
Nicoline van der Sijs, Groot Leenwoordenboek, Utrecht/Antwerpen: Van Dale 
Lexicografie. 2005. 684 pp. Met cd-rom. ISBN 90 6648 0270. Prijs: €55. 
 
Jan Posthumus  
 
Onder licht gewijzigde titel is onlangs de tweede druk uitgekomen van het Leenwoordenboek. De 
invloed van andere talen op het Nederlands (1996). Oorspronkelijk verschenen bij Sdu/De Standaard, 
heeft het nu onderdak gevonden bij Van Dale Lexicografie, waar het onderdeel is geworden van het 
daar uitgegeven woordenboekenfonds. Het was destijds het eerste grote werk waarmee Nicoline van 
der Sijs de aandacht op zich vestigde. Een enorme hoeveelheid gegevens was hier bijeengebracht en 
inzichtelijk gepresenteerd. Het boek viel op door degelijkheid van aanpak en vooral door zijn 
veelomvattendheid, gebaseerd op grondige kennis van de relevante literatuur. Hier hadden we nu de 
ook voor de leek zeer toegankelijke leenwoordenbijbel, tevens verplichte lectuur voor een ieder die 
iets over leenwoorden meende te moeten zeggen.  
 
Vanzelfsprekend is het werk na de eerste verschijning in 1996 inhoudelijk bij de tijd gebracht.  
In de afgelopen jaren zijn nieuwe studies verschenen en heeft ook Nicoline van der Sijs zelf verder 
onderzoek gedaan. Een belangrijk deel daarvan heeft zijn neerslag gevonden in omvangrijke 
publicaties als het Chronologisch Woordenboek (2001) en Taal als mensenwerk: het ontstaan van het 
ABN (2004). Beide leverden verdere gegevens over het leenwoordenbestand op zich en de rol die 
andere talen speelden bij de totstandkoming van de Nederlandse woordvoorraad. Alle nieuwe 
bevindingen, eigen en van anderen, zijn nu in deze tweede druk verwerkt. Daarbij is de algemene 
inhoudelijke opzet – er was immers geen reden daar verandering in aan te brengen – onveranderd 
gebleven. We vinden dezelfde hoofdstukken terug, met dezelfde onderverdelingen, hier en daar met 
een enkele toevoeging of kleine wijziging in de betiteling. 
 
Wat de inhoudelijke wijzigingen betreft noem ik hier enkele algemene punten. Van der Sijs vat ze zelf 
merendeels samen in de paragraaf ‘Na tien jaar’ (pp. 24-27).  
 
Opvallend is de gewijzigde opinie omtrent de invloed van het Duits. Om Van der Sijs’ eigen woorden 
te citeren: 
 

Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat de invloed uit het Duits in een ander licht is 
komen te staan: terwijl in de eerste uitgave nog werd aangenomen dat de invloed van het 
Duits vóór de negentiende eeuw uiterst gering was – behalve misschien op religieus terrein -, 
is mij inmiddels door nieuw onderzoek (Taal als mensenwerk: het ontstaan van het ABN) 
duidelijk geworden dat de invloed van het Duits in de zestiende, zeventiende en achttiende 
eeuw bepaald niet verwaarloosbaar is geweest, op allerlei terreinen. (pp. 24-25) 

 
Dit betekent dat er in het gedeelte ‘Invloed van het Duits’ (pp. 254-295) heel wat aanvullingen te 
vinden zijn. De verandering van gezichtspunt is op markante wijze samengevat in de bewoordingen 
van de paragraaf ‘Ontleningsgraad: omgangswoorden’. Terwijl het eerst nog heette dat er maar weinig 
omgangswoorden waren ontleend en geen woorden uit de volkstaal (1996: 272) lezen we nu dat er 
zeker nogal wat omgangswoorden zijn ontleend, waaronder ook ‘echte volkstaalwoorden’ (2005: 290).  
 
Gewezen wordt nog op de doorgaande invloed van het Engels, ook in de vorm van leenvertalingen als 
as van het kwaad en schurkenstaat. Nieuw, zo wordt gezegd, is de duidelijke toename van 
leenwoorden uit de talen van allochtone Nederlanders, met name het Arabisch en het Sranantongo. 
Dat ook in de beperkte vorm van de straattaal, waarover de laatste jaren het nodige is gepubliceerd. 
Voorbeelden zijn habibi (‘liefje’), whoella (‘ik zweer het’), zaama (‘zeg maar, zogenaamd’), en zemmer 
(‘homo, klootzak’). Men vindt ze genoemd in het al bestaande hoofdstuk over de Invloed van het 
Arabisch of een nu toegevoegd stukje over de Invloed van het Berbers. Van der Sijs denkt overigens 
niet dat dit soort Berberse woorden een lang leven beschoren zal zijn.: ‘de begrippen bestaan 
allemaal in het Nederlands – er is dus geen reden om er een berberwoord voor te gebruiken -, en de 
berberwoorden zullen vooral gebruikt worden als geheimtaal’. Als ze dat door te grote bekendheid dat 
karakter gaan verliezen zullen ze allicht worden vervangen door andere woorden die dan als 
‘geheimtaal’ kunnen dienen. (p. 425).  
  

 1



Met een aantal nieuwe voorbeelden wordt geïllustreerd dat in het moderne leven ook de internationale 
keuken leenwoorden uit een verscheidenheid van talen een zekere mate van bekendheid heeft 
verleend. 
 
Welkom is de opmerking over on-Nederlandse spellingen van leenwoorden, merendeels het gevolg 
van het overnemen van spellingen uit Engelse bronnen. Maar zo’n spelling kan dan na enige tijd toch 
nog worden vervangen door een aangepaste Nederlandse: ‘Al Jazeera’ wordt dan ‘Al Jazira’, wat, zo 
merkt Van der Sijs op, nog beter ‘Al Djazira’ had kunnen zijn (p. 27). Nieuw toegevoegd op dit terrein 
zijn de paragrafen over ‘Diakritische tekens’ en ‘De transcriptie en translitteratie van niet-Latijnse 
alfabetten’ (pp. 64-69). Nieuw is ook de beschouwing over ‘Spellingverschillen bij Griekse namen’ (p. 
393-394) . 
 
Opvallend is dat nu ook leenwoorden in de Nederlandse dialecten worden geboekstaafd, een terrein 
dat daar eerder nauwelijks op was onderzocht. Wie het boek doorneemt en soms enigszins verbaasd 
is ze tegen te komen, vraagt zich wel eens af, langs welke weg ze daar terecht zijn gekomen. Daar 
zou iets meer over kunnen zijn gezegd. Ze blijken vooral te zijn overgenomen uit het Etymologisch 
Dialectwoordenboek (2003) van A.A. Weijnen.  
 
Op daarvoor in aanmerking komende plaatsen, zo merkt men, zijn ook gegevens uit het 
Chronologisch Woordenboek toegevoegd. Dit heeft onder andere geleid tot cijfermatige precisering in 
de paragraaf ‘Welke taalelementen worden het meest geleend?’ (pp. 56-57) en tot toevoeging van een 
nieuwe paragraaf ‘Uit welke tijden dateren de leenwoorden uit de verschillende talen?’ (pp. 97-98). 
Ook elders vindt men soms lijsten met de bijbehorende cijfermatige gegevens van termen die in een 
bepaalde periode zijn overgenomen. 
 
Nog sterker dan vroeger leven we in het computertijdperk. Zo heeft de onstuitbare opkomst van het 
digitale verkeer bijvoorbeeld zijn weerslag gekregen in de opname van het eerder nog niet aanwezige 
cluster web, webcam, weblog en website. Grappig is dat citaten van bepaald woordgebruik nu steeds 
worden gehaald van het internet en niet langer uit de krant. Als bewijs dat ‘steeds meer woorden uit 
de vaktalen en wetenschapstalen door[dringen] tot het Standaardnederlands’, wordt verwezen naar 
het internet, waar voorbeeldzinnen te vinden zijn van ‘institutionele sclerose’ en ‘geestelijke anorexia’ 
(p. 47). Deze vervangen vergelijkbare citaten uit NRC Handelsblad (1996: 23-24). En dit gebeurt 
consequent door het hele boek. 
 
Vanzelfsprekend heeft Van der Sijs, zoals ik ook zelf heb kunnen constateren, de opmerkingen van 
beoordelaars van de eerste editie ter harte genomen, en waar haar dat juist scheen, er haar voordeel 
mee gedaan. Misschien is het gepermitteerd toch nog even wat dieper in te gaan op twee punten die 
ik destijds1 heb aangeroerd en die in de nieuwe editie zijn gehandhaafd. Het leek me vreemd dat in 
het Nederlandse wielerjargon Italiaanse termen als caduta (‘valpartij’), gregario (‘knecht’) en gruppetto 
(‘groep achterblijvers’) gebruikt zouden worden (aldus p. 232). Marc De Coster, de auteur van het 
Wielerwoordenboek waaruit die termen afkomstig waren, heeft mij desgevraagd laten weten, dat deze 
termen inderdaad niet in gebruik waren bij de wielrenners zelf, maar aangetroffen waren in de 
journalistiek, waar hij ze trouwens nu al enige tijd niet meer had gesignaleerd. Men kan ze dus het 
beste zien als marginale gevallen, kennelijk eens bruikbaar als couleur locale in (Belgische) verslagen 
van Italiaanse wielerwedstrijden, maar verder met weinig overlevingskansen. 
 
Bevreemding wekte ook de stellige mededeling ‘Het woord kar voor auto komt van Engels car.’ (1996: 
315; nu p. 331). Hier wordt het oordeel gevolgd van WNT-redacteur A. Beets, die in 1921 ergens in 
het woordartikel KAR, I, D) stelde: ‘In navolging van amerik.-eng. auto(car) voor: automobiel.’ Als 
gebruiksgeval wordt een citaat opgevoerd met ‘een open kar’ uit De Gids van 1920. Als men een auto 
al een kar noemt – tegenwoordig is wagen toch meer gebruikelijk – dan lijkt het aannemelijker hier een 
extensie te zien van het begrip kar als ‘voertuig in het algemeen’, parallel aan de ‘Benaming, onder 
jongens enz. voor een rijwiel of fiets’, zoals Beets onder C) registreert. Wilde Beets hier misschien niet 
aan, omdat hij, blijkens alle definities in zijn artikel, een kar uitsluitend zag als ‘tweewielig voertuig’, dit 
in weerwil van het feit dat, zoals ik me uit mijn vroegste jeugd herinner, een ‘(boeren)kar’ ook best vier 

                                                 
1 Zie Trefwoord 12 (1998: 196-203). 
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wielen kon hebben?2 Een duidelijke aanleiding om dit in Nederland al geruime tijd bekende voertuig 
met een soort Engelse term aan te duiden, lijkt me afwezig.  
 
Ontleend of niet ontleend, en zo ja, hoe dan wel, is ook de vraag bij een nieuw punt dat ik hier aan de 
orde wil stellen, waarbij Van der Sijs trouwens een slag om de arm houdt: ‘Het scheldwoord halve zool 
is waarschijnlijk een verbastering van asshole’, zo kunnen we nu lezen (p. 342). Hier komen we bij het 
interessante punt hoe aanvankelijk niet herkende buitenlandse woorden een begrijpelijker aanzien 
kunnen krijgen, een kwestie van ‘volksetymologie’ dus, met als vaak aangehaald voorbeeld onze 
hangmat. Je kunt dat ding inderdaad zo beschrijven en de vorm verwijdert zich ook niet al te ver van 
het Spaanse bronwoord hamaca. Gemeten naar deze maatstaf schiet de halve zool toch wel te kort. 
Dat met deze woordgroep een ‘sukkel’ of ‘mafkees’ wordt aangeduid is uit de samenstellende 
Nederlandse woorden niet op te maken. Blijft dus de omzetting op grond van fonetische gelijkenis, en 
ook deze is zeer problematisch. Funest lijkt me hier het klemtoonverschil: in asshole heeft de eerste 
lettergreep de klem, in halve zool de laatste. Klankovereenkomst is er alleen in de eindgroep /ool/ . 
Hoe kan iemand die de term asshole niet verstaat dat woord op het gehoor, met ook nog een extra 
lettergreep, omzetten in halve zool? Veel is mogelijk, maar wie is nou de grotere fantast? De 
taalgebruiker die deze uitdrukking in het leven roept, of de taalgeleerde die deze verklaring ervoor 
bedenkt? Dus toch maar liever voorlopig het oordeel: ‘niet bewezen’. 
 
Meer rechtstreeks opvallend dan de inhoudelijke aanpassingen is de verandering in de 
verschijningsvorm en daarmee in de wijze waarop de inhoud van het boek wordt gepresenteerd. Wie 
de drukken vergelijkt merkt onmiddellijk het verschil in omvang op. Terwijl de Sdu-druk 954 pagina’s 
telde (921 + de XXXIII van het voorwerk) komt de nieuwe druk niet verder dan 684, en dat terwijl de 
bladspiegel van de oude druk ook nog aanzienlijk breder was (12.5 tegen 10.8 cm). 
 
Zijn er misschien onderdelen uit de originele editie geschrapt? Dat blijkt op één uitzondering na, 
waarover straks meer, niet het geval. Het is alleen zo dat een aantal onderdelen nu slechts te vinden 
is op de cd-rom die het woordenboek vergezelt. Alleen daarop vinden we nu de volledige tekst van 
deze nieuwe uitgave, met inbegrip dus van de in eerste instantie niet aangetroffen bestanddelen die 
destijds nog deel uitmaakten van de oorspronkelijke papieren editie. Dit betreft het hoofdstuk 
‘Klankveranderingen en vormveranderingen’ (eerder hoofdstuk II, pp. 457-508), het hoofdstuk 
‘Tweelingen en meerlingen’ (eerder hoofdstuk III, pp. 509-567), de noten met literatuurverwijzingen 
(eerder pp. 663-687), en de literatuurlijst (eerder pp. 691-709). Behouden is wel de alfabetische lijst 
van de behandelde leenwoorden, die het mogelijk maakt de plaats op te zoeken waar een bepaald 
woord wordt behandeld of genoemd. Maar het ‘woordregister per taal’ (eerder pp. 827-915), waarin de 
woorden bijeenstaan die uit een bepaalde taal zijn geleend, kan dan weer alleen op de cd worden 
geconsulteerd. (De lezer wordt opnieuw gewaarschuwd dat deze lijst voor de talen waaraan veel 
woorden zijn ontleend uit de aard der zaak niet uitputtend kan zijn.) 
  
Wanneer aldus het meer taaltechnisch gedeelte plus het kritisch apparaat buiten de gedrukte tekst zijn 
gehouden, is hier behalve het argument van mogelijke kostenbesparing een argument voor te 
bedenken? Is er een publiek dat in de weggelaten onderdelen niet geïnteresseerd zou zijn, en niet 
nieuwsgierig naar wat zich verbergt achter de nootcijfertjes, die in de gedrukte tekst nog volop 
voorkomen? De reactie van het beoogde koperspubliek zou dat moeten uitwijzen. 
  
Natuurlijk leven we tegenwoordig in het computertijdperk, en degenen die de zegeningen daarvan aan 
zich voorbij laten gaan – ‘voor mij hoeft dat allemaal niet!’ – doen zich beslist te kort. Het is immers 
een zegen dat we kunnen beschikken over grote digitale bestanden waarin we doelgericht kunnen 
zoeken naar relevante informatie. De mogelijkheid om kennis te vergaren is onmetelijk toegenomen. 

                                                 
2 Volgens onze woordenboeken is het kenmerk van de kar bij uitstek de tweewieligheid. De Grote Van Dale is 
op dit punt tot op de huidige dag het WNT blijven volgen. Koenen schijnt een gaatje open te laten als in de 
negende druk (1912) de definitie ‘tweewielige wagen’ wordt uitgebreid met ‘ook voertuig in ’t algemeen’. Later 
keert men echter weer terug tot de tweewieligheid, zoals ook nog steeds in K30 (1999): ‘benaming van 
tweewielige voertuigen voor allerlei doeleinden’. Alleen Verschueren geeft een meer realistisch beeld. Al in de 
eerste druk (1931) van zijn Modern Woordenboek heet een kar een ‘meestal tweewielig voertuig’, wat tenminste 
de mogelijke meerwieligheid openlaat. In de nieuwe uitvoering van Frans Claes, die in 1979 als achtste uitgave 
verscheen, staat onomwonden ‘twee- of meerwielig voertuig’, en een dergelijke aanduiding is ook in de latere 
drukken gehandhaafd.  
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Wat ons eigen vakgebied betreft, hoe gemakkelijk is het niet vanaf een computerschijfje grote 
woordenboeken als het WNT en de OED te consulteren, een toegangswijze waarbij men niet steeds 
een ander deel van de plank hoeft te halen om dan omslachtig daarin te bladeren. Men hoort al dat de 
papieren versie grotendeels ongebruikt in de boekenkast blijft staan.  
 
Dat zal bij het Leenwoordenboek niet het geval zijn. Dat is immers niet een samenstel van 
woordartikelen met de relevante lexicografische informatie. De kracht, en ook de charme, van het 
boek is dat het een boeiend verhaal vertelt, geïllustreerd met uitgebreide lijsten voorbeelden. Het is 
dus in sterke mate een leesboek, maar belangstellenden moeten nu voor lief nemen hebben dat de 
nieuwe uitgave slechts met volledig profijt kan worden benut met de benodigde hardware binnen 
handbereik. Wegzakken in een luie stoel met het boek op schoot, wat vroeger wel mogelijk was, is er 
niet meer bij. Het kritisch apparaat vergt, zoals gezegd, computergebruik. Dat daarnaast de twee, 
minder centraal geachte hoofdstukken over 1) klank- en vormveranderingen en 2) tweelingen en 
meerlingen, nu alleen van het scherm gelezen kunnen worden zal menigeen jammer vinden. Lezen 
van lange stukken tekst van een scherm wordt snel vermoeiend en staat velen tegen.  
 
Daar staat tegenover dat bepaalde informatie, in casu de eindnoten, de literatuurlijst en de 
verschillende woordenlijsten, via de cd-rom nu gemakkelijker te hanteren is dan, zoals vroeger, in 
gedrukte vorm achter in het boek. Het gaat hier om het voordeel van klikken tegenover bladeren, en 
daarmee de snelheid en efficiëntie waarmee de gezochte informatie wordt gevonden.  
 
Wat zonder meer veel sneller gaat is het consulteren van de noottekst. Eén klik op het cijfertje in de 
lopende tekst en daar verschijnt de inhoud van de noot. Nog een klik en men is weer terug in de 
lopende tekst. Doorgaans bestaat de noot uit een auteursnaam plus jaartal. Om uit te vinden wat daar 
achter steekt, moet de literatuurlijst worden geraadpleegd. Daarvoor moet een andere sectie van het 
bestand worden aangeklikt en door scrollen of invullen van de zoekterm het geheim worden 
ontsluierd. Bij dit laatste moet men op twee dingen letten: 1. het bestand dat al op het scherm is 
verschenen, moet nog apart worden aangeklikt, 2) de ingevulde auteursnaam moet dezelfde vorm 
hebben als die in de gealfabetiseerde lijst: zoek dus op Sijs en Vries, niet op Van der Sijs en De Vries. 
 
Plaatsen waar een bepaald woord ter sprake is gekomen, kunnen op twee manieren worden 
opgezocht, via de index van het boek, waarin de paginanummers staan aangegeven, of via de cd-
rom, waar het woord in kwestie wordt gevolgd door één of meer cijfercodes. De laatste manier heeft 
het voordeel dat het gezochte woord door een kleurstelling onmiddellijk zichtbaar wordt. Zoeken in het 
boek zelf kan tijdrovender zijn wanneer lange lijsten op de aangegeven pagina moeten worden 
doorgenomen, totdat men het gezochte woord ergens tegenkomt. Het is altijd van belang het kader of 
de context te zien waarin het woord wordt opgevoerd. Die wordt op de digitale wijze bij de kleinere 
talen doorgaans snel zichtbaar; bij de grotere met meer rubrieken en onderverdelingen kan de 
behoefte ontstaan een groter geheel te overzien, waarvoor bladeren een oplossing biedt. Sommigen 
vinden dat overzichtelijker in een boek dan door op het scherm voorgaande of volgende pagina’s een 
voor een op te roepen. 
 
Bij het nalopen van de plaatsen waar het woord pacemaker, tegenwoordig meer bekend als 
hartslagregelaar dan in de sportbetekenis ‘gangmaker’, stuitte ik met de digitale zoekmethode op een 
klein probleem. In de index staan bij het woord vier plaatscodes. De eerste drie leverden onmiddellijk 
het gewenste resultaat. Bij aanklikken van cijfer 4 kreeg ik niet het woord zelf in beeld, maar het 
beginpunt van het hoofdstuk ‘Tweelingen en meerlingen’. Daar, zo bleek me na enig geëxperimenteer, 
moest het gezochte woord opnieuw als zoekterm worden ingevoerd om het in zijn context te vinden.3  
 
Zoals opgemerkt geeft de bij de tijd gebrachte nieuwe druk inhoudelijk naar behoren de huidige stand 
van zaken weer. Wat de uitvoering betreft zal wie aan de vorige druk gehecht was het betreuren dat 
niet de volledige inhoud op papier gezet is. Daartegenover staat nu echter het onbetwistbare voordeel 
dat de inhoud nu digitaal beschikbaar is gemaakt, wat het zoekgemak aanzienlijk heeft vergroot. Met 
één uitzondering, ik heb daar al even op gezinspeeld, zijn alle oude bestanddelen nog steeds 
beschikbaar, zij het dan sommige alleen op de cd-rom.  
 

                                                 
3 Toen ik, in verlegenheid gebracht, in de eerste, papieren, druk de desbetreffende pagina probeerde op te sporen, 
merkte ik dat die daar in de index ontbrak. Daar werden slechts twee vindplaatsen vermeld. Een verwijzing naar 
pag. 317 en 541, de hier gezochte, bleek te ontbreken. Ook hier heeft de nieuwe editie dus verbetering gebracht. 
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Menigeen – ik zal niet de enige zijn – zal het jammer vinden dat de in de eerste druk aanwezige 
kaders en illustraties, respectievelijk 23 en 70 in getal, nu onverbiddelijk zijn geschrapt. De kaders, 
bijgedragen door een veelheid van auteurs, verdiepten vaak kennis of gaven kijkjes in randgebieden. 
Een aantal ervan, die informatie bevatten die meer rechtstreeks van belang werd geacht voor het 
verhaal, zijn nu geïncorporeerd in de lopende tekst en zo dus nog behouden. Het zijn de teksten over 
‘Verschillen tussen Nederland en België in het gebruik van Engelse leenwoorden’, over ‘Fossielen’ 
(d.w.z. leenwoorden die in het Nederlands nog gebruikt worden, maar in de brontaal, hier het Engels, 
zelf in onbruik zijn geraakt), over ‘De woordenschat van het Nederlands in Suriname’ en over 
‘Koloniaal Nederlands in Belgisch Congo’. Maar dingen als de informatieve tekst over de omstreden 
oorsprong van de uitdrukking ‘Okay’, om er slechts één te noemen, moeten we nu missen. Ook een 
veelheid van illustraties, vaak met in kaartvorm gepresenteerde gegevens, die de tekst niet weinig 
verlevendigden, wordt zeker gemist.  
 
Ook in deze strakkere vorm blijft het Leenwoordenboek, dat in 1996 bij eerste verschijning zeer 
gunstig werd ontvangen, een standaardwerk. Het zal nieuwe lezers ongetwijfeld boeien en blijft voor 
degenen die het werk al kenden een belangrijke vraagbaak, waarin bepaalde informatie nu sneller te 
vinden is.  
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