
EEN NIEUWE DRUK VAN HET VAN DALE GROOT WOORDENBOEK HEDENDAAGS NEDERLANDS 
 
Door: Jan Posthumus 
 
Bij Van Dale Lexicografie is onlangs een opzienbarend vernieuwde editie verschenen van het Groot 
Woordenboek van Hedendaags Nederlands. Dit recensieartikel plaatst de nieuwe editie in de historische context 
van ontstaan en ontwikkeling van dit woordenboek. 
 
1. Voorgeschiedenis 
 
1.1 Ontstaan en eerste druk 
 
De eerste druk van het Van Dale Groot Woordenboek van Hedendaags Nederlands (voortaan GWHN) kwam uit 
in december 1984, in hetzelfde jaar als de sterk herziene, nu voor het eerst driedelige, elfde druk van de Grote 
Van Dale (voortaan GVD). De nieuwe loot aan de Van Dale-stam was een opmerkelijke verschijning, een 
centraal onderdeel van Van Dale’s nieuwe serie Grote Vertaalwoordenboeken, waarvan de delen FN (maart 
1983), DN (oktober 1983) en EN (mei 1984) al het licht hadden gezien. De centrale functie van het GWHN, dat 
als onderdeel van de serie de letters NN op de rug droeg, was dat het woordbestand ervan de ingangen zou gaan 
leveren van de drie nog te publiceren delen NF, ND en NE. Een prijzenswaardige opzet, want dat bood een 
garantie voor een zekere gelijkwaardigheid van deze drie delen, waar het in andere series soms opvallend aan 
ontbrak. Zo bestond er in de woordenboeken van de bekende Wolters-serie lange tijd een sterk verschil tussen de 
Engelse deeltjes en de veel magerder uitgevallen deeltjes Frans. 
 GWHN en GVD kwamen uit dezelfde stal en bij de voorbereiding van het nieuwe werk had 
hoofdredacteur Van Sterkenburg intensief gewerkt met de tiende druk (1976) van GVD. In een lang artikel (Van 
Sterkenburg 1984) zette hij de verschillen tussen de historisch georiënteerde GVD en zijn eigen hedendaags 
woordenboek uiteen. De verhouding tussen GVD en GWHN wordt verwoord in de volgende algemene 
kenschets: 
  

Het Groot woordenboek van hedendaags Nederlands is minder geïnteresseerd in woordgeschiedenis, is 
meer spreektalig georiënteerd, heeft gestreefd naar een effectiever opzoeksysteem, geeft nieuwe 
woorden eerder een plaats, is wat minder plechtstatig in zijn formuleringen, heeft de omvang van de 
encyclopedische informatie gereduceerd, is uiterst waakzaam bij het toekennen van waardeoordelen en 
probeert dienstbaar te zijn aan vertaalwoordenboeken die uitgaan van de taalwerkelijkheid van 
Nederlandssprekenden. (Van Sterkenburg 1984:137) 

 
De omvang werd door de uitgever bepaald op circa 1.600 bladzijden, wat ruimte bood voor zo’n 95.000 
trefwoorden. Dit betekende dat het woordbestand van de GVD (220.000 trefwoorden), waarmee in eerste 
instantie werd gewerkt, tot minder dan de helft moest worden teruggebracht. Geschrapt werden eigennamen en 
plaatsnamen, regionalismen, koloniale woorden (kenbaar aan de markering ‘Ind.’, ‘O-I.’, ‘Z.-A.’ e.d.), 
encyclopedische trefwoorden, trefwoorden aangeduid als ‘arch.’, ‘veroud.’, en nog andere die door de redactie 
niet meer als hedendaags werden ervaren (ibid. 139). Ook in de doorzichtige samenstellingen werd flink 
geschrapt: slechts die werden opgenomen welke ‘regelmatig verwacht [konden] worden in onze dagelijkse 
lectuur’. Deze werden dan ook voorzien van een definitie, ten behoeve van de vertaling in het Duits, Frans en 
Engels (ibid. 140-141). 

Dat het nieuwe woordenboek ook veel extra’s zou gaan bieden wordt uiteengezet onder het hoofd 
‘Uitbouw macrostructuur GWHN’ (ibid. 139-144). Onder die titel wordt uitgebreid aandacht besteed aan de 
elementen die het etiket hedendaags een positieve inhoud moeten geven. Ook nu nog interessant is hier de 
opsomming van een groot aantal woorden uit relevante categorieën die de lexicograaf van het hedendaagse 
Nederlands zou dienen te ‘inventariseren en beschrijven’. Hierbij wordt het niet erg gevonden dat een 
hedendaags woordenboek risico’s neemt met het opnemen van woorden die later eendagsvliegen blijken te zijn 
geweest (ibid. 142-143): ‘Nu met behulp van moderne elektronika om de vier à vijf jaar een herdruk beoogd 
wordt,’ kan zo’n woord immers weer gemakkelijk uit de inventaris worden verwijderd. Helaas zijn 
opeenvolgende drukken niet met die frequentie verschenen. Men kan dus nog steeds een woord tegenkomen dat 
een fenomeen benoemt dat op een bepaald moment in het nieuws was, maar sindsdien spoorloos is verdwenen.1  

                                                           
1 Dat kan best interessant zijn als vervolgens ook een historische markering wordt aangebracht. In de Van Dale 
bestanden zweeft nog steeds (GWHN2 en 3, GVD13) de luchtballon rond van het spitsvignet, dat de 
automobilist ‘het recht moet geven’ tijdens de spits van de autowegen gebruik te maken. Koenen (1992) komt 
beter voor de dag met de toevoeging: ‘in 1991 nog niet ingevoerd’ en schrapt het woord in de volgende editie 
(1999).  



Een goede lexicograaf bezwijkt natuurlijk niet onmiddellijk voor de waan van de dag, schat wel degelijk 
in of bepaalde woorden kans lopen blijvertjes te worden, en beoordeelt of samenstellingen markant genoeg zijn 
om opneming te rechtvaardigen. Zou dit een reden kunnen zijn waarom in laatste instantie lang niet alle in het 
artikel genoemde woorden ‘uit actuele domeinen’ (ibid. 141) in het woordenboek blijken te zijn opgenomen? Zo 
ontbreken, mijns inziens om goede redenen, gladstapper en wandelradio, en ook doorzichtige samenstellingen 
als bewonersgarage, krabbelnotitie en krimpeconomie.  

Qua eigentijdsheid werd in het artikel een sterk contrast geschilderd tussen het in zijn woordbestand 
veel modernere GWHN en het historisch georiënteerde GVD. Dit contrast zou echter door latere ontwikkelingen 
worden achterhaald. Dat blijkt duidelijk bij een nadere beschouwing van de categorie ‘nieuwe leenwoorden’. 
Van het rijtje van 24 gegeven voorbeelden (Van Sterkenburg 1984: 141-142) worden airbus, camper, 
commercial, DNA, entremets, headhunter, junk, macho, pizzeria en quark gelijktijdig ook door GVD(1984) 
opgepikt, zodat GWHN daar niet op een voorsprong kan bogen. Met casestudy, couscous, diskdrive, dressboy, 
joystick, skylab en software ligt GWHN dan echter nog voor. Andere door Van Sterkenburg opgesomde 
woorden, namelijk biochip, bunny, canelloni, catenaccio, entrepreneur en tankdozer,2 blijven voorlopig liggen. 
Ze verschijnen alle in GVD (1992), dat daarmee GWHN als het ware rechts inhaalt. De iets eerder verschenen 
tweede druk (1991) van GWHN had slechts interesse betoond voor catenaccio en entrepreneur. En in de 
nieuwste editie (2002) ontbreken nog steeds de biochip, de bunny en de tankdozer.  

Van de in het artikel opgevoerde eigentijdse onnette woorden (ibid. 143) neemt GWHN alleen genaai, 
hondelul, klerewijf (onder klere-), kloothommel, kommaneuker en kontkruiper op. Behalve de eerste en de laatste 
heeft GVD11 (1984) die ook al meteen. Enkele andere (broodpoot, goorlap, gratenkut) verschijnen dan nog in 
GWHN2 (1991), maar ook hier is GVD12 (1992) vollediger door behalve aan deze drie ook nog plaats te geven 
aan achteropwerker, holmaatje, holtor (drie aanduidingen voor homoseksueel) en gleufdier. 

We kunnen nu alvast twee conclusies trekken. Allereerst vinden we in GWHN – iets dat degenen die 
vroegste voorkomens opsporen in hun oren moeten knopen – zeker woorden die elders nog niet waren 
beschreven.3 Ten tweede is het duidelijk dat het meer historisch georiënteerde GVD zich in de volgende edities 
ook ging profileren met een ferme hedendaagse component, zodat GWHN niet alleen zijn voorsprong op dat 
gebied verloor, maar niet zelden bij de grote broer achterbleef.4 

Dat GWHN zijn moderniteitsfunctie had verloren blijkt ook uit een vergelijking van de tweede druk 
(1991) met GVD12 (1992). Beide woordenboeken zijn natuurlijk opgewaardeerd. GWHN2 kan volgens het 
voorwoord bogen op ruim 6.000 nieuwe woorden ‘uit vakgebieden en communicatieve situaties die een grote 
actualiteitswaarde hebben’ en illustreert dat met een voorbeeldrijtje (p. 9). Maar bijna alle daarin genoemde 
woorden blijken een jaar later ook te zijn opgenomen in de nieuwe druk van GVD, die circa 12.000 nieuwe 
woorden heeft toegevoegd. Ter vergelijking volgt hier genoemd voorbeeldrijtje van GWHN2. De enkele 
woorden waarmee dat woordenboek zich nog ten opzichte van GVD12 profileert heb ik in kapitalen aangegeven: 
 

acidhouse, AFVALSCHIP, aidstest, apk-keuring, ARTSENINKOMEN, babbellijn, bobo, 
DOODSVRIEND, dotterbehandeling, EUROMUNT, FRUST, giromaat, hiphop, jihad, 
landbouwuniversiteit, megachip, puntenkoers, rohypnol, SLUIERBEWOLKING, sofi-nummer, videast, 
wurgseks, zwerfafval.  

 
Het zijn er dus maar weinig, en van die weinige verdienen doorzichtige samenstellingen als artseninkomen en 
afvalschip eigenlijk geen woordenboekstatus, ook al zou het schip volgens de definitie ‘giftig afval’ vervoeren. 
De doodsvriend blijkt een benaming te zijn voor de buddy die een aids-patiënt verzorgt. Het lijkt een speelse 
taalkundige variant op de bekendere ‘doodsvijand’; het woord heeft echter geen wortel geschoten en is in 
GWHN3 dan ook weer verwijderd. GWHN2 scoort dus slechts met de vroege vermelding van de euromunt, het 
niet zo frequente frust (= ‘frustraat’, ‘gefrusteerd persoon’) en misschien met de sluierbewolking als men die al 
gedefinieerd wil hebben. Maar dan toch liever niet als ‘dunne, verhullende bewolking’, in GVD13 (1999) terecht 
verbeterd tot ‘zich als een sluier vertonende, lichte bewolking’, een definitie waarmee GWHN3 (2002) 
vervolgens zijn voordeel had kunnen doen. 
 Ook meer algemene beweringen waarmee GWHN ook nog in de tweede druk van 1991 zijn 
superioriteit als hedendaags woordenboek denkt te kunnen onderstrepen houden geen stand. Zo zouden de 

                                                           
2 De vormen bioclip, bunnie en tankdoozer in Van Sterkenburg 1984 heb ik in bovenstaande zin menen te 
moeten corrigeren.  
3 Van Sterkenburgs artikel (1984) kan hier nog verdere diensten bewijzen. Het geeft onder andere aan dat het 
werkwoord bullshitten, tot dusver buiten de woordenboeken gebleven, al in 1984 gangbaar was.  
4 Dit blijkt ook uit de cijfermatige gegevens verstrekt in een afsluitend lijstje van Jaap Bakkers vergelijkende 
‘Woordenboekentest’ (Onze Taal, jan. 1993, p. 16). Voor de categorie nieuwste woorden scoort GVD12 (1992) 
een 9+, GWHN (1991) een 6½. Dit op grond van een testbatterij van honderd (niet nader genoemde) ‘moderne 
woorden uit kranten, tv-programma’s en conversaties’. (Onze Taal, juni 1992, p. 137). 



redacteuren van de GVD ‘vaak volstaan met het vermelden van uitsluitend de oorspronkelijke betekenis’ (p. 12), 
wat wordt geïllustreerd aan de hand van beelddrager, hoerenloon5 en kermis. Dat moge voor GVD10 (1976) te 
hebben gegolden, het was in GVD11, dat in 1984 al was afgesloten voordat GWHN als nieuwe verschijning op 
de markt kwam, al niet meer waar. Uit dezelfde passage citeren we dat het GVD ‘niet in de allereerste plaats om 
het allernieuwste te doen [lijkt]’. Ook hier zijn de voorbeelden ongelukkig gekozen. De vulgaire betekenis van 
(iemand) opnaaien, stond heus al in GVD11 (1984) en de chemocar kreeg onmiddellijk plaats in GVD12 (1992). 

Wat de macrostructuur, het woordbestand dus, betreft kon GWHN derhalve vanaf het begin al geen 
aanspraak maken op een unieke moderniteit. Geen wonder, want elk woordenboek, ook de Grote Van Dale, 
streeft er immers naar ‘up to date’ te zijn. De gebruiker die in het moderne leven een woord tegenkomt dat hij 
niet kent wil dat immers in zijn woordenboek kunnen opzoeken. Meer dan in de aanwezigheid van nieuwe 
woorden lag de ‘hedendaagsheid’ van de GWHN dus in het afstoten van de historische dimensie die zo’n 
integraal onderdeel vormt van de Grote Van Dale. 

 
Blijft nog de microstructuur, de wijze waarop de informatie bij ieder trefwoord wordt gepresenteerd. Ook 
hierover wordt in Van Sterkenburg (1984: 145-149) uitvoerig bericht en wordt vooral aangegeven waarin deze 
verschilt van die van GVD. In GWHN geldt één vorm, één ingang: dus geen aparte ingangen voor homoniemen, 
identieke woordvormen van verschillende etymologische herkomst, zoals in GVD. Dit principe wordt 
gehanteerd ‘omdat wij uit moeten gaan van de kennis van een gemiddelde Nederlandse taalgebruiker en niet die 
van een historisch taalkundige’ (ibid. 145). Een tweede verschil met GVD is dat een artikel nu in tweeën wordt 
gesplitst6 als er een verschil in woordsoort in het geding is: homoniem1 beschrijft het zelfstandig naamwoord, 
homoniem2 het bijvoeglijk naamwoord. Verschil in woordgeslacht leidt echter niet tot splitsing: het enkele 
woordartikel deel omvat I. ‘het deel’ en II. ‘de deel’. (Om alvast even vooruit te lopen: in GWHN3 wordt hier 
anders beslist.) 

In veel woordenboeken, zoals ook in de GVD, wordt een gegeven betekenis meteen geïllustreerd met 
een of meer voorbeelden. GWHN kiest de andere weg, die – maar dat is een uiterst betwistbare opvatting – als 
meer ‘gebruikersvriendelijk’ (ibid. 146) wordt bestempeld: eerst wordt het volledige betekenisprofiel 
gepresenteerd, daarna komt (na het bekende typografische ‘dropje’) het blok met voorbeelden en verbindingen. 
De gebruiker kan daarin zijn weg vinden via een cijfercode, die een centraal onderdeel vormde van de gehele 
serie Van Dale Grote Vertaalwoordenboeken. Deze zogenaamde ‘cijfer-punt-cijfercode’ werkte als volgt: het 
cijfer vóór de punt gaf aan met welke woordsoort het trefwoord in de opgevoerde uitdrukking verbonden is; het 
cijfer na de punt gaf aan welke genummerde betekenis van het trefwoord wordt geïllustreerd. Zo betekent de 
code 2.3: ‘markant element uit de context is een bijvoeglijk naamwoord; de derde betekenis wordt geïllustreerd’. 
Het nadeel van een dergelijke codering is dat de gebruiker hier een taalkundige analyse moet maken, waarvoor 
hij mogelijk niet de bekwaamheid of het geduld bezit. Hij zal vaak, zonder aandacht te schenken aan het eerste 
cijfer van de codering, gewoon het rijtje voorbeelden en uitdrukkingen doorlopen tot hij vindt wat hij zoekt.  

Er is ook verschil in de vorm van de definities in de beide woordenboeken. Terwijl GVD werkt met 
‘breeduitgesponnen definities’, kiest GWHN voor ‘enerzijds sobere en typologische definities en anderzijds een 
systematische gebruikmaking van analogieën binnen een betekenisnummer’ (ibid. 147). Deze ‘analogieën’ 
(synoniemen of sterk verwante begrippen), die na een dubbelschachtige pijl de betekenisdefinitie completeerden, 
vormden ook een integrerend deel van de vertaalwoordenboeken uit de serie, en bewezen daar vaak goede 
diensten. 

Als hedendaags woordenboek heeft GWHN ook weinig boodschap aan de meer historische elementen 
die zo veelvuldig voorkomen in de microstructuur van GVD. Betekenissen, voorbeelden en zegswijzen die als 
gedateerd worden ervaren zijn daarom geschrapt. Een belangrijk verschil ligt in de presentatie van de 
betekenissen. GVD biedt ze in historische opeenvolging, GWHN offreert ze vanuit synchroon perspectief met de 
meest frequente betekenis voorop. 

Een curieus onderdeel van de microstructuur is de frequentiemarkering. Ruim 4500 zeer frequente 
woorden, tezamen een soort ‘kernwoordenschat’ vormend, zijn voorzien van het symbool <f>. ‘De centrale 
gedachte was dat de niet-moedertaalspreker gebaat kon zijn met informatie omtrent [deze] kernwoordenschat 
van het Nederlands.’ Bovendien: ‘Omdat het hoog-productieve woorden betreft, kunnen deze woorden ook een 
educatief hulpmiddel zijn om de uitdrukkingsvaardigheid van de moedertaalgebruiker te verbeteren en om te 
specificeren wat hij in semantisch opzicht moet weten over de meest valente en frequente woorden van de taal’ 
(GWHN, p. 20). Dat al of niet moedertaalsprekers naarstig op zoek zouden gaan naar deze ‘f-woorden’ lijkt een 
weinig realistische inschatting, en als ze het al zouden doen dan heeft de informatie die ze daar vinden toch ook 

                                                           
5 GWHN geeft alleen een veralgemeende betekenis ‘loon, winst afkomstig van laaghartige praktijken’, en laat de 
letterlijke ongenoemd. In GWHN3 komt een woordingang hoerenloon niet meer voor. 
6 In GVD11 (1984) stonden ze althans nog in één lemma verenigd met onderverdeling ‘I. bn.’,  ‘II. zn.’ Vanaf 
GVD12 (1992) wordt de superscriptmethode van GWHN gebruikt, zij het dat het cijfer nu vooraan wordt 
geplaatst, een verandering die later ook in GWHN3 wordt doorgevoerd..  



allerminst de ideale pedagogische vorm. Deze weinig realistische doelstelling kreeg in de tweede druk opnieuw 
nadruk, maar wordt in de laatste editie, waarin ook het frequentieteken <f> is weggelaten, wijselijk niet meer 
genoemd. 

 
1.2 De tweede druk 
 

Inhoudelijk ging de tweede druk (1991) op dezelfde voet voort, hoewel met een onmiddellijk opvallend 
uiterlijk verschil. De bladspiegel ziet er nu anders uit: er is een wat groter lettertype gebruikt, wat de 
leesbaarheid ten goede komt. Terwijl er eerst 80 regels op een bladzijde stonden, zijn dat er nu 70 of 71. Het 
aantal pagina’s is weliswaar iets uitgebreid, maar de beschikbare ruimte is toch met zo’n 10.000 regels 
verminderd. Niettemin zijn in de macrostructuur ‘ruim 6000’ nieuwe hedendaagse woorden toegevoegd, zij het, 
zoals we hebben gezien, in mindere mate dan in de nieuwe GVD12 (1992). Enige ruimte kon worden 
teruggewonnen door een efficiëntere presentatie van de inhoud, zoals door gebruik van de asterisk in 
voorbeelden als een gapende afgrond*, het gapend graf*. Dit verwijzingsteken teken geeft aan waar de (fig.) 
betekenis van de uitdrukking wordt verklaard. Ook het op ruime schaal opnemen van voor- en achtervoegsels als 
zelfstandige ingangen – iets dat een jaar later ook gebeurde in GVD12 (1992) – kan ruimte besparen. Zodra de 
gebruiker dat heeft doorgekregen, kan hij daar een verklaring vinden van veel niet apart opgenomen vormingen. 

De bezuiniging zal echter vooral zijn gerealiseerd door te schrappen in de microstructuur, waar 
inderdaad nog heel wat dood hout, in eerste instantie overgenomen uit de GVD, kon worden verwijderd. Een 
frappant voorbeeld vinden we in het woordartikel gapen, dat in omvang werd gereduceerd van eenentwintig 
regels tot acht. Zo worden ons onder andere zegswijzen bespaard als het verderf gaapt om ons heen; het is zo 
heet dat de mussen op het dak zitten te gapen; gapen en gieten is de kunst van drinken; gaap eens, laat de dokter 
je tong zien; hij gaapt te wijd [= eist te veel]; dat gaapt als een oven(mond) [(van een bewering) het is zo 
duidelijk als iets]; gaap als je pap wordt geboden [neem de gelegenheid waar].  

Preciezer moet worden gekeken naar de bewoordingen van de definities, die hier en daar van overbodig 
geachte franje blijken te zijn ontdaan. Was het bedoeling de nagestreefde ideale doelstelling van ‘soberheid’ nog 
wat dichter te benaderen, of was dit een onderdeel van de nodig geworden bezuinigingsoperatie? Korter is 
natuurlijk niet per definitie beter. Om een idee te geven van wat er in de tweede druk is veranderd volgen hier 
enkele voorbeelden, waarin cursief is aangegeven wat er uit de oorspronkelijke definities van GWHN is 
geschrapt: 
gapen: onwillekeurig op krampachtige wijze de mond openen en daarbij diep ademhalen, als gevolg van 
lusteloosheid, vermoeidheid, en daardoor vooral een teken van verveling.[Het verdwenen deel vormde echter 
een prima verklaring van de geschrapte voorbeeldzin: ik zat voortdurend te gapen onder die film.] 
gentleman: heer, vooral iemand die zich als een echte heer, als een beschaafd, fatsoenlijk man gedraagt. [Het 
geschrapte kan worden teruggevonden onder heer 0.3: ‘man van opvoeding en beschaving’.]  
gimmick: foefje, stunt, truc van artiesten in hun show om de aandacht van het publiek te trekken. [Deze te 
beperkte definitie wordt in GWHN3, zij het onvoldoende, verruimd.] 

Er wordt niet alleen geschrapt, soms wordt ook gepoogd te verbeteren wat onbevredigend werd geacht. 
Een voorbeeld is het artikel gangmaker: 
GWHN1: 0.1 iem. die de aanzet geeft tot een uitbundige sfeer, tot feestvreugde. 

0.2 (bij wielerwedstrijden) persoon die op een motorfiets vóór de fietser rijdt om hem op gang te 
brengen en de luchtweerstand voor hem te verminderen. 

0.3 ijveraar voor iets → propagandist. 
In GWHN 2 wordt in 0.1 het overbodige tot feestvreugde geschrapt, wordt een poging gedaan de nogal lange en 
misschien ook te eenzijdige definitie van 0.2 te verbeteren, en wordt 0.3 vervangen door iets heel anders. De 
laatste twee onderdelen zien er nu als volgt uit: 

0.2 iem. die tijdens een snelheidswedstrijd voorop rijdt of loopt om anderen op gang te brengen en uit 
de wind te houden. [Ten eerste is dit niet langer een goede omschrijving van de functie van de 
motorcoureur bij het inmiddels in onbruik geraakte stayeren, die in de beginjaren (zie Koenen 1897 
e.v.) nog als pacemaker bekend stond; ten tweede gaat het bij het lopen toch meer om de haas, die 
een andere functie heeft, namelijk die van tempomaker (GWHN3, s.v. haas).] 

0.3 pace-maker. [Wordt of werd deze hartslagregelaar behalve door extreme puristen ooit gangmaker 
genoemd? Terecht geschrapt in GWHN3.] 

Ook al is op het resultaat wel eens iets aan te merken, het moge duidelijk zijn dat de tweede druk grondig werd 
nagelopen en herzien. 

Naast de schrappingen en verbeteringen is echter ook een geheel nieuw element aan de microstructuur 
toegevoegd. Bij bepaalde woorden van vreemde herkomst wordt nu ook de uitspraak vermeld. De notatie die 
daarvoor is gekozen is die van het fonetisch alfabet van de I.P.A. De klankwaarde van deze voor velen 
onbekende tekens wordt verduidelijkt in een lijst met voorbeeldwoorden (pp. 18-19). 
 



 
2. De nieuwverschenen derde druk 
 
2.1 Algemene kenschets van de veranderingen 
 
De onlangs (2002) verschenen derde druk is nu in een aantal opzichten sterk veranderd. Men mag spreken van 
een opzienbarende vernieuwing, die vooral gestalte heeft gekregen door de toevoeging van een drietal nieuwe 
elementen. Ten eerste is de inhoud van het woordenboek verrijkt met gegevens uit het Van Dale Groot 
Synoniemenwoordenboek (1991). Nieuw is ook de aanwezigheid van de door het woordenboek verspreide 
kaderteksten. Ze vertegenwoordigen twee verschillende categorieën: enerzijds zijn er 41 ‘Algemene 
kaderteksten’, anderzijds 117 ‘Kaderteksten over grammatica’. Als derde nieuwigheid vinden we nu het instituut 
van de visueel sterk opvallende ‘kernwoorden’, die in blauwe kleur staan afgedrukt. Met behulp van deze zo 
gemarkeerde woorden, zo is de bedoeling, ‘ziet de gebruiker snel waar hij binnen het artikel moet zijn.’ (p. XII). 
Deze drie belangrijke nieuwe elementen krijgen verderop in deze recensie gepaste aandacht.  

Wie informatie zoekt over de opzet van het nieuwe woordenboek slaat natuurlijk allereerst het voorwerk 
op. Het ‘Ter inleiding’ dat de nieuwe onderneming karakteriseert beslaat echter slechts drie pagina’s (pp. XI – 
XIII). Op deze wijze konden pagina’s worden uitgespaard die, zo wordt meegedeeld, men liever wilde besteden 
‘voor het woordenboek zelf’. Wie meer wil weten wordt verwezen naar de website www.vandale.nl. Daar vindt 
men inderdaad een prijzenswaardig gedetailleerde ‘Verantwoording’, met veel precieze gegevens over de 
inhoudelijke samenstelling. Deze informatie is nu helaas niet beschikbaar voor serieuze oudere gebruikers die 
bewust de zegeningen van het digitale tijdperk aan zich laten voorbijgaan. Misschien heeft bij dit wegstoppen 
van de informatie op het internet de wetenschap meegespeeld dat inleidingen tot woordenboeken slecht of 
helemaal niet door de doorsneegebruiker worden gelezen. Dan blijft toch nog de vraag of de gebruiker, hetzij in 
de ‘Inleiding’, hetzij in de ‘Verantwoording’ op de website, alles meekrijgt wat hij beslist nodig heeft. Meer 
hierover beneden. 

GWHN3 blijft natuurlijk een ‘hedendaags’ woordenboek, maar zet zich nu gelukkig wat minder 
krachtig af tegen GVD. Onder de 3899 nieuwe trefwoorden die zijn toegevoegd bevinden er zich zeker die nog 
niet in GVD13 (1999) aanwezig waren, en zolang GVD in een toekomstige papieren editie nog geen inhaalslag 
heeft gepleegd, ligt GWHN3 hier dus voor.  

Woordenboeken presenteren soms bepaalde informatie in aparte aanhangsels. Zo vond men achter in 
GWHN1 een Grammaticaal compendium, een Spreekwoordenlijst en een Lijst van geografische namen en hun 
afleidingen. Ter wille van het gebruikersgemak is hierin verandering gebracht. Nadat in GWHN2 de 
geografische lijst al in het eigenlijke woordenboekgedeelte was verwerkt, is nu hetzelfde gebeurd met de 
spreekwoordenlijst en het grammaticaal compendium. Spreekwoorden staan nu vermeld onder een relevant 
ingangswoord. De inhoud van het Grammaticaal compendium, oorspronkelijk van de hand van B.C. Damsteegt 
en J.J. van der Voort van der Kleij, is door M.C. van den Toorn opnieuw bewerkt en in gemakkelijker behapbare 
brokken opgesplitst. Deze zijn als kaderartikeltjes op hun alfabetische plaats in het woordenboek gezet. Een 
‘inhoudsopgave kaders’ (p. [IX-X]) vertelt de gebruiker welke onderwerpen zijn behandeld. 

Ten slotte kan hier alvast worden gezegd dat alle oude woordartikelen zeer zorgvuldig zijn nagezien, 
wat vaak heeft geleid tot herziening van de definities. (Zie verder beneden 2.5.2)  
 
2.2. Het apparaat van de betekenisverwante woorden: synoniemen, antoniemen, hyperoniemen, hyponiemen 
 
Volstrekt nieuw is de verwerking in het woordenboek van de gegevens uit het Groot woordenboek van 
Synoniemen. Deze geven GWHN een nieuwe dimensie, namelijk die van woordzoeker, hulp bij het produceren 
van taal. Alle vier basisbegrippen van het woordrelatiesysteem: synoniemen, hyperoniemen, hyponiemen en 
antoniemen worden ingezet. Deze woordcategorieën worden gemarkeerd met een driehoekje binnen een 
cirkeltje. Wie ze door de artikelen vindt rondgestrooid moet goed letten op de richting waarin de punt van zo’n 
driehoekje wijst: naar rechts = synoniem, naar links = antoniem, naar boven = hyperoniem, naar beneden = 
hyponiem, logische aanduidingen voor wie zich met deze taalkundige begrippen vertrouwd heeft gemaakt. Het 
nuttigst voor de zoekende woordgebruiker zijn ongetwijfeld de synoniemen en de hyponiemen. De 
hyperoniemen zijn typisch elementen die thuishoren in de beschrijvende definitie. Synoniemen waren overigens 
geen volstrekt nieuw element in GWHN: voorafgegaan door een dubbelschachtige pijl vormden ze daar op veel 
plaatsen een aanvulling op de woorddefinities. Als onderdeel van een wijder netwerk van betekenisrelaties, zijn 
ze nu op uitgebreidere schaal aanwezig.7  

                                                           
7 Soms is GWHN3 toch wat kariger. Bazelen ‘onzin praten’ heeft nu als enig synoniem kletsen; de voorgaande 
editie had zwammen, kletsen, revelen, ijlen, wartaal uitslaan. De opname van ijlen in dit lijstje toont aan dat in 
de oudere edities het begrip synoniem wel erg ruim werd opgevat; revelen is een verouderd woord met betekenis 
‘raaskallen’. 
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Vanzelfsprekend – men denke alleen al aan het ruimtebeslag - kon het volledig beschrijvingsapparaat 
van het Van Dale synoniemenwoordenboek niet zonder meer naar GWHN3 worden overgebracht. Wat verloren 
moest gaan is allereerst de beschrijving van het verschil in gebruikssfeer en betekenis van de opgevoerde 
synoniemen. De hyponiemen van onderzoek worden in het synoniemenwoordenboek bijvoorbeeld als volgt 
onderscheiden: bij analyse staat vermeld ‘systematisch, in alle delen’, bij contractonderzoek ‘tegen betaling, 
voor een opdrachtgever’, bij enquête ‘d.m.v. vragen’. In de lijsten van GWHN3 is voor deze onmiddellijke 
differentiatie geen plaats. Daar vinden we in bij onderzoek een ongedifferentieerde lijst van hyponiemen die 
begint met afstudeerproject, analyse, antecedentenonderzoek, antropometrie, antroposcopie, artroscopie, audit, 
auscultatie, autopsie, bevolkingsonderzoek, biopsie, blaastest en twintig regels later eindigt met 
warenonderzoek, wetenschapsdynamica.8 Wie aanvullende informatie wil moet een tweede stap zetten en de 
woorden in kwestie op hun eigen plaats in het woordenboek opzoeken.  

Hoe het systeem werkt, en hoe er gezocht moet worden wordt in de ‘Verantwoording’ in paragraaf 4.7 
(‘Betekenisverwante woorden’) zorgvuldig uitgelegd aan de hand van het concrete begrip zuivelproduct. Wie 
niet in staat is deze passage op de website op te zoeken, zal toch enigszins gehandicapt zijn bij zijn zoektocht. 
Verhelderend in de ‘Verantwoording’ is nog de volgende waarschuwing:  

 
De restricties van dit systeem – een betekenis kan maar één hyperoniem krijgen, en van een verzameling 
synoniemen kan er maar één een hyperoniem en hyponiemen krijgen – zijn zowel de kracht als de zwakte. Ze zijn 
nodig om de hoeveelheid informatie, zeker bij weergave op papier, beheersbaar te houden. Anderzijds zullen 
daardoor de woorden niet altijd te vinden zijn op de plaats waar men ze zoekt. 

 
Een voorbeeld van dit laatste vond ik bij seks, hier aardig gedefinieerd als ‘handelingen en gevoelens die te 
maken hebben met lichamelijke opwinding en vrijen’. Een opvallende afwezige onder de 21 hyponiemen die 
daar worden gegeven, lopend in alfabetische volgorde van bestialiteit, bondage tot wurgseks, zelfbevrediging, 
was de one-night stand. Dat begrip komt wel degelijk als zelfstandige ingang in het woordenboek voor, maar 
staat nogal verrassend genoteerd als hyponiem bij verhouding.9 
 Het opnemen van hyponiemen in een Nederlands woordenboek is overigens geen nieuw verschijnsel. 
Misschien is het aardig even in de herinnering te roepen dat ook M.J. Koenen ze lang geleden al in zijn 
woordenboek had staan.10 In de twaalfde druk (1919) van zijn Verklarend Handwoordenboek der Nederlandsche 
Taal noemt hij bij het hoofdwoord schip niet minder dan 61 soorten vaartuigen. GWHN3 heeft er bij schip 
weliswaar een paar minder, maar verdere lijstjes van diverse omvang zijn nog te vinden bij andere trefwoorden, 
zoals boot, vaartuig en vrachtschip.  

Een nadere blik op de verwerking in GWHN3 van het vaartuigcomplex kan duidelijk maken hoe de 
scheepstypen bij verschillende ingangswoorden zijn ondergebracht, en hoe er dus gezocht zou moeten worden. 
Een logisch startpunt is het tophyperoniem vaartuig, gedefinieerd als ‘vervoermiddel op of onder water’.11 Daar 
vinden we het volgende rijtje hyponiemen: bok, boot, duikboot, glijboot, jetski, lichter, pleziervaartuig, ponton, 
schip, vlot, waterfiets, zeilvaartuig. Dat is een wonderlijk samenraapsel van zeer algemene benamingen, zoals 
boot en schip, en een restcategorie van nogal uitzonderlijke objecten, zoals bok, glijboot, jetski, ponton, vlot en 
waterfiets, die kennelijk moeilijk elders thuis te brengen waren. Omdat doorverwijzing niet tot het 
instrumentarium van GWHN behoort, is niet te zien waar we verder zouden kunnen zoeken, of met andere 
woorden welke van die termen weer eigen hyponiemen onder zich hebben. Om dat te weten te komen moet ieder 
van die termen apart in het woordenboek worden opgezocht. Behalve bij de voor de hand liggende begrippen 
boot en schip, blijken ze ook nog te staan bij pleziervaartuig en zeilvaartuig. Via schip komen we dan nog een 
niveau lager bij onder andere oorlogsschip en vrachtschip, duidelijk afgegrensde categorieën, beide met een 
relevante verzameling typen.12  
                                                           
8 Hier blijkt ook dat een hyperoniem een nogal ongelijksoortige collectie hyponiemen onder zich kan hebben. 
Aan deze slechts gedeeltelijk weergegeven lijst is ook te zien dat GWHN3 kan bogen op een flinke voorraad 
medische termen. Ze maakten deel uit van het bestand van GVD13 (1999), maar hadden nog geen plaats 
gevonden in het synoniemenwoordenboek. Veel zou gewonnen zijn als de 41medische termen bijeengezet 
zouden zijn achter een label ‘(med.)’. 
9 De one-night stand wordt gedefinieerd als ‘seksuele relatie voor één nacht’. Heeft het woord ‘relatie’ hier min 
of meer automatisch tot onderschikking aan het hyperoniem ‘verhouding’ geleid? 
10 Ze werden vervolgens door Endepols geleidelijk verwijderd. Zie Posthumus et al., Honderd jaar Koenen 
(1997), pp. 102-104. 
11 Het ‘onder water’ is kennelijk nodig om de duikboot onder te kunnen brengen.  
12 Bij de hyponiemen onder oorlogsschip vinden we ook de brander, die in vroeger eeuwen werd ingezet in onze 
roemruchte zeeslagen. Het woord was vanaf het begin in GWHN aanwezig. In de ‘Verantwoording’ wordt 
meegedeeld dat, hoewel ‘in principe de woordenschat van na de Tweede Wereldoorlog wordt beschreven’, 
verouderde woorden nog worden opgenomen ‘als er een redelijke kans bestaat dat de gebruiker ze nu nog 
tegenkomt.’ (‘Verantwoording’, 3. Het beschreven taalgebruik). 



Er is door de samenstellers al op gewezen dat een hyponiem slechts op één plaats wordt gemeld en dat 
dit niet altijd zonder willekeur kan geschieden. Moeilijk is de verdeling van zeilende vaartuigen over verwante 
ingangen als zeilvaartuig, het eigenlijke hyperoniem, zeilboot, zeiljacht (dat als hyponiem van pleziervaartuig 
geldt) en zeilschip, waarbij niettemin wel een enigszins geldig onderscheid kan worden gemaakt tussen de 
zeilboten (pleziervaartuigen) en de zeilschepen (vrachtvaarders). Moeilijk is al evenzeer de indeling naar types 
boot versus types schip. GWHN mag een schip dan wel definiëren als een ‘vaartuig van behoorlijke afmetingen’ 
en een boot als een ‘klein open vaartuig’, in het dagelijkse taalgebruik zijn deze twee termen in hoge mate 
inwisselbaar. GWHN3 erkent dit tot op zekere hoogte door bij boot een tweede betekenis ‘<inf.> schip <voor 
landrotten>’ op te voeren, maar deze ‘landrotten’ omvatten toch eerder de totale Nederlandse populatie, met 
uitzondering misschien van wat scherpslijpers uit nautische kringen. Andersom, en dat wordt niet vermeld, kan 
schip ook worden gebruikt voor kleinere vaartuigen. Tegen de trotse bezitter van een nieuwe zeilboot kan men 
zonder bezwaar zeggen: ‘Wat een mooi schip heb je daar’, en wie op een mooie dag langs een meer komt, kan 
zeggen: ‘Er waren vanmiddag heel wat schepen op het water’. En dat geldt natuurlijk a fortiori voor het 
verkleinwoord ‘scheepje’. Het nu voor het eerst in GWHN geïntroduceerde onderscheid tussen ‘boot’ en ‘schip’ 
is dus kunstmatig en de verdeling van de hyponiemen over beide begrippen is dus niet vrij van willekeur. 

In hun boven geciteerde verklaring toonden de samenstellers van het woordenboek zich bewust van de 
zwakke punten van het gehanteerde systeem. Een waterdicht zelfregulerend zoeksysteem was met de gekozen 
uitgangspunten dan ook niet te verwezenlijken. De woordvinder die dientengevolge de kans loopt bot te vangen, 
had er dus expliciet op moeten worden gewezen dat hij er goed aan doet ook bij verwante woordingangen te 
zoeken.  

Afgezien van plaatsing en vindbaarheid van de hyponiemen en synoniemen moet ook nog iets worden 
gezegd over de bruikbaarheid van de lijstjes. Zoals boven al werd opgemerkt bij de inrichting van het artikel 
onderzoek kan een rijtje behoorlijk ongelijksoortige hyponiemen bevatten. Zo’n lijst kan elk nut verliezen als 
een bepaalde numerieke grens wordt overschreden. Dat lijkt beslist het geval bij een trefwoord als persoon. 
Welke gebruiker zou op het idee komen onder dat woord naar een hyponiem te zoeken, en hoe zou hij dan in 
deze ongedifferentieerde massa van ruim 600 benamingen iets moeten vinden? Van twijfelachtig nut in een 
hyponiemenlijst zijn soms ook ‘opnoemers’, waarin het trefwoord functioneert als tweede lid van een 
samenstelling. Men vraagt zich af wat de zin is van het vermelden bij snelheid van hyponiemen als 
adviessnelheid, afdruksnelheid, afspringsnelheid, afworpsnelheid, daalsnelheid, dicteersnelheid etc., die niets 
van belang toevoegen en die niemand toch ook via dit hoofdwoord zal willen opsporen. Ook de vele tientallen 
hyperoniemen met wet als tweede deel passen niet echt in een schema van semantische relaties. Ze zijn alleen 
van nut voor iemand die zich afvraagt: ‘Kom, laten we eens zien welke wetten beschreven staan in dit 
woordenboek’. Wel weer nuttig zijn dit soort samenstellingen echter bij het hoofdwoord bom, waar een 
wetenswaardige collectie van dit soort wapenarsenaal te vinden is, lopend van atoombom tot vuurwerkbom met 
daartussen nog twintig andere projectielen.  

Veel rijtjes lijken te zijn samengesteld met behulp van in de computer opgeslagen kenmerken. Het zou 
beter zijn geweest als ze dan vervolgens nog eens waren beoordeeld op hun mogelijk praktisch nut.  

 
2.3 De kaderartikelen 
 
Van de nieuw toegevoegde kaderartikelen zijn de grammaticale, die in wezen voortspruiten uit het Grammaticaal 
compendium, boven al genoemd. Echt nieuw zijn de algemene kaders, die een flinke hoeveelheid interessante 
encyclopedische informatie inbrengen. Keuze en inhoud van die kaders zijn in wezen vrije kwesties ter 
beslissing van de redactie. Om een idee te geven van wat is opgenomen volgt hier het begin van de lijst van de 
41 onderwerpen: ‘acroniemen, apostelen, bijbel, boeddhisme, christendom Nederland, christendom wereld, 
cocktails, (subatomaire) deeltjes, dieren, drogredenen, (SI)-eenheden.’ Men ziet dat de alfabetisering, die de 
plaats in het woordenboek bepaalt, soms plaats vindt op het tweede woord. Jammer dus dat bij de lemma’s 
subatomair en SI niet wordt verwezen naar de veel eerdere pagina waar het relevante kaderartikel kan worden 
aangetroffen. Doordat expliciete interne verwijzingen geheel ontbreken, is het kadermateriaal zo niet optimaal in 
het woordenboek geïntegreerd. Wie de naam van een van de chemische elementen in het woordenboek opzoekt 
komt niet te weten dat op p. 380 de volledige lijst te vinden is, met voor elk het symbool en het atoomnummer. 
Omdat deze gegevens ook vermeld staan in de afzonderlijke woordenboekartikelen zelf,13 blijft de schade hier 
beperkt. Meer nadeel ondervindt degene die het artikel Beaufort raadpleegt. Als hij zou zijn doorverwezen naar 
het kaderartikel ‘windsterkte’, had hij daar nog een flinke voorraad nuttige informatie kunnen aantreffen. 

                                                           
13 Om onduidelijke redenen is dit echter niet altijd het geval. Zie o.a. bij actinium en lanthanium. Ook hebben 
enkele van de meer obscure elementen, zoals o.a. dubnium en meitnerium geen eigen ingang.  



Veel aandacht wordt in de kaderteksten geschonken aan godsdiensten, maar wie zou willen weten wat 
‘monofysitische kerken’ (tabel p. 248) zijn, kan dat in het woordenboek zelf niet opzoeken.14 De kaders 
verschillen zeer in lengte, van kort (bv. de maanden met hun oude namen, en de benamingen van jubilea) tot zeer 
lang, zoals de namen van landen met hun hoofdsteden en munteenheden, die de onderzijde van niet minder dan 
acht pagina’s beslaan. Ten opzichte van de tweede druk is toch ook nog wat verloren gegaan: uit de appendix 
met ‘Niet-talige tekens en symbolen in teksten’ (pp. 1615-1617) is slechts een klein gedeelte overgebracht naar 
een kadertekst ‘typografische tekens’. 
 
2.4 De kern- of gidswoorden 
 

Het derde grootschalige nieuwe element is dat van de blauw afgedrukte ‘kernwoorden’, ook wel 
‘gidswoorden’ genoemd. Evenals dat van de kaderteksten lijkt dit concept overgenomen uit de Engelse 
lexicografie, waar het onder namen als ‘signposts’ (Longman Dictionary of Contemporary English) en ‘guide 
words’ (Cambridge International Dictionary of English) bekend staat. Deze namen geven duidelijk de hun 
toegedachte functie aan. Volgens de ‘Inleiding’ (p. XII) zouden de ‘kernwoorden’ dezelfde functie moeten 
vervullen, want via deze gekleurde woorden ‘ziet de gebruiker snel waar hij in het artikel moet zijn’. In de 
praktijk blijkt het toch wat anders te liggen. 

In de Engelse ‘learner’s dictionaries’ worden de sleutelwoorden spaarzaam gebruikt en helpen ze de 
gebruiker, waar dat van pas komt, het juiste homoniem of de juiste betekenis te kiezen, waar dan een flinke 
hoeveelheid relevante informatie te vinden is. In GWHN3, dat bol staat van blauwe ‘kernwoorden’, is hun 
functie veel meer diffuus. Anders dan hun collega’s in de Engelse woordenboeken geven ze niet het signaal af: 
‘Kijk hier, want daar vind je alle informatie die je nodig hebt’. Dit alleen al omdat in GWHN de gewenste 
informatie bijeen moet worden gezocht; de toelichtende voorbeelden (na het bekende ‘dropje’) zijn immers 
afgesplitst van de betekenisbeschrijving en de grammaticale gegevens. Uiterst vreemd is dat in de uitgebreide 
‘Verantwoording’ geen enkel woord aan deze kleurmarkering is gewijd. Deze wordt alleen even genoemd in het 
boven geciteerde, weinig doordachte laatste zinnetje van de ‘Inleiding’, dat eigenlijk onjuiste informatie geeft. 

Er zit dus weinig anders op dan zelf na te gaan welke woorden in kleur zijn afgedrukt en waarom dat zo 
zou kunnen zijn. Uitleg over de inrichting van de woordenboekartikelen wordt gegeven op het schutblad. Dat 
gebeurt aan de hand van de eerste vijf betekenissen van het lemma figuur. Bij het eerste blauwe woord (hier 
‘gidswoord’ genoemd) staat als verklaring: ‘het gidswoord is blauw om gemakkelijk de weg door het artikel te 
kunnen vinden.’ Bij elk van de genummerde betekenissen staat inderdaad één woord blauw afgedrukt. Dat blijkt 
niet altijd een onderdeel van de betekenisomschrijving te zijn, soms fungeert het apart vermelde hyperoniem als 
gidswoord. Typografisch gezien is er aldus in de gidswoorden een wat vervelende afwisseling tussen romein (de 
betekenisdefinitie) en cursief (het hyperoniem).Het betekenisprofiel van figuur, zoals gestructureerd via de 
gidswoorden, ziet er nu als volgt uit: 1. vorm 2. voorstelling 3. illustratie 4. voorstelling 5. persoon. In het 
woordenboekartikel zelf volgen dan nog  6. personage 7. geheel [van bewegingen van een dans] 8. groep [van 
tonen om een hoofdtoon of tussen twee hoofdtonen geplaatst]. 
 Eerlijk gezegd wekt dit weinig vertrouwen, want hoe zou deze opstelling de gebruiker moeten helpen 
snel op de goede plaats terecht te komen? Twee maal hetzelfde begrip voorstelling werkt natuurlijk al helemaal 
niet en geheel en groep zijn veel te algemene begrippen om als gidswoord te kunnen fungeren. Dan is ook niet 
steeds duidelijk wat men zich precies bij de onderdelen van het betekenisprofiel (en het bijbehorend gidswoord) 
moet voorstellen. Voorbeelden die het begrip tot leven kunnen wekken staan helaas pas een eindje verderop 
achter het ‘dropje’, en worden bovendien niet altijd meegeleverd. Zo’n toelichtend voorbeeld ontbreekt 
bijvoorbeeld bij 3. illustratie, en men kan dus slechts gissen hoe deze betekenis afgegrensd moet worden van 4. 
‘geheel van verschillende lijnen of vlakken’, gevangen onder het hyperoniem-gidswoord voorstelling. 

Het zal duidelijk zijn dat de keuze van de gidswoorden hier weinig behulpzaam is. Voor een snelle 
oriëntatie zou de gebruiker meer gebaat zijn bij een opstelling waarin de gidswoorden een meer concrete 
invulling krijgen. Met gebruikmaking van andere woorden uit de in het woordenboek gegeven omschrijvingen 
zou ook de volgende signalering mogelijk zijn: 1. gestalte 2. beeldje 3. illustratie15 4. getekende lijnen 5. 
persoon 6. personage16 7. dans 8. muziek.17 De gebruiker wordt beter gediend met dit soort aanduidingen dan 
met vage hyperoniemen als 1. vorm 2. voorstelling, etc. Mogelijk heeft de verwerking in GWHN van de 
betekenisrelaties uit het Synoniemenwoordenboek hier een ongunstige invloed uitgeoefend.  

                                                           
14 Blijkens een opmerking in de ‘Verantwoording’ (4.9) hebben de samenstellers dit voor lief genomen: ‘Omdat 
de informatie in de kaderteksten vaak nogal vakspecifiek is, worden niet alle woorden hieruit ook als trefwoord 
opgenomen.’  
15 Omdat zoals gezegd iedere nadere toelichting hierbij ontbreekt kan voor deze betekenis geen alternatief 
gidswoord worden gekozen. 
16 Ook deze betekenis ontbeert een gebruiksvoorbeeld. 
17 Als ik me had beperkt tot de bewoordingen van de definitie had hier tonen moeten staan.  



 De doelstelling van snelle wegwijzer, al dan niet effectief uitgevoerd, is natuurlijk irrelevant in lemma’s 
zonder vertakt betekenisprofiel. Toch vindt men ook daar blauwgedrukte woorden, zoals weldoener als enig 
verklarend begrip bij filantroop. Blauwkleuring zou dan kunnen betekenen: ‘Kijk ook nog bij dat woord’. Een 
weldoener is dan ‘iem. die goede daden verricht’. Nog een ander soort verband vindt men in het lemma 
wegzwemmen, gedefinieerd als ‘zwemmend weggaan’. Wie het blauwgedrukte weggaan vervolgens in het 
woordenboek opzoekt, vindt wegzwemmen daar terug in het rijtje hyponiemen. Zonder mogelijke verwijsfunctie 
blijft de blauwe markering van het woordje in in de uitdrukking ‘in paradijskostuum’, te vinden in het 
woordartikel bij dit zelfstandig naamwoord. 
 Op grond van dit alles moeten we dus concluderen dat de blauwkleuring geen specifiek doel dient 
anders dan als veelzijdige aandachttrekker, als een soort extra voorziening naast de bekende vette of cursieve 
zetwijze. Toegegeven moet worden dat deze extra signalering uitstekend werkt in lijsten met uitdrukkingen en 
gezegden, welke in GWHN3 vetgedrukt staan met blauwkleuring van het bepalende woord waarop wordt 
gealfabetiseerd. Een goed voorbeeld is de lijst in het artikel bed. Deze opstelling is veel toegankelijker dan die in 
GVD,18 waar lange stukken in cursieve druk moeten worden doorgespit tot men hopelijk het gezochte 
tegenkomt. 
 
2.5 De inhoud, mede beschouwd vanuit het oogpunt van de potentiële gebruiker  
  
Het kernpunt blijft natuurlijk of de gebruiker, ook zonder gidswoorden, een goede kans loopt in het 
woordenboek te vinden wat hij zoekt. Het gaat dan om de macrostructuur en de microstructuur: staat het woord 
er überhaupt in en wordt er, als dat het geval is, bevredigende informatie over verstrekt.  
 
2.5.1 De macrostructuur 
 
Samen met andere beschikbare bronnen vormt de zich steeds uitbreidende centrale databank van Van Dale een 
goede basis voor de samenstelling van een betrouwbaar woordenboek, waarin ook plaats is ingeruimd voor het 
Belgisch taalgebruik. De door de uitgever bepaalde omvang van GWHN dwingt daarbij tot keuzen. Mijn indruk 
is dat onder de circa 90.000 trefwoorden de nieuwere woorden en uitdrukkingen uitstekend zijn 
vertegenwoordigd. Wat de breedte van het woordbestand betreft, is er naar gestreefd meer gespecialiseerde 
termen uit allerlei sectoren van de moderne maatschappij op te nemen voorzover ze in de ‘algemene 
woordenschat zijn binnengedrongen’. (‘Verantwoording’, 3. Het beschreven taalgebruik). ‘Een goede vuistregel 
hierbij is dat men ze in de krant moet kunnen tegenkomen’, zo wordt gezegd (ibid., 4.5.4). Dat lijkt overigens 
nogal onwaarschijnlijk voor woorden als onychofagie (‘het nagelbijten’) en onycholyse (‘het loslaten van de 
nagel’). Zoals we boven al zagen bij de opsomming van hyponiemen van onderzoek lijkt de medische 
vakterminologie buitensporig sterk vertegenwoordigd. Verschillende van die termen horen eerder thuis in een 
medische encyclopedie dan in een woordenboek waarin met de ruimte moet worden gewoekerd. Dat GWHN3 de 
grens ruim trekt blijkt ook uit de aanwezigheid van specialistische termen uit andere vakgebieden, zoals de 
taalkundige begrippen click19 en cliticum.  
 Zeker overbodig in een woordenboek van beperkte omvang zijn geheel doorzichtige samenstellingen, 
en men kan het slechts toejuichen dat de redactie met het opnemen van samenstellingen de nodige zuinigheid 
heeft betracht. Ze zijn ‘alleen opgenomen als zij zeer frequent zijn (tafelpoot), als zij ondoorzichtig zijn 
(kerststal, doorzonwoning) of als zij onderdeel zijn van een vaste woordgroep.’ (‘Verantwoording’, 3. Het 
beschreven taalgebruik). Waarom echter moet frequentie hier zo nodig een rol spelen? Wie zoekt in een 
woordenboek naar tafelpoot, of de ook opgenomen stoelpoot? 

Mededelingen in voorberichten over het verwijderen van doorzichtige samenstellingen komt men wel 
vaker tegen, maar dat betekent niet dat de daad altijd bij het woord wordt gevoegd. GWHN3 brengt het er, net 
als overigens GWHN2, op dit gebied niet slecht af, maar een kleine steekproef bij heide levert toch nog 
woordartikelen op als heidebloem ‘1. bloem die op de hei groeit. 2. bloem van het heidekruid’, heidekever ‘op 
heideplanten levende kever’, heidekruid ‘op de hei groeiende plant’. Voor dit soort definities hoeft niemand een 
woordenboek op te slaan, en mocht het hier een meer specifieke plant- of diersoort betreffen, dan had dat, zoals 
elders wel degelijk gebeurt, moeten worden aangeduid. Even weinig informatief zijn definities als ‘dier met 
lange staart’ bij langstaart en de niet nader gedefinieerde ‘bepaald soort peer met lange steel’ bij langsteel, die 
naar ik meen onder die naam niet commercieel verkrijgbaar is. Een complicerende factor bij deze laatste twee  
woorden is dat ze ook als gelegenheidssamenstellingen te gebruiken zijn voor alles wat een lange staart, c.q. een 
lange steel heeft.  

                                                           
18 Vanzelfsprekend staan in GWHN3 alleen de thans gangbare, waaronder goed in bed zijn (nog niet in GVD) en 
het culinaire op een bedje van [spinazie] (GVD s.v. bedje). 
19 De definitie ‘klank die wordt gevormd terwijl men inademt’ deugt helaas niet. De karakteristieke scherpe plof 
heeft met inademen niets te maken.  



 Het onderwerp van (wel of niet) specifieke benamingen brengt ons bij de encyclopedische trefwoorden. 
In principe zijn ze slechts spaarzaam aanwezig in middelgrote algemene woordenboeken, waaronder ook 
GWHN3. De benodigde reductie in omvang van GWHN1 tegenover GVD werd destijds ten dele bereikt door het 
schrappen van encyclopedische ingangen, in dit geval eigennamen, plaatsnamen en andere met een hoofdletter 
geschreven entiteiten (Van Sterkenburg 1984: 139). Omdat de informatie die de gebruiker opzoekt niet zelden 
een encyclopedisch tintje heeft, moet men daarbij voorzichtigheid betrachten. Er bleven dan ook nog 
verschillende staan, zoals Pilatus (vanwege de uitdrukking ‘van Pontius20 naar Pilatus’?), Pinksteren en andere 
namen van Christelijke feestdagen. Geografische namen, aanvankelijk verzameld in een aparte lijst, werden al in 
GWHN2 in het alfabetische woordbestand opgenomen. Ook namen van bestuursorganen en instellingen, al dan 
niet in de vorm van acroniemen, zijn goed vertegenwoordigd. De nieuwere ontwikkelingen op dit terrein lijken 
in GWHN3 zorgvuldig te zijn bijgehouden. Voorbeelden van meer incidentele veranderingen in het 
encyclopedische bestand zijn de toevoeging van Bauhaus, en het schrappen van het lemma BBC.  
 De omvang van de macrostructuur21  wordt mede bepaald door de behandeling van homoniemen en 
homografen. ‘In GWHN wordt het principe van één vorm is één ingang gehanteerd’, heette het in een eerste 
beginselverklaring (Sterkenburg 1984: 145). Dit principe is inmiddels sterk ondergraven. Nadat in GWHN1 al de 
uitzondering was gemaakt dat ‘[t]wee of meer ingangen mogelijk [zijn] als er sprake is van twee of meer 
verschillende grammaticale categorieën’ (ibid.), gaat GWHN3 nog een heel stuk verder. Dubbele ingangen 
worden nu ook gehanteerd in de volgende gevallen: 
a. bij verschil in woordgeslacht: 1deel (‘het deel’) gaat niet langer samen met 2deel (‘de deel’). 
b. bij verschil in werkwoordvalentie: 1bedanken ‘[onov.ww.]’ gaat niet langer samen met 2bedanken 

‘[ov.ww., ook abs.]’.22 
c. bij verschil in woordsoort (reeds gehonoreerd in GWHN1 in bijvoorbeeld 1homoniem <zn.> en 2homoniem 

<bn.>) krijgen nu ook bepaalde bn./bw.-doubletten een aparte ingang. Informatie in GWHN1 verdeeld over 
gewoon I. <bn.> en II. <bw>, en in GWHN2 in het artikel gewoon aanwezig zonder onderverdeling,  
verschijnt nu als 1gewoon [bn.] en 2gewoon [bw.].  

Hier blijkt dat de opeenvolgende redacties van GWHN bij hun behandeling van in principe adjectivische 
woorden verschillende wegen hebben bewandeld. Er schuilt zeker enige waarheid in de bewering in het 
voorwerk (p. 23) van GWHN2 dat ‘elk bn. wel in bijwoordelijke bepalingen gebruikt [kan] worden.’  Dan ligt 
een dubbellabel <bn.,bw.> voor de hand, een notatie die in GWHN1 veelvuldig voorkomt. Bij andere 
adjectieven, zoals geringd, geruit, is bijwoordelijk gebruik moeilijk denkbaar en dan is het enkele label <bn> 
vereist.  Als er een betekenisverschil in het geding is, kan men het lemma desgewenst onderverdelen in I. <bn> 
en II. <bw>. Ook hiervan kent GWHN1 veel voorbeelden, zoals bij gerust en moeilijk. Nog subtieler is een 
tweedeling in I. <bn.,bw.> en II. <bn.>,23 zoals bij heerlijk en heilig, waar de betekenissen ‘verheven door 
luister of macht’, respectievelijk ‘verheven, volmaakt, onzondig’, geacht worden geen bijwoordelijk gebruik toe 
te laten. Hiermee zijn de mogelijkheden nog niet uitgeput: lekker heeft bijvoorbeeld de verdeling  I. <bn.>, II. 
<bn.,bw.>, III. <bw.>.      

Toepassing van dit systeem vereiste moeilijke en vaak enigszins willekeurige beslissingen. De redactie 
van GWHN2 zag er geen been in, veegde al deze subtiliteiten van tafel en verklaarde onomwonden (p. 23): ‘De 
bijvoeglijke naamwoorden worden niet meer onderverdeeld in subcategorieën: elk bn. kan wel in bijwoordelijke 
bepalingen gebruikt worden. Als een bepaalde betekenis alleen bijwoordelijk gebruikt wordt, is dat bij die 
betekenis aangegeven met: <in bw. bep.>.’  Zo vindt men bij gewoon <bn>, betekenis 0.7 <in bw. bep.> ‘zonder 
meer, gewoonweg’, met als voorbeeld ‘dat vlees is gewoon niet te eten’.24 In de trant van GWHN2 verklaart ook 
GWHN3 expliciet (‘Verantwoording’, 4.4.2): ‘Het bijwoord wordt alleen afzonderlijk gegeven als het een 
andere betekenis heeft dan het bijvoeglijk naamwoord’. Door in dit geval twee aparte ingangen te gebruiken gaat 
GWHN3 echter nog een stap verder.  

De tweedeling van deze woorden in enerzijds een <bn.>-categorie, en anderzijds een <bw.>-categorie 
met aparte betekenis, heeft het curieuze gevolg dat adverbiaal gebruik zonder betekenisverschil onder het <bn>-
woord valt. GWHN2 heeft daar vele voorbeelden van, zoals ‘het smaakte heerlijk’ onder heerlijk <bn.>, of 

                                                           
20 Omdat een uitdrukking in het nu gevolgde systeem op het eerste genoemde zelfstandig naamwoord opgezocht 
moet kunnen worden is in GWHN3 nu een trefwoord Pontius opgenomen, waar de betekenis van de uitdrukking 
wordt verklaard, zonder dat duidelijk wordt gemaakt wie of wat Pontius is. 
21 In Sterkenburg 1984 werd, zoals we boven konden zien, het inhoudelijke aspect behandeld als onderdeel van 
de microstructuur, wat natuurlijk goed mogelijk is. 
22 In andere enigszins vergelijkbare gevallen vinden we verschillende ingangsvormen, zoals beantwoorden [ov. 
ww.] en beantwoorden aan [ww.], zodat er niet hoeft te worden genummerd. 
23 Er kan ook variatie optreden in de volgorde: heerlijk heeft I. <bn.,bw.>, II. <bn>; heilig I. <bn>, II. <bn.bw.>. 
24 In het blok met voorbeelden kreeg dat ten onrechte niet de betekeniscode 7. mee. Ook moet opgemerkt dat 
GWHN2 bij markanter verschil in betekenis wel degelijk een aparte ingang gebruikte, zie gelijk3 <bw> 0.2 
dadelijk (‘ik kom gelijk’).  



‘ergens heimelijk binnendringen’ onder heimelijk <bn.>. Omdat in GWHN3 het aantal voorbeelden sterk is 
verminderd, zijn deze anomalieën veelal stilzwijgend verwijderd. 
 Waarom GWHN in de loop der jaren steeds meer aparte ingangen voor identieke woordvormen is gaan 
gebruiken is niet duidelijk. Dat deze opzet publieksvriendelijker zou zijn dan het maken van onderscheidingen 
binnen één en hetzelfde woordartikel is allerminst een uitgemaakte zaak.  
 
2.5.2 De microstructuur 
 
2.5.2.1 Grammaticale en formele kenmerken 
 
Zoals we al zagen bij de bespreking van de homonieme woordingangen worden van de grammaticale kenmerken 
woordsoort en woordgeslacht overal tot in de finesses vermeld. Op het terrein van de morfologie worden de 
flexievormen en afleidingen al even consciëntieus gepresenteerd. Bijzonder prijzenswaardig is de consequente 
vermelding bij de bijvoeglijke naamwoorden van de trappen van vergelijking, waar die geacht werden te bestaan. 
GWHN2 had zich er op dit punt wel heel gemakkelijk van af gemaakt: ‘Het niet vermelden van comparatief of 
superlatief kan betekenen dat ze regelmatig zijn of niet voorkomen’ (p. 23). GWHN1 liet de trappen onvermeld 
als deze probleemloos te vormen waren, zoals bijvoorbeeld bij geheim, gehard, geheimzinnig, maar leefde zich 
opvallend uit in het signaleren van gevallen waar een omschrijving met ‘meer’ en ‘meest’ tevens gangbaar 
geacht werd, zoals bij gelijk <-er, -st, meer -, meest -> en gehard <-er, -st; meer -, meest ->.  

Bij alle nagestreefde volledigheid gaat GWHN3 hier veel meer normatief te werk. Er worden geen 
graden van ‘gelijkheid’ erkend en dus blijven bij gelijk trapvormen afwezig, en ook wordt er niet met ‘meer’ en 
‘meest’ gewerkt als het ook zonder kan, dus is het gewoon gehard <~er, ~st>. Een superlatief met ‘meest’ wordt 
alleen gegeven ter vermijding van lelijke of onmogelijke eindclusters, zoals bij gehaast <~er, meest ~> en 
gegriefd <~er, meest ~>. Toch vraagt men zich af waarom de trappen van vergelijking ontbreken bij gedegen, 
gehandicapt en nog andere eigenschappen waarbij gradaties denkbaar zijn. 

In algemene zin is er in de nieuwe druk bewust naar gestreefd de gebruikersvriendelijkheid te verhogen. 
Zo is afscheid genomen van de bewerkelijke cijfer-punt-cijfercode, destijds een integrerend bestanddeel van de 
Grote Vertaalwoordenboeken. De voorbeelden en zegswijzen bij ieder hoofdwoord, eerder opgevoerd volgens 
deze nogal bewerkelijke methode, staan nu alfabetisch gerangschikt onder het nummer van de deelbetekenis. 

Ook de uitspraakaanduiding is toegankelijker gemaakt. Het IPA-alfabet, met zijn voor leken nogal 
mysterieuze lettertekens, is terzijde geschoven. ‘Voor de weergave van de uitspraak’ zo wordt gezegd in de 
‘Verantwoording’ (4.3.5), ‘is een notatie gekozen die voor zo veel mogelijk, ook niet taalkundig geschoolde, 
gebruikers van het woordenboek toegankelijk is.’ De uitspraak wordt nu aangegeven door herspelling met de 
letters van het romeinse alfabet. Helaas is nagelaten enkele toch nog ongewone lettertekens te verklaren. 
Duidelijk gemaakt had moeten worden – bij voorkeur in het woordenboek zelf – dat een hoofdletter K met dakje 
gebruikt wordt voor de stemhebbende plofklank in goal. Andere bijzondere tekens die verklaard hadden kunnen 
worden zijn de verkleinde /e/ voor de sjwa, en de notaties /e:/ (in serre) en /o:/ (in zone). Herspelling is alleen 
vereist wanneer uitspraak niet uit de spelling valt af te leiden: bij tank was /tenk/ voldoende geweest, en is in de 
uitspraakaanduiding ‘/tengk/ in Belg. ook: /tangk/’ het extra letterteken <g> overbodig.  

De nu gebruikte omspellingsnotatie moge fonetisch wat onbeholpen zijn, zij heeft wel het voordeel dat 
klankaanpassingen van leenwoorden aan het Nederlands er goed mee kunnen worden weergegeven. De femme 
fatale, eerder [fαmfatal], staat nu te boek als [fammfattaal].25Terwijl de oude uitspraakversie nog geheel Frans 
aandoet, geeft de nieuwe aan dat het laatste woord normaliter wordt uitgesproken als het Nederlandse adjectief 
fataal, wat een juiste observatie lijkt. Terecht wordt voor het kledingstuk bermuda naast een Engelse vorm ook 
de Nederlandse spellinguitspraak genoteerd. Over het algemeen is de weergegeven uitspraak plezierig 
realistisch, getuige ook het afdrukken van hier zeer gangbare, maar ‘oneigenlijke’ nevenvormen van woorden als 
occasion (naast de Franse ook de Engelse uitspraak), kaki en sweater (beide ook met uit de spelling afgeleide 
pseudo-Engelse uitspraak). 
 
2.5.2.2 Betekenisomschrijving 
 
 

                                                          

Een woordenboek wordt, zeker ook door de gebruiker ervan, vooral beoordeeld op de juistheid en mate 
van volledigheid van de betekenisomschrijvingen. Voordat we daar in enig detail naar kijken, willen we 
opmerken dat etymologische informatie, zoals in alle andere middelgrote woordenboeken Nederlands, niet wordt 
verstrekt, ook waar die verhelderend zou kunnen werken. Een leghorn is dus gewoon een ‘witte, oorspronkelijk 

 
25 Opvallend is de niet echt nodige dubbele <mm>. Betekent die dat de klank zijn volle waarde moet krijgen? 
Een ander verschil is dat de klemtoon, eerder alleen zichtbaar gemaakt in het trefwoord, nu ook door 
onderstreping in de fonetische notatie is aangegeven. 



Italiaanse kip, die uitstekend legt’, een verklaring die mogelijk een verkeerde suggestie wekt, want Leghorn is 
niets anders dan de oude Engelse naam voor de Italiaanse plaats Livorno.  

De beschrijving van flora en fauna is een van de terreinen waaraan men de kwaliteit van een 
woordenboek kan afmeten. Het kardinale punt is of hier informatie wordt verstrekt die voldoende hulp biedt om 
een plant of dier te identificeren. Wie de drie edities van GWHN vergelijkt merkt hier een aantal veranderingen 
op. GWHN1 noemde naast de uiterlijke beschrijving ook nog de wetenschappelijke benaming, welke uit GVD 
kon worden overgenomen. De mus heette daar nog ‘zangvogel (Passer), met name de gewone of huismus (P. 
domesticus), een grijs en bruin vogeltje’. Op vergelijkbare wijze stond de muis te boek als ‘klein knaagdier met 
spitse snuit en lange, bijna onbehaarde staart, vooral de huismuis (Mus musculus)’. Van de berk werd genoteerd 
dat deze behoorde tot het geslacht ‘Betula’, en de eik werd geïdentificeerd als ‘Quercus robur’. Deze Latijnse 
benamingen zijn vanaf GWHN2 niet meer aanwezig, zodat het sindsdien alleen aankomt op de kwaliteit van de 
uiterlijke beschrijving.  

Op dit punt doet GWHN3 zeker zijn best. De scharrelaar, in GWHN2 nog een ‘geslacht (sic) van 
vogels’, is nu een ‘opvallende blauw-bruine trekvogel van de droge en warme gebieden in Europa en Azië, bij 
ons een zeldzame gast’. Ook de andere vogels zijn nauwkeuriger beschreven. Hetzelfde geldt voor de 
regenboogforel, een ‘Amerikaanse forel met paarsachtige zijstreep, bij ons gekweekt en uitgezet’, eerder slechts 
‘bepaalde geteelde zoetwaterforel’. Ook de flora wordt redelijk herkenbaar beschreven. Hier wordt vaak volstaan 
met wat al in GWHN2 werd vermeld. Soms, maar lang niet overal, komt nu ook de naam van een 
plantengeslacht terug: zo is de klaver nu een plant ‘van het geslacht Trifolium, met driedelige blaadjes’. De 
omschrijving van de bomen is, voorzover ik kon nagaan, rechtstreeks uit GWHN2 overgenomen. Qua 
detaillering zijn de beschrijvingen nogal ongelijk van aard. De berk een ‘katjesdragende boom met 
karakteristieke witte, in vellen afschilferende schors en witachtig hout’ is onmiddellijk herkenbaar, maar dat is 
bij andere bomen veel minder het geval. Zo is de eik slechts een ‘inlandse, vaak knoestige boom’. Op dit gebied 
zou de informatie meer gelijkwaardig moeten worden.  

Ook de baobab komt er schamel af: dat is gewoon een ‘grote tropische boom’. Zo staat dat tenminste 
bij apenbroodboom, waarnaar de zoeker wordt verwezen. Nu is het misschien een beetje oneerlijk deze 
informatie te vergelijken met wat de Collins English Dictionary, een middelgroot woordenboek in omvang gelijk 
aan GWHN3, daarover te melden heeft: ‘a tropical African bombacaceous tree, Adansonia digitata, that has a 
very thick trunk, large white flowers, and a gourdlike fruit with an edible pulp called monkey bread.’ Also called 
monkey bread tree.’26 Dit woordenboek vervult duidelijk een andere functie dan GWHN3, maar het zou maar 
weinig moeite en ruimte kosten iets meer concrete informatie over de boom te verschaffen. Zelfs de veel kleinere 
Koenen (ed. 1999) komt beter voor de dag met ‘boom in Afrika met eetbare vruchten’. 

Opvallend in GWHN3 is hier en daar de meer informatieve omschrijving van bepaalde instellingen. De 
BDBH, vroeger slechts ‘Buitenlandse Dienst voor Buitenlandse Handel’, wordt ons nu tevens voorgesteld als 
‘semi-overheidsinstelling die tot taak heeft de uitvoer van Belgische en Luxemburgse nijverheidsproducten, 
technieken en diensten te bevorderen.’ Het is een van de vele Belgische woorden en begrippen die een plaats 
hebben gekregen of behouden in het woordenboek. Een oordeel over de relevantie en inhoudelijke juistheid van 
die woordartikelen moet ik overlaten aan ter zake deskundigen van over de grens.27 

Ten slotte ook nog iets over de in het woordenboek zo sterk vertegenwoordigde medische sector. Daar 
krijgen ook aandoeningen als Alzheimer, Basedow, Hodgkin, etc., een algemeen beschrijvende aanduiding die 
voldoende kan worden geacht voor een algemeen woordenboek. Deze is in voorkomende gevallen28 trouwens 
overgenomen uit GWHN2. 
 Idealiter moet een voorwerp aan de hand van een gegeven definitie op hoofdpunten herkenbaar zijn. Dat 
is, behalve bij enkele van de genoemde bomen, ook niet het geval met het casinobrood, beschreven als ‘fijn 
soort witbrood, gebakken in een blik’. De karakteristieke vorm, ‘rechthoekig’ volgens Koenen (1999), blijft 

                                                           
26 Dit woordenboek, voluit Collins Dictionary of the English Language, stelt nooit teleur als men wil weten hoe 
iets eruit ziet, of wat iets nu precies is. Ik citeer uit de eerste druk (1979), die 1690 pagina’s telde tegenover de 
1740 van GWHN3. 
27 Door de jaren is de relevantie van Belgische woorden en uitdrukkingen in Nederlandse woordenboeken een 
voorwerp van discussie geweest. Daarbij was vooral hun status in het geding. Uiterst kritisch op dit punt waren 
de Koenen-redacteuren Bezoen en Drewes. Zie hun correspondentie met de uitgever, afgedrukt in Posthumus et 
al. (1997: 33-38). Relatief onproblematisch, en zonder meer opnemenswaardig, zijn de Belgische realia: namen 
van organisaties en instellingen die, soms ook inhoudelijk, verschillen van de Nederlandse. Dat er in de nieuwe 
druk misschien nog eens kritisch is gekeken naar bepaalde opgenomen Belgische uitdrukkingen, zou kunnen 
blijken uit het schrappen van ‘van de klaver naar de biezen lopen’ (= ‘van de regen in de drup komen’). 
28 Nieuw in GWHN3 zijn de ziekten van Duchenne, Huntington en Parkinson. Alle ziekten zijn in GWHN3 te 
vinden zowel op hun alfabetische plaats als in het lemma ziekte. In GWHN2 zijn sommige alleen aanwezig in 
laatstgenoemd lemma.  



ongenoemd. GVD (vanaf 1992) beschrijft het brood als ‘meestal wit, vierkant en geribd’.29 In meer algemene zin 
speelt hier de kwestie of een bepaalde genoemde eigenschap het meest essentiële kenmerk is van een 
gedefinieerd begrip. In Nederlandse woordenboeken, GWHN inbegrepen, lijkt het usance te zijn het 
veldhospitaal te definiëren als ‘verplaatsbaar hospitaal’. De verplaatsbaarheid lijkt me een secundair kenmerk. 
Zou het niet de voorkeur verdienen iets te zeggen over de functie30 die het heeft? 

Nog onbevredigender natuurlijk zijn definities die eigenlijk niet juist zijn. Zeer ongelukkig is de 
definitie van roaring twenties als ‘de rumoerige jaren twintig van de twintigste eeuw’. ‘Roaring’ verwijst hier 
niet naar opstootjes of onlusten, maar naar het nieuwe levensgevoel dat zich overal baan brak na de donkere 
oorlogsjaren. ‘Bruisend’ zou dat goed weergeven. Ook teleurstellend is de definitie van performance als 
simpelweg ‘voorstelling’ (met synoniem ‘optreden’). Hier wordt geheel voorbijgegaan aan de bijzondere 
kunstvorm31 die eind jaren zeventig bij ons zijn intrede deed, en waarin de ‘performer’, vaak zonder tekst, door 
bepaalde handelingen gekoppeld aan een bizarre lichamelijke verschijning een ‘statement’ uitdroeg.  

Bij dit alles is het zonder meer duidelijk dat veel werk is gestoken in de herziening van de oude 
definities van GWHN2. Overal zijn dan ook verbeteringen zichtbaar. Een willekeurig voorbeeld is melk, eerder 
wat stijfjes ‘witte voedzame vloeistof uit de zogklieren van zoogdieren32, m.n. koemelk’, thans ‘het witte 
voedzame vocht uit de melkklieren van vrouwen en vrouwelijke zoogdieren, dienend als de eerste voeding van 
de kinderen, resp. jongen’. Hier kan men dan weer de aanmerking maken dat het oneigenlijke gebruik van die 
vloeistof, betrokken van melkboer of supermarkt, niet wordt gehonoreerd. Ook is in dit artikel geen ruimte 
gevonden voor de betekenis (Koenen 1999) ‘op melk lijkende farmaceutische of cosmetische vloeistof: 
reinigings~’. 

 
2.5.2.3 De opbouw en interne samenhang van de woordartikelen 
 
Zoals gezegd heeft GWHN3 in zijn woordartikelen de indeling gehandhaafd waarbij eerst het volledige 
betekenisprofiel wordt gegeven en daarna, na het zogenaamde typografische ‘dropje’, de reeks illustrerende 
voorbeelden en zegswijzen. Wat zo gescheiden wordt moet de gebruiker weer snel kunnen verenigen, en dat kan 
het beste door de voorbeelden net zo op nummer te zetten als de eerder onderscheiden betekenissen. Zo gebeurde 
dat ook in GWHN2. In de nieuwe editie is dat moeilijker geworden. De numerieke codering is daar afgeschaft, 
en voorbeelden en zegswijzen staan alfabetisch gerangschikt op een blauwgedrukt gidswoord. Wie een 
voorbeeld zoekt van betekenis 2 moet zijn oog laten gaan over de verzamelde zinsneden en zegswijzen, in de 
hoop daar het trefwoord in kwestie te vinden met een superscript cijfer 2. Niet altijd treft men dan een kernachtig 
voorbeeld van de gezochte betekenis, vaker stuit men op een spreuk of zegswijze waarin het woord ongeveer in 
die betekenis voorkomt. Soms wordt een voorbeeld ook tevergeefs gezocht, zoals bij betekenis 2 van ziek: 
‘misselijk makend’ (met als synoniem ‘immoreel’), in GWHN2 nog geïllustreerd met het zinnetje ‘wat een zieke 
mentaliteit’. 

De spreuken en zegswijzen uit het voorbeeldrijtje krijgen altijd een betekenisverklaring mee; bij louter 
illustrerende voorbeelden, die doorgaans in de minderheid zijn, is deze natuurlijk niet nodig. Voor ‘de dunne1 
darm’, ‘dun2 haar’ en ‘dunne3 soep’ kijkt men gewoon bij het aangegeven nummer van het betekenisprofiel; de 
betekenis van ‘aan de dunne3 zijn’ en ‘dun2 gezaaid zijn’ wordt behalve met de verwijzing naar het 
betekenisnummer ook nog eens apart voor de gebruiker verklaard..  

Ook als maar één betekenis wordt gegeven wordt deze genummerd, en men kan dus rijtjes voorbeelden 
vinden die allemaal zijn voorzien van het superscript cijfer één. Anderzijds stuit men ook op voorbeelden zonder 
een superscript cijfer, die dan niet met een gegeven betekenis kunnen worden verbonden. Die uitdrukkingen 
krijgen dan een aparte definitie. In het artikel duivel geldt dat onder andere voor een arme duivel, een ‘stakker’. 

                                                           
29 GVD’s ‘meestal’ biedt hier een uitweg, want het tegenwoordige casinobrood is vaak niet meer geribd, en kan 
ook bruin zijn. De beschrijving ‘witbrood’ deugt daarom niet langer. Daarnaast lijkt ‘rechthoekig’ iets beter dan 
‘vierkant’. 
30 Engelse woordenboeken beschrijven een field hospital als ‘temporary’ (beter dan ‘verplaatsbaar’) en brengen 
het in verband met de verzorging van gewonden. 
31 Het valt niet mee een alomvattende definitie van deze kunstvorm te geven. Reinsma (Neologismen, 1984) 
komt een heel eind met: ‘vorm van ‘voorbijgaande’ beeldende kunst waarbij een kunstenaar [voor genodigden of 
ten behoeve van een videoband, film e.d.] iets uitbeeldt, een stemming weergeeft enz.’ Het hier door mij tussen 
vierkante haken geplaatste kan geschrapt worden; het zal gebaseerd zijn op enkele destijds voorhanden 
contexten. Een niet-centraal kenmerk wordt op de voorgrond gesteld door J.B. Drewes in de Grote Koenen 
(1986). Hier heet het een optreden ‘waarbij het contact van de kunstenaar met zijn publiek het belangrijkste is.’ 
Deze definitie is gehandhaafd in Koenen (1999). In de omschrijving van GVD (1984 t/m 1999): ‘publieke 
prestatie (van een kunstenaar of sportman) gepaard gaande met veel show’, is mede door de onterechte 
koppeling met de sporter, de kunstvorm nauwelijks te herkennen.  
32 Woutertje Pietersens juffrouw Laps kennelijk inbegrepen. 



Dat was in GWHN2 nog anders. Daar werd voor een handige, arme duivel; de rode duivels en samenstellingen 
als snelheidsduivel; motorduivel nog een grondbetekenis ‘0.3 persoon’33 opgevoerd. Hetzelfde geldt voor gans, 
in GWHN2 behalve de vogel ook nog ‘0.2 dom, onnozel persoon’. GWHN3 heeft alleen het ongenummerde een 
domme gans met betekenis ‘sufferd’. Hier is van alles mis. Een ‘gans’ is ook zonder adjectief een ‘dom persoon’ 
(niet een ‘sufferd’) en die betekenis had dus in het betekenisprofiel niet geschrapt mogen worden. Tevens 
ontbreekt een toevoeging als in Koenen (1999) ‘(m.n. van vrouwen of meisjes)’. Ook bij keilen is de meer 
algemene betekenis ‘0.2 <inf.> gooien’ ten onrechte verwijderd. Koenen (1999) vermeldt als voorbeeld ‘iem. de 
deur uit keilen’. Bij hagel mist men een betekenis ‘hagelslag’, dit ondanks de aanwezigheid van een hyponiem 
vruchtenhagel bij hagelslag. Men krijgt het idee dat GWHN3 hier en daar met het weglaten van betekenissen en 
het besparen op voorbeelden wat te kort door de bocht gaat. Er moest immers ruimte worden gevonden voor 
nieuwe woorden en andere nieuwe elementen.  

De band tussen betekenis en voorbeeld is zo zeker losser geworden, en dat is toch wel jammer. Het 
nadeel hiervan doet zich des te sterker gevoelen wanneer een betekenisprofiel niet optimaal is verwoord. Kritiek 
op de bewoordingen van het betekenisprofiel was hierboven al aan de orde bij de bespreking van de functie van 
het gidswoordapparaat in het voorbeeldwoord figuur. We kunnen dit manco nogmaals illustreren in een nadere 
beschouwing van het woordartikel performance. Daarin vinden we de volgende genummerde betekenissen:‘1. 
voorstelling (met blauw synoniem optreden) 2. wijze van presenteren (met blauw synoniem voorstelling) 3. 
<taalk.> toepassing van de kennis van de eigen taal in concrete situaties.’ Laatstgenoemde specialistische 
betekenis had overigens zonder veel bezwaar weggelaten kunnen worden, te meer omdat het complementerende 
begrip competence ook niet is opgenomen. Wat de andere twee betekenissen betreft zal het de gebruiker niet 
meevallen te begrijpen wat die precies inhouden. Er schemert een tegenstelling door tussen enerzijds een 
gebeurtenis, een ‘voorstelling’ die men bezoekt, en anderzijds de manier waarop iets in zo’n voorstelling 
gebracht wordt. Dit onderscheid wordt schimmig doordat in beide betekenissen het begrip ‘voorstelling’ wordt 
gebruikt, een even tweeduidig begrip als ‘performance’ zelf. Net als bij figuur zorgt een blauwgedrukt synoniem 
eerder voor verwarring dan voor helderheid. Broodnodig zijn in dit soort gevallen dan ook verduidelijkende 
voorbeelden, maar die worden niet gegeven.  

Dit alles mag natuurlijk niet verhelen dat elders wel vaak goede en puntige definities worden gegeven, 
waarbij het blauwgedrukte woord onmiddellijk helderheid brengt.  

Nog een laatste punt is of de betekenis van een bepalend woord uit een gebruikte definitie elders in het 
woordenboek kan worden opgezocht. Dat lijkt toch echt wel wenselijk, maar wie wil weten wat nou eigenlijk 
precies de bats zijn waarmee de batsman in betekenis 2. ‘officier op een schip die de piloot met behulp van bats 
aanwijzingen geeft voor de landing op het dek’ zou moeten concluderen dat hij daarvoor ‘het slaghout bij 
cricket’ (s.v. bat)34 gebruikt. Hier ontbreekt node de betekenis die in GVD verwoord staat als ‘3. rond bordje aan 
een steel’. 

  
3. Eindoordeel 
 
De nieuwe druk is zorgvuldig herzien en biedt veel nieuws. De encyclopedische component is opvallend 
versterkt door opname van kaderartikelen. De gebruiker vindt in herziene definities ook uitgebreidere informatie 
bij onder andere de namen van planten en dieren. Meer gebruikersvriendelijk is tevens de herziene 
uitspraaknotatie. Bij de adjectieven valt te roemen de volledigere vermelding van de trappen van vergelijking, 
die elders wel eens wat problematisch moeten worden afgeleid uit een algemene regel.  
 Opname van de woordvelden uit het Van Dale Groot woordenboek van Synoniemen heeft GWHN3 een 
extra dimensie van ‘productiewoordenboek’ gegeven. De woordzoeker vindt er veel potentieel nuttige 
informatie, die echter niet altijd gemakkelijk vindbaar is. Het is jammer dat bij het opstellen van allerlei 
woordrijtjes geen poging is ondernomen het kaf van het koren te scheiden: er zijn er die voor een gerichte 
zoekactie weinig of geen waarde hebben. De synoniemen, hyponiemen en hyperoniemen drukken, als ze in 
blauwe kleur zijn afgedrukt, soms te veel hun stempel op het betekenisprofiel, dat beter zou zijn gediend met 
andere kernwoorden. De functie van de kleurmarkering is niet geheel doorzichtig en wordt ook niet goed 
uitgelegd. Kleur is vooral gebruikt als extra signaleringsmiddel naast de cursieve of vette druk.  

Om ruimte te vinden voor de nieuwe elementen moest elders besparing plaatsvinden. Een welkome 
bijdrage hiertoe werd geleverd door het verwijderen van nutteloze doorzichtige samenstellingen. Daarmee had 
men zelfs nog verder kunnen gaan: wanneer komt er eindelijk eens een woordenboek waaruit de tafelpoot is 
geschrapt? Minder positief te waarderen op het punt van ruimtebesparing is echter de inkorting van bepaalde 
betekenisprofielen. Een toch wel wenselijke deelbetekenis blijkt soms afwezig. Ook hebben sommige 

                                                           
33 Dit is een nogal simplistische vereenvoudiging van GVD 4. duivelachtig wezen; 5. meelijwekkend of 
verachtelijk persoon.  
34 GWHN3 verdient niettemin een compliment voor het invoeren van een aparte ingang batje voor het 
slagplankje bij tafeltennis.In GWHN2 werden beide slaghouten met dezelfde benaming bat aangeduid. 



profielendoor het ontbreken van illustrerende voorbeelden te weinig vlees op de botten. Vanaf het begin is in 
GWHN het systeem gehanteerd waarin het volledige betekenisprofiel verderop in een apart gedeelte van het 
artikel werd gevolgd door illustrerende gebruiksvoorbeelden. Eerder konden verbanden gemakkelijk worden 
gelegd door middel van een cijfercode. Nu deze is afgeschaft is het verband tussen definitie en voorbeeld helaas 
minder precies geworden. Daar komt nog bij dat bij bepaalde trefwoorden het voorbeeldgedeelte thans overladen 
is met zegswijzen en spreekwoorden die eerder in een aparte Spreekwoordenlijst waren ondergebracht. Daardoor 
zijn langere betekenisprofielen helaas minder inzichtelijk geworden.  
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