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VOORAF 
 
Opnieuw vindt u hier een aflevering van flinke omvang. Twee lange bijdragen zijn hiervoor vooral 
verantwoordelijk. De eerste van Ike van Hardeveld  geeft een boeiende dwarsdoorsnede uit een 
deelaspect van haar eerder dit jaar verschenen proefschrift. Om het overzicht te behouden leek het beter 
dit artikel  in zijn geheel te publiceren dan verdeeld over twee nummers. De andere omvangrijke bijdrage 
gaat over de lexicografische behandeling van anglicismen, een in het vooruitzicht gesteld aanhangsel bij 
mijn in het vorige nummer geleverde kritiek op de dertiende Grote Van Dale. Het vervolgstuk van Jan 
van Donselaar over het Caribische Engels is van bescheidener omvang. Onder de kleinere bijdragen � 
we hadden er graag wat meer gehad - is de tekst van Jan Noordegraaf bij een portret van de tweede 
echtgenote van Matthias de Vries. Daarmee bevat ons genootschapsorgaan nu voor het eerst, maar 
hopelijk niet voor het laatst, een illustratie. Een tweede nieuwigheid in dit nummer is de rubriek 
�Woorden�. Deze is  bestemd voor opmerkingen over nieuwe of oude woorden die nog niet, of niet op 
bevredigende wijze, in onze woordenboeken worden beschreven. Voor de verdere bijdragen zie men de 
Inhoudsopgave. Kort voor de afsluiting van dit nummer verschenen nog twee belangrijke publicaties, 
namelijk de heruitgave van C.A. Backers verklarend woordenboek van plantnamen en de cd-rom van de 
Grote Van Dale. Beide worden hier kort belicht. Als daartoe aanleiding bestaat, zullen ze in het volgende 
nummer meer uitgebreid worden besproken.          
  
Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 1 april bij de redactie aanwezig te zijn.  
 
 
DOMEINEN VAN HERKOMST IN DE EERSTE VIJF DRUKKEN  
VAN L. MEIJERS WOORDENSCHAT.   
 
Ike van Hardeveld 
 
Ter Inleiding 
 
In 1650 verschijnt anoniem bij Thomas Fonteyn te Haarlem de Nederlandtsche Woorden-Schat, een 
klein bastaardwoordenboekje dat volgens het voorwoord van de tweede druk is samengesteld door 
Johan Hofman. Die tweede druk is een bewerking van Lodewijk Meijer en verschijnt in 1654 opnieuw bij 
Thomas Fonteyn, die inmiddels naar Amsterdam is verhuisd.  
   
In 1658 ziet een tweede bewerking van Meijer het licht, eveneens in Amsterdam, maar nu bij Jan 
Hendriksz (Boom) en Jan Rieuwertsz. Meijer herspelt de titel van deze derde druk tot Nederlandsche 
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Woordenschat, en verdeelt het werk in twee delen, een eerste deel met bastaardwoorden, en een 
tweede deel met konstwoorden. Tot de bastaardwoorden rekent hij zuiver Franse en vernederlandste 
uitheemse termen. Als �konstwoorden� beschouwt hij volledig uitheemse wetenschappelijke termen.  
   
Meijers bewerking van 1663, nu uitgegeven door Jan Hendriksz Boom alleen, behoudt titel en indeling 
van 1658. Maar de vijfde druk van 1669, verschenen bij de Weduwe van Jan Hendriksz Boom, krijgt de 
beroemd geworden naam L. Meijers Woordenschat. Daar is een derde deel aan toegevoegd met 
verouderde en ongewone woorden, die in tegenstelling tot de bastaardwoorden van het eerste deel en 
[p. 2] de konstwoorden van het tweede deel, behoren tot de moedertaal.   
   
Zowel de lexicografische activiteiten van Hofman als die van Meijer komen voort uit het purisme, een 
beweging die streeft naar zuivering van en grotere waardering voor de moedertaal. Hofman stelt zijn 
bastaardwoordenboekje samen om de moedertaal te ontdoen van vreemde woorden. Meijer sluit zich 
hierbij aan, maar richt zich daarnaast met de vertaling van uitheemse wetenschappelijke termen op de 
wetenschap, die naar zijn idee behoort te worden beoefend in de moedertaal.     
 
Hofmans domeinen van herkomst 
 
De eerste druk van Hofman telt ruim 3.700 artikelen, met een gemiddelde omvang van 2,8 woorden, 
inclusief het trefwoord. Dit laat zien hoe beknopt de artikelen zijn. Het gewoonlijk éénwoordige trefwoord 
wordt bijna steeds gevolgd door één of meer equivalenten van één woord. De equivalenten dienen ter 
verklaring, maar ook ter vervanging van het ongewenste vreemde woord. Juist om gebruikt te kunnen 
worden in plaats van het vreemde woord is het gewenst dat ze éénwoordig zijn. 
   
Onder de trefwoorden die Hofman heeft verzameld zijn groepen te onderscheiden die in bepaalde 
domeinen thuishoren. Deze woorden zijn doorgaans tamelijk gebruikelijk geweest. Af en toe komt men 
een minder bekende term tegen, die meer specialistisch van aard is. Dan is er sprake van het soort 
specifieke vaktermen waarvan men er in Meijers bewerkingen steeds meer zal aantreffen, en die deze 
vanaf de derde druk zal onderbrengen in een afzonderlijke deel met konstwoorden. Hofman echter 
spreekt niet over �konstwoorden�. Hij geeft niet veel zeer specialistische termen en heeft duidelijk de 
bedoeling regelmatig voorkomende uitheemse woorden bijeen te brengen.  
   
Domeinen waartoe de trefwoorden van Hofmans Woorden-Schat behoren, zijn die van recht, 
geneeskunde en wijsbegeerte, van krijgskunde, godsdienst, landsbestuur, boek en letteren. De grootste 
aandacht heeft Hofman geschonken aan de eerste drie. 
   
Het duidelijkst aanwezig is het domein van het recht, waaraan woorden zijn ontleend die horen bij 
rechtspraak of bij notariaat. Het gebruik van talrijke onbegrijpelijke rechtstermen, afkomstig uit Frans of 
Latijn, in vonnissen en voorschriften, in testamenten en akten, is voor Hofmans minder ontwikkelde 
tijdgenoten buitengewoon hinderlijk geweest. De verbasterde rechtstaal was dikwijls niet te doorgronden. 
Verwonderlijk is het daarom niet dat Hofman zoveel rechtstermen een plaats heeft gegeven: 
 Accusatie -- anklacht / beschuldiging 
   Actiones -- reghtsmiddelen / Pleytstucken / dinghtaalen 
 Citeren -- dagen / daghvaarden 
 Emphiteusis -- erfpaght-reght  
 Herediteyt -- erfgoet / erfdeel  
 Legitimatie -- bewettiging 
 
Een vakgebied waarmee ieder lid van de samenleving eveneens vroeg of laat te maken kreeg, was de 
geneeskunde. Als men werd behandeld door de chirurgijn, en vooral wanneer men in moeilijke gevallen 
de meer bestudeerde geneesheer moest raadplegen, heeft men zeker het verlangen gevoeld de 
moeilijke woorden die zij gebruikten te begrijpen. Hofman geeft op het terrein van de geneeskunde een 
aanzienlijk aantal termen: 
 Esquinantie -- keelsieckte / gorgelsieckte  
 Expireren -- eyndigen / uyt-aassemen / den geest geeven 
 Hipocras -- Kruyd-wijn 
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 Hydropisie -- watersught 
 Immedicabel -- ongeneselijck 
 Infect -- stinckend / besmet 
 
Tijdens de zeventiende eeuw werd zowel aan het middelbaar als aan het hoger onderwijs wijsbegeerte 
gedoceerd. Door Hofman zijn allerlei trefwoorden opgenomen afkomstig uit het domein van de 
wijsbegeerte. Niet zelden waren deze woorden zo ingeburgerd dat de oorspronkelijke herkomst 
nauwelijks of in het geheel niet meer duidelijk was. In de hierna gegeven voorbeelden is herkomst uit de 
wijsbegeerte nog wél te bespeuren: 
 Actif -- werckelijck 
 Amphibologie -- twijfelreden / twijfel-zin / dubbelsinnigheyt 
 Argument -- bewijs / bewijsreden 
 Equivalent -- gelijck-waardigh 
 Equivooc -- dubbelsinnigh 
 Philosophie -- wijs-geerigheydt / wijsheydt / wijswordinge / wijsheyt-sught 
 
Als in 1650 de Woorden-Schat verschijnt, is de Tachtigjarige Oorlog pas twee jaar voorbij. Zolang 
Hofman zich herinneren kon, had het krijgsbedrijf volop in de belangstelling gestaan. Dat er trefwoorden 
zijn opgenomen uit het gebied van de krijgskunde is dus niet zo vreemd:  
 Approche -- naardering / loopgragt 
 Baterye -- storm-kat 
 Bombarde -- grof geschut 
 Bresse -- breuck / schaart / stormgat 
 Camperen -- veltleegeren / leegeren 
 Flanckering -- zijdelings-borstweering 
 Petard -- stormstuck 
 
Als een der bestuurders van de Remonstrantse Kerk [p. 3] te Haarlem1, was Johan Hofman nauw 
betrokken bij het kerkelijk leven van zijn tijd. Wij weten met zekerheid dat hij in elk geval vanaf 1658, tot 
aan zijn dood in 1666, de bekende remonstrantse predikant en historieschrijver Geeraardt Brandt terzijde 
heeft gestaan bij het schrijven van een kerkgeschiedenis2. In de Woorden-Schat vinden wij allerlei 
godsdienstige termen. Er zijn nogal wat typisch rooms-katholieke bij, hetgeen nogal opmerkelijk is in een 
tijd waarin de uitoefening van het rooms-katholicisme verboden was: 
    Ciborie -- ouwel-kas 
 Crucifix -- kruys-heghtinge 
 Hostie -- zeegh-offer 
 Pellegrum -- Beevaart-reyser 
 Peter -- Doop-heffer 
 Primaat -- Opper-Kerck-vooght 
 
Uit het landsbestuur zijn eveneens termen te vinden in de Woorden-Schat: 
 Baillu -- Landtvooght 
 Democratie -- volcks regieringe 
 Domainen -- Lants inkomsten / heerlijckheden 
 Gouverneur -- Voogt / Ruwaert / Lantvoogt / Stadtvooght / Rijcx-vooght 
 Lieutenant -- Stedehouder 
 Monarchie -- eens-regeeringe / eenigh-Vorstheydt 
 
Hofman is op een of andere wijze betrokken is geweest bij de handel in boek en papier, en heeft allerlei 
bastaardwoorden die hiermee verband houden, als trefwoord opgenomen:  
 Dictionaris -- Woord-boeck 

                                                 
1 Gegevens over Johan Hofman in : I. van  Hardeveld, ‘Op zoek naar een onbekende...Wie was Johan Hofman, 
samensteller van de Nederlandtsche woorden-schat?’Jaarboek van de Stichting Instituut voor Nederlandse 
lexicologie 1996:54-88. 
2 In 1657 verschijnt van Brandt anoniem het Kort verhael van de Reformatie en in 1663 het Verhaal van de 
Reformatie. 
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 Libery -- Boeck-winckel / Boeck-kas 
 Maculature -- kladt-papier 
 Memoriaal -- Klad-boeck 
 Pagie -- zijde / zy-dienaer 
 Pasquil -- schimp-schrift 

Veel letterkundig werk is van Hofman niet bekend. Wel zullen van hem in 1659 enkele gedichten worden 
uitgegeven in de bundel Bloemkrans van verscheiden gedichten, verschenen bij Louwijs Spillebout te 
Amsterdam. Mogelijk ook is van hem een aantal �Zeden-vaerzen� geplaatst in de bundel Apollos harp, 
die in 1658 verschijnt te Amsterdam bij Jan Hendriksz (Boom) en Jan Rieuwertsz, die in datzelfde jaar de 
derde druk van de Woorden-Schat uitgeven. De wereld van de schone letteren is Hofman in elk geval 
niet onbekend: 
 Anagramma -- even-letter-spreuck 
 Elegie -- treur-sang / treur-lied / klaght 
 Epigramma -- opschrift / overschrift 
 Epitaphe -- Graf-schrift 
 Fabel -- vertellinge / praat-reden / verdigtsel 
 Ode -- eerdight 
 
De belangrijkste domeinen die in de Woorden-Schat van 1650 aanwezig zijn hebben wij hiermee wel 
vermeld.  
 
Meijers domeinen van herkomst in 1654 
De eerste bewerking van Meijer, uit 1654, bevat een kleine 6.000 artikelen, met een gemiddelde omvang 
van 3,2 woorden, inclusief het trefwoord. Gewoonlijk wordt ook bij hem een éénwoordig lemma gevolgd 
door een of meer éénwoordige equivalenten. Wel bevat 5% der toegevoegde artikelen naast het 
hoofdlemma één of meer sublemma�s.  
   
Terwijl er bij Hofman sprake is van een groot aantal bastaardwoorden die algemeen in gebruik zijn en die 
men niet op het eerste gezicht kan thuisbrengen in een bepaald vakgebied, maakt bij Meijer in 1654 het 
merendeel der nieuwe trefwoorden wel duidelijk deel uit van een of ander vakgebied. Dit komt doordat hij 
zoveel zuiver uitheemse termen opneemt uit de verschillende wetenschappen van zijn tijd. Het tref-
woordenbestand van de tweede druk is daardoor een tamelijk onsamenhangende verzameling 
geworden van bastaardwoorden en konstwoorden.  
   
De domeinen waartoe de nieuwe trefwoorden behoren die Meijer in 1654 opneemt, volgen hieronder in 
volgorde van afnemende belangrijkheid. Overvloedig aanwezig zijn vakwoorden uit de toenmalige 
wijsbegeerte. Juist in deze jaren houdt Meijer zich bezig met de vertaling van wijsgerig werk uit het Latijn 
in de moedertaal. In 1655 zal De christlijke ghódt-ghe-leertheidt verschijnen van Marcus Fridericus 
Wendelinus. Deze vertaling is begonnen door Meijers halfbroer A.L. Kók, en na diens dood in 1653 
voltooid en uitgegeven door Meijer zelf. Het valt dus te begrijpen dat laatstgenoemde in 1654 veel 
wijsgerige termen als trefwoord opneemt: 
 Aequiparantia -- evengelijckheydt 
 Aequipollentia -- gelijckmachtigheydt 
 Macrocosmus -- groote werlt 
 Microcosmus -- kleyne werlt / mensch 
 Species -- gedaente / soorte / ghemeen-gedaente  Subsistentia -- onderstandigheyt / bestaanlijckheydt  
 
De zeventiende eeuw is voor de Nederlanden een tijd van handel en scheepvaart, van wereldreizen en 
[p. 4] ontdekkingstochten. Nieuwe kaarten van landen, zeeën en werelddelen worden uitgegeven, 
prachtige globes vervaardigd. Beroemd zijn de kaarten, globes en atlassen van het uitgeversgeslacht 
Blaau. Meijer is met deze familie warm bevriend, en hij neemt in de Woorden-Schat allerlei uitheemse 
woorden op die te land en ter zee gebruikt worden bij het hanteren van kaarten en globes: 
 Almucantharath -- hooght- oft gewestcirkels / loop- oft topkringen 
 Amphiscij -- twee-zijd-schaduwige 
 Antaeci -- teghen-over-wooners 
 Mediterraneus -- middel-lants / middel-aarts 
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 Solstitialis -- Sonne-standigh 
 Sphaerica -- bolkunde / klootkunde 
 
Meijer vermeldt in 1654 op de titelpagina van de Woorden-Schat, de wiskundige Simon Stevin als bron 
van konstwoorden. In de volgende druk van de Woorden-Schat zal hij in zijn voorwoord de �Beghinselen 
der Wiskunde� noemen als bij uitstek geschikt om de �Jonkheidt� bij te brengen. Het derde domein 
waaraan hij trefwoorden ontleent, is dat van de wiskunde: 
 Aequidistans, parallellus -- evenwijdige 
 Multangularis -- veel-hoeckigh 
 Scalenum -- oneevenzijdigh / oneevenbeenigh 
 Secans -- Snijdtlijn 
 Semidiameter -- halfmiddel-lijn 
 Sinus -- Hoeckmaat  
 
Uit grammatica, godgeleerdheid en geneeskunde, zijn ongeveer evenveel trefwoorden opgenomen. Dat 
Meijer grote belangstelling heeft voor de moedertaal en voor de regels volgens welke deze gebruikt moet 
worden, behoeft geen betoog. Hij houdt zich in 1654 bezig met vertalen vanuit het Latijn. Zijn 
verzameling gedichten bevat al werk uit 165l, in welk jaar hij 22 is, en in 1658 zal zijn eerste toneelstuk 
verschijnen, het blijspel De looghenaar. In later jaren is Meijer een der oprichters van �Nil volentibus 
arduum�, het genootschap dat ondermeer ijvert voor verbetering van de toneelschrijfkunst. Meijer beoe-
fent de schone letteren met toewijding en heeft verscheidene termen uit de grammatica onder zijn 
trefwoorden opgenomen: 
 Ablativus -- af-nemer 
 Accusativus -- anklager  
 Adjectijf -- toewerpigh / byvoeghlijck 
 Adverbium -- bywoort 
 Praepositio -- voorsetsel 
 Syntaxis -- samenvoegingh 
 
Hoewel we het domein apart vermelden, is voor Meijer de godgeleerdheid ongetwijfeld nauw verweven 
geweest met de wijsbegeerte. Er zijn trefwoorden uit afkomstig als: 
 Agnus Dei -- 't Lam Godts 
 Angelus -- Geest / Engel / Gods-bode 
 Apocalypsis -- openbaringe 
 Messias -- Salighmaker 
 Militia Christiana -- Christelijcke krijgh 
 Sanctificator -- Heylighmaker 
 
Meijer is op tamelijk late leeftijd geneesheer geworden. Hij vertrekt in 1654 naar Leiden, waar hij op 19 
september wordt ingeschreven als student in de filosofie en pas op 25 september 1658 als student in de 
medicijnen. In 1654 is van hem dus nog niet zoveel kennis van medische zaken te verwachten. Toch 
wijst de aard van de medische trefwoorden - geen bastaardwoorden maar zuiver uitheemse vaktermen - 
al op wetenschappelijke aandacht voor de geneeskunde: 
 Adstrictoria Medicamenta -- stoppende  
   geneesmiddelen 
 Aitiologia -- oorzaak-segging 
 Amblyophia -- oogen-schemering 
 Angina -- hals-gesweer 
 Merlone -- tandt 
 Supercilium -- winckbraauw 
 
Twee domeinen, onder Meijers trefwoorden in gelijke mate aanwezig, zijn die van krijgsgeschiedenis en 
recht. Termen uit de krijgsgeschiedenis zijn in deze periode actueel door de Tachtigjarige Oorlog, die 
nog maar kort geleden is beëindigd. Eveneens door de Nederlandsche historiën van Hooft, waarvan de 
eerste twintig boeken zijn verschenen in 1642. Op de titelpagina van de Woorden-Schat van 1654 wordt 
�P.C. Hóófdt� door Meijer genoemd als bron voor bastaardwoorden. Trefwoorden uit het krijgsbedrijf zijn 
bijvoorbeeld: 
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 Alarm -- Wapen-roep 
 Alferes -- Vaandrager 
 Antemurale -- voor-veste / voorburght 
 Militeren -- tegen-strijden / strijden 
 Salvo schieten -- goe-reys scheut doen 
 Statio -- Wacht-huys 
 
Eerder al hebben we gewezen op de dringende behoefte die in de zeventiende eeuw bestond aan een 
rechtspraak in begrijpelijke taal. In Hofmans Woorden-Schat is het domein van het recht duidelijk 
aanwezig, in Meijers uitgave ontbreekt het evenmin. Wel is het mogelijk dat Hofman voor de druk van 
1654 Meijer nog woorden uit het recht heeft toegezonden, vooral omdat er nogal wat bastaardwoorden 
onder de nieuwe rechtstermen zijn. We weten uit Meijers voorwoord, dat Hofman een bijdrage heeft 
geleverd: 
 Acte Notariaal -- bescheit van een beamptschrijver 
 Amortiseren -- 't goedt in dooder handt stellen 
 Arrement -- dingh-grondt 
 Separatio bonorum -- Boedel-scheydinghe 
 Seponeren -- wech-leggen / ter zijden leggen 
 Supplianten -- smeeckelingen / versoeckers 
 
[p. 5] Meijer heeft ook termen opgenomen uit de muziek. Dat in de zeventiende eeuw menig ontwikkeld 
mens een instrument bespeelde is wel bekend, en dat er graag en dikwijls werd gezongen bij allerlei 
gelegenheden, bewijzen nog de vele liedboeken uit deze periode. Muziek was onderdeel van het 
dagelijkse leven: 
 Amusus -- zanglooze / ongeleert in 't singen 
 Melopoëia -- sangh-makingh 
 Monochorda -- Zangh-lijn 
 Saltus vocis -- stem-sprongh 
 Scala Musicae -- sang-trap / sang-ladder 
 Superius -- boven-sangh  
 
Tenslotte zijn er nog nieuwe trefwoorden uit  het domein van de handel: 
 Affaire -- handel / koopmanschap / bekommering 
 Anticopa -- teghen-kerf 
 Mercantist, Mercateur -- Koopman 
 Sporco -- onsuyver / onlouter 
 Stanti datto -- den toekomende maant 
 Stylo novo -- na nieuwe stijl 
 
De laatste drie trefwoorden zijn van Italiaanse herkomst. In Meijers tijd is sprake van een druk handels- 
en reizigersverkeer tussen Italië en Nederland en bestaat hier een levendige belangstelling voor 
Italiaanse cultuur en wetenschap. De handelsbetrekkingen met Italië zijn in de zestiende en zeventiende 
eeuw zo intensief geweest dat er een weerslag van te zien is binnen de Nederlandse woordenschat van 
die periode.  
   
Soms lijken de trefwoorden van Meijer wel erg ongebruikelijk en vraagt men zich af waar hij ze heeft 
aangetroffen. Waarschijnlijk in een van de bronnen die hij heeft geraadpleegd: 
 Abamita -- oudt-over-groot-vaders suster 
 Abavunculus -- out-over-groot-moeders broeder / oudt-over-groot-oom 
 Ambubaja -- Dante / Dantinne / hoere 
 Archididascalus -- opper-meester 
 
Een andere keer is er juist sprake van heel alledaagse Franse woorden. In de volgende druk zullen die 
over het algemeen worden weggelaten: 
 Allez, Allons  -- voort   
 Amoy -- an mijn 
 Avous -- 't ghelt u / an u 
 Masseur -- Suster 
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 Monfreer -- mijn Broeder 
 
Het bewandelen van de gulden middenweg tussen nog wel opnemen en niet meer opnemen zal voor 
Meijer, zoals voor elke lexicograaf, moeilijk zijn geweest. Bovendien vormt de Woorden-Schat van 1654 
Meijers eerste lexicografische product en bezat hij op dat moment nog niet veel ervaring. 
     
De domeinen van herkomst in 1658 
 
In zijn volgende bewerking verdeelt Meijer het trefwoordenbestand in twee delen. Zo ontstaat een eerste 
deel met bastaardwoorden, Franse en vernederlandste uitheemse termen, en een tweede deel met 
konstwoorden, volledig uitheemse wetenschappelijke termen, die meestal behoren tot het Latijn en in 
mindere mate tot het Grieks.  
   
Meijer verdeelt, bewerkt en voegt toe. Deel I telt in deze druk 5.700 artikelen, met een omvang van 
gemiddeld 3 woorden. Deel II telt 2.700 artikelen, met een omvang van gemiddeld 6,4 woorden. De 
grotere omvang van de artikelen in het tweede deel wordt mede veroorzaakt doordat Meijer daarin 
sublemma�s opneemt. 
   
Het verdelen van het trefwoordenbestand uit 1654 blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn geweest. 
Sommige trefwoorden moeten van vorm veranderen om in een bepaald deel te passen, en daarbij 
ontstaan veel dubbele vermeldingen. Ten aanzien van vaktermen uit de wijsbegeerte geldt het bezwaar 
dat het woord wordt ondergebracht bij de konstwoorden als het tot het Grieks of Latijn behoort, en bij de 
bastaardwoorden als de vorm vernederlandst is, of Frans. Ditzelfde geldt voor vaktermen uit de 
domeinen van recht, geneeskunde en godsdienst. Als men een woord zoekt, kan men het dus dikwijls 
maar het beste in beide delen naslaan. 
     
1658. Deel I Bastaardwoorden.  
In de voorgaande druk maakte het merendeel van de trefwoorden die Meijer aan de ongedeelde uitgave 
toevoegde, duidelijk deel uit van een of ander domein van herkomst doordat hij talrijke 
wetenschappelijke vakwoorden opnam. In het deel met bastaardwoorden van 1658 keren we terug naar 
de toestand zoals die was bij Hofman in 1650. Een groot aantal van de nieuwe trefwoorden in dit deel is 
algemeen in gebruik en niet duidelijk afkomstig uit een bepaalde tak van wetenschap. Toch zijn er onder 
de toegevoegde bastaardwoorden wel een paar domeinen te herkennen. In volgorde van afnemende 
belangrijkheid zijn het:  
 
De wijsbegeerte:  
 Allegorie -- byspraak / byspreuk / ghelijkspreuk 
 Assimilatie -- verghelijking / ghelijkmaaking 
 Metaphysica -- overnatuurkunde 
 Metempsychose -- zielverhuizing 
 Sophistery -- muggheziftery / haerkloovery /woordtvittery 
 Supponeren -- onderstellen / onderzetten /neêrstellen 
 
[p. 6] 
Het recht:  
 Aborsie -- anrantsing 
 Abjudicatie -- afwijzing / ontwijzing 
 Amortificatie -- doode handtstelling 
 Satisdatie -- ghenoeghgheeving / bórghstelling 
 Stranguleren -- worghen 
 
Geneeskunde:  
 Amputatie -- afsnijding 
 Apteek -- drogbereidery / artsenijwinkel 
 Auscultatie -- toeluistering 
 Manducatie -- eeting / kaauwing 
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Godsdienst: 
 Apostel -- Ghodts ghezant 
 Manifesteren -- openbaaren 
 Metropolitaan -- hoofdtstadts bisschop 
 Sacrificateur -- ófferaar / ófferpriester /ófferman 
 
Zeevaart en krijgsbedrijf: 
 Admiraliteit -- zeevooghdy 
 Adnavigatie -- anvaaring 
 Armaris -- wapenhuis 
 Artillery-huis -- gheschuthuis 
 Monstering -- wapenschouwing 
 
In het voorwoord wordt verteld dat Hofman voor deze uitgave bastaardwoorden heeft ingezonden. We 
zien hier domeinen terug die in Hofmans Woorden-Schat al aanwezig waren. Er zullen dus zeker 
bijdragen van hem bij zijn. 
 
1658. Deel II Konstwoorden.  
De nieuwe trefwoorden die Meijer in 1658 opneemt bij de konstwoorden maken vaker duidelijk deel uit 
van een bepaald domein van herkomst dan die bij de bastaardwoorden. Drie domeinen blijken van groot 
gewicht, namelijk die van wijsbegeerte, geneeskunde en �algemeen wetenschappelijke taal�, welke 
laatste term hieronder zal worden toegelicht.  
   
Zeer overvloedig vertegenwoordigd is het gebied van de wijsbegeerte, door Meijer op de titelpagina van 
Deel II �Wijsgheerte� genoemd. Het feit dat Meijer hieruit veel woorden opneemt, valt te verklaren vanuit 
zijn overige werkzaamheden. In 1655 had hij immers voor Kók de vertaling voltooid van het Latijnse 
wijsgerig geschrift van Wendelinus, verschenen als De christlijke ghódt-ghe-leertheidt. In 1656 volgt 
hierop een tweede wijsgerig werk, nu geheel door Meijer uit het Latijn vertaald, W. Amezes Mergh der 
ghódtgheleerdtheidt. Ook door zijn studie houdt Meijer zich in de jaren voor 1658 intensief met de 
wijsbegeerte bezig.  
   
Enthousiast over het bestand van wijsgerige vaktermen was S. Axters, die indertijd heeft geschreven: 
�Aldus heeft het Nederlandsche volk aan Lodewijk Meyer (...) zijn eerste Scholastiek Lexicon te 
danken�.1 Hij doelde hiermee in het bijzonder op het tweede deel met konstwoorden van 1658. In de 
volgende bewerking van 1663 zal Meijer echter nauwelijks meer nieuwe trefwoorden uit de wijsbegeerte 
opnemen, en in 1669 schrapt hij zelfs een groot aantal sublemma�s uit dit domein. 
   
In de voorbeelden die hieronder volgen van trefwoorden met hun betekenis zijn de sublemma�s niet 
opgenomen, omdat de voorbeelden daardoor te omvangrijk zouden worden, en omdat bovendien de 
sublemma�s lang niet altijd in hetzelfde domein thuishoren als het hoofdlemma. In de delen met 
konstwoorden neemt Meijer in werkelijkheid regelmatig sublemma�s in de artikelen op. 
 
Trefwoorden uit de wijsbegeerte zijn: 
 Animatus -- ghezieldt 
 Metempsychosis -- zielverhuizing 
 Modificare -- wijzighen / met een wijs andoen 
 Sensualitas -- ghevoelendheidt 
 Simultaneïtas -- teghelijkzijnheidt 
 Subalternari -- onderbeurtight worden 
 
Eveneens  royaal aanwezig is het domein van de geneeskunde, door Meijer op de titelpagina van Deel II 
omschreven als �Ontleedkunde, Gheneeskunde�. Nadat Meijer zich als student in Leiden aanvankelijk 
vooral met de wijsbegeerte heeft beziggehouden, wordt hij in 1658 ingeschreven voor de studie 

                                                 
1 S. Axters, Scholastiek Lexicon 1937:123*. 
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medicijnen. In 1659 verschijnt zijn Disputationum medicarum secunda, de chyli à foecibus alvinis secre-
tione, in 1660 gevolgd door het inaugureel geschrift Disputatio medica inauguralis, de calido nativo, 
ejusque morbis. Het ligt daarom voor de hand dat hij in 1658 veel vaktermen uit de geneeskunde 
opneemt. Uit de �Ontleedkunde� zijn er trouwens meer termen bij dan uit de �Gheneeskunde�.  
Waarschijnlijk had de student zich tot dan toe meer verdiept in de anatomie van het menselijk lichaam 
dan in de kwalen ervan: 
 Acetabulum -- busje / kópje / panneken 
 Atrophia -- benaaudheidt voor 't hart 
 Meditullium -- 't middel des bekkeneels  
 Meninx -- 't breinvlies / herssenvlies / hernvlies 
 Mesocolon -- het kronkeldarmscheel 
 Styloglossum -- de priemghelijke tongespier  
 
Het derde domein waarvoor een grote plaats is ingeruimd, wordt gevormd door wat men �algemeen 
wetenschappelijke taal� zou kunnen noemen. Hiertoe behoren woorden die dikwijls niet aan één 
bepaalde wetenschap zijn gebonden, maar die dienst kunnen doen bij meerdere takken van 
wetenschap, of die gebezigd worden bij het spreken of schrijven over de wetenschap in het algemeen. In 
het bijzonder bij dit soort trefwoorden is de grens tussen konstwoord [p. 7] enerzijds en normale Latijnse 
uitdrukking anderzijds lang niet altijd duidelijk: 
 Ad extra -- na buiten 
 Ad intra -- na binnen 
 Aliquantus -- zoghroote  
 Aliquotus -- zoveelde   
 Separabilitas -- scheidelbaarheidt / afscheibaarheidt 
 Subnotio -- onderkennis 
 Synergia -- medewerking / t'zamenwerking 
 
Op de titelpagina van het deel Konstwoorden worden door Meijer verder nog genoemd de �Wiskunde�, 
de �Rechtsgheleerdheidt� en de �Ghódtgheleerdheidt�. Hoewel wijsbegeerte en godgeleerdheid met 
elkaar samenhangen, zijn er inderdaad konstwoorden uit de godgeleerdheid te onderscheiden, al zijn het 
er veel minder dan uit de drie voorgaande domeinen: 
 Arca foederis -- bondtkist / kist des verbondts  
 Archiepiscopus -- aartsbisschop / opperbisschop  
 Ascensio in coelum -- heemelvaart 
 Sacrarium -- sakramentshuisken 
 Subdiaconus -- onderdiaken 
 
We weten dat Meijer een voorstander is van de beoefening van de wiskunde op jonge leeftijd, ook noemt 
hij op de titelpagina van het deel Konstwoorden de wiskunde als bron. Toch komen onder de 
konstwoorden van 1658 maar weinig werkelijk wiskundige vaktermen voor: 
 Analogistica -- ghelijkvórmigheidtskunde  
 Arcus complementi -- verschilboogh 
 Myriogonum -- tienduizendthoek 
 Statica -- weeghkunde / weeghkonst / weeghdaadt 
 Symmeter -- evenmeetbaar / t'zamenmeetelijk 
 
Duidelijker aanwezig dan de �Rechtsgheleerdheidt� die Meijer noemt, is de grammatica die hij niet noemt, 
hoewel er toch niet erg veel echt grammaticale termen gevonden worden. Het label �(Gram.)� toont aan 
dat vakwoorden uit de grammatica door Meijer zelf aanwezig worden geacht. 
 Archaismus -- verouderde spreeking 
 Metaplasmus -- verstaltighing / verzetting 
 Schematologia -- woordtghestaltkunde 
 Semicolon -- halflidt 
 Spiritus -- (Gram.) gheblaas 
 
De rechtsgeleerdheid vermeldt Meijer op de titelpagina van het tweede deel wel als bron, maar hieruit is 
heel weinig te vinden en het gehalte ervan is niet bijzonder overtuigend. De meeste rechtstermen in deze 
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druk hebben een Franse vorm, waardoor Meijer ze heeft ondergebracht bij de bastaardwoorden. Alleen 
zuiver Latijnse of riekse rechtstermen geeft hij immers een plaats in Deel II: 
 Anomia -- onwettelijkheidt / overtreeding der wet 
 Antidicus -- teghenspreeker / teghenparty 
 Autocheiros -- eighemoorder / eighenzelfmoorder 
 Mandatarius -- ghebódtuitvoerer / lastvolbrenger 
 
Het laatste domein dat we hier willen noemen is de astronomie, die met een gering aantal termen 
aanwezig is. De astronomie is in de zeventiende eeuw een belangrijke tak van wetenschap. Zij heeft in 
Meijers ogen zeker behoord tot de moderne wetenschappen waarvan hij de beoefening nuttiger vindt 
dan het eindeloos aanleren van Grieks en Latijn: 
 (Aspectus) Planetarium -- anschouw der zweefstarren 
 Meteoroscopica -- verhevelingzichtkunde 
 Semilunaris -- halfmaanigh / halfmaanswijs 
 Sphaera -- kloot / ból / hemelkring 
 Sphaeropoeïa -- hemelkringmaaking 
 
Nog andere domeinen van herkomst dan hier zijn opgesomd, worden door Meijer genoemd in de labels 
die hij soms aan lemmata toevoegt, maar wij geven hier alleen voorbeelden uit de domeinen die de 
meeste trefwoorden hebben geleverd. 
   
Overzien we de konstwoorden van 1658, dan lijkt het waarschijnlijk dat deze wetenschappelijke termen 
voor een deel ook buiten hun vakgebied bekend zijn geweest, terwijl daarentegen een ander deel alleen 
binnen het eigen vakgebied gebruikt werd. In onze tijd spreekt men hier van vak-externe en vak-interne 
termen. Men kan zich afvragen of de vak-interne termen wel thuishoren in een woordenboek als de 
Woorden-Schat, aangezien men tegenwoordig het interne vakjargon opneemt in speciale 
vaktaalwoordenboeken. Meijer zelf heeft zich niet met deze vraag beziggehouden. Het ging hem erom 
het gebruik van de moedertaal te propageren binnen de wetenschappen. Daarvoor gaf hij Nederlandse 
equivalenten voor Griekse en Latijnse wetenschappelijke termen, of ze nu alleen binnen hun vakgebied 
bekend waren, of ook daarbuiten. Aan zulk een onderscheid was hij nog niet toe. 
  
De domeinen van herkomst in 1663   
 
In Meijers derde bewerking is de uitbreiding van het deel Bastaardwoorden maar klein, zodat het nu 
6.100 artikelen telt van gemiddeld 3,2 woorden. Daarentegen is de uitbreiding van het deel 
Konstwoorden aanzienlijk, want dit deel is bijna verdubbeld in omvang en bevat nu 4.800 artikelen van 
gemiddeld 5,7 woorden.  
 
1663. Deel I Bastaardwoorden.  
Onder het beperkt aantal nieuwe bastaardwoorden zijn termen uit het domein van het recht overvloedig 
aanwezig. Opmerkelijk, aangezien Meijer in de voorgaande [p. 8] druk de �Rechtsgheleerdheidt� ook 
plaatste bij de bronnen van konstwoorden. Bijna een kwart van de nieuwe bastaardwoorden is uit 
notariaat of rechtspraak afkomstig: 
 Accesseur -- bykomer in 't vonnissen / byrechter 
 Alimenteren -- voeden / opvoeden / onderhouden 
 Appellant -- beroeper 
 Arrestant -- handtopleggher / beslagher  
 Suffoceren -- verstikken 
 Subornatie -- besteeking 
 
Verder zijn er nog woorden opgenomen uit het krijgsbedrijf: 
 Arquebuseren -- busschieten 
 Majoor -- opperhópman 
 Mandataris -- bevelhebber 
 Mineren -- mijnen / ondermijnen 
 Saccage -- plondering 
 Sentinel -- schildtwacht 
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Bastaardwoorden uit het domein van de geneeskunde zijn niet talrijk en evenmin bijzonder overtuigend: 
 Adstringent -- samentrekkend 
 Aromatiseren -- welriekend maaken 
 Mumie -- gebalsemt menschevleesch    
 Suppuratie -- verzweering / verettering 
 
1663. Deel II Konstwoorden.  
In de voorgaande druk werd op de titelpagina van het tweede deel aangekondigd dat konstwoorden 
zouden worden opgenomen uit de �Ontleedkunde� en de �Gheneeskunde�. Het bleek dat wel talrijke 
woorden uit de ontleedkunde waren toegevoegd, maar uit de geneeskunde veel minder. Weer worden in 
1663 op de titelpagina van Deel II de �Ontleedkunde� en de �Gheneeskunde� genoemd als bronnen van 
konstwoorden, maar dit keer zijn aan de ontleedkunde bijna geen nieuwe termen ontleend, aan de 
geneeskunde des te meer. Ongeveer 30% van alle nieuwe konstwoorden hoort in de geneeskunde 
thuis: 
 Adiabrochia -- bloedtsonmaat 
 Agrypnia -- slaapeloosheidt 
 Anorexia -- hongerloosheidt / walghing / eetensonlust 
 Malacia -- vreemde eetzucht / wanhonger / mishonger 
 Micrypnia -- dunnigheidt van slaap / dunslaapendheidt 
 Struma -- krópzweer / klierghezwel 
 
Nieuw op de titelpagina van Deel II is de �Kruidtkunde� als bron van konstwoorden. Inderdaad zijn termen 
uit de botanica in overvloed aanwezig. Ze zijn zelfs even talrijk als die uit de geneeskunde, zodat 
vaktermen uit geneeskunde en kruidkunde samen 60% vormen van het omvangrijke bestand aan 
nieuwe konstwoorden. Het zijn er in totaal niet minder dan 1260. De geneesheer die Meijer inmiddels 
geworden is - in 1660 studeerde hij af - neemt in 1663 dus talrijke konstwoorden op uit het eigen 
vakgebied. De termen uit de geneeskunde noemen allerlei kwalen en afwijkingen, die uit de kruidkunde 
veel van de toenmalige geneesmiddelen. Er bestaat in Meijers tijd haast geen plant, blad of bes, of er 
wordt wel een geneeskundige werking aan toegeschreven: 
 Acetosa -- zuuring / zurkel 
 Asprella -- rouwkruidt / ghroote paardestaart 
 Melampodium -- zwart nieskruidt 
 Menthastrum -- wilde munt 
 Scabiosa -- schurftkruidt 
        Scorzonera -- adderskruidt / slangekruidt 
 
Blijven over de nieuwe konstwoorden die niet aan geneeskunde of kruidkunde zijn gewijd. Zij 
vertegenwoordigen andere domeinen, zij het in bescheiden mate. Het belangrijkst zijn de rechtstermen: 
 Abstentio -- erfghoedts onthouding 
 Auctio (Iuridic.) -- verkooping by opslagh 
 Menstruum (Iuridic.) -- maandtkóst 
 Multaticium -- boetgheldt 
 Substitutio -- twede erfghenaamstelling 
 
Net als in de vorige druk is er het terrein van de �algemeen wetenschappelijke taal�. Dit keer volgt 
hieronder als voorbeeld een samengesteld artikel met sublemmata. Het sublemma moet steeds 
gecombineerd worden met het hoofdlemma: 
 Maculae --  vlekken 
 (Maculae) Solares -- zonne-vlekken   
 (Maculae) Lunares -- maan-vlekken      
 (Maculae) Volaticae � vlieghende vlekken 
 (Maculae) Hepaticae -- lever-vlekken 
 (Maculae) Maternae -- moeder-vlekken        
 
Konstwoorden uit de godgeleerdheid zijn, zoals steeds, niet enkel uit de hervormde leer afkomstig, maar 
tevens uit de rooms-katholieke: 
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 Aedituus -- kerkmeester 
 Archicapellanus -- opperkapellaan 
 Asylia -- kerkvrydom / outervrydom 
 Monazonta -- kluizenaar / eenzaam leever / eenwooner 
 Sabbatharius -- rustdaghdrijver 
 
Het leven van alledag begint binnen te dringen onder de konstwoorden. Er zijn termen uit de handel en 
uit de boekhouding die daarmee verbonden is: 
 Acceptilatio -- quijtschelding by gheschenk 
 Antigraphaeus -- teghenboekhouder 
 Mensarius, Mensularius -- wisselaar 
 Sitostasius -- korenverkooper 
 Societas -- maatschappy / maatschap 
 
Er zijn de namen van sommige voedingsmiddelen: 
 Alica -- ghórt 
 Maltum -- mout 
 Meleagris -- kievitseyeren 
 Melo -- meloen 
 Semidalis -- fijn tarwenmeel 
 
De scheikunde is in Meijers tijd van belang. Het [p. 9] zoeken naar goud trekt grote belangstelling. 
Vakwoorden uit de chemie ontbreken niet:  
 Alembicus -- afzyphelm / helm 
 Amalgamatio -- doorbijting met quikzilver 
 Anastoicheiosis -- verhoofdtstóffing / ontlóssing 
 Menstruum (Chymic.) -- uittreksel / uittrekwater 
 Spagyrica -- stófscheykunde 
 
Handel, voeding en scheikunde zijn door Meijer niet als bron vermeld, terwijl ze wel degelijk aanwezig 
zijn. Evenmin noemt hij de klassieke oudheid, maar hij ontleent er toch konstwoorden aan, mogelijk als 
gevolg van bepaalde bronnen die hij heeft gebruikt. Talrijk zijn deze termen niet, maar wel overtuigend 
en hier het vermelden waard. Met de wetenschappen die op de titelpagina van Deel II worden op-
gesomd, lijken ze niet veel te maken te hebben en in het dagelijkse leven van de zeventiende eeuw komt 
ook al niemand ze tegen: 
 Argentarius, Argurologus -- zilveropziener 
 Monomachus -- kampvechter / eenvechter 
 Septemviri -- zevenmannen 
 Sycomorus -- eghiptische vygheboom 

De domeinen van herkomst in 1669 
  
In zijn vierde en laatste bewerking voegt Meijer een derde deel toe met verouderde en ongewone 
woorden. De trefwoorden in dit deel zijn anders van aard dan die in de eerste twee delen, en behoren tot 
de Nederlandse taalschat, al zijn ze dan niet algemeen gebruikelijk. Daarnaast heeft Meijer het eerste en 
tweede deel bewerkt en uitgebreid. 
   
Het eerste deel is toegenomen met 1200 artikelen en bevat nu 7.300 artikelen van gemiddeld 3,5 
woorden. De uitbreiding van het tweede deel bedraagt 1.600 artikelen, zodat het deel nu 6.400 artikelen 
telt, van gemiddeld 4,5 woorden. In het nieuwe derde deel staan 3.400 artikelen van gemiddeld 6 
woorden. Dat de artikelen in dit deel wat omvangrijker zijn, is een gevolg van het feit dat Meijer er 
regelmatig taalkundige verklaringen in opneemt. 
 
1669. Deel I Bastaardwoorden.      
Veel van de nieuwe bastaardwoorden zijn niet, of slechts met moeite, onder te brengen in een bepaald 
domein. Hoewel dit voor bastaardwoorden niet ongewoon is, hangt het ook samen met de manier 
waarop Meijer in 1669 het aantal trefwoorden in het eerste deel heeft vergroot. Heel dikwijls is hij 

12

 

 
 



uitgegaan van het reeds aanwezige. Bij een werkwoord kan een substantief zijn geplaatst met hetzelfde 
grondwoord, bij een werkwoord of substantief een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord met hetzelfde 
grondwoord. De mogelijkheden zijn legio.  
   
Er is in zo'n geval geen bepaald domein waaraan het nieuwe bastaardwoord is ontleend. Wel kan het 
thuishoren in hetzelfde domein als het trefwoord waarvan is uitgegaan. Hier volgen enkele voorbeelden 
van dit soort uitbreiding. De veronderstelling dat de nieuwe bastaardwoorden zijn afgeleid van de reeds 
aanwezige, kan worden ondersteund door overeenkomst in de gegeven betekenis: 
 4B Accusatie -- anklaght / beschuldighing       
 5B Accusatie -- anklaght / beschuldighing 
 Accusateur -- beschuldiger / anklaager 
 4B Adquireren -- verkrijghen   
 5B Adquireren -- verkrijgen 
 Adquisiteur -- verkrijger 
 Adquisitie -- verkrijghing 
 
Naast de vele bastaardwoorden met vrij algemene betekenis, zijn toch ook nog bastaardwoorden 
opgenomen die duidelijk deel uitmaken van een bepaald domein. Het meest frequent blijken termen uit 
het recht:  
 Adgresseur -- anvaller / angrijper / anvatter / antaster/ anrander 
 Assassin -- moordenaar 
 Assassinaat -- moordt / moordery 
 Auctioneeren -- by opslag verkoopen  
 Strangulatie -- worghing 
 Suppliante -- verzoekster / smeekster 
 
Geringer in aantal, maar wel goed herkenbaar, zijn de trefwoorden uit de geneeskunde: 
 Abortie -- misbaaring / misval / miskraam 
 Adstrictie -- t'zamentrekking 
 Agonisatie -- strijding / zieltooging 
 Mitigatif -- verzaftende  
 Mundatie -- reinighing    
 
Nog minder talrijk zijn de trefwoorden uit de krijgsgeschiedenis: 
 Affuit -- rolpaardt 
 Mareschal -- veldtoverste 
 Morion -- helm / stórmhoedt 
 Musqueton -- zijderoer / reisroer 
 Standart -- veldtvlagh 
 
Uit de handel: 
 Marchandeeren -- koopen / koopmanschappen / dingen 
 Salderen -- effenen / reekening sluiten 
 Saldo -- slót / slót van afreekening                        
 
Uit de wijsbegeerte: 
 Martyrie -- ghetuigenis / bloedtghetuighenis / mishandeling om 't gheloof 
 Metamorphose -- ghestaltverwisseling / vervórming 
 Misericordieux -- barmhartigh / meededooghzaam 
 
Uit de muziek: 
 Modulatie -- op maat zinging [p. 10] 
 Musicant, Musicijn -- zanger / zinger / zangkonstenaar 
 Symphonie -- t'zamenluiding 

1669. Deel II Konstwoorden 
Was in 1663 de geneeskunde een rijke bron van nieuwe konstwoorden, in deze druk nog meer. Bijna 
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40% van de nieuw opgenomen lemmata is uit de geneeskunde afkomstig. Er zijn veel termen bij van 
zaken waarmee een geneesheer dagelijks te maken krijgt, zoals zalf, pleisters en stoppoeders. De 
medische termen zijn meer op de praktijk gericht dan voorheen. Dat is begrijpelijk, want Meijer is in 1663 
al enkele jaren werkzaam als geneesheer in Amsterdam: 
 Acopum -- verfrischzalf / zalf voor vermoeidtheidt 
 Alipasma -- zweetstóppulver 
 Anacollema -- lijmsel / voor 't voorhoofdt ghebonden gheneesmiddel 
 Malagma -- verzaftpleister / weekmaakende pleister 
 Sternutatorius -- sniezende / sniezingverwekkende 
 Substillum -- koude pis / droppelpis 
 Syntecticus -- die in een slyting is 
 
Met het bovenstaande hangt samen dat de botanica weer ruim vertegenwoordigd is. Meer dan 20% van 
alle nieuwe lemmata komt uit de kruidkunde, voor de geneeskunde van die tijd een onuitputtelijke bron 
van medicijnen. Precies als in de vorige druk is uit geneeskunde en kruidkunde samen zeker 60% 
afkomstig van alle toegevoegde lemmata.  
 
Trefwoorden uit de botanica zijn: 
 Acetabulum (Botanic) -- navelkruidt 
 Anemone -- klapperroozen 
 Anthemis -- kamille / kamillebloemen 
 Matris animula -- quendel / wilde tijm / onzer vrouwen bedstroo 
 Myrrhis -- wilde kervel 
 Symphonia (Botanic.) -- gheelesy / paapeghaayskruidt 
 
Zoals eens Axters het deel Konstwoorden uit 1658 heeft geprezen als een �scholastiek lexicon�, zo zou 
men het deel met konstwoorden van 1669 als een �geneeskundig lexicon� kunnen roemen. De medische 
wetenschap heeft echter de verdiensten van Meijer voor de vertaling van medische vaktermen in de 
moedertaal nimmer erkend. Dit in tegenstelling tot de wijsbegeerte, die zijn betekenis voor de moe-
dertalige terminologie op hoge waarde heeft geschat.  
   
Overduidelijk aanwezig is verder het domein van rechtspraak en notariaat. De trefwoorden uit dit gebied 
vormen zeker 15% van alle nieuw opgenomen konstwoorden: 
 Actrix -- eidschersse / anleghster / anklaaghster / daaghster 
 Adsessor ( Iurid.) -- byghevoeghde raadtsheer 
 Mobilia -- tilbaare ghoederen / roerende ghoederen 
 Munimenta -- beweeringen / bewijsstukken 
 Stellionatus crimen -- misdaadt zonder eyghe naam 
 Subhastatio -- bystókverkooping / bystókopveiling 
 
De overige domeinen waar nieuwe konstwoorden uit afkomstig zijn, vermelden we hier in volgorde van 
afnemende belangrijkheid. In de eerste plaats is er het gebied van de algemeen wetenschappelijke taal, 
dat ook in 1658 en 1663 al te vinden was. Daartoe rekenen we in de eerste plaats de konstwoorden die 
Meijer in deze druk zelf kenmerkt met het label  �(Vulgò)�. Het woord �vulgo� betekent zoveel als 
gemeenlijk, gewoonlijk, in het algemene spraakgebruik, in het gewone leven: 
 Absolutus (Vulgò) -- Voleindighdt / volbraght / volkoomen 
 Adsessor (Vulgò) -- byzitter 
 Assimilatio -- ghelijkmaaking 
 Manipulus -- handtvol 
 Municipalis -- steedtsch / stadts / burgsch 
 
Er zijn nieuwe konstwoorden uit de wijsbegeerte opgenomen, maar deze bescheiden aanvulling weegt 
bij lange na niet op tegen de bijna 2000 sublemma's die in deze druk zijn geschrapt - soms samen met 
het hele artikel - uit dezelfde wijsbegeerte. Kennelijk was Meijer op dat moment van mening dat het 
woordenboek meer dan genoeg wijsgerige vaktermen bevatte. Nieuw zijn: 
 Absolutio -- ontslaaning / vrylaating / vryspreeking 
 Argumentativus -- bewijsreedenigh 
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 Modificans -- wyzighende / wyzighmaakende 
 Satisfactorius -- voldoenigh / voldoenende 
 Sophisticus -- neuswijzighlijk / bedrieghlijk 
 
Dan vinden we nog termen uit de handel, waartoe we ook die uit de boekhouding rekenen: 
 Ab altera statione -- van een andere kant / van eene andere reekening 
 Arrha -- welkoomgheldt / ghódtspenning 
 Assecurator -- verzeekeraar van koopmanschap 
 Assecuratoriae literae -- verzeekerbrief 
 Monopolium -- alleenkoop / opkoop / voorkoop / inkoop 
 Sors -- hoofdtschuldt / hoofdtpenningen 
 
Voor het overige zijn er nog wat konstwoorden uit godsdienst, klassieke oudheid, wiskunde en 
grammatica. Maar hun aantal is te gering om er hier voorbeelden van te geven.  
 
1669. Deel III Verouderde en ongewone woorden 
De woorden die Meijer als verouderd en ongewoon heeft verzameld, hebben over het algemeen te 
maken [p. 11] met het leven van alledag. Ze behoren tot de Nederlandse taalschat en worden gebruikt 
voor algemeen bekende zaken en bezigheden. Veruit het grootste domein is dat van bedrijf en ambacht. 
Het zijn vaktermen in de betekenis van het Duitse �Handwerkerssprache�. Dit in tegenstelling tot de �Wis-
senschaftsprache�, de vakwoorden der wetenschap, die Meijer vooral opneemt in het deel met 
konstwoorden1: 
 Aakse -- timmerbijl 
 Alsene -- schoenmaakers els 
 Maaleeren -- vuurschilderen / brandtschilderen  
 Schipreep, Schipzeel -- scheepstouw 
 Slytevleesch -- die het vleesch slijt 
 Speeten -- spitten 
 Stoeldoek � tapijt 
 
Wie krijgt in het dagelijks leven niet regelmatig te maken met de geneeskunde: 
 Akkerziek -- melaatsch / lazarisch 
 Arts, Arst -- gheneezer / gheneesmeester  
 Sprietelooghen, Sprietooghen -- duisterlijk zien 
 Stilpijn -- pijnstillende artseny 
 Struikelzucht -- vallende ziekte 
 
Of met de rechtspraak: 
 Afghefólterdt -- afghepijnighdt 
 Manslacht -- doodtslagh van een man 
 Moederslaght -- moederdoodtslagh 
 Staande dinge -- ghespannen vierschaar 
 Stókdraager, Stókkeknecht -- gherichts dienaar 
 
Familie en gezin spelen een belangrijke rol. Zoals in ieder deel toont Meijer een verwonderlijke 
belangstelling voor verre verwantschappen. Maar men komt dat in het lexicografisch werk van die tijd 
meer tegen: 
 Aane, Aanheere -- overghrootvader 
 Aanvrouwe -- overghrootmoeder 
 Aate -- vader 
 Adelbroeder -- broeder van moeders zijde 
 Naghelmaaghe, Naghelvriendt -- bloedtvriendt in het zeevende lidt ... 
 
Er zijn woorden die samenhangen met het besturen van stad en land, en met de verdediging ervan. Er 
kunnen ook nog wel wat krijgstermen in de moedertaal zijn gevonden in de Nederlandsche historiën van 

                                                 
1 Deze Duitse terminologie is te vinden bij E. Woudstra en M. Steehouder, ‘Vaktalen’I. Onze taal 1980: 53-54 
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Hooft. Meijer heeft ze misschien bewaard toen bij vorige bewerkingen deze woorden niet in het bestand 
pasten: 
 Schiltaal -- schatting van iemandts ghoederen / na welke hy betaalen moest 
 Spinden -- hoofdt voor hoofdt den ghebrekkighen broodt / kaes / en andere noodtdruft omdeelen  
 Stadtghenoot -- bórgher / poorter 
 Stieren -- schatting gheeven 
 Armborst -- oorlóghsboogh 
 Mannen -- met mannen bezetten / bemannen / vermannen 
 Stórmbok -- zeeker stórmghereedschap 
 Strijkweer, strijkweering -- borstweer / borstweeringe 
 
Tenslotte zijn er nog de woorden uit het huiselijk leven van alledag: 
 Aghetucht -- riool / vuilnisghoot 
 Alf -- spook / nachtmerrie ... 
 Marellen -- dammen / op het dambórdt speelen: neeghenstukken 
 Stortmooze -- schijthuis 
 
Daarbij horen ook flora:  
 Ahórn -- een zeekere boom  
 Ast -- knoest / quast an den boom ... 
 Mein -- stuifmeel 
 
Fauna:   
 Adebaar -- Ooyevaar 
 Maar -- paerdt / merrie ... 
 Schafteling -- aal 
 Sleiker -- vós 
 
De maaltijd:   
 Aatschaare -- eetwaaren 
 Afdienen -- de tafel opneemen 
 Ammare, Ammaris -- schapraade ... 
 Spaan -- leepel ... 
 
En de tijdrekening:  
 Aatmaal -- etmaal 
 Amer, Amering -- Een ooghenblik / ófte, zeer luttel tijdts 
 Schrikkelmaandt -- sprókkelmaandt ... 
 Smeermaandt -- slachtmaandt ... 
 Sprinktijdt -- lente 
     
Besluit 
 
Als men voor de eerste druk van Johan Hofman, en voor elk van de vier bewerkingen van Meijer, 
vaststelt aan welke domeinen van herkomst zij trefwoorden hebben ontleend, waarnaar bij iedere 
uitbreiding hun belangstelling is uitgegaan en in welke mate, dan kan men daaruit opmaken naar welk 
betekenisveld hun aandacht in het bijzonder is uitgegaan bij de samenstelling of uitbreiding van elke 
druk.  
 
Aan ieder deel van elke uitgave die hij bezorgt, blijkt Meijer rechtstermen toe te voegen. Voor vaktermen 
uit de geneeskunde geldt nagenoeg hetzelfde. De wijsbegeerte krijgt vooral aandacht in de uitbreiding 
van de eerste twee bewerkingen, evenals de godsdienst. Kruidkunde geeft Meijer pas een plaats in de 
laatste twee uitgaven van 1663 en 1669. 
   
Het nieuwe derde deel van 1669 brengt trefwoorden uit oude en nieuwe domeinen. Ook hierin staan 
termen [p. 12]uit recht, geneeskunde, krijgskunde en bestuur, maar meer dan elk ander deel biedt dit 
deel bovendien trefwoorden uit familie en gezin, het dagelijkse leven, en bovenal uit bedrijf en ambacht.  
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Het blijkt dat Hofman in 1650 de meeste bastaardwoorden ontleende aan de domeinen van recht, 
geneeskunde en wijsbegeerte. Lodewijk Meijer zet deze traditie voort. Hij schenkt bij zijn uitbreidingen de 
meeste aandacht aan de geneeskunde, daarna aan het recht, vervolgens aan de wijsbegeerte, dan aan 
de kruidkunde. De kruidkunde vormt vanaf 1663 een nieuw domein van herkomst. In de zeventiende 
eeuw horen voor een geneesheer geneeskunde en kruidkunde bij elkaar. Meijer heeft aan de termen uit 
zijn eigen vakgebied de meeste aandacht besteed bij het aanvullen van Hofmans 
bastaardwoordenboek1.   
 
De gegevens in dit artikel zijn ontleend aan I. van Hardeveld, Lodewijk Meijer (1629 – 1681) als 
lexicograaf. Dissertatie, Leiden 2000. Nog te bestellen bij: I. van Hardeveld, Postbus 340, 5050 AH 
Goirle. Prijs 25 NLG. 

 
 
WIE WAS MEJ.  GOCKINGA ?  
Inleiding tot een portret 
 
Jan Noordegraaf  
 
In een brief aan zijn Leeuwarder correspondent W. Eeckhoff schrijft Matthias de Vries op 5 augustus 1854 dat 
hij een �nieuwe verbintenis des harten� heeft aangeknoopt met �Mej. G.J. Gockinga te Groningen. De �lieve� 
mejuffrouw Gockinga, zo heet het een dag eerder in de brief waarin De Vries zijn engagement aan J.A. 
Alberdingk Thijm bekend maakt. Met die nieuwe relatie hoopte de professorale weduwnaar op een 
vergoeding voor z'n vroeger geleden smartelijk verlies en op een nieuwe toekomst voor z'n kind, de nog 
jonge Bram, wiens geboorte in 1850 z'n moeder het leven had gekost. Moge de geurige bloem van het 
huiselijk geluk weer opbloeien, is Thijms oprechte wens. �Ik ben levendig verlangend de kennis van uw 
zielsvriendin te maken�, laat hij weten en voegt eraan toe: �Wat geluk, dat gij nu weêr met uw kind vereenigd 
gaat worden!�. Bram de Vries namelijk was al die jaren opgevoed door zijn grootouders te Haarlem, terwijl zijn 
vader in Groningen en vanaf 1853 in Leiden als hoogleraar Nederlands werkzaam was.   
   
Na bijna vijf jaar weduwnaar geweest te zijn trouwde Matthias de Vries op 4 april 1855 in Groningen met 
Geertrui Johanna Gockinga (1824-1890). Zij kwam uit een Nederlands Hervormd gezin en was de dochter 
van Mr. Scato Gockinga en Geertrui Johanna Cornelia Wichers. Ze stamde dus uit een bekend Gronings 
geslacht dat vele juristen had voortgebracht. Wijlen haar vader was vice-president bij de provinciale 
rechtbank geweest. Of zij ook geparenteerd was aan de vroegere VOC-resident van Cheribon, de puissant 
rijk geworden Groninger Godfried Carel Gockinga (hij verdiende wel fl. 130.000 per jaar), schoonzoon van 
een gouverneur-generaal van Indië, heb ik nog niet kunnen nagaan. Hoe dit ook zij, bij het huwelijk traden 
broer Gerrit de Vries, lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, en Matthias' collega wis- en 
natuurkunde P.J. van Kerckhoff als getuigen voor de bruidegom op; voor de bruid tekenden een oom, W.J.M. 
Wichers, inspecteur der stedelijke belastingen, en Jhr. Mr. W. Gockinga, een achterneef zonder beroep.  
   
De Leidse historicus en huisvriend Bob Fruin vond dat mevrouw De Vries een vlotte babbel had. En ook haar 
Gronings was �aangenaam om te hooren�, merkte hij eens op. Als zij de leerstoel der retorica zou beklimmen, 
zo schreef hij aan de Leidse curator L.C. Luzac, dan zou haar 'collegie' niet het minst bezochte wezen - �Ik 
geloof, dat ik ook nog eens ging luisteren�.  Ze klonk dus Gronings, deze Trui de Vries, maar hoe zag ze 
eruit? Aan een fotocollectie in familiebezit ontleen ik een bij mijn weten nog niet eerder gepubliceerd portret, 
waarop haar 'nachdenkliche' gelaatsuitdrukking goed tot uiting komt. Ze was ongetwijfeld een 
�onwaardeerlijke� vrouw.  
 

 

 
 

                                                 
1 Zie Tabel 4 op p. 220 in: I. van Hardeveld, Lodewijk Meijer (1629-1682) als lexicograaf.  
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[p. 13] 
DICTIONARY OF CARIBBEAN ENGLISH USAGE (1996) 
 
J. van Donselaar 
 
II. Het Nederlandse element 
 
Inleiding 
 
In het eerste deel van dit artikel (De Woordenaar 4/1:16-19) heb ik de opzet en het doel van Richard Allsopp�s 
bovengenoemd woordenboek uiteengezet. Ik vat samen: 
 
Honderden eilanden in en rondom de  Caribische Zee en twee gebieden op het aangrenzende vasteland 
behorende tot 16 staten hebben Engels als officiële taal. In feite moet de daar gesproken taal aangemerkt 
worden als een creools continuum, met aan het ene uiteinde een redelijk zuiver Engels (het acrolect) en aan het 
andere uiteinde een creooltaal (het basilect) met daartussen overgangsvormen (mesolecten). Het is ook 
mogelijk meerdere regionaal gebruikte basilecten te onderscheiden, zoals gebeurt in Smith (1995:339-341). 
   
Het woordenboek beoogt alle woorden en woordbetekenissen te bevatten waarin het acrolect van het 
Caribische Engels zich onderscheidt van de Engelse standaardtaal in Europa, alsmede alle woorden en 
woordvormen uit de mesolecten voor zover die onmisbaar zijn en/of (potentieel) aanvaardbaar voor het 
enigszins ontwikkelde deel van de Caribische bevolking.  Allsopp hoopt en verwacht aldus eenheid in het 
taalgebruik van de betrokken gebieden te brengen en daarmee hun onderlinge relaties en gezamenlijke 
belangen te dienen. Bovendien zou het vele bewoners kunnen helpen zich te verlossen van de deprimerende 
opvatting dat hun eigen (moeder!)taal niet meer zou zijn dan krom Engels. 
   
Allsopp noemt  in het voorwerk de andere talen die aan het Caribische Engels een steentje hebben bijgedragen, 
waaronder het Nederlands. Terloops geeft hij daarbij enige voorbeelden van dat laatste: grabble, koker, mauger 
en stelling (zie voor de betekenissen hieronder). Aan de achtergrond van dit kleine Nederlandse element in het 
algemeen wordt  echter nog geen aandacht besteed. Dat gebeurt pas verderop bij de trefwoorden baas en 
nigger; bij beide wordt het indertijd belangrijke Nederlandse aandeel in de slavenhandel opgevoerd. Aparte 
aandacht is er in het voorwerk evenwel voor het Nederlandse element in het Engels van Guyana en ook 

 

 
 



enigszins voor dat van de Maagdeneilanden, twee gebieden waar Nederlandse kolonisten gevestigd zijn 
geweest. Sint Eustatius komt merkwaardigerwijs alleen ter sprake onder het trefwoord Statian (voor o.m. een 
bewoner van dat eiland), terwijl toch ook daar Engels nog steeds de officiële taal is.   
   
Na een beschrijving van de opzet van de artikelen in dit stuk, licht ik achtereenvolgens de specifieke woorden 
van Guyana en de Maagdeneilanden eruit, vanwege de al genoemde bijzondere plaats die ze innemen in het 
kader van de hier behandelde materie. De overige woorden komen daarna. Tenslotte vestig ik de aandacht op 
enkele bevindingen, die eventueel vragen kunnen oproepen en tot nader onderzoek zouden kunnen leiden 
   
Met nadruk zij nog vermeld, dat alle hier behandelde woorden door Allsopp zelf in verband worden gebracht met 
het Nederlands, en dat op een wijze die ik zo objectief en kort mogelijk heb proberen weer te geven. Afgezien 
van enkele kritische aantekeningen, heb ik mij onthouden van een oordeel over Allsopp�s uitspraken en 
suggesties Daarvoor zou ik op z�n minst over dezelfde basisinformatie hebben moeten beschikken. Anderzijds 
staan er in het boek wel degelijk woorden van welke ik, in tegenstelling tot Allsopp, een Nederlandse relatie voor 
mogelijk houd. Ik zou dat echter niet voldoende kunnen staven.  
 
De opbouw van de hier volgende artikelen 
 
In het algemeen is de volgorde als volgt:  
- het Caribisch Engelse trefwoord (vet). 
- het Nederlandse woord waarop het trefwoord of een deel daarvan teruggaat (tussen haakjes en cursief). 
- de vertaling van het trefwoord in hedendaags Nederlands. 
- het niveau van aanvaardbaarheid, als beschreven in deel I (p. 18). Ik gebruik de volgende termen en 
afkortingen als bij Allsopp: F = formal, �gewoon�; IF = informal, �gemeenzaam�;  AF = antiformal, �opzettelijk 
ongewoon� (schertsend, grof, o.i.d.); X = fout, verwerpelijk. 
- de verbreiding van het trefwoord. Hier neem ik van Allsopp over wat ik in het verband van het onderhavige 
onderwerp relevant vind. �Wijd verbreid� betekent dan, dat ook Allsopp ervan heeft afgezien de vele vindplaatsen 
alle apart te noemen. 
- nadere gegevens of commentaar waar nodig of nuttig, soms bestaande in een vergelijking  met het Nederlands 
van Suriname. 
 
[p. 14] 
Woorden exclusief voor Guyana 
 
In het land dat zich nu Guyana noemt - daarvóór was het de kolonie Brits Guyana - wordt een Caribisch Engels 
gebruikt dat naar verhouding veel woorden van Nederlandse herkomst kent. Dit houdt verband met de nog 
eerdere Nederlandse aanwezigheid, van 1621 tot 1803, toen onder meer in de gebiedsdelen Berbice, Demarara 
en Essequibo Nederlandse suikerkolonies gevestigd waren.  In deze kolonies ontwikkelden zich toen op het 
Nederlands gebaseerde, nu verdwenen creooltalen, waarvan het Berbice-Nederlands het best onderzocht is 
(Kouwenberg 1994). 
   
Een aantal van de Nederlands-gebaseerde woorden maakt deel uit van een vaktaal die duidelijk doet uitkomen, 
dat de Nederlandse kolonisten van weleer de lage en vlakke delen van Guyana op typisch Nederlandse wijze in 
cultuur brachten en hielden. Zie de eerste dertien woorden. 
 
paal zn (< paal), 1. paal die een territoriale grens markeert. 2. houten beschoeiing van palen. (F). 
paal off ww (< paal), beschoeien met palen. (F). 
polder zn (< polder), 1. polder. 2. polderdijk. (F). In het Nederlands van Suriname betekent �polder� van oudsher 
alleen �polderdijk� (WSN). 
1. empolder zn, geheel als polder. (F). 
2. empolder ww (< inpolderen), inpolderen. (F). 
empole ww, als empolder (2). (X). 
empolderment zn, inpoldering. (F). 
stelling zn (< stelling), lange, hoge, houten pier (Engels �jetty�); aanlegsteiger i.h.a. (F). Ook in Berbice-
Nederlands (�stelinggi�, Kouwenberg 1994). 
company-path zn, brede strook onbebouwd land tussen twee suikerplantages. De term stamt uit de tijd van de 
West-Indische Compagnie, die in deze streken lange tijd het bewind voerde. 

 

 
 



koker zn (< koker), 1. duiker als onderdeel van een waterbeheersingssysteem. 2. sluisdeur. (F). In Suriname 
wordt het woord in betekenis 1 nog steeds gebruikt (WSN). 
1. smouse zn (< ?), snel opgeworpen (nood)dijkje om een stuk land tijdelijk te behoeden voor overstroming. (F). 
Volgens Allsopp van Nederlandse herkomst. Echter, in Nederland en ook in Suriname is �smous� nooit iets 
anders geweest dan een scheldwoord voor jood. Niettemin: in Suriname gebruikte men vroeger �smousdam� 
voor precies zo�n dijkje (ENWI 1917:643). 
2. smouse ww, water keren met een smouse (1). (F). 
smousing zn, kleine smouse. (F). 
 
boviander zn (< bovenlander), zambo, persoon van halfom-gemengd indiaans en zwart ras. (F). In Guyana zijn 
vele bewoners van de bovenlanden (het hogere binnenland) zambo�s. 
buck zn (< bok), indiaan. (IF). Het Nederlandse �bok� was indertijd ook in Suriname onder de kolonisten en zelfs 
in officiële stukken een gebruikelijk woord. Volgens Allsopp gaat het waarschijnlijk om een vergelijking met de 
�mannelijke geit�, �reinforced by the Dutch bogre �bugger� [dat is �homosexueel�], both derogatively applied to na-
tive Indians - (pers. info...).� Hoe komen ze erbij?!  Voor meer informatie over dit moeilijk thuis te brengen woord 
verwijs ik naar een onderzoek van Den Besten (1992:63), waarin de hier al genoemde en andere mogelijkheden 
besproken worden. 
mattee, mati zn (< maatje), 1. dikke vriend. 2. (lesbische) vriendin. (AF). In betekenis 1 ook in Berbice-
Nederlands (Kouwenberg 1994), betekenis 2 ook in Sranantongo en Surinaams-Nederlands (WSN). 
nix onbep. vnw (< waarch. niets), niets. (AF). Allsopp vermeldt (en kent blijkbaar) het Nederlandse �niks� niet 
(oudste vindplaats in EWB 1784/85) en veronderstelt dat Nederlands �niets� ook in Guyana de oorsprong vormt. 
mauger-yow: zie onder Overige woorden. 
gilbacker zn (< geelbagger), een (of meer dan een) soort meerval (vis). (F). Allsopp beperkt het Nederlandse 
aandeel tot �gil�, van �geel�, en stelt dat �backer� komt van Guyanees Creools �baka�, dat is �rug�. Echter, 
Nederlands �bagger� (zonder meer) is de naam van onder meer een andere soort meerval. De naam 
�geelbagger�, eerder �gele bagger� (1770), is van Surinaams-Nederlandse herkomst (WSN). Ik denk dat de 
Engelse vorm mede ontstaan kan zijn onder invloed van het Engelse �gill�, dat is �kieuw van een vis�. 
waterhaas zn (< Standaardengels �water� + haas), waterzwijn, capibara (een knaagdier). (F). Het woord zou ook 
in zijn geheel rechtstreeks van het Nederlands kunnen zijn gekomen en ook wel van het Berbice-Nederlands 
�watrasj� (Kouwenberg 1994). 
 
Woorden exclusief voor de Maagdeneilanden 
 
Op enige van de Maagdeneilanden, eertijds Deens (1672-1917) en nu behorende tot de USA, waren vroeger 
Nederlandse plantages gevestigd. Allsopp noemt twee Caribisch Engelse [p. 15] woorden van (waarschijnlijk) 
Nederlandse origine : 
mesple, mespel zn (< mispel), sapotille (die lijkt op een Europese mispel). (F). 
grichi-grichi zn (< waarsch. Grietje), de plant kruidje-roer-me niet. (F). Het bij lichte aanraking al toevouwen van 
de blaadjes suggereert zedigheid, i.c. van een jong meisje. Allsopp citeert : �Grichee Grichee shut up yo� do�. 
Two gendarmes is coming fo� yo�.�(Grietje, doe je deur dicht, er komen twee politie-agenten voor je aan.) Een 
van de namen in het Sranantongo van Suriname luidt �sinsin� (WSNE); dat is een afkorting van �sinsin tap�ju koto� 
(Sinsin [Sientje] doe je rok dicht). 
 
Overige woorden 
 
nigger zn (< waarsch. neger), neger. (AF). Wijd verbreid. Opmerkelijk is, dat het Nederlandse �nikker� van het 
Engelse �nigger� komt (EWB).  Zie het gestelde over dit woord in de Inleiding.. 
1. rass tw (< waarsch. razen, raas), uitroep van kwaadheid of verbazing. (AF). Wijd verbreid. 
2. rass zn (< waarsch. razen), reet, kont. (AF). Wijd verbreid. Het woord, versterkt door het Engelse (�arse�, 
�ass�),  kan allerlei grove, incl. obscene betekenissen hebben, ook louter om een bewering kracht bij te zetten. 
Vergelijk het hedendaagse gebruik van het Engelse �fuck(ing)�. �Don�t talk rass, man.� (onzin). �Forty dollars more 
for these two hours, in your rass, sah !� (gat, reet). �Don� mek me wring yu rass neck ....� �Raas to you�. In 
Suriname wordt �raas� in de betekenissen 2 gebruikt (en afgekeurd) in het district Nickeri, dat aan Berbice grenst 
(WSN). 
baas zn (< baas), baas, meester. (AF). Gebruikt in Jamaica, Guyana en Belize. Zie het gestelde over dit woord 
in de Inleiding. 
mauger bn (< mager), broodmager, benig, schonkig. (AF). Wijd verbreid. 

 

 
 



mauger yourself ww (< mager), zich laten vermageren, afvallen. (AF). Belize. 
mauger-yow zn, mager scharminkel. (AF). Guyana. 
bush zn (< misschien bos), vaak the bush, (de) wildernis diep in het binnenland. (F). Wijd verbreid. Allsopp acht 
het mogelijk, dat het woord al aan de Afrikaanse Slavenkust deze betekenis gekregen zou hebben. 
grabble ww, in de betekenis van �snel grijpen, �weggraaien� (F, wijd verbreid) wordt door Allsopp gezien als 
verouderd Standaardengels, maar zou volgens hem �reinforced� kunnen zijn door Nederlands grabbelen, dat 
volgens hem �iets opscharrelen� betekent, in het bijzonder in Guyana en Tobago. Opmerkelijk is dan dat Cassidy 
& Le Page (1980:204) deze laatste betekenis voor Jamaica noemen, met als geciteerd voorbeeld het scharrelen 
van een kip (dus een scharrelkip!). Ik zou dit vage geval (grabble) hebben weggelaten, ware het niet dat Allsopp 
het kennelijk juist beschouwt als een goed voorbeeld van het Nederlandse element, gezien de vermelding al in 
het voorwerk van het boek (zie Inleiding). 
droguer zn, lastdrager op een exploratietocht of andere zware tocht het binnenland in. Volgens Allsopp komt het 
waarschijnlijk van Engels �to drogue�, dat is �sjouwen�, versterkt door Nederlands �drogher�, een lompe West-
Indische kustvaarder met �drogher-men� als bemanning. Hij ontleent die �versterking� aan de OED. Hoe Allsopp 
nog verder alle hier genoemde Engelse en �Nederlandse� woorden verknoopt,  is mij niet geheel duidelijk. 
Opmerkelijk is wel, dat Cassidy & Le Page  (1980:160) voor het hele Caribische gebied, inclusief Guyana, 
�droguer� als naam noemen voor onder meer een kustvaarder die vracht vervoert, en dat midden in de 
negentiende eeuw in Suriname zo�n boot een �drogersvaartuig� genoemd werd (ENWI 275).  
 
Enige eenvoudige analyses 
 
Dat het Nederlandse element naar verhouding het best vertegenwoordigd is in Guyana en daar vooral met 
�plantagewoorden�, is hiervoor al aangetoond en ook verklaard uit de voorgeschiedenis. 
   
Het even doorbladeren van het woordenboek brengt al gauw aan het licht, dat het aandeel van het Nederlandse 
element onder de namen voor dieren en gewassen en hun producten (grichi-grichi, gilbacker, waterhaas, 
mesple) te verwaarlozen is tegenover het absoluut dominerende aandeel van de indiaanse talen, en er is - heel 
begrijpelijk - zelfs geen enkele bijdrage aan de benoeming van de intrinsieke aspecten van de Caribische 
cultuur.  
   
Bij de hele categorie van woorden uit de sfeer van het laaglandse plantagewezen staat de Nederlandse 
herkomst vast. Dat is niet zo bij de andere woorden. Allsopp houdt bij zes van deze zestien op de ene of andere 
manier een slag om de arm: geelbagger, nix, grichi-grichi, nigger, rass (2x) en droguer. 
   
Onder de Guyanese plantagewoorden is er een dat volgens Allsopp niet door de beugel kan: empole (zie 
aldaar); het is blijkbaar een onbeschaafde samentrekking. Van de andere woorden wordt alleen buck als 
informeel en minachtend aangemerkt, van zes overige kan nigger [p. 16] minachtend maar ook alleen 
schertsend zijn, rass (2x) is ronduit vulgair, nix en mauger alleen schertsend. 
   
Hoe het Nederlandse element zich met deze gegevens verhoudt tot de andere niet-Engelse elementen in het 
Caribische Engels, zou onderzocht kunnen worden. Ik vermoed, dat het dan te klein zal blijken te zijn voor het 
trekken van getalsmatige conclusies, laat staan het geven van verklaringen.  
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Zie tevens de werken genoemd onder deel I (Woordenaar 4/1, mei 2000.) 
 
LEXICOGRAFIE VAN ENGELSE LEENWOORDEN 
 
Jan Posthumus 
 
1. De onderdelen van het woordartikel 
 
Alle Nederlandse woordenboeken hebben in verschillende mate Engelse leenwoorden opgenomen die zich in 
de loop der tijden in onze taal een plaats hebben verworven. Ze kunnen in hoofdzaak beschreven worden als de 
inheemse woorden, maar vereisen toch wat extra aandacht. In Duitsland, waar men zoals we weten alles nu 
eenmaal gründlich aanpakt, werd het destijds bij de voorbereiding van het grote Anglizismen Wörterbuch als een 
bezwaar gevoeld dat er nog geen theoretisch model was opgesteld voor de leenwoordlexicografie. Het werd 
daarom raadzaam geacht een tweetal conferenties te beleggen om de palen daarvoor uit te zetten en om 
praktische beslissingen te nemen hoe genoemd woordenboek eruit zou moeten zien. Het beschrijvingsmodel 
dat uiteindelijk werd gekozen bestond uit de volgende zeventien onderdelen, die echter niet steeds alle werden 
ingevuld:  
1. trefwoord   
2. spellingvariant(en)   
3. inheemse uitspraak   
4. grammaticale kenmerken   
5. markeringen   
6. verkorte vorm   
7. betekenisomschrijving   
8. oudste gevonden voorkomen   
9. oudste woordenboekvoorkomen  
10. ontleningsweg (d.w.z. relatie tot het Engelse bronwoord)  
11. Engelse uitspraak  
12. verdere informatie (vaak van etymologische aard)  
13. synoniem(en)   
14. verwijzing naar andere lemma's   
15. voorbeelden  
16. samenstellingen en afleidingen  
17. literatuur over het woord in kwestie   
 
Een anglicismenwoordenboek voor het Nederlands zou hetzelfde model kunnen hanteren, maar om de zaak wat 
binnen de perken te houden zou enige compressie geen bezwaar hoeven zijn. In een algemeen Nederlands 
woordenboek zouden in elk geval de essentiële onderdelen moeten worden aangehouden. We kunnen kijken 
welke dat zouden moeten zijn en tegelijk nagaan hoe de zaken er wat dit betreft voorstaan in de Koenen en de 
Grote Van Dale, de twee woordenboeken Nederlands die ons woordbestand het beste bijhouden. Mogelijk 
worden de hier genoemde desiderata al grotendeels vervuld in de drie inhaaldelen van het WNT die inmiddels 
voltooid zijn en begin volgend jaar op de markt zullen komen.  
 
1.1 Vorm van het trefwoord (AWb 1 + 2) 
Een woordenboek als het AWb is in wezen een inventarisatie van gevonden vormen met alle  variatie die men 
daarbij aantreft. Vooral bij composita zijn de mogelijkheden legio: men kan ze al dan niet aaneenschrijven, al 
dan niet voorzien van een verbindingsstreepje en de delen al dan niet kapitaliseren. Op die manier heeft het 
trefwoord Comeback de varianten Come-Back, Come-back, Come back, come back, come-back en comeback 
bij zich. De vetgedrukte vorm wordt thans het meest gebruikt.     
   
Voor veel gebruikers is een algemeen woordenboek de arbiter voor correct taalgebruik. Dat is een reden om niet 
gesanctioneerde vormen daaruit te weren. Onlangs is er nog eens extra nadruk op gelegd dat samenstellingen 

 

 
 



in het Nederlands aaneengeschreven dienen te worden en in overeenstemming daarmee vinden we in de 
laatste edities van de Koenen en de Van Dale comeback als enige spellingvorm. In eerdere edities was come-
back de uitverkoren spelling. 
   
Soms is er verschil van mening. In het Groene Boekje, VD 13 en andere spellinggidsen vinden we bijvoorbeeld 
de vorm compactdisc. Daarmee is de spelling compact disc, die lang woordenboekstatus heeft genoten, niet 
zonder meer uit het taalgebruik verdwenen. Deze laatste veelgebruikte schrijfwijze is in K30 blijven staan, omdat 
de redactie deze aanduiding niet als een samenstelling, maar als een woordgroep beschouwt. 
 
1.2 Uitspraak  (AWb 3) 
Dat leenwoorden in de uitspraak worden ingepast in het Nederlandse klankstelsel wordt in de laatste drukken 
van de Koenen en de Grote Van Dale voldoende beseft. VD13 (1999) geeft de uitspraak weer met een IPA 
notatie, K30 (1999) door middel van een herspelling met enkele toegevoegde fonetische tekens. Voor 
detailkritiek zie mijn opmerkingen in De Woordenaar 3/2: 17-18 (K30) en 4/1: 7-8 (VD). 
   
Ook hier doet zich de kwestie voor of alternatieve uitspraakvormen moeten worden gehonoreerd. Beide 
woordenboeken beschouwen zich ook op dit gebied in de eerste plaats als  steun voor de twijfelaar en geven 
één enkele vorm. Dat is dan die welke als de meest correcte wordt beschouwd. Zo sneuvelen wijdverbreide 
'foute' uitspraken als /swieter/ voor sweater en /keekie/ voor k(h)aki. Voor de eerste vorm wordt de correcte 
Engelse uitspraak /swetter/  genoteerd; de laatste moet het zonder uitspraakaanduiding stellen, wat wel zal 
betekenen dat hier de uitspraak /kaakie/ wordt aanbevolen.  
 
1.3 Grammaticale kenmerken (AWb 4) 
a. woordsoort 
Dit onderdeel wordt in K en VD steeds ingevuld. Problemen kunnen rijzen als een ontleende woordvorm in twee 
functies voorkomt. Een bekende Nederlandse dubbelfunctie is die van bijvoeglijk naamwoord en bijwoord. In 
Koenen wordt de gebruikelijke aanduiding bn, bw ook uitgestrekt over leenwoorden als cool, fair, hip e.d., maar 
clean heet ten onrechte alleen bn. VD13 gaat aan dit voor de leenwoordlinguïstiek relevante gegeven voorbij. 
Daar heet het op p. xx: �Het feit dat een bijvoeglijk naamwoord meestal ook als bijwoord kan worden gebruikt, 
wordt niet telkens vermeld.� Of dat �meestal� ook opgaat voor leenwoorden is te onderzoeken. 
   
Een andere dubbelfunctie is die van enerzijds bijvoeglijk, anderzijds zelfstandig naamwoord. VD13 behandelt 
deze gevallen als aparte lemma�s; K30 als onderverdelingen I en II binnen hetzelfde lemma. Wat de 
leenwoorden betreft komt casual voor als bijvoeglijk naamwoord (en bijwoord) en bestaat ook het plurale tantum 
casuals als zelfstandig naamwoord. K en VD hebben wel de eerste vorm, niet de tweede. Lacunes op dit gebied 
in een woordenboek kunnen enerzijds te maken hebben met het onvoldoende bij de tijd zijn, anderzijds met 
inschattingen van gangbaarheid.     
 
b. gegevens zelfstandige naamwoorden 
Vast onderdeel van de beschrijving is de aanduiding van het woordgeslacht. Omdat er in de praktijk nogal wat 
variatie voorkomt en objectieve gegevens daaromtrent veelal ontbreken, is de geslachtsaanduiding niet altijd 
betrouwbaar. De/het-variatie komt zeker meer voor dan in K en VD wordt vermeld. Dat hoeft niet te bevreemden, 
want een dubbel geslacht komt ook nogal eens voor bij inheemse Nederlandse woorden. (Vgl. de ANS, p. 155 
ev.) De wisseling tussen de of het bij een bepaald leenwoord is dus niet noodzakelijkerwijs een teken van 
aanvankelijke instabiliteit, die later naar de ene of de andere kant zal doorslaan. 
   
De meervoudsaanduiding in de woordenboeken geeft evenmin een betrouwbaar beeld van het heersende 
spraakgebruik. Een goed woordenboek dient te signaleren bij welke nomina, naast een oorspronkelijk meervoud 
op -s, ook een vernederlandst meervoud op -en wordt gebruikt. Dat gebeurt hier en daar al enige tijd in K en VD, 
maar sommige gegevens die men daar vindt lijken  kritiekloos te zijn overgenomen uit de op een bepaald tijdstip 
vigerende Groene Boekjes. Deze zijn om te beginnen niet boven alle kritiek verheven en bovendien kunnen de 
daarin opgenomen gegevens worden achterhaald door voortschrijdende ontwikkelingen in het (mondeling) taal-
gebruik. Het meervoud van link is links, zo vinden we overal aangegeven; [p. 18] maar linken leggen is 
ondertussen heel gewoon.  
   
Niet alleen ontbreekt soms een heel gewoon meervoud, ook wanneer wel twee meervouden worden gegeven 
had soms enig commentaar moeten zijn toegevoegd. Het meervoud van match kan volgens onze 

 

 
 



woordenboeken zowel matchen als matches zijn. Daar zullen veel Nederlandssprekenden van opkijken. Wat 
hier niet onvermeld had mogen blijven is dat we hier te maken hebben met geografische variatie: de -en vorm 
komt typisch voor bij onze zuiderburen, de andere is de geijkte vorm in Nederland. Voor het  huidige dubbele 
meervoud  is het Groene Boekje van 1954 verantwoordelijk: matchen is daar kennelijk verschenen als erkenning 
van het gevestigde Belgische taalgebruik. De dubbele vermelding werd vervolgens vlijtig overgenomen in K24 
(1956) en VD8 (1961). Ook lunch onderging deze behandeling.     
 
c. gegevens werkwoorden 
Gebruikers van het woordenboek zullen misschien allereerst de correcte vervoeging willen opzoeken. Die 
gegevens worden inderdaad verstrekt. Ook hier wordt het Groene Boekje trouw gevolgd. In afwijking daarvan - 
en dat is geheel terecht - geeft de Spellingwijzer Onze Taal bijvoorbeeld bij golfen en surfen nog een extra 
mogelijkheid door naast golfte en surfte ook golfde en surfde te erkennen. VD hanteert overigens bij 
werkwoorden een completer beschrijvingsmodel dan K en vermeldt ook het kenmerk transitief of intransitief.  
 
d. gegevens bijvoeglijke naamwoorden 
VD vermeldt hier de trappen van vergelijking, iets dat in K achterwege blijft. VD13 heeft ze ook bij enkele 
leenwoorden, zoals fair, hip en sexy, maar elders, bijvoorbeeld bij cool, zouden ze nog kunnen worden 
toegevoegd.  
 
1.4 Markeringen (AWb 5) 
Het gaat hier om labels die bijzonderheden aangeven omtrent gebruik en voorkomen van een bepaald woord. 
Het AWb onderscheidt 'geographische, zeitliche, pragmatische' en 'Häufigkeitsmarkierungen'. In de Nederlandse 
lexicografie (zie bijv. Moerdijk, Handleiding bij het Woordenboek der Nederlandse Taal, p. 58) spreken we van 
regionale labels, temporele labels, stilistische labels, frequentielabels en domeinlabels. De laatste, zoals 
bijvoorbeeld 'sport', 'economie', 'toneel' en dergelijke ontbreken in het AWb; het gebruiksveld moet daar blijken 
uit de betekenisomschrijving. Juist die labels zijn belangrijk om bepaalde samenhorende deelbestanden uit een 
groter gedigitaliseerd geheel te lichten. Om te kunnen constateren op welke gebieden vooral wordt ontleend 
heeft het zin zulke domeinlabels consequent aan leenwoordlemma�s toe te voegen. 
   
Markeringslabels vinden we maar weinig bij de in onze woordenboeken opgenomen anglicismen. Behalve de al 
genoemde domeinlabels zouden ook de regionale verschillen tussen België en Nederland moeten worden 
vermeld. Dat gebeurt soms al in VD13, waar  cyclo-cross als �(Belg.N.)� wordt bestempeld (tegenover 
ongemarkeerd cycle-cross), maar dit zou consequenter kunnen gebeuren. Denk hier ook aan de 
bovengenoemde meervouden van match. Verhelderend kunnen ook nog zijn het temporele label verouder(en)d 
en eventueel nog het label zelden, waarmee de frequentie van bepaalde betekenissen of varianten kan worden 
aangegeven. Van de stilistische labels zouden plat en obsceen in aanmerking kunnen komen. In het algemeen 
zouden de Engelse leenwoorden onder hetzelfde classificatiesysteem moeten vallen als de inheemse woorden. 
 
1.5 Verkortingen (AWb 6) 
Als voorbeeld kan dienen cd naast compactdisc. Tegenwoordig kunnen zulke verkortingen in K en VD worden 
opgezocht op hun eigen alfabetische plaats. Het is een goede gewoonte bij het langere trefwoord ook de ver-
korte vorm te noemen, waarnaar dan zo nodig kan worden  verwezen. VD13 neemt onder compactdisc het korte 
cd op onder 'syn.', een rubriek die hier en daar opduikt in woordartikelen waar deze relevant wordt geacht.  In 
K30 ontbreekt deze expliciete gelijkstelling. Ze kan echter worden afgeleid uit de vermelding onder het langere 
trefwoord van de cd-speler en de verwijzing naar de korte vormen cd-i, cd-r, cd-rom en cd-v.    
 
1.6 Betekenisomschrijving (AWb 7 en 13) 
Voor dit centrale onderdeel van het woordenboekartikel gold voor het Awb de afspraak dat de betekenis in alle 
gevallen zo nauwkeurig mogelijk moest worden omschreven. Het te hulp roepen van synoniemen zou daarbij 
vertroebelend kunnen werken en was daarom niet toegestaan. Dit kan wel eens leiden tot wijdlopigheid, zoals bij 
de definitie van de eerste betekenis van Comeback: 

�Rückkehr eines bekannten Künstlers, Politikers oder Sportlers nach längerer Phase der Zurückgezogenheit oder 
Vergessenheit in die Öffentlichkeit and dadurch Wiedererlangung der früheren beruflichen und gesellschaftlichen Position 
und der ehemaligen Popularität�.  

                            Een eigentalig synoniem wordt niet gegeven; de daarvoor bestemde positie 13 in het lemma is leeg gebleven. 
   
[p. 19] Er is het nodige voor te zeggen dit beschrijvingsprincipe, zij het met vermijding van al te grote 

 

 
 



omslachtigheid, ook voor het Nederlands te omhelzen. Ten gerieve van hen die een vervangend Nederlands 
woord zoeken, zou het eventuele synoniem dan niet op afstand, maar onmiddellijk na de lange definitie kunnen 
volgen. In een algemeen woordenboek, waar doorgaans met de ruimte moet worden gewoekerd, zou, waar dat 
zonder schade kan, eventueel ook met synoniemaanduiding kunnen worden volstaan.   
   
Het onderwerp van de definiëring van Engelse leenwoorden wordt, met discussie van praktijkvoorbeelden, 
uitgebreider    behandeld in het tweede deel van dit artikel.   
 
1.7 Eerste voorkomen (AWb 8 en 9) 
Op dit gebied is voor het Nederlands nog veel na te zoeken. Van de algemene woordenboeken geeft alleen VD 
data. De jaartallen in VD13 stammen, met enkele correcties, uit het Van Dale Etymologisch Woordenboek (2e 
druk, 1997; verder EWB). Daar wordt gedateerd naar het eerste voorkomen in woordenboeken of  
gepubliceerde corpora. Wanneer zulke corpora gedateerde citaten bevatten, wordt het jaartal in kwestie 
gegeven, in andere gevallen wordt een periode aangeduid, zoals bijvoorbeeld 1926-1950. (Men zie over een en 
ander de uitvoerige toelichting in genoemd EWB,  p. xx-xxxi.) 
   
De precisie van een specialistisch woordenboek als het AWb ligt voor ons nog achter de horizon. Voor een 
jaartal van eerste voorkomen ontbreekt voor het Nederlands een citatencorpus van voldoende omvang. 
Natuurlijk zijn zeer veel anglicismen vrij recent binnengekomen. Een tweedeling tussen enerzijds 1926-1950, 
anderzijds na 1950, zoals thans veelal in VD,  is dan wel erg globaal, nog afgezien ervan dat een aantal 
woorden dat nu in dat laatste tijdvak is gesitueerd, vermoedelijk teruggeschoven zal moeten worden. Terwijl in 
het specialistische AWb, dat voor alle relevante gegevens veel ruimte biedt, de grondslag voor de datering 
steeds volstrekt duidelijk is, wordt in het EWB, en derhalve in VD13, niet aangegeven uit welk woordenboek, of 
welke editie daarvan, een tijdaanduiding afkomstig is. Insiders kunnen het jaartal in kwestie proberen te relateren 
aan de bronnenlijst in EWB (p. 1005-1009), maar vinden daar voor dat detectiewerk onvoldoende zekerheid, ook 
al omdat opeenvolgende edities van de voor dit doel belangrijke werken niet nader worden geïdentificeerd.   
 
1.8 Etymologische informatie (AWb 10 en vooral 12)  
Etymologie is in ruime zin woordgeschiedenis. Deze hoeft zich niet tot het verre verleden te bepalen. Ook meer 
recente ontwikkelingen verdienen aandacht. Bij leenwoorden wil men iets over de ontleningsweg weten en 
waarin die is uitgemond: waar komt het woord vandaan, hoe is het aan de ontvangende taal aangepast en hoe 
heeft het zich daar qua gebruik en betekenis verder ontwikkeld? Bij dit laatste aspect moet er rekening mee 
worden gehouden dat het op bepaalde wijze afstand kan hebben genomen van de brontaal. 
   
Een aantal van deze woordgeschiedenisaspecten vindt men in woordenboeken traditioneel buiten het 
etymologische vakje. Spelling-, uitspraak- en flectiegegevens worden, zoals boven al ter sprake is gekomen, in 
het woordenboekartikel opgevoerd op de daarvoor geëigende plaats. Expliciete vergelijking met de brontaal is 
daarbij niet vereist en blijft inderdaad  achterwege bij de flectievormen. Aanpassingen in de uitspraak worden 
normaliter ook niet expliciet per woord aangegeven; systematisch optredende verschijnselen kunnen eventueel 
in een inleidende paragraaf worden behandeld. Alleen het specialistische AWb permitteert het zich op twee 
nogal uiteenliggende plaatsen (de nos 3 en 11) enerzijds de aangepaste inheemse vorm, anderzijds de 
oorspronkelijke Engelse uitspraak te vermelden. Echt nodig lijkt dit echter niet. Spellingaanpassing kan blijken 
wanneer in het etymologische hokje de oorspronkelijke Engelse vorm wordt vermeld, wat zeker wel gebeurt.    
   
Betekenisafwijking tussen ontvangende taal en brontaal wordt in de woordenboeken helaas weinig 
gesignaleerd. Hiervoor zou een aanduiding ≠ Eng. kunnen worden ingezet. 
 
1.8.1 Het etymologische hokje  
De plaats waar de etymologische informatie in algemene woordenboeken wordt aangegeven varieert. In de 
Engelstalige lexicografie staat deze informatie, als smakelijk toetje, doorgaans aan het eind van het artikel. 
Elders gaat ze meestal als laatste element aan de definitie vooraf. 
  
We stellen nu een aantal mogelijke onderdelen van het etymologische blok aan de orde. 
 
a. aanduiding brontaal: Eng.,  Am.-Eng. (en ≠ Eng.) 
 
- (Eng). Vrijwel algemeen gebruikelijk is de vermelding van de taal waaruit een leenwoord afkomstig is. Het 

 

 
 



verbaast dus dat in K30 zelfs [p. 20] deze informatie is verwijderd, zodat het steeds meer beknibbelen op de 
etymologische component (zie Posthumus et al., Honderd jaar Koenen, pp. 88-89) nu het absolute eindpunt 
heeft bereikt. Bij navraag bleek mij trouwens dat de aanduiding (Eng) in K28 en 29, die ik voor een laatste rest 
etymologie aanzag, slechts bedoeld was als aanwijzing voor de uitspraak. Op het moment dat in K30 de 
uitspraak onmiddellijk na het trefwoord werd aangegeven, kon de afkomstaanduiding dus worden geschrapt. 
Hoewel dit nergens stond vermeld, was de  etymologische component als zodanig dus al opgegeven in K28 
(1987), de sterk vereenvoudigde editie die was afgeleid uit de Grote Koenen (1986), waarin die informatie voor 
belangstellenden tot op zekere hoogte wel te vinden was.   
 
- (Am-Eng). Problemen rijzen wanneer een vermoed anglicisme niet in eerste instantie in de brontaal te vinden 
is. Soms wordt onvoldoende beseft dat het Engels naast een Britse ook een Amerikaanse variant kent, welke 
laatste natuurlijk ook als bron kan hebben gediend. Zo is in Nederlandse woordenboeken (met het label quasi-
Eng.) lange tijd de mythe in stand gehouden dat lunchroom, dat niet in Britse woordenboeken te vinden was, een 
Nederlandse vorming zou zijn. Het begrip is in de Verenigde Staten echter vanaf 1830 gangbaar geweest. Het 
heeft zin een label Am.-Eng. te gebruiken voor leenwoorden of leenwoordbetekenissen die exclusief in het 
Amerikaanse Engels voorkomen. 
 
(≠ Eng.) Dit label kan desgewenst worden gebruikt als waarschuwing dat het woord niet, of niet op deze manier, 
in het hedendaagse Engels wordt gebruikt. Het hoe en wat kan nader  worden gerubriceerd en toegelicht, en wel 
zo volledig mogelijk in een specialistisch woordenboek, en zo nodig fragmentarischer in een algemeen 
woordenboek. Zo mogelijk kan ter verheldering het woord worden toegevoegd dat in correct hedendaags Engels 
voor het begrip in kwestie wordt gebruikt. Deze dienst wordt in verschillende gevallen trouwens al verleend door 
het betere N-E vertaalwoordenboek. 
 
b. aanduidingen of nadere labels ter uitwerking van (≠ Eng) 
 
(pseudo-Eng.) is de passende aanduiding voor in het Engels niet bestaande woordvormen die in het Nederlands 
uit Engelse elementen zijn gevormd. Lunchroom bleek geen goed voorbeeld, maar dump (shop) is dat wel. 
Toevoegen: (army) surplus store.   
 
(verouderd Eng.)  is de passende aanduiding voor een woord dat ten tijde van de ontlening wel, maar thans niet 
meer in de vereiste betekenis in het Engels wordt gebruikt. Bij fancy fair toevoegen: (thans bazaar, jumble sale)  
 
(niet-Eng. betekenis) kan gebruikt als het leenwoord in het Nederlands een betekenis heeft ontwikkeld die in het 
Engels niet voorkomt. Toevoegen  (= Eng. […]).  Het vaststellen of een bepaalde betekenis, en zeker 
betekenisnuance, van het leenwoord precies zo in de brontaal voorkomt is echter niet altijd gemakkelijk. Het 
voornemen om dit steeds aan te duiden is daarom misschien nogal hoog gegrepen. Het AWb maakt zich hier 
niet al te druk over; komt slechts in overduidelijke gevallen met de formulering:  �[X] ist in engl. Wörterbüchern in 
dieser Bedeutung nicht belegt�. 
 
c. de oorspronkelijke Engelse woordvorm. Deze kan achterwege blijven als die onveranderd is overgenomen, 
wat meestal het geval is. K30, dat geen etymologische gegevens verstrekt, geeft, anders dan VD13, dus niet 
aan dat hendel voortkomt uit Eng. handle.  
 
d. informatie over het Engelse grondwoord. In etymologische woordenboeken, waaronder ook het EWB, worden 
bij het trefwoord vaak verwante woorden uit andere talen genoemd. Voor ons doel heeft die informatie 
doorgaans geen zin. Soms kan het nuttig zijn de Nederlandse betekenis van het Engelse grondwoord te 
vermelden: kennis dat achter de beursterm churning het begrip �karnen� schuilt geeft een verhelderend inzicht. 
(Omdat churning niet voorkomt in het  EWB ontbreekt deze etymologische handreiking helaas in VD). Anderzijds 
is bepaalde informatie die wel in het EWB staat, en daar ook in zekere zin thuishoort, wat al te onkritisch naar 
VD13 overgeheveld. Dat care verwant is aan �karig�, dat cheers �gezicht, gelaatsuitdrukking, kalmte, cheer� zou 
betekenen,1 dat  choke verband houdt met �kaak� en dat curling �eig. krullend� is, is irrelevant in het 
ontleningsproces. Het verduidelijkt totaal niets, is in dit verband niet functioneel en kan dus beter geschrapt 
worden. 
 
1.9 Gebruiksvoorbeelden 
In een specialistisch woordenboek als het AWb  nemen deze het overgrote deel van de ruimte in beslag. Talloze 

 

 
 



Belege worden opgevoerd als bewijsstukken voor de lexicografische beschrijving die op de verschillende 
posities in het woordartikel worden opgevoerd. Alle variante spellingen van het trefwoord worden bijvoorbeeld 
geboekstaafd door de relevante citaten. Het aantal citaten kan daarbij tevens inzicht [p. 21] bieden in frequentie 
van voorkomen. Aansluitend volgen in het AWb de voorbeelden van gevonden samenstellingen. Het nut van 
een al te grote opeenhoping van gelijksoortige citaten valt te betwijfelen. 
  
Voor wat betreft het opnemen van gebruiksvoorbeelden in algemene woordenboeken zou voor leenwoorden 
hetzelfde beleid moeten worden gevoerd als voor inheemse woorden. Dat is in VD13 zeker niet het geval, met 
als gevolg dat bij ontstentenis van een gebruiksvoorbeeld het wel eens moeilijk is te bepalen of er realiteit steekt, 
en zo ja welke, achter bepaalde  semantische profielen.2 
 
2. De betekenisbeschrijving, met verwijzing naar de stand van zaken in K30 en VD13 
 
In dit gedeelte wordt kritiek geoefend op verschillende onbevredigende leenwoordartikelen in K en vooral VD. 
Om inzicht te geven in wat er mis kan gaan wordt een aantal gerangschikt onder bepaalde aandachtspunten. 
Daarna volgt een lossere opsomming van andere gevallen. Het gaat hierbij vrijwel uitsluitend over anglicismen  
beginnend met de letter < c >, een deelbestand dat ik voor andere doeleinden al eens had uitgevlooid. Ik beperk 
me tot de meer storende ongerechtigheden. Het zal duidelijk worden dat de behandeling van de in het 
Nederlands gangbare anglicismen vooral in de Grote Van Dale veel te wensen overlaat.  
 
2.1  Nederlandse betekenis  
Strikt genomen mogen we verwachten dat de betekenis die wordt beschreven die is welke in het Nederlands is 
aangetroffen, niet die welke geldt in de brontaal. Deze kunnen natuurlijk overeenstemmen, maar het komt veel 
voor dat in het Nederlands slechts een enkele betekenis  is overgenomen van het semantisch spectrum dat het 
woord in kwestie in de brontaal bezit.. Een woordenboek Nederlands moet er zich dan ook voor hoeden op te 
treden als een vertaalwoordenboek Engels-Nederlands. Fair krijgt tegenwoordig geheel terecht de definitie 
�eerlijk�. Als in vroeger tijden de Engelse betekenis �schoon, fraai, mooi� werd opgevoerd, vraagt men zich af in 
hoeverre deze in het Nederlands werkelijk voorkwam. Deze laatste definitie staat in Kramers-Bonte, 
Kunstwoordentolk4  (1885); de voorbeelden illustreren echter alleen de betekenis �eerlijk�.      
   
Ook nu nog zijn sporen van deze praktijk te vinden. Canvassen bijvoorbeeld wordt vanaf VD11 (1984) als volgt 
opgevoerd:   

canvassen (overg.; canvaste, h. gecanvast) [<Eng. to canvas], werven, m.n. van kiezers door politici die daarbij bij 
willekeurige mensen    aanbellen.   

Nu wordt naar mijn beste weten canvassen in Nederlandse teksten specifiek gebruikt in de politieke context van 
stemmen werven. Het �werven, m.n.� is dus op zijn minst ongelukkig, zo niet onjuist, want een betekenis �werven� 
in algemene zin, die inderdaad in het Engels bestaat,  is in het Nederlands niet gebruikelijk. Als het wenselijk is 
een algemenere Engelse betekenis te vermelden � dat lijkt hier overigens nauwelijks het geval � moet deze na 
to canvas in het etymologische blokje komen te staan. Met andere woorden, de aanduiding �m.n.� mag alleen 
worden gebruikt als, naast de daarmee gesignaleerde speciale betekenis(sen), de meer algemene ook in het 
Nederlands voorkomt.  
(Verder valt nog op te merken dat het werkwoord canvassen in het Nederlands typisch in onovergankelijke zin 
wordt gebruikt, dat niet alleen politici, maar ook partijleden kunnen �canvassen� en dat de �willekeurige mensen� 
ook gewoon op straat kunnen worden benaderd.) 
  
2.2  voortschrijdende ontwikkelingen in het betekenispatroon 
Eenmaal in de taal binnengedrongen breiden leenwoorden niet zelden hun gebied uit, en daarom moeten 
woordenboekredacteuren, misschien meer nog dan bij de inheemse woorden, er hier op gespitst zijn nieuwe 
ontwikkelingen van editie tot editie bij te houden. 
  De bypass, in algemene zin omleiding, en als zodanig ook in technisch jargon al langere tijd bekend als 
�omloopleiding, hulpleiding� (aldus in Kramers’ Woordentolk22, 1939) raakte vanaf de jaren zestig bekend in de 
medische context van de hartchirurgie. In mijn materiaal dook het woord pas later met enige frequentie op in de 
wegenbouwbetekenis �rondweg�.  K30 ontbeert nog deze laatste betekenis; deze zou de daar opgevoerde 
figuurlijke betekenis �noodmaatregel� geschikt kunnen vervangen.  
  
In de lexicografische praktijk worden betekenissen niet noodzakelijkerwijs in chronologische volgorde 
gepresenteerd. Veel woordenboeken prefereren voor hun betekenisprofielen een logische opbouw waarin een 

 

 
 



basisbegrip wordt gevolgd door de meer specialistische toepassingen.  
   
De Koenen en de Van Dale waren nogal laat met het opnemen van de bypass. VD11 (1984) ging voor met de 
betekenissen  �omloopleiding, hulpleiding; omleiding van verkeer�. Vreemd is dat de chirurgische betekenis dan 
nog ontbreekt. In de meest recente editie, VD13 (1999), is de �omloopleiding� (als te technisch specialistisch?) [p. 
22] verdwenen, en wordt de �omleiding van verkeer� gevolgd door beschrijving van de medische term. Het 
abstracte begrip �verkeersomleiding� zou kunnen worden vervangen door (of in elk geval aangevuld met) het 
concrete begrip �rondweg�. De  Koenen neemt bypass pas op in de 29ste editie (1992); verrassend is de 
afwezigheid in de Grote Koenen (1986).   
 
2.3. detaillering van de betekenisbeschrijving: wijziging door nieuwe contexten 
Een zelfde algemene betekenis kan zich in de loop der tijden over een ruimere context  uitbreiden. Dit kan 
aanpassing vereisen van eerder opgestelde details in de definitie. De behandeling in de Van Dale van het begrip 
comeback kan dit illustreren.  
 
Come-back (dan nog met verbindingsstreepje) verscheen voor het eerst in VD8 (1961) met de volgende 
definitie:  

terugkeer, het weer bereiken van een vroeger peil door een sportsman3 of een kunstenaar, die geruime tijd niet in vorm 
was geweest of niet aan het sport-, resp. kunstleven had deelgenomen. 

Met enige goede wil, (�terugkeer, of het weer bereiken […]� was duidelijker geweest) kan men deze definitie zo 
lezen dat daarin de twee verschillende aspecten van de comeback aan de orde komen: enerzijds het 
heroptreden na bijvoorbeeld ziekte of blessure, anderzijds het zich weer omhoogwerken na een mindere 
periode. We nemen verder aan dat deze een getrouwe weergave is van de toenmaals aanwezige contexten.  
   
Al snel moet duidelijk zijn geworden dat comebacks niet zijn voorbehouden aan sportlieden en kunstenaars. Het 
duurt echter tot VD11 (1984) voor de definitie wordt aangepast: nu gaat het over een �sportman, kunstenaar of 
politicus�, welke laatste dan niet �aan de politieke bedrijvigheid� had deelgenomen. Twijfel had mogen rijzen of 
zelfs met deze drie genoemde categorieën alle mogelijkheden waren afgedekt. Eigenlijk zou dit een geschikt 
moment zijn geweest de hele definitie in meer algemene zin te herschrijven, niet in de laatste plaats om ook 
recht te doen aan de volgende toevoeging: �- (meton.) ook m. betr. t. een kunstwerk e.d.�. Bij gebrek aan een 
gebruiksvoorbeeld is het onduidelijk waar dit precies op slaat; ook vraagt men zich af wat onder �e.d.� mag 
worden verstaan. Hoe dit zij, hier lijkt terecht te worden gesignaleerd dat het niet alleen personen zijn die hun 
comeback maken.4 
   
Helaas is in de volgende editie van dit verheugend inzicht niets meer te bespeuren, en zo doet VD12 (1992) dus 
weer een stap terug. Een verslechtering is ook dat het begrip �terugkeer�, het essentiële aanvangswoord van de 
definitie, nu is verplaatst naar de rubriek �syn�. Nieuw in VD12 is de apart genummerde tweede definitie �herstel, 
opleving�, die vereist zou zijn voor het voorbeeld  de come-back van de dollar.5 Deze situatie is bestendigd in 
VD13 (1999) en dat betekent dat, na het veelbelovend begin in 1961, de huidige behandeling van het begrip 
comeback veel te wensen overlaat. De Koenen, die het woord  pas in K27 (1974) opnam, biedt overigens met 
�terugkomst, hernieuwd optreden� nog schralere informatie: een comeback volgt zeker niet noodzakelijkerwijze 
na �een periode zonder publiek optreden�, zoals verder wordt uitgelegd. De toevoeging �enz� aan de 
persoonscategorieën, volgens de Koenen �artiesten, sporters, politici�, biedt soelaas voor het inclusieprobleem.  
 
2.4. detaillering versus veralgemenisering 
Het is zinvol in de definitie van leenwoorden de contexten te betrekken waarin ze gebruikt kunnen worden. 
Uitputtende detaillering kan echter het doel voorbijschieten. Comeback was hier een goed voorbeeld. Daar 
deed zich inderdaad het probleem voor of alle categorieën personen (en zaken) die hun comeback konden 
maken zo volledig mogelijk moesten worden opgesomd. Dit zou voortdurende aanpassing kunnen vereisen van 
bepaalde details in de definitie en op een bepaald moment rijst dan de vraag of een algemenere definitie niet de 
voorkeur verdient.6 Het Van Dale Groot Woordenboek van hedendaags Nederlands (19912) is tevreden met 
�terugkeer, het weer bereiken van een vroeger peil�. Hier kan de eenvoudige opzoeker mee toe, maar wie zich 
ook een beeld wil vormen van de gebruiksmogelijkheden verlangt meer. Men zou dan voor een algemene 
definitie kunnen denken aan iets als �terugkeer van iemand of iets tot de vroegere toestand of het eerder bereikte 
peil�. 
   
Dezelfde kwestie speelt bij clusteren. Zoveel verschillende dingen worden inmiddels geclusterd dat een zeer 

 

 
 



algemene definitie als �bijeenbrengen, bijeenvoegen� (K30) voldoende lijkt, desgewenst met de toevoeging �tot 
een samenhangend geheel�.  VD13�s �samenbrengen in groepen met gemeenschappelijke eigenschappen� lijkt 
te zeer toegesneden op het enkele voorbeeld leerlingen clusteren naar eindexamenwerk.   
   
Ook lijkt het beter concern thans zonder nadere detaillering te definiëren als een �groot bedrijf� liever dan als een 
�economische concentratievorm van verschillende grote ondernemingen, die een zekere zelfstandigheid 
behouden�. 
 
2.4.1 onnodige of foutieve details 
De lexicograaf doet er goed aan de detaillering in zijn betekenisomschrijving tot het strikt nodige te beperken. In 
de beneden volgende definities uit VD13 kunnen de gecursiveerde details als zijnde niet essentieel, en soms 
ook onjuist,  beter worden geschrapt (wanneer ze uit een eerdere editie stammen staat dat tussen haakjes 
aangegeven): 
camp (bn.) �zo […] smakeloos […] dat het uiteindelijk toch weer mooi gevonden wordt en weer in de mode 
komt�. (VD11:1984). 
candybar �gevulde reep, zachte reep� (VD11: 1984). Een �zachte reep� had in het verleden � ze zijn niet meer zo 
populair � een crèmevulling. De typische candybar, denk aan Bounty, Mars, e.d., heeft een hardere vulling.  
catchy �goed in het oor [= gehoor?] liggend, gemakkelijk verstaanbaar en daardoor aantrekkelijk� (VD11:1984). 
catering niet alleen op feesten. De juistere definitie in VD11 (1984) is in VD12 (1992) ten onrechte herschreven. 
  
chill-outruimte �(koele) ruimte waar ravers kunnen uitrusten tijdens een house-party�. 
clan �groep van personen (m.n. familieleden) met een grote onderlinge binding, die nauwelijks buitenstanders 
toelaat� (VD12:1992). 
clash �hevige botsing van meningen die tot een breuk kan leiden� (VD11:1984). 
cool  �1. niet snel van streek door onbeduidende gebeurtenissen�  
 
2.5. onvoldoende informatiewaarde van definities 
Het verdient aanbeveling definities zo op te stellen dat degene die informatie zoekt een duidelijk beeld krijgt van 
wat het onbekende woord aanduidt. Woordenboeken stellen hier wel eens teleur. Goed voor de dag kwam 
destijds de nieuw opgezette Collins English Dictionary (1979), die zich moeite had gegeven �clear and helpful 
definitions� te verschaffen. Wie zat met de vraag, wat betekent dit woord nu precies, of meer in concreto hoe ziet 
dit of dat er uit, kon (en kan) hier goed terecht. Beslist onvoldoende informatiewaarde hebben de volgende 
definities in VD13 (als ze uit een eerdere editie stammen staat dat tussen haakjes aangegeven):    
cardigan �gebreid jasje in herensnit� (VD7: 1950) 
catsuit �damespakje [sic] dat groot deel van de romp bedekt� 
Deze twee definities blijven in gebreke omdat volstrekt onduidelijk blijft hoe deze kledingstukken eruitzien; de 
eerste is ook eigenlijk niet juist. Voor de kenmerken zie men een goed Engels woordenboek.    
Evenmin worden de springende en dansende meisjes die deze functie typisch vervullen voor het oog geroepen 
door de definitie van cheerleader als �persoon die bij sportwedstrijden het publiek voorgaat in het aanmoedigen 
en toejuichen van de eigen club�. (VD12: 1992; K30 is met �persoon die ingehuurd is om …� niet beter.) 
Iedereen weet hoe de chips bij de borrel eruit zien, maar wie herkent ze in de omschrijving �(koude) gebakken 
aardappelschijfjes�? (VD 11: 1992; daarvoor vanaf VD7:1950: �gebakken aardappelen in schilfers�.) 
En is �gekruide zoetzure saus met groenten en/of vruchten� (VD12:1992) een goede omschrijving van chutney? 
Een cinchplug heet �een kwalitatief hoogwaardige verbindingsplug […]� (VD11:1984) te zijn, maar hoe ziet hij er 
uit? Het in de rubriek �syn.� opgevoerde tulpstekker lijkt in een bepaalde richting te wijzen, maar de twee woor-
den worden helaas circulair gedefinieerd. 
 
2.6 verdere gevallen 
Bovenstaande categorieën zijn voldoende toegelicht met voorbeelden. Voor het gemak volgen hieronder in 
lossere indeling nog andere gevallen waarop iets aan te merken valt.  
 
2.6.1. een verdwenen wereld 
Een enkele keer vindt men bij nog bestaande instituten een wereld geschilderd die definitief tot het verleden 
behoort. De beschrijving die dan wordt gegeven verdient dan beslist het predicaat verouderd. Het artikel caddie 
in VD13 is daarvan een mooi voorbeeld. Wie de golftoernooien op de televisie volgt ziet daar de golfspelers 
vergezeld worden door een volwassen man of soms ook een vrouw die de tas met golfclubs draagt en soms op 
kritieke momenten als gesprekspartner fungeert. Op lager niveau trekken de spelers zelfstandig over het terrein 

 

 
 



met vaak een golfkoker op wielen. VD13 schildert met I. �jongen die of meisje dat de koker met slagstokken 
draagt� een voorbije wereld.7 De definitie dateert dan ook uit VD7 (1950), zij het dat het �meisje� pas ten tonele 
verscheen in VD12 (1992), op een tijdstip dus dat de functionaris in kwestie al niet meer bestond. Misschien een 
verlaat blijk van lexicografische emancipatiedrang? 
 
2.6.2  nog enkele onbevredigende beschrijvingen 
Wie ziet de functie van de caravan als een �aanhangwagen […] waarin men de nacht kan [p. 24] doorbrengen� 
(VD8:1961)? En zou men een vouwcaravan niet liever �uitklapbaar� noemen (K30) dan �opvouwbaar� 
(VD10:1976)? Verder bevindt de caravanspiegel (s.v. spiegel) zich niet op de caravan zelf, maar op de auto die 
hem voorttrekt: hij maakt het mogelijk om de caravan heen zicht te houden op het achteropkomend verkeer.  
Een catcher (�achtervanger�) vangt of stopt niet zozeer �niet geraakte� als �niet weggeslagen� ballen.  
Wie denkt bij chintz in de eerste plaats aan stof �voor theemutsen e.d.�? 
Bij een clinic gaat het niet noodzakelijk om �groepstraining�, want individuele aanpak behoort ook tot de 
mogelijkheden. K30 laat dit aspect ongenoemd en is daarom bevredigender. 
 
2.6.3 ontbrekende betekenissen of details 
Een carpool (afwezig in K30!) is niet slechts een synoniem voor carpooling (VD12:1992), maar ook een groepje 
personen dat samen naar het werk rijdt. 
carrier ook kort voor bulk-carrier. 
cartoon niet alleen politiek en/of actueel, ook gewoon getekend verhaal of getekende grap. Tevens �tekenfilm�.  
casten niet alleen iemand casten, ook een stuk casten, d.w.z. spelers voor de rollen uitzoeken 
catch 22 niet echt goed uitgelegd. 
centerfold het kenmerk uitvouwbaar ontbreekt. 
close in elk geval ook nog intiem (waar het voorbeeld heel close met elkaar om vraagt). 
 
2.6.4 duidelijk fout 
center  niet �speler in het midden van de voorhoede�, die heette destijds �centervoor�. De niet genoemde �center� 
in het basketbal moet anders omschreven (zie K30).  
chart �hitlijst� alleen als meervoud charts 
checkpoint charlie de etymologie die verband legt met de in de studeerkamer gevonden zeventiende-eeuwse 
charlie als �nachtwaker� slaat de plank geheel mis. �Charlie� is in het radio-alfabet de aanduiding voor de letter C. 
Het gaat dus om de in alfabetische volgorde aangeduide �doorlaatpost C�.  
checks and balances niet �evenwicht tussen partijen�, dus een toestand, maar een regeling die dat evenwicht 
waarborgt.   
cheerio en cheers verschillen in het tegenwoordige Nederlands van betekenis: Koenen en Smits, Peptalk 
(1992), geven die kort en bondig als respectievelijk �aju� en �proost�. VD13 geeft een fout beeld door de betekenis 
�prosit� niet te vermelden bij cheers, maar wel bij cheerio, waar deze het label verouderd zou moeten dragen.     
close harmony niet �waar de stemmen elkaar dicht volgen�, maar �dicht bij elkaar liggen� (K30). 
cult moet gedefinieerd worden als een fenomeen, niet als een concreet voorwerp zoals gebeurt in de volgende 
uiterst warrige beschrijving �2. niet-commerciële film (e.d.) gemaakt door iemand uit de �scene� en voor een 
�scene�, die vaak een belangrijke identificerende of richting-aangevende rol gaat spelen voor zo�n scene�. Wie dit 
begrijpt mag het zeggen. Het is duidelijk dat de opsteller van deze definitie er niet in is geslaagd voldoende te 
abstraheren van een aanwezige context.  
  
2.6.5. Waarom aanwezig? 
Hoe inclusief een woordenboek wil zijn is ter beslissing aan de redactie. Soms lijken ingangen echter min of 
meer bij toeval te zijn opgenomen. Een voorbeeld daarvan is de cold wave, als �koele, afstandelijke muziekstijl 
in de periode 1975-1980� (VD 12: 1992). Dit is geen gevestigd begrip geworden. Als hier een kortstondig 
historisch fenomeen moest worden vastgelegd, dan schiet bovendien de definitie te kort, omdat niet duidelijk 
wordt gemaakt om welk muziekgenre het gaat. 
   
De dagen dat onwelvoeglijke termen uit de woordenboeken werden geweerd liggen gelukkig achter ons. Hoe 
ver wil men op dit gebied echter gaan? Kan men woordenboeken ook beschuldigen van exhibitionisme? De Van 
Dale schroomt niet ons het comeshot te offreren, de �opname van een zaadlozing (in een pornofilm)�. Alles 
goed en wel, maar waarom dan ook niet het bepaald frequentere beavershot, als �opname van de vrouwelijke 
pudenda�? 
 

 

 
 



2.6.6 Onverklaarbaar afwezig 
Opvallend afwezig in de Van Dale zijn coat (veelvuldig te vinden in advertenties, ook in samenstellingen), het 
collector’s item en de (mischien al wat verouderende?) non-playing captain, welke laatste twee wel in de 
Koenen staan. 
 
Noten 
 
1. Hier is duidelijk iets misgegaan, want deze betekenissen worden in het EWB toegekend aan  ME chere.  
[p. 25] 
2. Men zou bijvoorbeeld graag willen weten welke gebruiksvoorbeelden de aanleiding hebben gevormd voor het warrige 
betekenisprofiel van cap als 1. jockeypet; - beschermend hoofddeksel,  2. (sportt.) uitverkiezing voor een vertegenwoordigend 
team, 3. (voetb.) ter aanduiding van een gespeelde interlandwedstrijd. Het verschil tussen 2 en 3, zo niet onjuist, blijft in elk 
geval schimmig, en als cap naast �jockeypet� (beter is �ruiterpet�) ook in meer algemene zin een �beschermend hoofddeksel� 
zou zijn, dan is men benieuwd naar de evidentie daarvoor. Ook vreemd, en naar het lijkt onnodig, is het onderscheid bij 
carport als 1. afdak voor (een) auto(�s), 2. staanplaats, stalling voor (een) auto(�s) onder een vrijstaand dak. 
3. Het minder juiste sportsman wordt pas in VD11 (1984) vervangen door sportman, de vorm die in deze betekenis al in VD4 
(1898) voorkwam. Sportsman verscheen in VD7 (1950) en had daar beter gedefinieerd kunnen worden als �sportief iemand� 
dan als �beoefenaar van sport�. Koenen heeft (vanaf 1904) alleen sportman. 
4. Gevonden voorbeelden zijn de comeback van de dure vulpen (10.3.90), van de hoofdluis (6.2.97), van  Berlijn als Duitse 
hoofdstad (12.8.00), van de step of autoped (12.8.00). 
5. Definitie en voorbeeld lijken overgenomen uit de Grote Koenen (1986). Hetzelfde geldt  voor de expliciteringen die zijn 
aangebracht in het betekenisprofiel van cluster.    
6. Vergelijk de opmerkingen over de definitie van bank in Posthumus et al., Honderd jaar Koenen, p. 94-95), met als conclusie 
dat een definitie als �zitmeubel voor twee of meer personen�, waarin wordt afgezien van de beschrijving van een veelheid van 
mogelijke details, de voorkeur verdient.  
7. De betekenissen die onder II. worden opgevoerd:  1. �koker met slagstokken� (al meteen aanwezig in 1950) en 2. (als 
merknaam) �boodschappenwagentje in een supermarkt�(VD12:1992), komen  in het echte Engels niet voor. Beide 
betekenissen zijn ook wel in Duitse woordenboeken gesignaleerd, maar ontbraken in het zeer omvangrijke AWb corpus. (Zie 
aldaar caddie.) Hun status in het Nederlands is eveneens onduidelijk.           
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HET FRIES SLAAT ZIJN VLEUGELS UIT 
 
A.Dykstra, Frysk-Ingelsk wurdboek / Frisian-English Dictionary. Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy/Afûk, 
2000.  1153 p. ISBN 90-6273-579-7. Prijs ƒ59,50. 

Plaatsbepaling 
 
Lang geleden werd met ongeduld uitgezien naar het eerste volwaardige Friese woordenboek dat Joost 
Halbertsma (1789-1869) onder handen had. De internationale geleerdengemeenschap, zo hield de anglist 
Joseph Boswell, samensteller van de Anglo-Saxon Dictionary (1838), de schrijver meermalen voor, zat met 
smart te wachten op een goede beschrijving van het Fries als belangrijke loot van de Germaanse stam. Opdat 
de taalgeleerden het met vrucht zouden kunnen raadplegen was het beschrijvingsapparaat, de definities 
inbegrepen, geheel in het Latijn gesteld. Ondanks alle aandrang, ook van de kant van Matthias de Vries, was bij 
Halbertsma�s dood slechts een bescheiden gedeelte (A - Feer) gereed voor publicatie.  
   
Het woordenboek werd niet op deze ouderwetse voet voortgezet. Het al afgedrukte gedeelte en de nagelaten 
manuscripten werden omgewerkt en op verschillende manieren aangevuld tot een woordenboek met het Neder-
lands als voertaal, het omvangrijke Friesch Woordenboek (1900-1911), waaraan de naam van Waling Dykstra is 
verbonden. Ook daarna is de Friese taalschat in verschillende woordenboeken beschreven, steeds met het 
Nederlands als tweede taal.1  
   
Met het nieuwe Frysk-Ingelsk wurdboek begeeft de Friese lexicografie zich, zij het op andere manier dan 
destijds Halbertsma, opnieuw in de internationale arena. Niet helemaal voor de eerste keer, want in 1968 
verscheen al een Fries-Deens woordenboek van de hand van Hoekema en Jørgensen.2 Zelfs bestond er al een 
bescheiden Fries-Engelse voorganger in de Frisian-English Dictionary van Raymond John Fisher (Boulder, 
Colorado, 1986). In dit boekje op klein formaat besloeg het F-E gedeelte de pagina�s 1-116, het E-F deel de 

 

 
 



pagina�s 117-215. Door de auteur opgedragen aan zijn �echt Fryske âlden�,  Jan en Griet Visser-Berkenpas, was 
het kennelijk bedoeld als handreiking voor de Friese emigrant bij de inpassing in de Amerikaanse samenleving. 
Via de Fryske Akademy, welke instelling de auteur had bijgestaan met enige hand- en spandiensten, werd het 
boekje ook in Friesland verspreid, waar het nog een onverwacht debiet vond. 
   
Om deze en andere redenen (zie Dykstra 1989) werd het klimaat rijp geacht voor een ambitieuzer Fries-Engels 
woordenboek. Van het begin af stond vast dat dit een tweeledige functie zou krijgen. Het was in eerste instantie 
bedoeld voor niet-Friezen die Friese teksten wilden begrijpen, maar daarnaast ook voor Friezen die �van het 
Fries naar het Engels willen vertalen�. Zo wordt het althans verwoord in de �Preface�, maar in Dykstra (1989) 
wordt deze functie van het woordenboek wat ruimer uitgelegd als dienstig voor al degenen die zich met het Fries 
[P. 26] als moedertaal in het Engels zouden willen uitdrukken.  
   
Het moest dus zowel een �begripswoordenboek� worden als, in de trant van de bekende Engelse �learner�s 
dictionaries�, een productiewoordenboek, dat de gebruiker in staat stelt correcte taaluitingen te produceren. Wat 
dat voor consequenties moest hebben voor opzet en inhoud werd uitgebreid uiteengezet in Dykstra�s artikel uit 
1989. Van essentieel belang voor de gebruikers die het Fries niet volledig beheersen is de als supplement opge-
nomen English-Frisian Word List (p. 831-1153), die de weg wijst naar de Friese woordartikels waarin het 
Engelse woord als vertaalequivalent wordt gebruikt. Het zou handiger geweest zijn als daarin voor homografen 
als bow en row, die naar klank en betekenis kenmerkend verschillen, twee aparte ingangen waren gekozen in 
plaats van slechts één. 
   
De verschijning van het werk was aanleiding voor een feestelijke bijeenkomst op 11 juli jl. op de Fryske 
Akademy. Na een aantal korte voordrachten � zo sprak Geart van der Meer over de problematiek van de  
tweetalige lexicografie, en de emigrant Henry Baron over het voordeel om bij het vertalen rechtstreeks van het 
Fries naar het Engels te kunnen gaan � en een toelichting op het woordenboek van Anne Dykstra zelf, werd het 
eerste exemplaar aangeboden aan Mevr. C.P. Schneider, ambassadeur van de Verenigde Staten. Dit gebaar 
onderstreepte de band met de Friezen in het buitenland, die trouwens op dat moment in het kader van de 
megamanifestatie Simmer 2000 met velen weer even naar hun geboortegrond waren teruggekeerd.   
 
Opzet en inhoud 
 
Productieafspraken betreffende te besteden tijd en toegestane omvang hebben geleid tot een woordenboek met 
37.000 ingangen, op zich eigenlijk niet bijzonder veel. Het zijn er bijvoorbeeld aanzienlijk minder dan de 55.0003 
van het deel frysk-nederlânsk van het Frysk Wurdboek van J.W. Zantema (Leeuwarden, 1984), dat als 
vertrekpunt diende voor de te behandelen woordenschat. Volgens mededeling van de auteur werden vooral 
verouderde en minder gangbare Friese woorden geëcarteerd. Bij dit alles ging het zeker niet slechts om een 
reductie ten opzichte van genoemd woordenboek. Nuttige aanvullingen werden onder andere gehaald uit de 
taaldatabank van de Fryske Akademy. 
   
Dat van uitgeverskant op omvangsbeperking werd aangedrongen verbaast achteraf. Geen woordenboek lijkt 
namelijk zo ruim in zijn jas gestoken. Op een paginaformaat van de Grote Van Dale staan hier slechts 52 regels 
met groot lettertype afgedrukt.  (Ter vergelijking: de Grote Van Dale zelf heeft er 75, de veel kleinere Wolters� N-
E 64.)   
   
Men treedt het woordenboek binnen via het voorwerk, dat bestaat uit een lange in één alfabet gearrangeerde 
�User�s Guide and Concise Grammar of  Frisian� (p. VI-XXXVIII). De combinatie is weinig gelukkig. Het kost 
moeite tussen de lange lappen grammatica de informatie over de inrichting van het woordenboek te vinden. Een 
enkele maal is deze zelfs vreemd weggestopt. Wie wil weten welke afgekorte beschrijvingslabels zijn gebruikt en 
wat ze betekenen vindt onder �Abbreviations� alleen de mededeling: �In this dictionary abbreviations are given as 
entry words�. Dat geldt echter alleen voor de Friestalige, niet voor aanduidingen als �pron.� en �interj.�  Deze 
laatste komt men onverwachts tegen in de rubriek �Symbols and Abbreviations�, onder de letter S dus. 
Opgemerkt moet worden dat de labelling van de bezittelijke voornaamwoorden niet consequent is: soms heten 
ze �poss. pron.� (myn, ús), soms alleen maar �pron.�(dyn, syn).  
   
Dat het voorwerk en het beschrijvingsapparaat in het Engels zijn gesteld maakt nogmaals duidelijk dat het 
woordenboek in de eerste plaats is bestemd voor niet-Friezen. Dezen en ook anderen die wel het gesproken 
Fries beheersen, maar niet bekend zijn met de spellingconventies, hadden minimaal uitleg moeten krijgen hoe er 

 

 
 



in het Fries gealfabetiseerd wordt. Ze moeten er onder andere op geattendeerd worden dat de letters < y > en < 
i >, die in het Fries dezelfde klank kunnen aanduiden, conventioneel in hetzelfde alfabetische rijtje staan. Ymker 
volgt dus onmiddellijk na imitearje, en myn vindt men direkt na min. Helaas ontbeert de �User�s Guide� een 
ingang �Alphabetization�. 4    
   
De uitspraak van de Friese trefwoorden staat in wezen in I.P.A. notatie, maar wilde tegelijk zo goed mogelijk 
aansluiting houden bij de praktijk van bestaande Friese woordenboeken. Het gebruik van de tekens wordt 
toegelicht op p. XX-XXIII; vergeten is daar de functie te verklaren van de superscript [n], die klinkernasalisering 
aanduidt. De fonetische typografie had fraaier gekund. Anders dan bij Van Dale Lexicografie, waar een uniform 
fonetisch korps is gebruikt, zijn de benodigde extra fonetische lettertekens hier gewoon toegevoegd aan de 
boekletters. Dat ze niet van het zelfde formaat zijn - de fonetische tekens zijn iets kleiner � geeft een rommelig 
effect. Visueel het meest storend is echter het gebruik van de hoofdletter [I] voor de  klinker [p. 27] van list (�lijst�). 
Dat gebeurde ook zo in Zantema (1984), maar levert helaas het lelijk ogend [lIst] op. Dat dit letterteken vroeger 
in de drukkerij het gemakkelijkst in hoofdletteruitvoering beschikbaar was, mag geen reden zijn het zo te laten. 
Langs  elektronische weg zijn voldoende lettervarianten beschikbaar, en daarom had een transcriptie met een 
verkleinde hoofdletter < I > de voorkeur verdiend. Andere typografische oneffenheden, zo deelt Dykstra mij mee, 
zijn te wijten aan softwareongerechtigheden. Tegen de bedoeling staat het uitspraakteken [ŋ] (zoals bijvoorbeeld 
in jong) steeds in verkleinde vorm afgedrukt. Een ander soort elektronische hapering heeft een enkele maal 
geleid tot verspringing van fontgrootte bij een trefwoord, zie bijvoorbeeld aardichheid en fanwege(n). 
   
De gebruiker zal echter het meest geïnteresseerd zijn in de geboden vertaalequivalenten. Deze zijn over het 
algemeen in orde. Goede steun werd gevonden, zo staat in de �Preface�, in de beproefde vertaalwoordenboeken 
N-E van Wolters en Van Dale. Er wordt, vooral bij de voorbeeldzinnen, echter niet altijd op het scherp van de 
snede vertaald. Een bepaalde nuance gaat verloren als in het artikel skewiele (�gerieven�) de zin �kinne jo my ek 
skewiele mei wat ierappels?� vertaald wordt als �can you let me have some potatoes?� Dit is hoogstens een 
globaal equivalent waarmee men in de gegeven situatie eventueel uit de voeten kan. Maar ook bij bepaalde 
woordvertalingen vindt men soms eerder een omschrijvende verklaring dan een echt vertaalequivalent. Zo heet 
een dikkop een �person with a large head�, terwijl voor het gebruik als scheldwoord toch echt iets anders vereist 
is. Dan is �fathead�, hoewel dat eigenlijk �domkop� betekent, nog te verkiezen. (De �person with a large head� 
komt overigens uit Van Dale E-N.)    
   
In een aantal gevallen is niet aan omschrijving te ontkomen. Friese �exotismen�, voorwerpen en verschijnselen 
die in den vreemde niet bestaan, hebben vanzelfsprekend geen engelstalig equivalent. Zo wordt een van de 
betekenissen van gieltsje (letterlijk �geeltje�) aangegeven als �<kind of potato>�, waarbij de haken kennelijk 
moeten aangeven dat dit slechts een uitleg is, geen geldige vertaling. Een ander exotisme, de baalder (een 
harde vierkante turf), heeft wel een vertaling meegekregen, namelijk �drag peat�5. De meeste Engelssprekenden 
zullen echter niet met dit begrip bekend zijn. Het is zo weinig gangbaar dat het niet voorkomt in de OED en in 
Webster�s Third New International Dictionary. Daarom had ook hier een omschrijving de voorkeur verdiend. In dit 
kader kan ook nog het sjoelen (zie sjoelbak, sjoel(j)e) genoemd worden, eveneens een bezigheid die in 
Engelsprekende landen onbekend is. Gezien de beschrijving van dat spel in Engelse woordenboeken, lijkt het 
niet juist dat zonder meer met �shuffleboard� te vertalen. Bij het onvertaalbare keatse (�kaatsen�) wordt een korte, 
helaas niet optimaal begrijpelijke, beschrijving gegeven van deze Friese nationale sport.      
   
Van de 37.000 trefwoorden zijn er vele geïllustreerd met gebruiksvoorbeelden, niet zelden ook in zinsvorm. Het 
lemma sitte (�zitten�)  beslaat op die manier meer dan een volle pagina, sjen (�zien�) slechts weinig minder. Heel 
vaak gaat het daarbij om typische gesprekstaal. Of een literaire vertaler zulke voorbeelden vaak op zou zoeken 
is de vraag. Dit taalregister lijkt  dan ook goed te passen in een �learner�s dictionary� waarmee de doorsnee Fries 
kan leren zich in het Engels uit te drukken. Hier en daar komt men in de woordartikelen de aanduiding �PROV.� 
tegen. Wie de rubriek �Symbols en Abbreviations� heeft weten te localiseren, ziet  dat hier naar �Proverbs� wordt 
verwezen. Na nogmaals zoeken � een inhoudsopgave ontbreekt in de dictionaire � vindt men vervolgens een 
lijst van 184 Friese spreekwoorden aan het eind van het boek (p. 1150-1153).  
   
Spreekwoorden, die vaak sterk aan de eigen taal en cultuur gebonden zijn, zijn notoir onvertaalbaar. Ook hier 
wordt weer een poging gewaagd Engelstalige equivalenten te geven, maar een flink aantal daarvan is wegens 
gebrek aan gangbaarheid in het Engels in wezen onbruikbaar.6  
   
Het Fries heeft lang bestaan als een taal van huis en hof. Pas later is een vocabulair ontwikkeld voor de 

 

 
 



�officiëlere� domeinen van bestuur en wetenschap. Daarnaast moeten ook nieuwe uitvindingen telkens een naam 
krijgen. Zo bericht de Fryske Akademy bijvoorbeeld over een staveringshifker, achter welk woord de 
�spellingchecker� verborgen ligt. (Staverje is Fries voor �spellen�, hifkje betekent �optillen, op waarde schatten, 
evalueren�). Dit nieuwbedachte woord, dat trouwens zijn levensvatbaarheid nog moet bewijzen, staat nog niet in 
het woordenboek  De termen uit de bestuurlijke en wetenschappelijke sector zijn goed vertegenwoordigd. De 
meeste zijn afgeleid van bestaande Nederlandse door middel van vaste fonologische en morfologische 
substituties. Zo ontstaan woorden als gemoterapy, genealogysk, generaasje en  gemeenteriedsferkiezings, alle 
terecht als ingangen opgenomen. Het eerstgenoemde [p. 28] woord laat zien dat het Fries meer 
spellingaanpassing toelaat dan het Nederlands. Dat blijkt ook bij leenwoordingangen als sjauffeur/sjofeur/sjefeur 
(kennelijk drie toegestane spellingen), sjampanje, sjeny (genie), sjerry, sjyk (chic), sjo (show), sjoernaal. (Happy 
wordt echter niet heppy.)  
 
Hoewel een Fries evengoed als ieder ander ruwe taal kan uitslaan, ontbeert zijn taal de aparte taallaag die als 
�slang� kan worden aangeduid. Dat heeft tot gevolg dat bij de vertaalequivalenten geen slangtermen worden 
aangetroffen. Toch komt bij een ingang als aakliksma (�onuitstaanbaar persoon�) de neiging op het �slangy� twerp 
liever als vertaalequivalent te kiezen dan obnoxious person, opnieuw eerder een omschrijving dan een  
bruikbare vertaling. 
 
Vrij kort na de verschijning is er al duidelijk vraag naar het boek. De tijd zal uitwijzen bij welke van de genoemde 
doelgroepen deze sympathieke onderneming vooral in de smaak zal vallen. Friessprekenden die literaire 
producten in het Engels willen overbrengen zullen in te vertalen teksten zeker woorden tegenkomen die in deze 
dictionaire, met zijn bewust beperkt gehouden woordbestand, niet zijn vertegenwoordigd. Vergelijking met 
Zantema (1984) maakt ook duidelijk dat van wel opgenomen woorden niet steeds alle betekenissen worden 
gehonoreerd. Daar kan men vrede mee hebben als het verouderde of weinig frequente betreft. Soms mist men 
toch wel eens iets. Van de vier betekenissen die Zantema van haffelje geeft vinden we hier slechts de eerste, 
vertaald als �chew, gnaw�. Als we de laatste twee als misschien weinig belangrijk bestempelen, dan mis ik toch 
beslist de tweede betekenis �veel en druk spreken�, welke als �to jaw� of  �to chatter� vertaald kan worden. Onge-
twijfeld zullen vertalers dus nog wel eens de langere weg Fries-Nederlands-Engels moeten nemen.    
  
Niet-Friessprekenden die uit linguïstische interesse of (als afstammelingen van Friese emigranten) om 
emotionele redenen zich in het Fries willen verdiepen hadden volgens zeggen met een eenvoudigere �passive 
dictionary� toegekund, maar mogelijk vinden ze in de vele voorbeeldzinnen toch een aanvullend beeld van het 
Friese woordgebruik. Ten slotte valt zeker  niet uit te sluiten dat Friessprekenden het woordenboek zullen 
gebruiken niet zozeer voor vertaaldoeleinden als voor het vanuit de eigen taal vergroten van hun praktische 
vaardigheid in het Engels. Ze hebben in deze dictionaire dan een extra hulpmiddel naast een woordenboek N-E 
of een eentalige Engelse �learner�s dictionary�. 
 
Het zou aardig zijn als van dit op degelijke basis vervaardigde werk te zijner tijd een tweede editie kon 
verschijnen waarin allerlei kleine ongerechtigheden zouden kunnen worden verbeterd.      
 

Noten 
1. Zie voor bijzonderheden over het Friese lexicografische landschap A. Dykstra, �Iets over de lexicografie van het 
Westerlauwers Fries van 1800 tot heden�,  Trefwoord 9 (1994), p. 28-40; tevens in Nicoline van der Sijs (red.), 
Woordenboeken en hun makers [1998], p. 234-252. 
2. Dit woordenboek van bescheiden omvang stamt niet van de Fryske Akademy, maar werd ontwikkeld op het Frysk Ynstitút 
van de Rijksuniversiteit te Groningen. De twee delen staan rug-aan-rug in één band: de woordenlijsten Fries-Deens en 
Deens-Fries beslaan zo�n 130 pagina�s elk. Daarnaast bevat elk deel ook nog een korte vormleer van de taal in kwestie. 
3. Het telt ook minder trefwoorden dan vergelijkbare N-E woordenboeken als het bescheiden opgezette Van Dale 
Handwoordenboek Nederlands-Engels (19983), dat er 45.000 telt, en het veel uitgebreidere Wolters� Handwoordenboek 
Nederlands-Engels (199420), dat beschikt over �ruim 77.000�. De laatste Koenen (199930) heeft er �circa 63.000�. 
4. Niet in de laatste plaats omdat het spellingbeeld van het Fries enkele malen een ander aanzicht had gekregen bestond er 
een plan (zie Dykstra 1989: 2.2.2) een overzicht te verstrekken van de spellingregels en de daarin opgetreden wijzigingen. 
Helaas is het bij een voornemen gebleven.  
5. Omdat baalder een telbaar zelfstandig naamwoord is, zou een correcte vertaling op zijn best �square/lump of drag peat� 
moeten luiden.  
6. Ook in andere publicaties bevatten meertalige spreekwoordenlijsten vaak vele curiosa. Prick van Wely waarschuwde al in 
zijn �Verklaring van spreekwoorden en spreekwijzen� (Nieuwe Taalgids, IX, 1915, p. 133-143) dat buitenlandse parallellen die 

 

 
 



men daarin vermeld vindt bij  sprekers van de taal in kwestie soms totaal onbekend zijn (p. 141). (Zie ook, J. Posthumus, 
1998: 97-98 en 116, n. 37). Wie al te buitenissige Engelse equivalenten wil weren zou degene kunnen schrappen die geen 
plaats hebben gekregen in de woordartikels van Wolters’ Handwoordenboek Engels.  
 
Verwijzingen 
 
Dykstra, Anne (1989). �Nei in Frysk-Ingelsk wurdboek�. In: It Beaken, LI, 3, p. 135-155. 
Fisher, R.J (1986) Frisian-English Dictionary. Boulder, Colorado. 
Hoekema, Teake en V. Tams Jørgensen (1968). Deensk-Frysk wurdboek. Groningen: Wolters-Noordhoff. 
[p. 29] 
Posthumus, Jan (1998). �F.P.H. Prick van Wely (1867-1926): een gedreven woordenaar�. In: Trefwoord 12, p. 
89-122.     
Zantema, J. W. (1984). Frysk Wurdboek. Deel 1: frysk-nederlânsk. Leeuwarden/Ljouwert: A.J. Osinga.  
 

SIGNALEMENTEN 

EEN NIEUW OOST-FRIES WOORDENBOEK 
 
Achteraf is het jammer dat de vereniging Oostfreeske Taal in 1993 geen inleiding verzorgde bij de identieke 
heruitgave van het twaalfdelige Duits - Oost-Friese woordenboek van Otto Buurman. Het zou interessant zijn te 
weten wat toen de beweegredenen waren voor de (licht verkleinde) fotomechanische reprint, nu er zeven jaar 
later een nieuw Duits - Oost-Fries dialectwoordenboek verschenen is. Op de grens van voorjaar en zomer van 
2000 kwam bij Schuster in Leer een �nakieksel� (Oost-Fries voor �lexicon�) uit van Gernot de Vries c.s., dat 
hetzelfde onderwerp, bijna hetzelfde formaat en in wezen dezelfde initiatiefnemers heeft als degenen die enkele 
jaren tevoren zorgden voor de nieuwe editie van het meerdelige werk van Buurman. Tegenover de ruim 10.000 
bladzijden van toen (ieder deel begint met een nummering op pagina 1), staan 445 van nu. Het aspect van een 
uitgave in één band.is allicht een belangrijke drijfveer geweest.  
 
In dit woordenboek � dat natuurlijk voor dialectsprekers uit de noordelijke grensstreek sterk herkenbaar is maar 
voor de Nederlandse standaardtaligen op heel veel plaatsen eveneens � wordt de uitgave vooral verdedigd met 
de stelling (blz. 9) dat alle talen nu eenmaal aan snelle verandering onderhevig zijn (dat is boud beweerd) en dat 
Buurman daarom aan een actualisering toe was. Buurman verscheen in de periode 1962-1975. Eigenlijk was 
het ook een ander soort woordenboek: volgens Gernot de Vries niet zozeer een Oost-Fries woordenboek, als 
wel een woordenboek op Oost-Friese grondslag, een werk eerder van waarde voor amateur-literair 
geïnteresseerden dan als weerslag van functioneel alledaags taalgebruik.  Ook is Buurmans Hoogduits niet 
meer eigentijds, voor jongeren soms zelfs onbegrijpelijk. Wel blijft zijn woordenboek een �Fundgrube für 
volkssprachliche Redewendungen�.  
   
Een aantrekkelijke kant van het nieuwste Oost-Friese lexicon is de grote hoeveelheid grammaticale informatie 
die toegevoegd is. Bovendien staan er heel wat moderne begrippen voor het eerst opgenomen, althans ten op-
zichte van Buurman. We zien dat een computer die benaming ook in het Oost-Fries heeft, maar een CD is een 
Spegelplaat (aan het Gronings ontleend) en een condoom is Gummi, Hottje of Huudje (geen van drieën 
afgekeken van het Nederlandse buurdialect).  
   
Interessant object van studie lijkt de variatie te zijn in het voorkomen van aantallen vertalingen. Tegenover 
bijvoorbeeld één onder het Duitse woord voor trouw (troo) staat er een reeks onder dom (dumm, duddig, dösig, 
doof, onnösel, töffelig, quattsk, beknoopt en slicht). Spreken, schelden, kool, eten en bonen zijn ook voorbeelden 
van zeer rijk bedeelde lemma�s en zoiets kan toch niet uitsluitend op het conto van selectieve verzamelaars of 
bewerkers geschreven worden. 
   
De samenstellers hebben geprobeerd een zo breed mogelijke alledaagse woordenschat bijeen te brengen. Flora 
en fauna hebben ze nauwelijks willen opnemen (dat wordt bijna als een ratjetoe in het voorwoord ge(dis)kwa-
lificeerd), vaktaal en eigennamen helemaal niet. (De naam Jesus blijkt in de praktijk daarop een uitzondering te 
vormen.) Plaatsnamen komen incidenteel voor als aanduiding van geografisch bepaalde varianten. Meestal wor-
den hiervoor streekaanduidingen gehanteerd. Dat is een punt waarop aan lezers van buiten Oost-Friesland 

 

 
 



allicht wat cartografische  service had kunnen worden geboden. Niet iedere gebruiker van elders zal het 
precieze onderscheid kennen tussen bijvoorbeeld het Overledingerland en het Rheiderland. Nederlands-
sprekenden hebben bij het lemma Fahrrad overigens geen kaart nodig: afgezien van Fahrrad en Rad is in de 
twee juist genoemde gebieden het woord Fiets gebruikelijk en die zullen dus wel tegen de staatsgrens aan 
liggen.  
(SR)  
 
Ostfriesisches Wörterbuch. Hochdeutsch/ Plattdeutsch. Oostfreesk Woordenbook. Hoogdütsk/Plattdütsk. 
Manuskript: Gernot de Vries. Redaktion: Cornelia Nath, Theo Schuster. Leer 2000. ISBN 3-7963-0339-0. 
(Kostprijs in de winkel in Duitsland 49,80 DM.) 
 
KOENEN DUITS 
 
Niet alleen voor het Nederlands, maar ook voor het Duits is enkele jaren terug een spellingwijziging 
doorgevoerd. Dit was aanleiding een nieuwe druk uit te brengen van wat in de [p. 30] vorige editie Wolters’ 
Woordenboek Duits heette. De uitgave is nu verschenen onder de nieuwe titel Koenen Duits. De naam Wolters 
moest namelijk verdwijnen omdat de woordenboekendivisie, die al enige tijd opereert onder de paraplu van Van 
Dale Lexicografie, niet langer deel uitmaakt van het Wolters-Kluwerconcern. Zo draait de carrousel van de 
titelverandering (zie De Woordenaar, 2/2, okt. �98, p. 2-3) nog lustig door. Net zoals de ene helft van Van Dale 
Lexicografie zijn werken onder de soortnaam Van Dale uitbrengt, heeft  de Wolters-bloedgroep nu de merknaam 
Koenen gekozen. Naast Koenen Duits, kunnen we,  onverwachte ontwikkelingen voorbehouden, te zijner tijd 
dus nieuwe edities met de naam Koenen Engels en Koenen Frans verwachten.  
   
De vernieuwde delen D/N en N/D, op de rug bestickerd met de mededeling �IN NIEUWE DUITSE SPELLING�, 
zijn qua uitmonstering gelijk aan de vorig jaar verschenen dertigste editie van Koenen. Ze hebben dezelfde glan-
zend blauwe omslag versierd met letterstrooisel.  
   
Anders dan voor het Nederlands, waar de niet langer toegestane spellingen rücksichtslos uit de woordenboeken 
zijn verwijderd, zijn voor het Duits ook de oude spellingvormen nog opgenomen. Dit enerzijds omdat gedurende 
de overgangsperiode tot 2005 beide spellingen gebezigd mogen worden, anderzijds omdat de gebruiker van het 
woordenboek nog veel teksten in de oudere spelling zal tegenkomen.  
   
De vorige edities verschenen in 1993 na lange jaren van stilte. Bij die gelegenheid werden ze flink 
gemoderniseerd en werd ook een uiterst nuttig grammaticaal supplement toegevoegd, dat met behulp van 
cijfercodes de weg wees naar de Duitse flectievormen. 
   
De nu uitgebrachte drukken zijn op deze weg voortgegaan. Vanzelfsprekend zijn in beide delen nieuwe woorden 
opgenomen: het voorwoord van D/N vestigt onder andere de aandacht op internet- en cybertermen als herun-
terladen, virtuell, sich einloggen en Browsing, en ook de Handy (het �zaktelefoontje�) wordt niet vergeten. Als 
tegenwicht staat ook de Büchermensch er nu in: gezien de cultstatus die �literatuurpaus� Reich-Ranicki geniet in 
Duitsland kennelijk nog geen uitstervende soort.   
   
Wie de nieuwe delen openslaat merkt onmiddellijk dat de pagina�s er anders uitzien Allereerst zijn, net als in de 
dertigste Koenen, alle trefwoorden �ontnest� en dus aan het begin van de regel geplaatst. Dat neemt natuurlijk 
meer ruimte in beslag, maar die wordt weer  teruggewonnen doordat er nu een kleinere letter wordt gebruikt, 
waarvan er meer op een regel gaan. Omdat het aantal regels per pagina gelijk is gebleven is er nu ook iets meer 
witruimte tussen de regels. De pagina�s van de vorige editie mogen een wat onrustiger aanblik hebben geboden, 
de grotere letter zal voor verschillende gebruikers toch gemakkelijker leesbaar zijn geweest. Minder vriendelijk  
leesbaar is zeker het voorwerk, waarvan de typografie nu wel erg saai aandoet, ook omdat in de �Wegwijzer� de 
saillante punten niet langer met kleurstelling worden aangeduid.    
   
Wat de inhoud op zich betreft is het woordenboek op verschillende plaatsen aangepast en verbeterd. Er is niet 
alleen toegevoegd. Soms is een ingang geschrapt en ook zijn wel eens  vertaalvarianten verwijderd die kennelijk 
minder juist werden geacht. Bij alle wijzigingen is de omvang van het deel N/D vrijwel gelijk gebleven, terwijl die 
van het deel D/N met veertig pagina�s is gegroeid. 
   

 

 
 



De edities van 1993 werden nieuw bewerkt door een vrij omvangrijk collectief. De verantwoordelijkheid voor de 
nieuwe uitgave wordt nu gedragen door slechts een van de toen genoemden, drs. J.V. Zambon. Dat is geen 
slechte zaak, want een woordenboek heeft er in het algemeen baat bij dat één hoofdverantwoordelijke het 
woordbestand kritisch blijft begeleiden.  
   
In de rubriek �Geschiedenis van het woordenboek� (p. [vi]), waarin deze zaken worden verantwoord, is in het 
deel N/D helaas een fout blijven staan die in de vorige editie was binnengeslopen. Het redacteurschap van I. van 
Gelderen, die in 1907 het woordenboek tot stand bracht, eindigde met de zevende druk van 1932. Bij de 
drukken 8 (1941) t/m 12 (1958) staat zijn naam dus ten onrechte vermeld;  J.H. van Beckum.was daarvoor als 
enige verantwoordelijk. 
   
Met voldoening vestigt de uitgever er in het �Voorwoord� nog de aandacht op �dat de Koenen Woordenboeken 
Duits door Langenscheidt (München) worden uitgegeven als hun woordenboeken Nederlands.�   
(JP)  
 
J.V. Zambon (red.). Koenen Woordenboek Duits-Nederlands. Zeventiende druk. Utrecht/ Antwerpen: Koenen 
Woordenboeken, 2000, 1110 pp. ISBN 90-6648-621-X.  Prijs: f.43,50.    
J.V. Zambon (red.). Koenen Woordenboek Nederlands-Duits. Zestiende druk. Utrecht/ Antwerpen: Koenen 
Woordenboeken, 2000, 1072 pp. ISBN 90-6648-622-8. Prijs: f.43,50. 
 
[p. 31] 
VERKLARING VAN WETENSCHAPPELIJKE PLANTENNAMEN 
 
In de door Nicoline van der Sijs bezorgde serie heruitgaven van belangrijke, maar niet meer beschikbare, 
werken over taal verscheen zeer onlangs bij het Taalfonds van L.J. Veen (vroeger Contact) het uit 1936 
daterende Verklarend woordenboek van wetenschappelijke plantennamen van de hand van C.A. Backer. J.P. 
Thijsse vond het destijds een �prachtig, vermakelijk en onderhoudend boek�  Desondanks werd dit betrekkelijk 
dure encyclopedisch werk in de crisisjaren slecht verkocht. Wat resteerde van de oorspronkelijke uitgave zou 
tijdens of kort na de Bezetting zijn verpulpt (p. XVII). Zo�n zestig jaar later geniet het in vakkringen nog steeds 
een uitstekende reputatie � een Amerikaanse botanicus noemde het een �Dutch work of unrivaled scholarship 
on plant names� - en er was dus alle reden het boek opnieuw voor geïnteresseerden toegankelijk te maken. 
  
Wie en wat Backer was wordt op onderhoudende wijze uit de doeken gedaan door J.F. Veldman, verbonden 
aan het Nationaal Herbarium van Nederland te Leiden. Hij was een van die jonge mannen, denk ook aan de 
latere filosoof Bolland en de lexicograaf Prick van Wely, die met een onderwijsakte op zak naar de Oost trokken 
en zich daar ontwikkelden tot autoriteit op een gekozen vakgebied. Anders dan Bolland en Prick van Wely bleef 
Backer werkzaam op Java, waar hij zich ontpopte als een geduchte botanist, die de tot dan toe nog zeer 
onvolledig beschreven tropische flora uitputtend inventariseerde.  
  
Het nu heruitgegeven woordenboek is een bijproduct van deze botanische activiteiten. Het  werd voleindigd toen 
Backer na zijn pensionering weer naar Nederland was teruggekeerd. Hoewel de titel op zich duidelijk genoeg is, 
is het misschien goed erop te wijzen dat we hier geen flora voor ons hebben, maar louter de verklaring van de 
wetenschappelijke (Latijnse) beschrijvende terminologie, waarover veel te vertellen is. Tot de naamgeving 
behoren ook de persoons- en plaatsnamen die aan een bepaalde plant zijn verbonden. Misschien wel het 
aardigste onderdeel van het boek is de encyclopedische, d.w.z. biografische of geografische, informatie die 
daarbij wordt gegeven. De aantekeningen zijn in de eerste plaats feitelijk. Soms vindt men navrante details, 
zoals bij een botanist die met zijn gezin op Borneo door inboorlingen werd vermoord. Andere hebben een 
blijmoediger karakter, zoals in het artikel Margarethae (= �van Margaret(h)a, genoemd naar Margaret(h)a�). Daar 
staat onder 2. (Mastixia):  
- door den D. plantkundige W. Wangerin in 1907 genoemd naar Mej. Margaretha Thomas (1883, Frankfort a/d 
Oder), toen zijn verloofde, sedert 1908 zijn echtgenoote, en zooals zij mij met gerechtvaardigden trots schreef, 
thans de moeder van zes gezonde kinderen en de hulp van haar man bij zijn bot. werk.       
  
Op allerlei gebied is dit werk een goudmijn van informatie. We kunnen deze korte notitie geschikt eindigen met 
de volgende woorden van heruitgeefster Nicoline van der Sijs (p. vi): �Wij verwachten [met deze heruitgave] ieder 
die in planten, taal, namen en bizarrre levensgeschiedenissen geïnteresseerd is, een plezier te doen.�    

 

 
 



CD-ROM GROTE VAN DALE 
 
Op 28 september is de cd-rom versie van de Grote Van Dale in omloop gebracht. Dat geschiedde op een 
bijeenkomst in het Jaarbeursgebouw, waar deze gebeurtenis werd ingeleid door uitgever Rik Schutz en de Leu-
vense hoogleraar Dirk Geeraerts, de hoofdredacteur van het nieuwe produkt.   
   
Rik Schutz deelde mee dat de cd-rom gezien moest worden als de digitale versie van de in september 1999 
uitgebrachte dertiende editie. Geen nieuwe woorden waren toegevoegd; inhoudelijke veranderingen werden 
alleen aangebracht als ze werden afgedwongen door de techniek. Niettemin had de cd-rom ook meerwaarde: hij 
ontsloot de informatie op meer manieren en bood ook nog een aantal extra�s. Verder meldde hij dat het papieren 
woordenboek, naast de cd-rom, zeker zou blijven bestaan. Voor een volgende editie beloofde hij alvast een 
strakkere historische begrenzing van het woordbestand (�grofweg vanaf de Tachtigers�) en een evenwichtiger 
vertegenwoordiging van de belangrijke auteurs met citaten uit hun werk. 
   
Dirk Geeraerts gaf vervolgens een helder exposé van de meerwaarde van de cd-rom ten opzichte van het boek. 
Hij maakte daarbij onderscheid tussen verbeterde gebruiksfuncties en toegevoegde gebruiksfuncties. 
  
Tot de eerste groep behoort het sneller en gemakkelijker zoeken, waaronder ook �het [p. 32] zoeken bij 
Benadering�. Dit laatste betekent dat wie bijvoorbeeld de foute spelling griezant intikt, toch bij chrysant 
terechtkomt. Aardig is ook dat woordartikelen op vier niveaus kunnen worden opgeroepen, te beginnen met de 
kopinformatie. Deze kan vervolgens in drie stappen  worden uitgebreid met de genummerde hoofdbetekenissen, 
de nuances en verbindingen, en de voorbeeldzinnetjes en citaten.  Als laatste van de verbeterde 
gebruiksfuncties worden de updates genoemd, die jaarlijks zullen verschijnen als �release 1.1, 1.2, 1.3� enz., 
totdat  met �release 2.0� de veertiende druk van de boekeditie is bereikt. 
   
Tot de toegevoegde gebruiksfuncties hoort allereerst de vermelding bij ieder woord van de uitspraak met 
varianten. Dit gebeurt in voldoende natuurlijk klinkende digitaal gegenereerde spraak. Hier is toch wel degelijk 
sprake van een belangrijke aanvulling (en soms ook correctie) op wat het papieren woordenboek te bieden 
heeft. (Vreemd is dat letterwoorden als �HAVO�, �HEAO�, �KRO� e.d. geen uitspraak meekrijgen. Wie wil weten 
hoe �vip� wordt uitgesproken vangt dus bot.) Onder de extra�s vindt men vervolgens een aantal functies die 
worden samengevat onder het hoofd �gespecialiseerde woordenboeken�. Met behulp daarvan kan men 
bijvoorbeeld retrograde lijsten oproepen, nagaan welke anagrammen van een woord kunnen worden 
geconstrueerd, opzoeken of (en zo ja, waar) bepaalde letteropeenvolgingen voorkomen, en kan men ook 
rijmwoorden laten verschijnen. Als laatste mogelijkheid wordt genoemd het �geavanceerd zoeken�, waarbij het 
intikken van gegevens in daarvoor bestemde velden kan leiden tot de gezochte woorden en verbindingen. Zo 
kan men antwoord vinden op vragen als �hoe heet het geluid van de ekster?�, �hoe noem je iemand die het 
Portugees bestudeert?�, �kan ik een gevleugeld woord uit het Latijn vinden dat over woorden gaat?�. Het zal 
duidelijk zijn dat het vinden van antwoorden afhankelijk is van wat (soms min of meer toevallig) in het 
woordenboek is opgenomen.   
   
Het beschikbaar komen van het grote woordenboek in digitale vorm is in verschillende opzichten een zegen voor 
de gebruiker. Wie een woordartikel opzoekt krijgt dat nu onmiddellijk voor zijn neus en hoeft, als hij vervolgens 
nog elders te rade wil gaan, niet meer in verschillende boekdelen te bladeren. Een enorme verbetering is ook de 
ruimere en functionelere lay-out van de artikelen op de cd-rom. Wie meer wil dan alleen maar betekenisen op-
zoeken kan aan zijn trekken komen met de functies die zijn verzameld in de bovengenoemde �gespecialiseerde 
woordenboeken�. 
   
Sommige vroege gebruikers hebben al gewezen op beperkingen in de gebruiksmogelijkheden. Battus (NRC, 7 
okt.) merkte dat alleen anagrammen op te roepen waren die in het Van Dale-bestand als trefwoord voorkwamen. 
In een artikel getiteld �Staat Goethe in Van Dale?� (NRC, 11 okt.) stelde Ewoud Sanders een ernstiger manco 
aan de orde: het ontbreken van de faciliteit om fulltext de inhoud te doorzoeken. Dit bleek rampzalige gevolgen 
te hebben voor het opsporen van namen van geciteerde auteurs. Intikken van Goethe bijvoorbeeld bracht geen 
resultaat; het bleek dat in dit geval op de volledige naam J.W. Goethe diende te worden gezocht. In het 
algemeen staan auteurs in de Grote Van Dale op nogal verschillende wijze vermeld, zodat vaak meer dan één 
zoekactie vereist is.  
   

 

 
 



Sanders vindt het vreemd dat Van Dale geen gelegenheid heeft geboden tot fulltext zoeken, een toch heel 
gewone voorziening in digitale woordbestanden. Als mogelijke oorzaak ziet hij de vrees van de uitgever dat al te 
vrij grasduinen te gemakkelijk de tekortkomingen van het woordenboek, bekend bij taalkundigen maar niet bij 
het grote publiek, aan het licht zou kunnen brengen. Dat Van Dale liever geen knuppels in het hoenderhok 
gegooid ziet bleek misschien ook toen ik de cd-rom op mijn computer had geïnstalleerd. Het bestand bleek de 
besturing van mijn Word 97 te hebben aangetast. Omdat iets dergelijks bij andere gebruikers niet is gemeld, 
neem ik voorlopig maar aan dat dit de straf was voor mijn kritische beschouwing over de �Dertiende Van Dale� in 
de vorige Woordenaar, die in dit nummer trouwens nog even wordt voortgezet.     
  
De cd-rom is te verkrijgen in twee versies: de Basisversie (ƒ 339) en de Plusversie (ƒ 582). De laatste heeft als 
extra het �geavanceerd zoeken�, het rijmwoordenboek en de Van Dale Spellingcorrector voor MS-Word.  Wie bij 
de aanschaf van de dertiende editie zijn kortingsbon heeft bewaard kan ze betrekken voor de helft van de prijs. 
Voor een abonnement op de updates zie men de website www.vandale.nl, waar desgewenst ook andere details 
kunnen worden nagelezen.    

[p. 33] 
WOORDEN 
(Voor de doelstelling van deze nieuwe rubriek zie �Vooraf�. Bijdragen worden gaarne ingewacht.)  

Affiche 
 
In de vorige Woordenaar (p. 23) kwam het woord �affiche� ter sprake. Het was in Riemer Reinsma�s boekje 
Neologismen gesignaleerd als aanduiding voor een voetbalwedstrijd, zij het zonder verhelderende context. 
Inmiddels heb ik meer voorbeelden gevonden en ben ik verder geholpen door Harry Cohen, die zo vriendelijk 
was rondvraag te doen bij zijn informantennet. Dit maakt het mogelijk een vollediger beeld te schetsen. 
  
Twee aanvullende voetbalcontexten maken duidelijk dat de term wordt gebruikt met betrekking tot nog te spelen 
wedstrijden. Zo werd in het Nieuwsblad van het Noorden (21.6.00, p. 17) in een voorbeschouwing Frankrijk-
Nederland  �een prachtige affiche� genoemd, �en wie weet over elf dagen ook het afsluitende duel van het 
Europees kampioenschap�. Toen Frankrijk verloor en zodoende aan Spanje werd gekoppeld, zou volgens een 
persbericht de Franse speler Dugarry hebben gezegd: �Ik vind Frankrijk-Spanje een mooiere affiche dan 
Frankrijk-Joegoslavië.� Dit deed vermoeden dat dit woordgebruik gangbaar was in het Frans, en dat het 
misschien via België bezig was naar het noorden op te dringen. Reden dus om bij Harry Cohen te informeren 
naar de stand van zaken bij onze zuiderburen. Enkele personen die hij op zijn beurt over de kwestie aansprak 
leverden interessante informatie.   
  
Het bleek dat de hier bedoelde �affiche� in België goed bekend was. Een redacteur van het dagblad De 
Standaard vond in het archief verschillende voorbeelden van �een mooie affiche�, een �interessante affiche� etc., 
maar merkte op dat het daarbij niet altijd om sportwedstrijden ging. Een andere informant dacht in de eerste 
plaats aan popconcerten. Als daar veel van te verwachten viel omdat er interessante groepen stonden 
aangekondigd, zou men zo�n gebeuren inderdaad �een goede affiche� kunnen noemen. 
  
Harry Cohen vatte als volgt samen: �Het is geen specifieke voetbalterm. Je kunt van alle openbare vertoningen 
(andere takken van sport, toneel, muziek) zeggen dat het �een goede affiche� is. Daarbij denkt de spreker niet 
aan het stuk papier dat op de muur geplakt wordt, maar aan de informatie die erop staat.� Een kwestie derhalve 
van metonymie. 
  
Als synoniemen werden voorgesteld �aanbod� en �programma�, al naar het accent meer op de aankondiging of 
de inhoud lag. Misschien zou ook �voorstelling� kunnen dienen. Normaliter spreekt men over gebeurtenissen die 
nog plaats moeten vinden. Maar dat aspect is al minder duidelijk in het volgende voorbeeld uit de Volkskrant 
(15.7.00, p. 53): �Nog maar kort geleden was Nederland-Italië de mooiste affiche van het internationale volleybal. 
Het waren de op leven en dood wedstrijden tussen de gevestigde grootmacht, de drievoudig wereldkampioen, 
en dat vermaledijde, brutale team uit de lage landen dat op de Olympische Spelen van �92 en �96 winnend 
toesloeg.�    
(Jan Posthumus) 

 

 
 



 
Betekenen 
 
Het werkwoord betekenen wordt misschien wel het meest gebruikt om in het dagelijks leven verbanden te 
leggen of er gevolgtrekkingen mee te verwoorden: �Die zwarte lucht betekent dat we zo dadelijk een bui 
krijgen�; �Ik heb nog veel te doen. Dat betekent dat ik misschien pas laat thuis kom.� We zien 
meningsverschillen hoog oplopen en concluderen: �Dat betekent ruzie�. Dergelijke heel gewone voorbeelden, 
waarin betekenen ruwweg gedefinieerd kan worden als �tot gevolg hebben� of  �neerkomen op�, ontbreken 
verrassenderwijs in de Koenen en de Grote Van Dale, en zijn ook niet goed onder te brengen in het daar 
opgestelde semantisch profiel. Hoe kan dat, vraagt men zich af? 
 
Nu is het bekend dat de Grote Van Dale, en ook de Koenen onder Endepols, altijd sterk hebben geleund op 
het WNT. Reden dus om na te gaan of dit woordgebruik ook daar ontbreekt. Dat blijkt niet het geval, want in 
deel II (de aflevering in kwestie dateert van 1900) vinden we het volgende toepasselijke citaat: �Mijnheer 
Jacques (zou) gaarne te onzent � ontvangen worden. Dit beteekent natuurlijk, dat hij vast van zin is uwe 
zuster ten huwelijk te vragen.� Helaas wordt daar vervolgens weinig mee gedaan: het is mij tenminste een 
raadsel hoe deze zin moet passen onder de volgende algemene definitie, waarvoor hij als eerste voorbeeld 
dient: �5) In ruimer toepassing. De waarde hebben van datgene wat het voorwerp aanduidt (mijn cursivering, 
JP), daarmede gelijkstaan.�  (t.a.p., kol. 2208). Het WNT schiet hier duidelijk te kort. Deze insufficiëntie is 
sindsdien door onze handwoordenboeken niet meer goedgemaakt. Varend op het kompas van het WNT zijn 
ook zij blijven [p. 34] steken op definities waarin waardebepaling de hoofdrol speelt. Koenen heeft nu: �2. de 
waarde hebben van wat het voorwerp of de bepaling noemt�, een lichte vereenvoudiging van wat Endepols, 
die vaak letterlijk uit het WNT overschreef, destijds in  Koenen14 (1923) opnam. De Grote Van Dale maakte 
een wat andere selectie en heeft (sinds 1950): �4. zoveel waarde hebben als de bepaling aangeeft�. Beide 
woordenboeken geven ook slechts gebruiksvoorbeelden die bij deze definities passen. Het is hoog tijd dat ze 
het woordgebruik opgevoerd in de aanhef van dit stukje honoreren en het semantisch profiel in 
overeenstemming daarmee aanpassen. . 
(Jan Posthumus)   
 
(Met dank aan Rob Tempelaars, die kritiek leverde op een eerste versie van dit stukje, wat echter niet 
�betekent� dat hij bovenstaande zonder meer voor zijn rekening zou willen nemen.) 
 
 
BERICHTEN 
 
Dialectendag  
 
De Stichting Nederlandse Dialecten houdt de tweejaarlijkse Dialectendag op 17 maart 2001 op een bijzondere 
locatie: de prachtig gerestaureerde gebouwen van het complex Alden Biesen, gelegen bij Bilzen en dat ligt zeer 
dicht over de Maas ten westen van Maastricht. 
   
Het thema is deze keer familienamen en dan in het bijzonder die waarin sporen van de hedendaagse dialecten 
en dialectkaarten in terug te vinden zijn. Journaalpresentatrice Henny Stoel is een van de inleiders in de och-
tendsessie. Zij vertelt van haar eigen ervaringen met familienamen. 
   
Opvallend voor lezers van dit blad is dat er geen uitdrukkelijke aandacht is voor woordenboeken. Meestal was er 
minstens een werkwinkel in het middagprogramma over dialectlexicons. Op de informatiemarkt zal overigens 
weer een goede indruk te krijgen zijn van wat er op dit terrein allemaal verschenen is in Nederland en 
Vlaanderen. 
   

Nadere informatie (waaronder aanmelding die gewenst is): drs. H. van de Wijngaard, NCDN, KU Nijmegen (024 
- 3615998). 

 

 
 

Rob Tempelaars
Hier ontbreekt een punt.

Rob Tempelaars
??? Maar is lees toch in Van Dale 1976 onder “betekenen”, bet. 4: zoveel waarde hebben als de bepaling aangeeft; rechtstreeks uit het WNT overgenomen, lijkt me.

Rob Tempelaars
Dit is onjuist. Het is het enige voorbeeld van deze betekenis in vrij gebruik, maar er volgen nog drie alinea’s met citaten!



Aanvulling Woordenboek Drentse Dialecten 
In het Provinciehuis in Assen wordt op 3 november een aanvullend deel op het Woordenboek van de Drentse 
Dialecten gepresenteerd. De twee verschenen delen (A-L, Assen 1996, en M-Z, Assen 1997) bevatten alleen 
Drentse trefwoorden, voorzien van omschrijvingen in het Nederlands. Deel 3 is een register Nederlands-Drents. 
Het heeft een geschatte omvang van een kleine 400 pagina's. Prof. Magda Devos (Gent) en dr. Fons Moerdijk 
(INL) zijn sprekers op de middag van de aanbieding die georganiseerd wordt door de Provincie Drenthe.  
 
 
Bij wijze van bladvulling vindt u hier nog een tweede portret van mej. Gockinga, de tweede mevr. De Vries, thans 
in staatsiegewaad. 
 

 
 
 

 
INHOUD  
 
Vooraf                                                                                                                                1 
 
Ike van Hardeveld,                                                                                                              1 
Domeinen van herkomst in de eerste vijf drukken van L. Meijers Woordenschat  
 
Jan Noordegraaf,                                                                                                                12 
Wie was Mej. Gockinga?  
 
Jan van Donselaar,                                                                                                              13 
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Jan Posthumus,                                                                                                                   16 
Lexicografie van Engelse leenwoorden 
 
Boekbesprekingen 
 
Het Fries slaat zijn vleugels uit (J. Posthumus)                                                                   25 
(rec. A. Dykstra, Frysk-Ingelsk Wurdboek) 
 
Signalementen 
(J. Posthumus, S. Reker) 
 
Een nieuw Oost-Fries woordenboek (SR)                                                                            29     
Koenen Duits (JP)                                                                                                                 29 
Verklaring van wtenschappelijke plantennamen (JP)                                                           31 
CD-Rom Grote Van Dale (JP) 
 
Woorden 
 
Affiche (JP)                                                                                                                              33 
Betekenen (JP)                                                                                                                        33 

Berichten 
Dialectendag 2001                                                                                                                    34 
Deel III van Kocks’ Drents Woordenboek                                                                                35 
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