maken duidelijk dat zij goed in het vak is ingevoerd. 

Om te beginnen kan ik vaststellen dat alle loftuitingen die Van der Sijs tijdens en na haar 
promotie ten deel zijn gevallen, mijn instemming genieten, voorzover die betrekking hebben op 
haar visie, durf, overzicht, werktempo, originaliteit. De Neerlandistiek beschikte tot op heden nog 
niet over een hulpmiddel als een chronologisch woordenboek (evenmin overigens als over een 
etymologisch woordenboek van het Oud- en Middelnederlands), maar om dan meteen uit te 
pakken met een zo omvangrijk en veelomvattend werk is toch een opmerkelijk feit. Minder 
gelukkig ben ik echter met de resultaten van haar zoek- en excerpeerwerk, dat het basismateriaal 
voor deze studie heeft geleverd. Ik zal in het vervolg de feiten voor deze stellingname aandragen. 

Eigenlijk krijgen we twee werken in één gepresenteerd: eerst een chronologisch 
woordenboek in die zin dat de volledige (in dit geval uit ruim 18.000 geselecteerde woorden 
bestaande) woordenschat wordt geordend naar het eerste optreden van elk woord in de 
schriftelijke overlevering van onze taal; daarnaast wordt de woordenschat opgedeeld in groepen 
die hetzij dezelfde herkomst hebben (leenwoorden), hetzij hetzelfde hyperoniem hebben 
(zinverwante woorden) of anderszins onder één noemer kunnen worden gebracht. 

Natuurlijk steekt het getal van 18.000 woorden schril af tegen de notie dat de 
woordenschat van het Nederlands toch enige honderdduizenden woorden groot moet zijn. Op p. 
31 wordt keurig uitgelegd, hoe de omvang van de behandelde woordenschat beperkt is. Allereerst 
door alleen ongelede woorden en ondoorzichtige samenstellingen op te nemen (een criterium, 
waar nogal eens van afgeweken wordt), verder door geen vaktaal of dialectwoorden en minder 
algemene woorden op te nemen (criteria waaraan evenmin streng de hand gehouden wordt). Men 
leze de precieze verantwoording op de betreffende pagina maar na. Uitgangspunt daarbij is het 
moderne Nederlands en het kritisch oordeel van de hedendaagse taalgebruiker. Toch zijn er ook 
nog beperkingen met een historisch en een semantisch aspect. De woordenschat van het 
Nederlands door de eeuwen heen bevat tal van woorden die in de moderne taal niet meer 
voorkomen; ook deze zijn niet in het bestand opgenomen. Dat is jammer, want ook zij kunnen 
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inzicht bieden in de vorm en betekenis van moderne woorden. Zo geeft het Mnl. bnw. ghehiere, 
ghehuere ‘vriendelijk, lief’ informatie over de vorming van het woord onguur, dat wel de 21e 
eeuw heeft gehaald. Het Onl. znw. wad ‘kleding’ verduidelijkt de vorming van het znw. gewaad. 
Vervolgens worden ook slechts die woorden opgenomen, die nu nog steeds dezelfde betekenis 
hebben, als in de tijd, dat ze werden opgetekend. Een moeilijk hanteerbaar criterium. Maar goed, 
keuze is keuze, en dat schept in elk geval duidelijkheid. Toch jammer van de vele oudere 
woorden. Aldus ontstaat naast de behoefte aan een etymologisch woordenboek van het Oud- en 
Middelnederlands, ook de behoefte aan een chronologisch woordenboek voor de betreffende 
taalfasen. 

Ook voor het overige blijkt, Van der Sijs geeft dat ook overal waar dat te pas komt grif 
toe, dat door de gemaakte keuzes en de gebrekkigheid van de bronnen (vooral van het oudere 
woordmateriaal) het resultaat met de nodige omzichtigheid tegemoet getreden moet worden. Hoe 
terecht haar kritiek op MNW en WNT ook is, het chronologisch bouwwerk is wel sterk 
afhankelijk van de genoemde woordenboeken: ‘De conclusie luidt dat hoewel dateren mét het 
WNT een bijna onneembare horde is, het zónder het WNT totaal onmogelijk is.’ (p. 38).  

Een van de meest ingrijpende en mede daardoor ook een van de meest discutabele 
beslissingen is geweest om woorden in een (veel) later afschrift, toch de datum van het verloren 
origineel mee te geven zonder dit apart aan te geven, zelfs als men de lezer aanbeveelt ‘over de 
hele linie een relativerende kijk op de dateringen te houden’ (p. 43). Dat de woorden uit de 
Wachtendonkse psalmen op 901-1000 gedateerd worden, terwijl ze alleen uit 16e en 17e-eeuwse 
afschriften fysiek voorhanden zijn, is nog te begrijpen. Het ware echter beter geweest deze 
hypothetische data te kenmerken, bijvoorbeeld door de gebruikelijke punthaken (vishaken). Van 
der Sijs meent echter: ‘Hier heb ik de vishaken om praktische redenen weggelaten’ (p. 36). Wat 
is daar praktisch aan? Ruimtebesparing? 

De zgn. Malbergse glossen uit de Lex Salica worden door Van der Sijs op 701-800 
gedateerd. Dat is vermoedelijk als de datering bedoeld van het handschrift A2, dat nu in 
Wolfenbüttel ligt en tussen 751 en 768 te Weissenburg geschreven is. De Urfassung van de Lex 
Salica wordt op 507-511 gedateerd. Naar de klankstand van de diverse glossen zijn diverse 
chronologische lagen te onderscheiden. Het zou nu toch noodzakelijkerwijs zo moeten zijn, dat 
de glossen tussen 511 en 751 in de diverse afschriften van het origineel zijn toegevoegd en dus 
eigenlijk ook deze laatste datering zouden moeten krijgen.  
 
Ik vind de in beide uitgaven in de titel opgenomen formulering chronologisch woordenboek wat 
laconiek. Uit het feit dat het boek in het Nederlands is geschreven, valt wel op te maken dat een 
chronologisch woordenboek van het Nederlands bedoeld is, maar het is toch een kleine moeite 
om dat er even bij te zetten. Bij Seebolds Chronologisches Wörterbuch des deutschen 
Wortschatzes. 8. Jahrhundert weet men uit de titel al precies waar men aan toe is. Verder wordt  
het begrip Nederlands niet nader gedefinieerd, zodat we met de zonderlinge mededeling 
geconfronteerd worden dat het woord wad in ca. 107 (Tacitus, Historiae (...): vadam) 
opgetekend, het oudste Nederlandse woord zou zijn. We zouden er om te beginnen op kunnen 
wijzen, dat de kopie waarin dit woord staat eerst van de 11e eeuw dateert, maar zo makkelijk wil 
ik me er niet vanaf maken. Traditioneel wordt het Nederlands in drie perioden ingedeeld: Oud-, 
Middel- en Nieuwnederlands. Nu is de begrenzing van die oudste periode een hachelijke 
onderneming, als eindterm wordt wel 1100 of 1150 of 1200 genoemd en het begin is zo mogelijk 
nog vager. Toch heb ik hiervoor nog geen datum genoemd gezien die verder terugreikt dan ca. 
500 na Chr. Daarvóór maakten de dialecten in onze gewesten deel uit van het Continentaal-
Westgermaans. Het is dan ook helemaal niet zeker, eerder integendeel, dat het dialect van de 
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Westgermanen die Tacitus het woord wad verschaften, hetzelfde is als het dialect van de groep 
die zich ruim driehonderd jaar later in onze streken vestigde. Ik vind dit wad dan ook geen 
Nederlands woord. 

Overigens is volgens de redactie van het Oudnederlands Woordenboek het woord 
(g)unnen, overgeleverd in de vorm ann op de zwaardschede van Bergakker [ca. 450], het oudste 
Nederlandse woord. Maar dat kan Van der Sijs niet opnemen in haar bestand, want het 
werkwoord (preterito-presens) unnen bestaat niet meer in het moderne Nederlands.  
 
Wat is er nog meer opmerkelijk aan deze monumentale studie? Immers, wie zoveel keuzes moet 
maken, moet veel verantwoorden. 

Ik begin met een passage op p. 83 die ik niet begrijp.  Nadat Van der Sijs het bekende 
rijtje van ‘deftige’ zuidelijke woorden en ‘gewone’ westelijke woorden (werpen : gooien e.d.) 
heeft gedateerd op oudste bewijsplaats, is haar conclusie: 
 

Wat nu opvalt aan de oudste dateringen van deze woorden, is dat zij op geen enkele wijze de kennis die we 
wel degelijk hebben, ondersteunen of bevestigen, namelijk dat er rond 1600 zeer belangrijke verschuivingen 
hebben plaatsgevonden (...). 

 
Hoe kun je door het toekennen van oudste dateringen aan woorden een verandering in de 
verspreiding van woorden opmerken, zonder ze eerst te lokaliseren en zonder tenminste twee 
meetpunten te vergelijken? Bovendien blijken sommige van haar zuidelijke woorden ook in 
Holland al oude rechten te hebben. Het genoemde gaarne (1100) is in Holland al in 1267 
aangetroffen, (op)heffen in 1284, heden, schoon, wenen en  zenden al in 1276-1300. Aan de 
andere kant is trouwen vanoudsher ook in Vlaanderen bekend. De zeven bewijsplaatsen in het 
VMNW stammen zelfs allemaal uit Vlaanderen. Van der Sijs plaatst het woord weliswaar in de 
rechter (Hollandse) kolom, maar het is in de dertiende eeuw in Holland niet aangetroffen. Ook 
mooi moet in Vlaanderen, blijkens de afleiding moyart (1288), bekend zijn geweest. Bovendien 
moeten we bedenken dat een gedateerde bewijsplaats nog geen definitief uitsluitsel geeft over de 
vraag of het hier een algemeen woord betreft. Kortom de ‘belangrijke verschuivingen’ kunnen 
niet op deze manier behandeld worden. 
 
Een volgende reeks vraagtekens komt op bij de behandeling van het abstracte achtervoegsel -te 
(p. 168 en volgende). Van der Sijs meldt dat dit achtervoegsel dient om abstracta van bijvoeglijke 
naamwoorden af te leiden en dat het in het Middelnederlands aanvankelijk -ede luidde. Na 
syncope van de -e- werd de vorm -de, die bij contact met een stemloze medeklinker tot -te werd. 
Uiteindelijk hebben alleen nog liefde, vreugde en weelde de -de behouden, zo luidt de slotsom. 
Maar er bestaat toch geen bijvoeglijk naamwoord weel of wel en geen vreug? 

Vervolgens (p. 169) leert Van der Sijs ons dat het woord diepte niet tot deze groep 
behoort, omdat het een ander suffix had, nl. -itha: Onl. diopitha. Maar alle woorden van deze 
groep hebben toch het suffix –de/-te < Oudnederlands -itha- < Germ. *-iþō? Vgl. Onl. fulitha 
‘vuilde, rotheid’, sconitha ‘schoonde, schoonheid’. Hoe zouden anders leemte en lengte (bij resp. 
lam en lang) aan hun umlaut komen? Op p. 170 komt dan eindelijk de umlaut ter sprake, maar 
ook hier is het besef van de identiteit van beide aangehaalde suffixen nog niet doorgedrongen.  

Uit de Oudnederlandse periode worden verder geen voorbeelden van dit type woord 
gegeven, hoewel diopitha ‘diepte’ natuurlijk wel hier thuishoort, samen met cuolitha ‘koelte’ en 
thurritha ‘dorte’ (dorte staat nog in de Van Dale). De hierboven geciteerde fulitha en sconitha 
vallen terecht af omdat ze in het Nieuwnederlands niet meer vertegenwoordigd zijn. De 
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opmerking (p. 170) op grond van haar dateringen (koel 1287 / koelte 1277), dat ‘koelte (...) zelfs 
tien jaar eerder aangetroffen [is] dan het woord koel waarvan het is afgeleid!’ wordt nog 
overtroffen door de werkelijkheid: koel 1253 naast koelte ca. 1000, dat scheelt 253 jaar.   

Uit de periode van het Vroegmiddelnederlands (1200-1300) zijn drie vormen opgenomen: 
breedte (1201-1225), koelte (1277) en grootte (1287). Toch is uit hetzelfde materiaal nog een 
aantal voorbeelden aan te halen: droogte (droechte 1285), gemeente (ghemeente ‘burgerij’ 1251-
1275),  *genoegte (genuchde ‘overvloed’ 1240), gewoonte (gewontte (1236), *houde (oude 
1285), koude (calde 1240), leemte (leemte ‘verlamming’ 1289), lengte (lingde 1285), liefde 
(lieuede 1291-1300), menigte (menechte 1280), *naakte (naecte 1285), *oudte (oude 1282), 
wijdte (wide 1266-1267), *zaalde ‘heil’ (saelde 1200). De met een * gemerkte woorden komen in 
het Nieuwnederlands niet meer voor. Van de overige voorbeelden heeft Van der Sijs er weliswaar 
twee, n.l. leemte en lengte, maar die zijn, deels om een begrijpelijke reden, van een latere datum 
voorzien.     

Bij oude en coude is een afleiding met -ī ook mogelijk: *aldī, resp. *kaldī, maar men 
verwacht dan elde en kelde, terwijl bij *aldiþa en *kaldiþa de zwakke middensyllabe na lange 
aanvangssyllabe gesyncopeerd wordt. In het geval *houde is er inderdaad een tweedeling te 
constateren houde < *χoldiþa en hulde < *χuldī. Bij breedte en wijdte kan men aarzelen, hoewel 
naast brede < *braidiþa eerder breide < *braidī te verwachten ware. Overigens is deze laatste 
vorm geattesteerd: breidde 1240. Merkwaardigerwijs is deze vorm breedte door Van der Sijs op 
p. 169 op 1201-1225 gedateerd (terecht!), op p. 170 echter op 1550 (waarom?). 

Wat is nu de oogst van deze kleine exercitie? We zetten de resultaten tot 1300 naast 
elkaar: 

 
Van der Sijs   recensent 

 
10e e.      diepte 
10e e.      dorte 
10e e.  [koelte 1277]   koelte  
1201-1225 breedte    breedte 
1236      gewoonte 
1240 koude 
1266-1267     wijdte 
1251-1275     gemeente 
1280      menigte 
1285 droogte 
1285      lengte 
1287  grootte    grootte 
1291-1300     liefde 

 
Deze paragraaf lijkt me niet de aandacht gekregen te hebben die voor een zinnige evaluatie van 
het woordmateriaal nodig is. Ook voor de volgende paragraaf “Het collectivum ge ...te’ (p. 171) 
geldt dat hetzelfde materiaal meer biedt dan Van der Sijs eruit gehaald heeft: 
  
   Van der Sijs  recensent 
 

1265-1270    gebuurte (ghebuurte) 
 1285     gebergte (gheberechte) 
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 1285   gebeente  gebeente 
 1285   geboomte  geboomte 

1285 gedarmte (ghedarmte) 
1285     genachte (ghenachte) 

 1287   gevogelte  gevogelte 
 
Bij de woorden op -nis (p. 166) mis ik toch de opmerking dat verreweg de meeste van deze 
woorden de huidige taal niet hebben gehaald. De Wachtendonkse Psalmen kennen een twintigtal 
voorbeelden, waarvan er maar twee in de lijst zijn opgenomen, deels overigens terecht, want de 
andere zijn in onze taal niet meer bekend (o.a. berouwnis, verwatenis, verbreukenis, verzoekenis, 
ijdelnis). Alleen zou ik (mensen)heugenis (Onl. (ge)hugenisse) toevoegen. 

Datzelfde geldt voor de tientallen voorbeelden uit het Vroegmiddelnederlands. Het 
rechtvaardigt m.i. de conclusie dat vorming met het suffix -nis tot in de dertiende eeuw productief 
was. Overigens zijn voor de dertiende eeuw nog toe te voegen: ontvangenis (untfancnisse 1240), 
begankenis (zie Van Dale; begancnisse 1240), verdoemenis (verdumenisse 1240), droefenis 
(bedruuenisse 1240), vergiffenis (vergefnisse 1240), geschiedenis (geschinnisse), ergernis 
(ergernisse 1240) en verrijzenis (verrisenesse 1285). Naast deze toevoegingen kom ik, nog steeds 
op grond van hetzelfde materiaal, tot de volgende antedateringen: erfenis 1268 tegen 1399 (-131), 
schennis 1265-1270 tegen 1301-1400 (-30), verdoemenis 1240 tegen 1285 (-45), droefenis 1240 
tegen 1450 (-210) vergiffenis 1240 tegen 1320 (-80), geschiedenis 1240 tegen 1401-1500 (-160), 
evt. ergernis ‘verslechtering’ 1240 tegen 1566-1568 (-326; toegegeven, met betekenisverschil), 
evt. verrijzenis 1285 naast herrijzenis 1852 (-567). 

Men zal hierbij toch met mij tot de conclusie moeten komen, dat niet optimaal van de 
bronnen gebruik is gemaakt. Dat maakt algemene uitspraken over taal twijfelachtig. Zo staat op 
p. 63: ‘Het is interessant om te zien dat woorden met eenzelfde stam in heel verschillende tijden 
uit heel verschillende talen zijn geleend.’ Tot staving van deze bewering staat als eerste woord 
opgegeven: ‘1240 organist ‘orgelspeler’ < Frans’. Voor zover ik weet is echter het woord 
organist in de dertiende eeuw niet aangetroffen. De bron, het Glossarium Bernense, geeft 
organistre dat niet ‘organist’, maar ‘draailier’ betekent. Weliswaar staat ook organista in dit 
glossarium, maar dat is Latijn en heeft als interpretament Mnl. orgenere ‘organist’. 

Ook het gegeven dat woorden die het Nieuwnederlands niet gehaald hebben, niet worden 
opgenomen, leidt soms tot verkeerde conclusies. Op p. 156 worden de samenstellende afleidingen 
(bevelhebber e.d.) behandeld. De conclusie m.b.t. de opgegeven voorbeelden luidt: ‘De woorden 
dateren allemaal van na het Middelnederlands.’ Maar het Middelnederlands kent wel degelijk 
afleidende samenstellingen van dit type: crikhoudere ‘bep. ambtenaar’, lett.: krukdrager’, 
croocwinder ‘kapper’, lett.: krullendraaier, culcsticker ‘matrassenmaker’, wolslaghere ‘kaarder’, 
houtbrekere ‘houthandelaar’, maar deze zijn op grond van het continuïteitscriterium niet in het 
bestand opgenomen. 

 
Het boek behandelt weliswaar de woordenschat door de eeuwen heen, maar is voor de moderne 
tijd wel een beetje hollandocentristisch. Let eens op de behandeling van de muntnamen. Het 
kopje luidt (p. 443): Nederlandse muntnamen. De argeloze lezer denkt: o, de namen van de 
munten in het Nederlands. Mis, het gaat om de munten van Nederland, ondanks de zinsnede: “In 
de Lage Landen hebben de volgende munten ooit als betaalmiddel gegolden.” Men verwacht dus 
na 1830 het optreden van de frank, de centiem e.d., maar dan komt men bedrogen uit. De frank 
wordt wel genoemd, maar onder de ‘officiële munteenheden van diverse landen’ (p. 439 en 440): 
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1382 frank : ‘oude muntnaam, munteenheid van o.a. Frankrijk en België’. Van de centiem geen 
spoor! 

Van minder belang, maar toch opmerkenswaard, is de aarzeling die soms optreedt bij de 
formuleringen van Van der Sijs. 

 Op p. 218 worden bijvoorbeeld de Keltische leenwoorden ijzer en lood behandeld en 
omschreven met ‘chemisch element’. Maar de Germanen hebben aan het Keltisch toch niet de 
woorden voor chemische elementen ontleend, maar woorden voor het metaal ijzer en het metaal 
lood. 

Bij klophengst (p. 351) staat: ‘De klophengst komt uit het Duits; hij dankt zijn naam aan 
de wijze van castreren (de testikels worden met een hamer verbrijzeld) en het woord zal samen 
met de nieuwe techniek overgenomen zijn.’ Of is ‘techniek’ hier ironisch bedoeld? 

Zo lezen we bij kutzwager (p. 364) de definitie ‘man die met dezelfde vrouw geslapen 
heeft’. Dus al die brave monogame mannen, die steeds met dezelfde vrouw slapen, zijn nu 
kutzwagers? 

Het zijn wat speldenprikjes in een werk dat overigens best tegen een stootje kan. 
 

De ordening van het materiaal naar bijeenhorende groepen woorden met daarbij een schat aan 
taalkundig, taalhistorisch, historisch en anekdotisch commentaar, zal in de toekomst een rijke 
bron blijken voor veel stukjesschrijvers. Let daarbij op die columnisten die zich zullen 
vergalopperen en taal met zaakgeschiedenis gaan verwarren. “Wij Nederlanders kennen de 
erwtensoep als sinds 1778 ...”. 

Het geboden chronologisch overzicht zal menig vakgenoot uitdagen mee te werken aan 
een completering van de gegevens. Zelf was ik natuurlijk geprikkeld door de opmerking op p. 34: 
‘... wanneer het VMNW ter beschikking komt, zal dit waarschijnlijk maar weinig antedateringen 
opleveren.’ Welnu, het VMNW is inmiddels (sinds januari 2002) beschikbaar. Als boek is het 
natuurlijk veel overzichtelijker dan de 26 losse en tijdens de finale correctie nog grondig 
bijgewerkte proefafleveringen, waarmee Van der Sijs heeft moeten werken. Ik heb de letter A 
eens doorgenomen en ik kwam tot de volgende antedateringen (in volgorde van het genoteerde 
tijdsverschil): 
 
(-316) aritmetica  ‘rekenkunde’ 1285 i.p.v. 1591 
(-270) assureren  ‘verzekeren’ 1240-1260 i.p.v. 1530 
(-266) apoplexie ‘beroerte’ 1287 i.p.v. 1553 
(-254) aangaande ‘betreffende’ 1501-1600 i.p.v. 1854-’55 
(-238) augustijn ‘monnik die leeft volgens de regel van de H. Augustinus’ 1285 i.p.v. 1523 
(-213) anno ‘in het jaar’ 1300 i.p.v. 1513 
(-118) aars ‘anus’ 1292 i.p.v. 1410 
(- 78) achterhoede ‘achterste troepen’ 1298 i.p.v. 1376-1384 
(- 71) aanvangen ‘beginnen’ 1279 i.p.v. 1350 
(- 55) appèl ‘beroep’ 1281 i.p.v. 1336-1339 
 
Verschillende data die beide binnen de dertiende eeuw vielen, ook al was dit 50 jaar, heb ik niet 
genoteerd. 

Bij sommige woorden zijn er kleine complicaties. Het bijwoord aaneen (1336) noemt Van 
der Sijs ‘van tijd’, terwijl het toch ook ‘van plaats’ gebruikt wordt: aaneensmeden. Dan is de 
oudste plaats ane ein 1284 (-152). 
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Hoe gaan we om met (kleine) morfologische verschillen? Onder afgunst verantwoordt 
Van der Sijs aveonst (1265-1270). Hoe rekbaar is dit principe? Van der Sijs heeft aardbei 1597, 
VMNW heeft ertbere 1240 (-357). Bij aantijgen ‘beschuldigen’ staat 1526, maar anetien komt al 
in 1265-1270 voor (-256); amber 1516, maar emmer en ammersteen 1287 (-229); ampul  1933, 
appulle 1286 (-647); antrax 1871, antraes 1265-1270 (-601); harmonie 1330, armonie 1276-
1300 (-30). 

De betreffende data uit het VMNW zijn natuurlijk algemeen bekend, maar hun relatieve 
waarde binnen de chronologie niet. Die is pas door het werk van Van der Sijs zichtbaar 
geworden. 
 
Het zou  prachtig zijn als de chronologische lijst van oudste dateringen kon worden verbeterd, 
aangevuld en bijgehouden en het zou nog prachtiger zijn als er een paar goede richtlijnen zouden 
komen. Ik geef enige voorbeelden, waarbij de consequente toepassing van de selectieregels beter 
resultaat oplevert. 

 Van der Sijs heeft in haar lijst het woord klokkenluider met de jongste betekenis 
‘personeelslid dat misstanden binnen de organisatie openbaar maakt’, gedateerd op 1987. Dat is 
toch een beetje merkwaardig. We kennen het woord klokkenluider (De klokkenluider van de 
Notre Dame) nog steeds in de oorspronkelijke betekenis van ‘iemand die de klok(ken) luidt’, al 
aangetroffen ca. 1240 in de vorm clocludere. Men kan nu volhouden dat klokkenluider als 
doorzichtige samenstelling buiten de opzet valt, maar ik blijf het vreemd vinden een oud woord 
als dit met het jaartal 1987 te zien. Daarbij valt op dat de behandeling bij werkwoorden als 
heengaan en  klaarkomen veel meer in overeenstemming is met wat ik als ideaal zie, terwijl toch 
ook hier, telkens in het eerste geval, van doorzichtigheid sprake is: 

heengaan ‘weggaan’ 1599, naast heengaan ‘sterven’ 1635; 
klaarkomen ‘gereedkomen, volbrengen’ 1819, naast klaarkomen ‘een orgasme hebben’ 

1914;  
 Bij woorden met veel betekenissen kan dit leiden tot een vrij uitgebreide structuur. Overigens is 
het eerste voorbeeld, heengaan, in de opgegeven betekenis al in 1240 aangetroffen in de vorm 
henen gaen (–359). 
  
Ik heb er hiervoor al op gewezen dat het oudste ‘Nederlandse’ woord wad in deze studie wordt 
gedateerd op 107 n. Chr., terwijl het eerst in een afschrift uit de elfde eeuw is aangetroffen. Ook 
op het vlak van afschriften, interpolaties,  toevoegingen en dorsale notities op oudere documenten 
zou moeten worden afgesproken wat kan en wat niet kan. Zo dateert Van der Sijs het woord 
Kerstmis ‘feest van Jezus’ geboorte’ op 1274 en verwijst naar CG I 1 273. Het in de betreffende 
oorkonde gebruikte woord voor Kerstmis is echter medewintra: ... te gheldene telken medewintra 
... ‘te betalen op elke Kerst’. Later, in de 16e eeuw, heeft een archivaris deze mededeling hertaald 
in een eigentijdse versie en deze op de achterzijde van het document genoteerd: ... telken 
kerstmisse. Het is evident dat de datering van Kerstmis, althans op grond van deze gegevens, 
opgeschoven zou moeten worden van 1274 naar 1501-1600. Gelukkig heb ik een vroeger 
alternatief in de aanbieding: ... te heffen te Kersmesse ... (Sint-Truiden 1394 (Moors, De 
oorkondentaal in Belgisch-Limburg, p. 301)). 

Interpretatieverschillen bij de lezing van woorden op grond van een oudere spelling 
kunnen ook tot verschillende resultaten leiden. Het bijwoord van richting werwaarts staat bij Van 
der Sijs genoteerd voor 1552. Wat dan te denken van de volgende versregel: Evstaes ne wiste 
waerwaerts gaen. ‘Eustatius wist niet waarheen te gaan’ (Oost-Vlaanderen 1291-1300). Men kan 
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lezen werwerts, werwarts, warwerts en warwarts, maar het betreft natuurlijk het Nederlandse 
werwaarts. De tijdwinst is hier dan 252 jaar. 

Het onbepaald voornaamwoord alles wordt op 1599-1607 gedateerd. Maar neem nu eens 
volgende passage uit de Lutgard (vss. 1934-1936): 

 
Want alles dis dat gi begert 
Dis es v onstich ende hout 
Die got die alles heft gewout 
 
‘Want met betrekking tot alles wat u wenst, 
m.b.t. dat is ten opzichte van u gunstig en welwillend 
de God die alles in Zijn macht heeft.’ 
 

Strikt genomen betreft het in beide gevallen de genitief enkelvoud onzijdig van het 
voornaamwoord al. In het eerste geval is de genitief afhankelijk van onstich sijn ‘welwillend 
gestemd zijn (t.o.v.)’, in het tweede geval van ghewout hebben ‘macht hebben (over)’.  Maar is 
dit niet tevens de geboorte van het onbepaald voornaamwoord alles? De datering kan wat mij 
betreft terug van 1599-1607 tot 1265-1270 (-329). 
 
Een ander probleem vormen de woorden die we nu aaneenschrijven maar die vroeger nog een 
woordgroep vormden. Het bijwoord wellicht wordt op 1678 gedateerd. Laten we weer eens naar 
de Lutgard kijken (vss. 10145-10147): 
 

Want also suar es dat uerdrit 
Dat het wel lichte suarre nit 
En mochte sijn na minen wane 
 
‘Want zo zwaar is het verdriet, 
dat het misschien niet zwaarder 
zou kunnen zijn, naar mijn mening.’ 

 
Natuurlijk, in het Middelnederlands zijn wel en lichte nog twee aparte woorden, maar toch kan 
wat mij betreft ook de datum van wellicht naar 1265-1270 worden opgeschoven (-308). 
 
Het is voor veel Nederlandstaligen zelfs nu nog duidelijk dat het voegwoord tenzij is ontstaan uit 
’t en zij, in het Middelnederlands et en/ne si. Dat geeft ons het recht de datering van tenzij 1453-
1497 eens nader te bekijken. In 1236 treffen we de volgende passage aan: 
 
alse dat iar gedan es, nemach mene in dit hus uordwardmer niet ontfan; het nesi bi der 
schepenen orloue. 
‘Als het jaar voorbij is, mag men hem in dit huis niet meer ontvangen, tenzij met toestemming 
van de schepenen.’   
 
We kunnen dit natuurlijk ook vertalen met drie losse woorden: ‘het zij dan’, maar dat neemt niet 
weg dat de Middelnederlandse woordgroep (h)et en/ne si hetzelfde is als ’t-en-zij ‘tenzij’ en dus 
op 1236 gedateerd kan worden (-217).  
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Een laatste probleem dat ik hier aansnijd is het isoleren van woorden uit samenstellingen en 
afleidingen. Het woord kul ‘testikel’ staat gedateerd op 1287. Het is echter alleen aangetroffen in 
de samenstelling beverscul. Natuurlijk veronderstelt de samenstelling beverscul het bestaan van 
een woord cul en is dus de datering van het woord op 1287 te verdedigen. Maar dan kan men ook 
het werkwoord heien, dat op 1350 staat, isoleren uit het compositum inheyen, dat al in 1297 
wordt aangetroffen (-53); verder kan spuien, gedateerd 1828, terug naar 1287 op grond van 
utespoyen (-541).  
 
De conclusie mag zijn dat deze omvangrijke studie in ruime mate tegemoet komt aan een 
behoefte binnen de Neerlandistiek (lexicografie, etymologie) om meer inzicht te krijgen in de 
bouw en de structuur van de woordenschat. Het resultaat is zo rijk aan gegevens en biedt zulke 
deels onverwachte inzichten, dat het boek ook bij de belangstellende leek veel interesse zal 
wekken. De slotopmerking van Van der Sijs op p. 565 kan hier dan ook herhaald worden, n.l. dat 
‘... het etymologische onderzoek, dat in Nederland de laatste decennia slechts geringe aandacht 
heeft gekregen, door dit boek een nieuwe impuls krijgt’. Hoewel ik het met deze opmerking maar 
ten dele eens ben (de opmerking in het door mij gecursiveerde deel kan wel wat gerelativeerd 
worden), vind ik niettemin dat dit werk op zich zeker als een impuls voor verder onderzoek 
aangemerkt kan worden. Welk ‘verder onderzoek’ dat mag zijn, hoeven we niet eens zelf te 
bedenken. Op p. 563-565 ontvouwt Van der Sijs haar ideeën in een vijfpuntenprogram. Daarvan 
had ik het laatste, t.w. ‘de samenstelling van een database van verdwenen woorden, met de 
dateringen van eerste en laatste voorkomen’, graag gezien als een integrerend onderdeel van het 
chronologisch woordenboek. Ik vind niet dat je voluit over ‘de vorming en ontwikkeling van de 
Nederlandse woordenschat’ kunt spreken, als je een belangrijk aspect buiten beschouwing laat, 
n.l. het verdwijnen van woorden (en betekenissen). De woordenschat van het huidige Nederlands 
is niet alleen geworden tot wat hij is door woorden te bewaren, maar ook door woorden onderweg 
te verliezen. Dus hoewel het etymologisch onderzoek op het gebied van de Nederlandse taal zeer 
zeker gediend is met een chronologisch woordenboek, kan het in deze vorm slechts de 
etymologische woordenboeken van de hedendaagse taal dienen.  

Ondanks deze kleine niet vervulde persoonlijke wens en ondanks mijn kritiek op de wat 
provisorisch  bijeengeharkte woordenschat, waar toch vele puntjes niet op de i zijn gekomen, kan 
ik zeggen dat met het beschikbaarkomen van dit chronologisch woordenboek, de historische 
taalkunde, de lexicografie, de etymologie en het semantisch onderzoek over een redelijk 
bruikbaar nieuw hulpmiddel kunnen beschikken. Dat het als leesboek voor de geïnteresseeerde 
leek en als inspiratiebron voor stukjes- en cursiefjesschrijvers en als aanknopingspunt voor 
toespraken dienst kan doen, had ik al opgemerkt. Kortom, heel de Nederlandse taalgemeenschap 
kan blij zijn met dit boek. Voor het Leenwoordenboek had Hugo Brandt Corstius voor Van der 
Sijs ‘een tuil [1555] met een gros [1745] gouden [1248-1271] anjers [1554]’ in gedachte. Ik heb 
hier alleen ‘gouden’ guldin [1100] nog kunnen antedateren. Ik denk dat we de virtuele gouden 
anjers kunnen vervangen door een boeket antedateringen, zodat de chronologische Lijst-Van der 
Sijs uitgroeit tot het ideale hulpmiddel bij de etymologische beschrijving van de Nederlandse 
woordenschat, waar zij uiteindelijk ook voor bedoeld is. 
 
Leiden, juli 2002 
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