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door Rob Tempelaars 
 
 
gevangen  
WEENEN, 28 Junij. - De heer Gregorius Czuczor, hoofdredacteur van het groote 
Hongaarsche woordenboek, is gevangen genomen en naar de vesting Kupstein 
vervoerd. Vermits zonder zijne medewerking de voltooijing van dat groote nationale 
werk niet mogelijk is, zal de Hongaarsche akademie stappen doen om zijne 
invrijheidstelling te bewerken. 
(Uit: Nieuwe Rotterdamsche Courant van 3 juli 1850.) 
 
Kiliaan 
Te Duffel in België is onthuld het borstbeeld van Corn. Kiliaen, die in de 16de eeuw 
door Chr. Plantijn belast was met het corrigeren van drukproeven. Zijn woordenboek 
der Ned. Taal is nog een vraagbaak voor de beoefenaars der Hollandsche taal. 
(Uit: Leidsch Dagblad van 7 november 1863.) 
 
Murray 
Ieder heeft wel eens gehoord van 't groote Engelsche Woordenboek, door dr. Murray 
geredigeerd en dat thans ongeveer halverwege gevorderd is. Maandagavond nu was 
de heer Murray de gast der Auteursclub te Londen en hij verhaalde een eigenaardig 
staaltje van de moeilijkheden welke hij soms te overwinnen had. 
 
Toen hij de P onderhanden zou nemen, wist niemand meer wie 't verzamelen van 
aanhalingen op zich genomen had voor zeker gedeelte van die letter en 't kostte vijf 
jaar speurens om de aanhalingen te vinden. Het bedoelde gedeelte was indertijd 
toevertrouwd aan een predikant der Iersche Staatskerk. Toen deze Kerk werd 
afgeschaft verdween de predikant; geen mensch kon zeggen wat er van hem 
geworden was. Eindelijk kwam men te weten, dat hij dood was en na lang, lang 
zoeken werd het overblijfsel van zijn woordenboek-arbeid ontdekt - in een stal, 
ergens in de provincie Cavan, Ulster. 
(Uit: Nieuws van den Dag (?) van 15 april 1901.) 
 
Spaanse deemoed 
Wanneer een hoogleraar zijn arbeid gedaan heeft, rust hij op zijn eigen manier. Hij 
neemt een boekwerk ter hand en leest die teksten waaraan hij in de aan de studie 
gewijde uren niet toe kon komen. Dit geldt misschien niet voor elke hooggeleerde 
heer, maar zeker wel voor prof. dr. C.F.A. van Dam, bijzonder hoogleraar in de 
Spaanse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Professor Van Dam 
leest zijn boeken met het potlood in de hand en een blocnote naast zich. Zijn boeken 
zijn moderne Spaanse romans of historische studies. Hij is de bekende auteur van 
het Spaans-Nederlandse en Nederlands-Spaanse woordenboek, een gezellig dik 
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[51] werk van in totaal 2600 bladzijden. De eerste druk was jarenlang uitverkocht, 
maar de tweede is nu verschenen. In zijn vrije tijd heeft professor Van Dam aan de 
tweede druk gewerkt en er driehonderd bladzijden aan toe weten te voegen. ‘Geen 
arbeid is zo geschikt om deemoed te leren als de lexicographie. Het perfectionneren 
van een woordenboek is als het vullen van het vat der Danaïden.’ Bij de Koninklijke 
Spaanse Academie te Madrid, waar de Utrechtse hoogleraar lid van is, staat hij in 
hoog aanzien. Voor de achttiende uitgave van de ‘Diccionario de la lengua espanola’ 
heeft de Academie honderden artikelen uit zijn woordenboek gebruikt. Acht jaar lang 
heeft de professor de ‘vrije’ avonduren aan de eerste druk verbruikt. 
(Uit: Elseviers Weekblad van 3 december 1949, p. 2.) 
 
Russische ideologie 
Onlangs is er een geheel herziene druk verschenen van het officiële Russische 
woordenboek, een equivalent van onze Van Dale. De politieke functie van het 
woordenboek wordt in de inleiding verklaard: ‘De internationale betekenis van het 
Russisch neemt in deze periode van opbouw van het socialisme in Groot-Rusland 
voortdurend toe. Voor alle talen in de gehele wereld is het Russisch een bron van 
nieuwe begrippen ten dienste van de bevordering van de ware democratie en 
vooruitgang.’ Zoals Van Dale onze bourgeois-mentaliteit weerspiegelt, zo is in het 
Russisch woordenboek de communistische heilstaat geverbaliseerd. Bij het adjectief 
‘welvarend' wordt als voorbeeld gegeven ‘een welvarende collectieve boer' en het 
kapitalisme wordt bijvoorbeeld toegelicht bij het woord liefdadigheid: ‘Particuliere 
liefdadigheid is een van de middelen, waarmee de bourgeoisie haar exploitatieve 
karakter verbergt.’ 
 
Vervolgens onderzochten wij terloops onze dus zeer reactionnaire Van Dale (vijfde 
druk, 1914) op zijn ideologische inslag. Daartoe keken wij bij ‘kapitalisme' en lazen: 
‘Het maatschappelijk stelsel, waarbij kapitaal eene bron van inkomsten kan zijn; 
overmacht van geld in het maatschappelijk leven; de vloek van het kapitalisme.' In de 
meest recente druk van Van Dale (1950) vindt men dit laatste voorbeeld niet meer 
terug. 
(Uit: ‘Deze wereld' in Algemeen Handelsblad van 30 oktober 1953.) 
 
Endepols 
In een rustig huis aan de Hubertuslaan in Maastricht woont de Neerlandicus, wiens 
naam onverbrekelijk verbonden is met die van Koenen èn met het woordenboek. Hij 
is pas 85 jaar geworden. Nieuwe uitgaven mogen niet van hem verwacht worden. 
Niet omdat de helderheid van geest hem verlaten heeft. Integendeel, hij volgt de 
avonturen van het geschreven en gesproken woord nog op de voet, leest per dag 
drie kranten en volgt nauwgezet de radio. Het zijn meer de benen, die niet meer zo 
best willen. Zijn gehoor heeft hij met behulp van een apparaat in functie weten te 
houden. 
 
De zoveelste herdruk van het klassieke handwoordenboek, zijn medewerking aan de 
samenstelling van de officiële Nederlandse Woordenlijst en het Maastrichtse 
woordenboek, zijn de laatste activiteiten geweest, waarmee hij naar buiten is 
getreden. 
 
Toch hoeft men met dr Endepols - ‘nog een sigaartje, ja ik rook veel te veel' - niet 
alleen over het verleden te praten. Natuurlijk vertelt hij met kennelijk genoegen over 



de voorbije strijd in de commissie voor de woordenlijst. Heel lang is er gediscussieerd 
over het mannelijk of vrouwelijk zijn van een bakvis. ‘Zij' is volgens de letter van de 
taalwet mannelijk gebleven, maar - zo meenden we te horen - als het aan dr 
Endepols gelegen had, zou de bakvis als (vr.) in het groene boekje hebben gestaan. 
[...] 
 
Opvallend voor een 85-jarige is bij de heer Endepols de ontvankelijkheid voor het 
nieuwe, voor het nieuwe woord in het bijzonder. Starheid kan men hem beslist niet 
verwijten. ‘Laten de nieuwe woorden maar komen, ook als ze vreemd zijn, de taal 
vangt ze wel op en mogelijk komt er nog eens een pientere jongen die er een 
Nederlands woord voor in de plaats weet te stellen', redeneert hij. Helikopters vindt 
hij prachtig. Wentelwiek mogen ze van hem cadeau krijgen. Astronaut vindt hij 
voortreffelijk, hoewel ruimtevaarder hem ook wel aanspreekt. 
 
Voor de radio, die pal naast zijn stoel staat, volgt hij op het ogenblik een strijd tussen 
de woorden ‘luisterspel' en ‘hoorspel'. Het eerste is in het zuiden meer populair en 
hoorspel doet het in het noorden het best. Uiteraard wedt hij als zuiderling op 
luisterspel, dat zijns inziens het gebeuren ook beter weergeeft. De radio heeft hem 
nog meer geleerd. Spraakleraren [52] houden - zo heeft hij beluisterd - hun leerlingen 
blijkbaar voor om ‘het vogeltje' te zeggen en niet - zoals het hoort - ‘het fogeltje'. Ook 
bij zestig, zeventig en langzaam wordt bij de radiospreker de z geen s en dat is niet 
naar zijn zin en niet zoals het volgens dr Endepols behoort. 
 
De woorden heeft hij nog wel bij kunnen houden, maar het spelen met woorden, het 
dichten van onze tijd, ontgaat hem. ‘De modernen - of hoe ze zich ook noemen - 
hebben me niets te zeggen', vertelt hij met iets van spijt in zijn stem. Voor de rest 
hebben de 85 jaren hem niet van het leven èn het woord van vandaag kunnen 
verwijderen. Radio, krant en zijn 80-jarige vrouw zorgen daar wel voor. ‘Mijn vrouw is 
bridgen; je verwacht toch niet, dat ik tegen dat kaartspelletje "bruggen" zeg', lacht hij 
grabbelend in zijn sigarendoos. 
(Uit: de Volkskrant van 20 maart 1962.) 
 
complex Frans 
Een stel Franse academici is al jarenlang bezig het officieel woordenboek van de 
Franse taal te herzien. Gemiddeld werken zij een paar woorden per week af. Zij 
hebben nu besloten dat het woord complex te gecompliceerd was om onmiddellijk uit 
te werken. Een aparte commissie zal zich met dat ingewikkelde probleem gaan 
bezighouden. 
(Uit: Algemeen Dagblad van 13 december 1966.) 
 
Kruyskamp 
DEN HAAG, vrijdag. Bijna 1000 academici, onder wie 128 hoogleraren, hebben zich 
in een petitie aan de minister Van Onderwijs en Wetenschappen, prof. dr. G.H. 
Veringa, gekeerd tegen de voorstellen voor de nieuwe spelling. 
 
De petitie is de minister gisteren aangeboden door dr. G. [sic!] Kruyskamp, redacteur 
van het Woordenboek van de Nederlandse Taal, die het initiatief tot de actie heeft 
genomen. 
 



Onder de ondertekenaars zijn zestien hoogleraren in de taalkunde, hoogleraren in de 
rechten, sociologie, theologie en psychologie; ook de B-faculteiten zijn sterk 
vertegenwoordigd. Opvallend is het grote aantal ondertekenaars van de Technische 
Hogeschool te Delft (ruim twintig). [...] 
 
Dit laatste is niet verwonderlijk, omdat tot de voorstellen van de spellingcommissie 
ook de `vernederlandsing' van de spelling van technisch-wetenschappelijke termen 
behoort. Zo zou cytologie (celleer) sitologie worden, hetgeen echter reeds leer der 
voedingsmiddelen betekent, en dit is slechts één voorbeeld uit vele. 
 
Dr. Kruyskamp sprak de vrees uit, dat wanneer - onverhoopt - de vernederlandste 
spelling van vreemde leenwoorden geaccepteerd zou worden, op den duur ook 
aanpassing van de spelling van oorspronkelijk Nederlandse woorden zou volgen. 
‘Dat zou een volkomen breuk met het verleden betekenen’, verklaarde hij. 
(Uit: De Telegraaf van 9 juni 1967.) 
 
moderne vrouw 
De moderne vrouw met een redelijk I.Q. zal over het algemeen weinig moeite 
hebben zich maatschappelijk te handhaven. Toch zijn er ogenblikken waarop zij het 
gevoel krijgt, weer die pet op te hebben waar alles boven gaat. Meestal ontstaat dit 
gevoel bij discussies over abstracte onderwerpen. In een dergelijke situatie doet een 
vrouw er goed aan, te bedenken dat de meeste mannen ook niet altijd precies weten 
waar het gesprek over gaat. Maakt zij zich dan nog onderstaande terminologie eigen, 
dan zal zij niet alleen in staat zijn te begrijpen wat de gesprekspartners bedoelen, 
maar zelfs met succes aan de discussie deel kunnen nemen. [...] 
 
Ambiance: sfeer. Uitsluitend gebruikt in culturele gesprekken of reisbeschrijvingen. Is 
echter alweer een versleten term, kan alleen nog licht-ironisch uitgesproken worden. 
[..] 
 
Begeleiden: helpen. Dit woord is niet meer in, wordt alleen nog door beginnende 
jeugdleiders gebruikt. [...] 
 
Dacht ik: dit dient aarzelend uitgesproken te worden met duidelijk gescandeerde 
komma's vóór en na. Het betekent dan: ‘Jullie zitten eigenlijk maar wat te leuteren, ik 
zal de zaak eens haarfijn uit de doeken doen.’ Voorbeeld: ‘Wij moeten dit, dacht ik, 
toch eigenlijk zó zien ...’. 
 
Disfunctioneel: een zeer bruikbaar nieuw woord, dat bijna geen inhoud heeft. Het 
betekent dat alles dreigt mis te lopen. Voorbeeld: ‘Op deze manier gaat dit project te 
veel disfunctionele kanten vertonen’ = jullie maken er een rotzooi van. 
 
Eenduidig: letterlijke vertaling van het Duitse [53] ‘eindeutig’, wordt uit 
cultuursnobisme als nadrukkelijk germanisme gebezigd als men ‘onmiskenbaar' 
bedoelt. [...] 
 
Ergens: vage ethische term, die een alledaagse zin een half-filosofische inslag geeft. 
‘Wij moeten de psychopaat toch ook nog ergens als mens willen zien’. Overigens is 
deze term niet meer bruikbaar op hoog discussieniveau (zie begeleiden). Oppassen 
dus, tenzij men ironisch wil doen. [...] 



 
Gesprek: vroeger veel gebruikt woord voor elk ethisch contact tussen mensen of 
groepen. Geheel afgezakt tot reclametekstschrijvers. Eigenlijk onbruikbaar. [...] 
 
Middels: door middel van. Een 100% germanisme, maar waarschijnlijk vanuit een 
‘inverted snobism' op dit moment zeer in, evenals eenduidig (zie aldaar). [...] 
 
Pragmatisch: een term uit de filosofie, die plotseling gebruikt wordt om ‘praktisch' of 
‘niet-theoretisch' aan te duiden. Heeft vaak een licht-denigrerende bijklank: ‘Met zo'n 
pragmatische benadering zien wij aan de menselijke kanten voorbij.’ [...] 
 
Semantisch: een verrassend nieuw woord dat juist in opkomst is. Het wil niet anders 
zeggen dan: ‘de betekenis van een woord betreffende’. Wanneer we iets een 
‘semantisch probleem’ noemen, wil dit zeggen dat de vorm of formulering zo 
gebrekkig is, dat geen dooie hond er iets van snapt. Het werkt verhelderend wanneer 
men in een langdradige discussie plotseling stelt: ‘Mijne heren, ik geloof dat wij hier 
voornamelijk met een semantisch probleem te maken hebben’. Stilte. Doek. [...] 
 
Trend: neiging of richting. Oppassen! Trend wordt op hoog gespreksniveau 
tegenwoordig uitsluitend gebruikt wanneer gesproken wordt over het jaarlijkse 
percentage salarisverhoging. Voorbeeld: ‘De ambtenaren volgen dit jaar de 3%-trend 
van het bouwvak’. Wie trend in andere zin bezigt, valt onherroepelijk door de mand 
als outsider! 
(Uit: Henriët Wibaut, ‘Zakwoordenlijstje voor de moderne vrouw’ in Avenue, augustus 
1968, pp. 114-115.) 
 
vertaalwoordenboeken 
Heeft u een vertalersmening over woordenboeken? 
Ja, die heb ik en dat is deze: als we niet als de drommel een stelletje goeie moderne 
woordenboeken krijgen, dan zijn we verloren, dan kunnen we het wel vergeten 
verder. Het is een ramp, een rotzooi, dat is mijn mening. Over Engels-Nederlands en 
Nederlands-Engels hoeven we niet eens te praten. Maar het is weer hetzelfde liedje 
als altijd: ze willen de lexicograaf niet betalen. Niemand vindt dat het nodig is. 
(John vanden Bergh in Het Parool van 29 november 1969.) 
 
taalzuiveraar 
LEIDEN -- De bij tal van Leidse winkeliers zo gevreesde ruitenvernieler is gepakt. Het 
is een 35-jarige Leidenaar zonder beroep. De man heeft in een periode van enkele 
weken tenminste twintig ruiten ingegooid, waarbij voor ongeveer tienduizend gulden 
schade is aangericht. Tijdens het verhoor door de politie bleek dat de stenenwerper 
behept is met een overdreven gevoel voor de zuivering van de Nederlandse taal. Hij 
ergerde zich al geruime tijd aan het naar zijn mening foutieve taalgebruik in diverse 
reclame-opschriften. Het feit dat op plakkaten van de Fabeltjeskrant de avonturen 
van Mijnheer den Uil in het Groote Dierenbosch in oude spelling onder de aandacht 
van de jeugd werd gebracht bracht hem er o.a. toe bij drie filialen van een chemische 
wasserij de ruiten in te gooien. Het was volgens de politie een drang, waaraan de 
vernielzuchtige taalzuiveraar geen weerstand heeft kunnen bieden. 
(Uit: Leidsch Dagblad van 17 april 1970.) 
 
 



vies Spaans 
Niet minder dan twaalfduizend nieuwigheden vallen te bewonderen in de twintigste 
editie van het gezaghebbende Grote Woordenboek, dat de Spaanse Koninklijke 
Academie van Taal en Letterkunde nu eindelijk heeft uitgebracht. Er is tien jaar lang 
hard aan gewerkt om al die nieuwe woorden of betekenissen te sanctioneren, zoals 
immers de taakomschrijving van de academie luidt: het taalgebruik van de ruim 300 
miljoen Spaanssprekenden wetenschappelijk te registreren, en het kaf van het koren 
te scheiden. 
 
De recente historie doet zich voelen: dit is de eerste editie die het woord Golpista - 
deelnemer aan een coup of voorvechter van een (poging) tot staatsgreep - officieel 
toelaat. Geen wonder, want sinds de mislukte coup van februari 1981 is het een van 
de meest gebruikte termen in Spanje geworden. [54] 
 
Maar ook heel oud taalgebruik, volgens sommige erudieten minstens even oud als 
de 271-jarige academie zelf, vindt nu voor het eerst genade in de ogen van de 
academici en op de pagina's van hun Grote Woordenboek. Dat betreft twee Spaanse 
krachttermen die hun oorspronkelijke betekenis, namelijk de vulgaire woorden voor 
neuken, joder, en voor kut, coño, allang verre te buiten zijn gegaan. 
 
Coño als pure krachtterm, zonder bewuste relatie met de lichamelijke betekenis, is in 
het Spaanse taalgebruik zo wijdverbreid dat de Spanjaarden in veel landen van 
Latijns-Amerika zelfs de bijnaam van Los Coños krijgen, omdat ze die uitroep er 
overal te pas en te onpas tussendoor gooien. Overigens wordt het woord ook steeds 
vaker op straat gehoord als ‘gewone’ krachtterm, zoals Engelstaligen het over ‘shit’ 
hebben zonder daarmee direct stront te bedoelen. 
 
Het vulgaire Spaanse woord voor neuken, joder, heeft een nog grotere ontwikkeling 
doorgemaakt. De oorspronkelijke betekenis is gewijzigd, vergelijkbaar met het 
Nederlandse ‘verneuken’, iets slecht doen aflopen. Zo kan een man in Spanje een 
vriend toeroepen, no me jodas ‘(ver)neuk me niet’, om aan te duiden dat hij iets niet 
wil geloven. Je kunt ook jezelf iets vreselijks aandoen: joderse is ‘zichzelf 
(ver)neuken’, vooral in de vaste uitroep Hay que joderse!, die er op neer komt dat 
men zich erbij moet neerleggen dat de zaken verkeerd hebben uitgepakt. 
 
De precieze omschrijving in de nieuwe editie van het Grote Woordenboek van de 
Spaanse Academie luidt: ‘Ongepast woord. 1) letterlijk: de coïtus uitvoeren; figuurlijk: 
2) iemand lastigvallen of vervelen; 3) iets kapot of onklaar maken, vernielen; 4) 
krachtterm die woede, irritatie of hogelijke verbazing aanduidt.’ Dus als u tijdens uw 
Spaanse vakantie een plaatselijke vriend joder hoort roepen weet u wat hij 
waarschijnlijk niet bedoelt. 
(Uit: de Volkskrant van 3 juli 1984.) 
 
lexicoloog 
Weet u niet wat een lexicoloog is? Bel dan effe Leijen en als u mazzel heb ken u dat 
effe vragen aan professor Pietje van Sterkenburg want die zit in die bizzenis. 
(Uit: ‘Terzijde' in Vrij Nederland 51 (1990), 13 januari, p. 14.) 
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