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Het Groene Boekje 2015: wat minder 
praktisch dan z'n voorganger 
 
 
Henk Wolf 
 
 

Inleiding 
 
Het Groene Boekje of de Woordenlijst Nederlandse Taal bestaat al sinds 1954. 
Mensen in het Nederlandse taalgebied die willen weten hoe ze een woord volgens 
de officiële regels moeten schrijven, kunnen het daarin opzoeken. Het is geen 
woordenboek en geeft in principe geen betekenisinformatie. Als dat al eens gedaan 
wordt, is het om te kunnen zien over welk van verschillende homografe woorden een 
artikel gaat. Zo heeft het nieuwe Groene Boekje drie lemma's 'pad' met 
achtereenvolgens de semantische informatie 'koffiepad', 'dier' en 'weg'.  
 
Het Groene Boekje is ook uitdrukkelijk geen adviesgids als het gaat om de 
aanvaardbaarheid van woordvormen. In de nieuwste versie staat:  
 

"De opname van een woord zegt niets over de bruikbaarheid ervan in 
bepaalde contexten en het ontbreken van een woord betekent geen 
afkeuring." 

 
Ook is het Groene Boekje geen scheidsrechter als het gaat om vormvarianten. Er 
staan redelijk wat woorden in die slechts in detail van een ander opgenomen woord 
afwijken en zelfs woorden met een dubbelspelling. Voorbeelden zijn: 
'literatuur'/'litteratuur', 'la'/'lade', 'armoe'/'armoede', 
'werkwoordsvorm'/'werkwoordvorm', 'metallic'/'metalliek', 'bloes'/'blouse' en 
'hivvirus'/'hiv-virus'. 
 

De autoriteit van het Groene Boekje 
 
De autoriteit van het Groene Boekje is een van z'n intrigerendste aspecten. Is het 
boekje nu een illustratie van spellingregels of heeft het een zelfstandige prescriptieve 
autoriteit? En als het al regels voorschrijft, welke zijn dat dan? De onduidelijkheid 
wordt vergroot doordat er sinds 2005 niet eenduidig is geregeld in welk document de 
officiële spelling van het Nederlands beschreven staat. 
 
Tot 22 februari 2006 was de officiële spelling vastgelegd in het Spellingbesluit dat 
koningin Beatrix in 1996 heeft ondertekend. Dat besluit bevat een leidraad, die 
spellingregels voorschrijft en een woordenlijst, waarin voor zo'n zestienduizend 



 2 

woorden de spelling los van regels is voorgeschreven. Het Groene Boekje van 2005 
had alleen een illustratieve functie, net als z'n voorganger uit 1995, die nog als enige 
titel 'Woordenlijst Nederlandse Taal' had. De uitgave van 2005 bevatte de 
zestienduizend woorden waarvan de spelling voorgeschreven was en daarnaast nog 
zo'n 85 duizend woorden die waren geschreven volgens de regels in de leidraad, 
althans volgens de interpretatie die de redactie van die regels had. 
 
Op 22 februari 2006 trad in Nederland de Spellingwet in werking. Daarin werd 
bepaald dat het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie een officiële 
spelling mag voorstellen die in Nederland verplicht is voor overheidsorganen, 'uit de 
openbare kas bekostigde onderwijsinstellingen' en 'de examens waarvoor wettelijke 
voorschriften zijn vastgesteld'. Bij de inwerkingtreding van die wet werd de 
spellingregeling officieel verklaard die in 1994 en 1995 door het Comité van Ministers 
was vastgesteld. De facto was dat dezelfde spelling die door koninklijk besluit tot dan 
toe als officieel gold.  
 
De spellingregeling werd op 1 augustus 2006 vervangen door een nieuwe. Deze 
regeling is beschreven in het Besluit spellingvoorschriften 2005. Opnieuw was van 
duizenden woorden de schrijfwijze door middel van een woordenlijst (met een kleine 
letter) vastgelegd. Voor overige woorden golden spellingregels die beschreven 
stonden in een bijlage bij het Besluit, de zogenaamde 'leidraad'. Deze leidraad werd 
opgenomen in een boekje dat volgens het titelblad nog 'Woordenlijst Nederlandse 
Taal' heette, maar op de kaft 'het Groene Boekje' als titel en 'Woordenlijst 
Nederlandse Taal' als ondertitel voerde.  
 
Op dat moment verloor het Groene Boekje zijn illustratieve functie en kreeg het een 
zelfstandige autoriteit. Dat komt doordat er in de leidraad, die deel uitmaakt van het 
Besluit spellingvoorschriften 2005, wordt verwezen naar de Woordenlijst (met een 
hoofdletter), zijnde de Woordenlijst Nederlandse Taal of het Groene Boekje. Bij de 
redactionele opmerkingen van deze tekst staat: 
 

"De regels die hier worden beschreven, behoren tot de officiële spelling die is 
vastgelegd door de Nederlandse Taalunie. De Woordenlijst, die volgt op de 
Leidraad, is samengesteld op basis van die regels. Wanneer er twijfel bestaat 
over de toepassing van een regel, biedt de Woordenlijst uitsluitsel." 

 
In de leidraad wordt vervolgens bij diverse spellingregels afgesloten met de 
opmerking dat bij twijfel de Woordenlijst uitsluitsel geeft. 
 
Daarmee ontstond bovendien juridische onduidelijkheid, want de tekst van het 
Besluit spellingvoorschriften 2005 is niet als officiële spelling door het Comité van 
Ministers vastgesteld. Dat heeft op 25 april besloten de spelling van 1994 met een 
aantal specifiek genoemde wijzigingen te handhaven. Zo werden de beruchte 
"samenstellingen met een dierennaam als eerste lid die als geheel een plant 
aanduiden" als zelfstandige categorie uit de spellingsberegeling geschrapt, waardoor 
de 'paardekastanje' een 'paardenkastanje' werd. De leidraad beschrijft zelf ook 
specifiek dat de daarin beschreven regels behoren tot de officiële spelling, zoals te 
zien is in het citaat hierboven. Terecht kon de speller in Nederland zich nu afvragen 
of het Groene Boekje dan wel de tekst van het Comité van Ministers de officiële 
autoriteit was. 
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Onduidelijk is ook in hoeverre het Groene Boekje officiële voorschriften geeft op 
ander gebied dan spelling. In de leidraad staat: 
 

"De Woordenlijst spreekt zich alleen uit over de vorm van de woorden en, als 
het om zelfstandige naamwoorden gaat, over het woordgeslacht." 

 
De Spellingwet en het Besluit spellingvoorschriften 2005 gewagen alleen van de 
schrijfwijze van woorden. Het is onduidelijk in hoeverre mensen die beroepsmatig 
aan de officiële spelling gehouden zijn ook verplicht zijn het in het Groene Boekje 
aangegeven woordgeslacht te gebruiken. 
 
Het Besluit spellingvoorschriften 2005 is anno 2016 nog onverkort van kracht, maar 
in oktober 2015 is wel het nieuwe Groene Boekje op de markt. Dat heeft nu zowel op 
de kaft als op het titelblad als primaire titel 'Het Groene Boekje' (met drie 
hoofdletters). Op de kaft staat alleen nog in kleine lettertjes naast de titel de oude 
naam 'Woordenlijst Nederlandse Taal'. 
 

De macrostructuur 
 
Het Comité van Ministers heeft in 1994 besloten dat het om de tien jaar een nieuwe 
versie van het Groene Boekje zal uitbrengen. Voor de versie van oktober 2015 is de 
leidraad opnieuw integraal overgenomen. Er zijn geen inhoudelijke of redactionele 
wijzigingen in aangebracht. Op andere vlakken is er wel wat veranderd. Het 
opvallendst is dat na de groeispurt tussen 1995 en 2005 er nu gekozen is voor het 
opnemen van veel minder woorden. De nieuwste versie bevat slechts 52 duizend 
woorden, de helft van wat er in z'n voorganger stond. Daarvan zijn er tienduizend 
voor het eerst opgenomen. Voorbeelden zijn 'dyscalculie' 'twill' en 'smoothie'. 
 
In de versie van 2005 stond een uitvoerige technische toelichting op de 
opnamecriteria van woorden in het boekje. Het bevatte volgens die tekst een 
zogenaamde 'fsp-lijst', waarin woorden volgens de criteria frequentie, spreiding en 
periode geselecteerd waren. Daarnaast waren woorden opgenomen met een lastige 
spelling en minder algemene woorden uit specifieke maatschappelijke domeinen 
zoals de politiek. In de versie van 2015 ontbreekt zo'n technische toelichting.  
 
Wel staat erin beschreven dat de vijfduizend meest frequente woorden erin staan, 
net als een aantal woorden die in Suriname en de Antillen gebruikelijk zijn. Dat is een 
opvallende verandering. In de versie van 2005 werd kort verwezen naar het 
Surinaams-Nederlands, maar het Nederlands van de Antillen werd niet genoemd en 
Nederland en Vlaanderen kregen de meeste aandacht. Surinaams-Nederlandse 
woorden als 'zouk', 'tonka' en 'wiper' staan voor het eerst in de versie van 2015, net 
als bijvoorbeeld 'dushi' en 'keds' uit het Antilliaans Nederlands. 
 
Ook wordt in de versie van 2015 genoemd dat de woorden zijn opgenomen die het 
vaakst in de onlineversie zijn opgezocht. Woorden als 'gebruikmaken', 'locatie', 
'middeleeuwen' en 'product' zijn van die woorden die in de top 20 van meest 
opgezochte woorden in het elektronische Groene Boekje staan. Het bestaan van die 
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onlineversie is de reden om het papieren Groene Boekje niet verder uit te breiden. 
De onlineversie is wel gegroeid en bevat maar liefst 180 duizend woorden, meer dan 
drie keer zoveel als de papieren versie. 
 
Net als z'n voorgangers bevat het Groene Boekje van 2015 weinig informele taal. In 
de inleiding wordt vermeld dat er "enkele ingeburgerde woorden met de uitgang -ie of 
-ke uit het informele taalgebruik" zijn opgenomen. Voorbeelden daarvan zijn 'jochie', 
'sjekkie' en 'moeke'. Typische modieuze jongerentaal is sporadisch opgenomen: 
'awkward' en 'mocro' ontbreken, maar 'swag' en 'yolo' zijn wel opgenomen. Wat de 
reden is voor de algemene terughoudendheid op het informele vlak, wordt niet 
toegelicht. Ik vind haar wat verbazend, zeker nu informele taal ook vaak op schrift 
wordt gebruikt en temeer omdat het Groene Boekje uitdrukkelijk geen goed- of 
afkeuring van woorden wil uitspreken. 
 
Het Groene Boekje van 2015 bevat een aantal onderdelen die z'n voorganger niet 
had. Zo staat er een 'lijst van woorden zonder tussen-n' in. Die bestaat uit een pagina 
met drie kolommen woorden zoals 'apegapen' en 'spillebeen', die op basis van de 
leidraad met een -n- zouden kunnen worden geschreven. Verder bevat het boekje 
een lijst van zelfstandige naamwoorden die zowel een meervoud op een -n als op 
een -s kunnen krijgen, een lijst met versteende naamvalsvormen en een lijst met 
eigennamen en woorden zonder hoofdletter die daarvan zijn afgeleid. Al deze lijsten 
doen wat overbodig aan, omdat ze bestaan uit woorden die ook in de 
hoofdwoordenlijst voorkomen en dat is waarschijnlijk waar de meeste gebruikers 
zullen gaan zoeken. 
 
Nieuw is ook het onderdeel 'Taaladviezen'. Enigszins verwarrend bevat dit uitleg van 
spellingsregels die deels al in de leidraad staan. De leidraad staat voor in het boekje, 
terwijl de taaladviezen achterin staan, wat voor de gewone gebruiker erg onlogisch 
is. Het is ook onduidelijk in hoeverre de adviezen over zaken als het aaneenschrijven 
van voornaamwoordelijke bijwoorden en het gebruik van koppeltekens de officiële 
spelling van het Comité van Ministers volgen of worden uitgebracht op gezag van de 
redactie. Ten slotte is de praktische index helemaal achterin gehandhaafd. 
 

Het uiterlijk 
 
Hoewel het Groene Boekje van 2015 zo'n vijftigduizend woorden is kwijtgeraakt, is 
het zelfs iets dikker dan z'n voorganger (zie afb. 1). Als je beide boekjes openslaat, 
zie je meteen hoe dat komt (zie afb. 2 en 3). De pagina's van 2015 ogen veel 'witter' 
dan die van 2005. Er is een grotere letter gebruikt, met meer wit tussen de regels en 
een bredere ruimte tussen de twee kolommen. Heel veel artikels bestaan daardoor 
nu uit twee of drie regels. Dat geldt met name als het lemma een werkwoord is. In 
2005 waren artikels van meer dan één regel veel zeldzamer. Doordat alle regels op 
dezelfde positie links zijn uitgelijnd, is het in de versie van 2015 een stuk lastiger om 
in één blik te zien waar een artikel begint. Die onoverzichtelijkheid gaat ten koste van 
het gebruiksgemak. 
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Wat verder opvalt is het gebruik van twee kleuren. Waar het oude Groene Boekje 
alleen zwarte inkt gebruikte, gebruikt het nieuwe naast zwart ook groen. Zo is bij 
zelfstandige naamwoorden het bepaald lidwoord in groen voor het regelbegin gezet. 
 
Het groen is ook gebruikt om helemaal rechts op elke pagina een tabje aan te geven 
met daarin de letter waarmee de woorden op die pagina beginnen (zie afb. 4). De 
groene vlakjes zijn ook zichtbaar als het boek gesloten is, waardoor het makkelijk is 
om, als men het boek bijvoorbeeld bij de 's' openslaat, snel het begin van de 't'-
woorden te vinden. 
 
Net als z'n voorgangers is het Groene Boekje van 2015 stevig ingebonden in een 
groene omslag. Die is deze keer niet met stof, maar met een glimmend papiertje 
bekleed.  Dat dat minder duurzaam is, is te merken. Terwijl de versie uit 2005 en ook 
z'n verre voorganger van 1954 nog vrijwel onbeschadigd zijn, heeft het boekje van 
2015 al zichtbare krassen, blutsen en ingedeukte hoekjes. De tekst op de kaft en met 
name de kleine lettertjes op de achterkant zijn ook slecht te lezen doordat het papier 
glimt (zie afb. 5). 
 

De microstructuur 
 
Een typisch artikel in het nieuwe Groene Boekje is als volgt opgebouwd: in het vet 
staat het lemma, met bolletjes op de plaatsen waar het woord aan het einde van een 
regel kan worden afgebroken (overigens ook weer een zaak waarvan de juridische 
status onduidelijk is). Woorden waarbij iets in de schrijfwijze verandert als ze over 
twee regels worden verdeeld, zoals 'poëzie' dat dan z'n trema kwijtraakt, krijgen geen 
bolletjes in het lemma, maar in een herhaling van het woord tussen vierkante haken. 
In 2005 was die herhaalde woordvorm nog vetgedrukt, nu is hij in gewone letters 
weergegeven. 
 
Als het lemma een zelfstandig naamwoord is volgt in gewone letters tussen haakjes 
het woordgeslacht. Bij woorden die mannelijk en vrouwelijk kunnen zijn ontbreekt het 
woordgeslacht op die plaats. Dat is een verschil met de vorige versies. 
 
Als het lemma geen zelfstandig naamwoord is, wordt het tussen haakjes in afgekorte 
vorm gevolgd door z'n woordsoort. Afkortingen, die in het nieuwe Groene Boekje 
rijkelijk voorkomen, worden tussen haakjes in cursieve letters gevolgd door hun 
volledige vorm. 
 
Na lemma en informatie tussen haakjes staat er een komma en dan volgen in 
gewone letters flexievormen, ook weer met bolletjes op de afbreekpunten. Voor 
zelfstandige naamwoorden staat in de linkerkantlijn in groene letters het bepaald 
lidwoord. Eigenlijk is dat overbodig en ik kan me voorstellen dat het voor jonge 
gebruikers praktisch is, maar ik mis het zwartgedrukte 'de'-geslacht achter het lemma 
en zie het groengedrukte lidwoord in de kantlijn steeds over het hoofd. (Zie afb. 6 
voor een vergelijking tussen lemma's van 2005 en 2015.) 
 
Wat opvalt is dat er bij werkwoorden meer vormen zijn opgenomen dan in het 
Groene Boekje van 2005. Standaard zijn dat in de tegenwoordige tijd de eerste en 
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derde persoon enkelvoud en het meervoud, in de verleden tijd de eerste persoon 
enkelvoud en het meervoud, en het voltooid deelwoord. Ook informele vormen zijn 
opgenomen, zoals de eerstepersoonsvorm 'inhou' bij 'inhouden'. In 2005 werden bij 
werkwoorden standaard alleen de verledentijdsvorm van de eerste persoon 
enkelvoud en het voltooid deelwoord opgenomen. 
 

De onlineversie 
 
Ook voor 2015 was er al een onlineversie van het Groene Boekje. Die draaide net 
als de huidige op het webadres www.woordenlijst.org. De nieuwste versie is 
uitgebreid en ook verfraaid. Wie een woord intoetst in de zoekbalk, krijgt mooie 
overzichtelijke tabelletjes te zien. Bovenaan staat het lemma in blauwe letters met bij 
zelfstandige naamwoorden daaromheen in grijze letters de grammaticale informatie 
over woordgeslacht. Onder het lemma staat in zwarte letters tussen vierkante haken 
de afbreekinformatie en daaronder staat voluit in grijze letters de woordsoort. 
Vervolgens staan afleidingen met afbreekinformatie in een tabel. Bij homografen 
worden alle artikelen onder elkaar op het scherm getoond. Dat is heel praktisch.  
 
Erg jammer is dat het niet mogelijk is om in de onlineversie te bladeren. Als je de 
schrijfwijze van een woord niet weet, kun je niet wat rondneuzen in de lijst in de 
verwachting dat je de vorm dan wel tegenkomt. Voer je in de zoekbalk een niet-
bestaand woord in, dan krijg je wel suggesties, maar die geven niet altijd steun. Zo 
leidt het invoeren van 'enkete' tot de suggesties 'enkel' en 'enkele', maar word je niet 
op weg geholpen naar 'enquête'.  
 
De website heeft nog wat extraatjes die de papieren versie niet heeft. Zo kun je 
zoeken op afleidingen. Ik wilde zojuist bijvoorbeeld even de spelling van het woord 
'extraatjes' opzoeken. Dat kan. Ik kom dan uit bij het lemma 'extra' en vind in het 
bijbehorende artikel de vorm 'extraatjes' duidelijk groen gemarkeerd in een tabel. 
 
Bij werkwoorden geeft de website het volledige paradigma. Bij de introductie eind 
2015 zaten daar nog wat foutjes in. Zo werd bij 'willen' de vorm 'hij wilt' gegeven. Die 
fout is ondertussen gecorrigeerd. Jammer is dat de tweedepersoonsvorm enkelvoud 
in de tegenwoordige tijd niet in het schema past. Terwijl alle andere persoonsvormen 
netjes onder elkaar in de tweede kolom staan, staat 'loop jij' in de eerste kolom, 
waarin verder alleen persoonlijk voornaamwoorden staan. Ook zijn de tabellen voor 
mijn gevoel onnodig lang en ingewikkeld, doordat de eerste, tweede en derde 
persoon meervoud steeds een eigen rij in de tabel krijgen, ook al krijgen ze bij elk 
Nederlands werkwoord dezelfde persoonsvorm. Ook ben ik bang dat de extra 
informatie prescriptief geïnterpreteerd gaat worden en zelfs een rol gaat spelen in het 
onderwijs. Ik zie studenten nu al op www.woordenlijst.org nakijken of bepaalde 
werkwoordsvormen 'mogen'. 
 

Het gebruik in de praktijk 
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Vijf jaar geleden waren mijn woordenboeken, encyclopedieën en spellinghulpen 
artikelen voor dagelijks gebruik. Nu is dat niet meer zo. Heel veel staat nu op internet 
en als ik aan het typen ben, kan ik daar vlugger iets opzoeken dan in mijn 
boekenkast. 
 
Ook het Groene Boekje gebruik ik tegenwoordig hoofdzakelijk online. De website 
www.woordenlijst.org is uitstekend. Toch blader ik nog graag af en toe door het 
papieren Groene Boekje, uit ontdekkingslust of op zoek naar de juiste schrijfwijze 
van een woord. En omdat we in onze woonkeuken geen computer hebben, is het 
handig dat we daar over een papieren exemplaar kunnen beschikken. 
 
De oude en de nieuwe versie zijn niet radicaal verschillend. Ze doen allebei wat ze 
moeten doen: snel vertellen of een schrijfwijze officieel is of niet. Maar als ik moet 
kiezen tussen bladeren in het Groene Boekje van 2005 en dat van 2015, dan kies ik 
voor de oudste versie van de twee. Dat is hoofdzakelijk omdat er veel meer woorden 
in staan. Ook vind ik de presentatie van de grammaticale informatie overzichtelijker. 
De pogingen om het Boekje een publieksvriendelijker uiterlijk te geven zijn goed 
bedoeld, maar wat mij betreft niet helemaal gelukt. De informatie over de schrijfwijze 
is op een voor gebruikers onhandige manier over begin en einde van het boekje 
verdeeld en de extra woordenlijstjes missen volgens mij hun doel. Het oude boekje is 
bovendien slijtvaster.  
 
Ik kan me echter goed voorstellen dat leerlingen eenvoudig door het wat 
toegankelijker uiterlijk meer aangetrokken zijn tot de versie van 2015. Surinamers en 
Antillianen zullen door de opname van meer woorden uit hun deel van het taalgebied 
ook meer plezier aan de nieuwe versie beleven. En voor de schrijfwijze van die 
tienduizend nieuw opgenomen woorden hebben alle gebruikers toch het nieuwe 
boekje nodig.  
 
Hier besproken: 
Nederlandse Taalunie (2015), Het Groene Boekje. Woordenlijst Nederlandse Taal. 
Utrecht: Van Dale. 1216 pagina's. € 24,95. ISBN 9789460772832. 
 
24 februari 2016  
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De afbeeldingen 
 

 
Afb. 1 
 
 
 

 
Afb. 2 
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Afb. 3 
 

 
Afb. 4 
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Afb. 5 
 
 

 
Afb. 6 
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