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Een van de manieren om inzicht te krijgen in het verschijnen en verdwijnen van leenwoorden in een
ontvangende taal is ze te inventariseren in opeenvolgende uitgaven van hetzelfde woordenboek. In de
hier te bespreken dissertatie heeft Ulrich Busse dat gedaan voor Engelse ontleningen in het Duits.

Deze arbeid vond plaats in de algemene context van de werkzaamheden ten behoeve van het
AnglizismenWörterbuch waaraan te Paderborn onder leiding van prof. Broder Carstensen lange jaren,
ook door Busse zelf, is gewerkt. Dat woordenboek was vrijwel voleindigd toen Carstensen begin 1992
kort na zijn pensionering kwam te overlijden. Onder redactie van Busse verschijnt het thans bij Walter
de Gruyter. Het eerste deel (A-E) kwam eind vorig jaar op de markt, de volgende twee delen zullen nog
dit jaar volgen.

Voor deze dictionaire werd niet alleen een kolossale hoeveelheid gebruiksvoorbeelden verzameld, er
werd ook zorgvuldig nagegaan hoe en wanneer anglicismen bij eerdere gelegenheden in enig
woordenboek waren geregistreerd. In dit kader heeft Busses napluizen van ruim twintig edities van de
zogenaamde Rechtschreibduden dus nuttige gegevens opgeleverd voor het grote Anglizismen-
Wörterbuch.

Voor zijn dissertatie heeft Busse dit materiaal vervolgens aan een grondige analyse onderworpen en
het uit verschillende invalshoeken bewerkt en gerubriceerd. Het gaat daarbij beslist niet alleen om de op
zich overigens niet oninteressante getalsmatige ontwikkelingen. Ook veranderingen in de
verschijningsvorm, waaronder de flectie, variatie in de markering, en wijzigingen in het redactioneel
beleid worden belicht.

Zoals het in een proefschrift betaamt, worden alle gevolgde procedures nauwgezet verantwoord. Dat
begint al met de beslissing om de Rechtschreibduden, tot en met de achtste editie (1905) overigens
Orthographisches Wörterbuch geheten, als bron te nemen om de lotgevallen van anglicismen te
registreren. Is een spellingwoordenboek daarvoor wel het meest voor de hand liggende instrument?

Deze keuze blijkt vooral hierdoor bepaald dat geen ander woordenboek over een ruim honderdjarige
periode in zo veel nieuwe edities verscheen. Ter geruststelling van degenen die dit werk niet kennen
moet worden opgemerkt dat het voor het onderzoek in kwestie een schat van relevante gegevens bevat.
Anders dan in de oude edities van onze 'Woordenlijst voor de spelling van de Nederlandsche Taal'
(1866119147) en in ons huidige 'Groene Boekje', is in het Duitse spellingwoordenboek namelijk een zeer
groot aantal vreemde woorden opgenomen. Dat is eigenlijk heel logisch, want ze leveren voor de
gebruiker qua schrijfwijze en verbuiging immers niet zelden moeilijkheden op. Ook is de
Rechtschreibduden niet alleen maar een spellinglijst met wat grammaticale aanduidingen. Veel
trefwoorden zijn voorzien van etymologische en andere markeringen. Verder zijn door de jaren in
toenemende mate verklarende definities toegevoegd. De Duden-redactie is die kant uitgegaan omdat de
Rechtschreibduden in Duitse huishoudens het meest gebruikte, vaak zelfs het enige woordenboek is
gebleken. Editievergelijking brengt dus een uitgebreide hoeveelheid gegevens aan het licht.

Aardig in dit verband is dat tot aan 1945 de Rechtschreibduden doorgaans het eerste woordenboek
was dat een bepaald anglicisme opnam. Na 1945 verandert deze situatie. In de naoorlogse periode zijn
er verschillende nieuwe woordenboeken op de markt [41] ekomen, waaronder het Duden
Fremdwörterbuch, die, zoals Busse gewetensvol heeft uitgezocht, bij de opname van bepaalde Engelse
woorden een aantal jaren blijken voor te liggen.

Een interessante ontwikkeling vond plaats bij de uitspraakaanduiding. Deze is, voor een klein aantal
woorden, voor het eerst te vinden in de 9de druk (1915), en wel met gebruik van de lettertekens van



het gewone alfabet. Vervolgens werd in de 12de druk (1941) overgegaan op de fonetische tekens van
het lPA-alfabet. Dit systeem bleef, één editie uitgezonderd, in Oost-Duitsland gehandhaafd, maar in
West-Duitsland ging men al vanaf de 14de druk (1954) weer terug naar het oude systeem. Dit omdat
de fonetische tekens voor de gebruiker te moeilijk werden geacht.

Een bijkomende bijzonderheid van de naoorlogse periode is dat er na de Duitse tweedeling twee
Dudens gingen bestaan: een Oostduitse tegenover een Westduitse, die zich op verschillende wijze
ontwikkelden. Sinds de 'Wiedervereinigung' is er weer een gezamenlijke editie uitgekomen, die helaas
buiten het al vastgestelde tijdstraject van de dissertatie viel. Busses beschrijving daarvan, die een
fraaie afsluiting van zijn boek zou hebben opgeleverd, moet nu worden opgezocht in het artikel
'Anglizismen im "Einheitsduden''', Symposium on Lexicography VI. Proceedings of the Sixth
International Symposium on Lexicography, May 7-9,1992, at the University of Copenhagen.
(Niemeyer: Lexicographica. Series Maior, Band 57,1994, pp. 183-206). Het blijkt dat de nieuwe 20ste
druk (1991), wat de opname en lexicografische verwerking van de anglicismen betreft, nauw aansluit
bij de laatste Westduitse editie van 1986. Alleen voor de uitspraakaanduiding is men verrassenderwijs
weer teruggegaan naar het lPAalfabet. Op dit punt is dus de Oostduitse praktijk gecontinueerd.

Voordat naar de details van de opgenomen anglicismen wordt gekeken, wordt eerst een aantal
punten in meer algemene zin aan de orde gesteld. Allereerst moet worden bepaald welke lemma's als
anglicismen zullen worden meegeteld. Daarbij komt ook de bekende discussie over het verschil tussen
Lehnwörter (al aangepast aan de ontvangende taal) en Fremdwörter (niet aangepast) aan de orde. Uit
het gepresenteerde literatuuroverzicht blijkt echter dat dit een onderscheid is waarvoor het nooit gelukt
is harde criteria op te stellen.
Wat in het kader van de dissertatie onder een Anglizismus wordt verstaan staat het duidelijkst

opgesomd in het artikel over de 'Einheitsduden' (p. 183, noot 1): 'Anglizismus wird hier als Oberbegriff
für Britizismus und Amerikanismus verstanden. Als Anglizismus gelten die Lemmata, die in wenigstens
einer Auflage eine entsprechende etymologische Markierung aufweisen sowie deren Zusammen-
setzungen oder Ableitungen unabhängig davon, ob sie ein englisches Vorbild haben oder nicht.' Dit
houdt in dat ook hybride samenstellingen (Mischkomposita) en pseudo-ontleningen
(Scheinentlehnungen) worden meegenomen.

De kern van het boek wordt gevormd door de hoofdstukken 7 tot en met 11, waarin de inhoudelijke
ontwikkelingen van het Engelse woordbestand in de Rechtschreibduden worden beschreven. Daarbij
wordt eventuele groei of krimp nagegaan voor 20 gebruiksvelden. Sommige daarvan (zoals biologie,
eten en drinken, geneeskunde en politiek) bevatten, met alle veranderingen die in het termenbestand
door de jaren zijn opgetreden, een blijvend laag percentage anglicismen. De rubrieken mode,
natuurwetenschap/ techniek en sport noteren daarentegen een blijvend hoog percentage. Procentuele
groei vindt men tenslotte in de velden afkortingen, muziek, media, sociale wetenschappen, toerisme en
economie. Krimp komt voor bij de exotismen (duidelijk ten gevolge van redactioneel beleid) en wat hier
als 'Seewesen' wordt gekenmerkt.

Een vraag die beantwoord moet worden is of dit boek ook van belang is voor onderzoekers en andere
geïnteresseerden binnen het Nederlandstalig gebied. Het antwoord op deze vraag luidt zonder meer
bevestigend. Omdat het Duits en het Nederlands nu eenmaal sterk verwante talen zijn, geldt wat voor
de ene taal geldt vaak ook in hoge mate voor de andere. Wie zich bezighoudt met de studie van
vreemde woorden, en met de verwerking daarvan in woordenboeken, kan inderdaad nog heel wat van
onze oosterburen leren. Zo bevatten de twaalf dichtbedrukte pagina's met literatuurverwijzingen in
Busses dissertatie zeker de nodige items die wij met profijt zouden kunnen bestuderen. [42]



Zeer relevant voor ons zijn ook verschillende detailpunten waaraan Busse in aparte hoofdstukken
aandacht besteedt. Daartoe behoort zeker het punt van de etymologische markering, die in de
Rechtschreibduden door de jaren heen niet steeds volgens hetzelfde principe is aangebracht.
Verschillende gezichtspunten blijken in het bijzonder te hebben gegolden bij de toekenning van het
label 'amerik.', dat net als het Nederlandse 'Amerikaans', vaak te onpas wordt gebezigd. Enigszins
teleurstellend is dat niet in detail wordt besproken wat precies onder een Amerikanisme dient te
worden verstaan. (Voor de complicaties die zich hier kunnen voordoen, zie men bijvoorbeeld M.
Benson, E. Benson en R. Ilson, Lexicographic Description of English, SLCS, vol. 14, John Benjamins,
Amsterdam en Philadelphia 1986, pp.28-42.)

Niet minder interessant is het hoofdstuk over het woordgeslacht en de buigingsuitgangen van de
zelfstandige naamwoorden. Voor het Duits - en waarom zou het voor het Nederlands anders zijn?-
blijkt niet te gelden dat dubbelslachtigheid een kenmerk is van woorden die nog niet volledig in de
ontvangende taal zijn ingepast. Het hebben van meer geslachten komt namelijk even goed voor bij al
zeer oude ontleningen. Voor de spelling van de meervouden op -y blijkt in het Duits, net als in het
Nederlands, de neiging te bestaan om in langere samenstellingen het Engelse meervoud te gebruiken,
tegenover het inheemse bij simplicia. Aldus hebben we Short stories naast Storys. (De Herziene
Woordenlijst der Nederlandse Taal beveelt hier overigens consequent meervouden op -y's aan).

Leerzaam is ook het hoofdstuk over spellingaanpassingen, waarin verschijnselen worden behandeld
als de vervanging van c door k (Club wordt Klub), van sh door sch (Shampoo wordt Schampun) en van
slot-ss door -ft (Boss wordt Boß). Ook bij de zich thans afspelende zoveelste poging tot
spellingregeling in Nederland is het eerste punt weer een heet hangijzer. Het is hoogst interessant op
te merken dat, hoewel er na de 'II. Orthographische Konferenz' (1901) vele woorden met de c-spelling
werden 'eingedeutscht', variante vormen met de Engelse spelling bleven bestaan. Het is zelfs zo dat in
de Rechtschreibduden van de laatste decennia het aantal dubbelspeIlingen op dit gebied weer is
toegenomen. Hierbij moeten we bedenken dat in Duitsland niet de ongelukkige toestand heerst dat de
spelling van regeringswege wordt vastgesteld, waarbij volgens een bepaalde nu heersende mening
variante vormen ook nog volstrekt taboe worden verklaard. Een spellingwoordenboek als de
Rechtschreibduden laat zich zeker leiden door bepaalde overwegingen en principes, maar geeft voor
bastaardwoorden aanbevelingen die rekening houden met de heersende praktijk. Dat betekent dat de
c naast de k weer terrein terugwint, iets wat op het conto wordt geschreven van de 'groeiende
internationalisering', met name van de vaktalen. Dat nieuwere leenwoorden als 'container' en
'computer' in het Duits ooit nog met een k zullen worden geschreven wordt echter onwaarschijnlijk
geacht.

Welke woorden stonden er nu precies in al die edities, en welke veranderingen vonden bij ieder van
deze woorden plaats? Helaas worden lang niet alle woorden in de tekst van het boek in detail
behandeld. Om de zaak hanteerbaar te houden moest namelijk veel van het gerapporteerde
onderzoek steekproefsgewijs gebeuren. Dat voor die steekproeven zoveel mogelijk verschillende
trajecten werden gekozen was een aardig idee. Zo vinden we voor verschillende doeleinden de
anglicismen beginnend met respectievelijk de letter C, J, M en P in het licht gesteld. Een volledig
overzicht van de opgenomen Engelse woorden vinden we in Appendix 1. Ze staan daar alfabetisch
opgesomd per opeenvolgende editie, dus in 23 aparte lijsten. Van de mogelijkheid om ze te
verzamelen in één lange alfabetische lijst, met aanduiding van eerste verschijning of verdwijning, is
kennelijk afgezien omdat het dan onmogelijk zou zijn na te gaan welke woorden per editie werden toe-
gevoegd of afgevoerd. Dezelfde procedure is gevolgd voor Appendix II, waar het verschijnen en
verdwijnen van eigennamen per editie wordt gesignaleerd.

Wie wil weten wanneer bijvoorbeeld het woord corned beef of het woord crack voor het eerst in de
Rechtschreibduden verscheen moet dus even zoeken. Het eerste blijkt zijn opwachting te maken in de
4de druk (1893), het tweede in de 9de (1915).

Heilzaam is de gegeven waarschuwing dat uit de aanwezigheid of afwezigheid van een woord in
een woordenboek nooit mag worden geconcludeerd dat het woord in kwestie op dat moment al dan
niet in de taal voorkwam. Nieuwere woorden kunnen [43] ontbreken omdat ze door de redactie niet zijn



opgemerkt; soms worden ze ook om bepaalde redenen geweerd. Wel aanwezige woorden kunnen op
nogal lichtvaardige gronden zijn opgenomen; ook kunnen ze nog worden gehandhaafd als ze al uit het
taalgebruik zijn verdwenen.

Zoals duidelijk zal zijn geworden laat deze zorgvuldig opgezette en uitgewerkte dissertatie vooral
zien hoe de redacteuren van een bepaald woordenboek zijn omgegaan met een door de jaren
veranderend woordbestand aan anglicismen. Het boek heeft veel interessants te bieden aan een ieder
die geïnteresseerd is in de lexicografische verwerking van vreemde woorden. Het biedt ook zicht op
door de jaren veranderende praktijken daarbij. En niet te vergeten, het doet beseffen hoeveel
onderzoeksmogelijkheden er voor het Nederlands nog braak liggen.

Wie het daarnaast te doen is om de volledige geschiedenis en de complete inhoudelijke beschrijving
van anglicismen in het Duits moet te rade gaan bij het in de aanvang van dit artikel genoemde, helaas
bijzonder prijzige Anglizismen-Wörterbuch.

(Dit artikel is eerder verschenen in Trefwoord, 8, 1994, pp.40-43. De paginanummering van het
origineel staat tussen [  ] vermeld.)


