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VOORAF 
 
Na het vorige nummer met twee zeer lange artikelen vindt u deze keer een gevarieerder aanbod van wat 
kortere bijdragen. Gesteld voor de keuze of er een nummer van 32 of 40 pagina’s uitgebracht zou 
worden, hebben we toch maar voor het eerste gekozen. Dit betekent dat een wat langer stuk, dat dan 
zeker nog zijn waarde zal hebben behouden, u pas in de herfst zal bereiken. Omdat ons orgaan destijds 
is opgezet als ‘nieuwsbrief’ wordt een bepaalde voorrang gegeven aan nieuwsberichten en recensies 
van pas verschenen boeken. Ook dit nummer getuigt ervan dat er veel activiteiten worden ontplooid in 
het wereldje van de Nederlandse lexicografie. Een belangrijke gebeurtenis in dit kader – u heeft 
daarover van de Sdu hopelijk bericht ontvangen – is de aanstaande verschijning van de drie inhaaldelen 
van het WNT. Mogelijk meer daarover in het volgende nummer. Het streven om bij de tijd te zijn mag 
er echter niet toe leiden dat minder aan tijd gebonden artikelen voortdurend worden doorgeschoven. 
Daarom is nu resoluut plaats ingeruimd voor Jaap Engelsmans beschrijving van Faassens Beknopt 
Technisch Woordenboek en mijn stuk over C.R.C. Herckenrath, die enige tijd op de plank waren 
blijven liggen.   
    
De afgrenzing tussen de rubrieken Artikelen, Boekbesprekingen en Signalementen is soms moeilijk te 
maken. Jan van Donselaars stuk over Backers Verklaring van wetenschappelijke plantnamen is bewust 
minder als vakrecensie geschreven dan als een voor lezers van ons orgaan leerzaam en onderhoudend 
artikel naar aanleiding van bepaalde aspecten van dat boek. (Op grond van het principe dat grapjes niet 
horen te worden uitgelegd, zult u zelf uw kennis van het Grieks moeten aanspreken om de pointe van 
de Gymnosiphon bernhardi te doorgronden.) Het verschil tussen een boekbespreking en een 
signalement heeft er mee te maken hoe diep wordt ingegaan op de inhoud van het werk in kwestie. Een 
signalement beperkt zich voornamelijk tot een inhoudsbeschrijving, al hoeft daarbij een enkele 
kritische noot niet te ontbreken. De in het vorige nummer begonnen rubriek ‘Woorden’ wordt even 
onderbroken, maar wordt in het volgende weer voortgezet. Dat lezers de moeite nemen inhoudelijke 
onjuistheden ter kennis te brengen wordt zeer gewaardeerd. Dat is aanleiding geweest een rubriek 
‘Aanvullingen en Correcties’ te openen. Voor een overzicht van de verdere inhoud zie men zoals 
gewoonlijk de achterzijde van dit blad. 
   
Kopij voor het oktobernummer dient per 1 september bij de redactie aanwezig te zijn. Over de 
gebruikelijke najaarsbijeenkomst ontvangt u tijdig bericht. Voor degenen die in gebreke zijn gebleven 
hun contributie over te maken is een herinnering bijgesloten. Geen bericht is dus goed bericht.  
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C.R.C. HERCKENRATH (1867-1935) EN DE ONVINDBARE ZESDE DRUK NF VAN ZIJN 
FRANSCH WOORDENBOEK. 
 
Jan Posthumus  
 
Inleiding 
 
Wie alle edities van Wolters' bekende woordenboeken voor Engels, Frans en Duits probeert te 
verzamelen heeft ze doorgaans betrekkelijk snel bij elkaar. Met hun flinke oplagen in degelijke 
uitvoering zijn ze vaak nog  [p. 2] in verrassend goede staat aan te treffen in antiquariaten en op 
boekenmarkten.  
  
Een hardnekkig gat in de collectie blijkt de zesde druk NF in de serie Frans, een editie die ook 
ontbreekt in Wolters' eigen woordenboekarchief. Nu hoeft dat laatste niet alles te zeggen. Zoals de 
uitgever zelf meldde aan F. de Tollenaere (zie brief geciteerd in Het grootste woordenboek ter wereld, 
p. 113), ontbrak in dat archief bijvoorbeeld ook de wel degelijk bestaande derde druk van Koenen. Ook 
een exemplaar van de vijfde en de zevende druk zocht men daar tevergeefs. Dat juist deze drie Koenen-
drukken ontbraken laat zich niet moeilijk verklaren. Het waren slechts reprises van de voorafgaande 
tweede, vierde en zesde, en om die reden had men het destijds kennelijk niet nodig gevonden ze te 
bewaren. (Volledigheidshalve zijn ze bij Wolters sindsdien nog antiquarisch aangeschaft.)  
  
Het ontbreken van de zesde druk NF heeft een andere oorzaak. Uit correspondentie tussen de uitgever 
en Albert Dory, eerst assistent en later opvolger van C.R.C. Herckenrath, valt namelijk te concluderen 
dat deze nooit is uitgebracht. Dat in het editieoverzicht dat sinds 1960 in alle Wolters-woordenboeken 
is opgenomen voor het deel NF niettemin een zesde druk met jaartal 1934 wordt opgevoerd, moet op 
een gissing berusten die door de feiten wordt gelogenstraft. 
  
Om alles in de juiste context te plaatsen moeten we ons verdiepen in de voortgangsgeschiedenis van 
Herckenraths Fransch Woordenboek. Dat biedt tegelijk een goede gelegenheid iets te vertellen over de 
persoon van de auteur. Wolters bracht beide delen van zijn woordenboek in 1907 op de markt, en toen 
I. van Gelderen het volgende jaar ook zijn ontbrekende deel ND had voltooid - DN had al eerder het 
licht gezien in 1906 - was de Wolters-serie voor de moderne talen compleet. Zoals bekend zal zijn, 
waren de Engelse delen van K. ten Bruggencate al een tiental jaren eerder verschenen, namelijk in 
1894 (EN) en 1896 (NE).  
  
De drukken van het Fransch Woordenboek volgden elkaar tot en met de vijfde druk van 1923 
regelmatig op. Wat ze doet verschillen van hun zusteredities voor Duits en Engels is dat ze soms vanuit 
nogal onverwachte oorden worden gesigneerd. In de vijfde druk van het deel NF fourneert Herckenrath 
onder het voorbericht het volgende rijtje: Den Haag, Jan. 1907; Venetië, Oct. 1912; Den Haag, Jan. 
1916; Domburg, Dec. 1919 en Mittenwald, Sept. 1922. Andere werken worden de wereld ingestuurd 
vanuit Cannes, Maart 1899; Alkmaar, Maart 1910; Heidelberg, Oct. 1911 en Grenoble, Sept. 1920.   
  
Deze visitekaartjes zullen mede bedoeld zijn geweest om aan te geven dat hier een kosmopoliet aan het 
werk was, niet de doorsnee brave leraar en boekjesschrijver. Uit zijn levensloop blijkt dat Herckenraths 
hart niet in de eerste plaats in het leraarschap Frans lag. Het langst (van begin 1889 tot eind 1898) was 
hij in die functie werkzaam aan de R.H.B.S. te Groningen. Hij arriveerde daar na een tweejarige 
verbintenis aan het Gymnasium te Kampen, en een niet nader geïdentificeerde periode in Maastricht. 
Na zijn verblijf in Groningen doceerde hij nu en dan kortstondig op andere plaatsen. Ten slotte was hij 
nog langere tijd werkzaam als leraar Frans aan het Gymnasium te Alkmaar (1907-1911), waar hij op 
44-jarige leeftijd vertrok. In 1912 (FN, 2e druk, p. [iii]) zei hij te kunnen bogen op een ervaring van 19 
jaren Middelbaar en Gymn. onderwijs - een cijfer dat in 1923 (FN, 5e druk, p. [v]) niet verder was 
aangegroeid.1 

  
Verschillende details over zijn leven zijn op dit moment nog duister. Wat ik heb kunnen opsporen volgt 
hieronder.  
 
Wijdere interessen en publicaties  
 
Richard (voluit Charles Richard Constant) Herckenrath (1863-1936) was een veelzijdige figuur, in 
wiens leven de lexicografie, en de taalstudie überhaupt, slechts een ondergeschikte rol speelde. Wat 
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zijn andere interessen waren kunnen we afleiden uit de verschillende publicaties die hij door de jaren 
het licht deed zien. Het merendeel ervan is te achterhalen uit de lijstjes die Wolters, onder het hoofdje 
'Van denzelfden schrijver is verschenen', tot en met 1930 opnam in het Fransch Woordenboek. 
Opmerkelijk is dat daarin ook werken onder de aandacht werden gebracht die bij andere uitgevers 
waren verschenen. Wolters vond kennelijk dat deze lijst de auteur een cachet verleende dat ook kon 
afstralen op het woordenboek. 
   
Van speciaal belang voor de persoonsbeschrijving zijn de werken van meer algemene aard op dit lijstje. 
Hij begaf zich voor het eerst buiten de geijkte paden van het onderwijs met zijn Problèmes d'esthétique 
et de morale (1898). Deze algemene filosofische beschouwing telde de volgende hoofdstukken: 'Le 
sentiment du beau' (1-66); 'Le sublime' (67-70); 'Le problème du tragique' (71-80); 'Le comique et le 
rire' (81-92) en 'Le problème moral' (93-163). Dat het te Parijs een plaats kreeg in de onder redactie van 
Felix Alcan staande 'Bibliothèque de Philosophie Contemporaine' streelde zijn zelfgevoel.  
  
Hoe trots hij was op dit werk laat hij zo'n tien jaar later nog blijken in een polemiek met [p. 3] Prick 
van Wely. Als hij antwoordt op enkele punten van kritiek in Pricks recensie van het pas verschenen 
Fransch Woordenboek, vindt hij het nodig het volgende op te merken: 'Waarborg [voor de kwaliteit 
van een dergelijk woordenboek] kan zijn dat de schrijver nog meer bewijzen heeft afgelegd het Fransch 
te beheersen en intiem te voelen. Dit nu heb ik getoond in mijn te Parijs verschenen werkje: Problèmes 
d'esthétique et de morale, waarvan door de beste beoordeelaars (ik noem alleen prof. van Hamel en de 
Mercure de France) de stijl en taal bijzonder werden geprezen.' Eigendunk sprak al evenzeer uit de 
onmiddellijk aansluitende zin: 'Verder heb ik getoond me op velerlei gebied te kunnen bewegen, en 
alzoo die breede basis van algemeene kennis te bezitten die voor den lexicograaf onontbeerlijk is.' ('t 
Onderwijs. Weekblad gewijd aan de belangen van opvoeding en onderwijs in Ned.Indië, 17e jg., 1908, 
p. 129). Een portie ijdelheid kan men Herckenrath dus niet ontzeggen. Prick trok Herckenraths 
uitstekende beheersing van het Frans nooit in twijfel, maar dat belette hem niet een veelheid van details 
in de beide delen van het woordenboek aan de kaak te stellen.2  
 
Maatschappijhervorming 
 
Herckenraths overheersende belangstelling ging echter uit naar kwesties betreffende de inrichting van 
de maatschappij. Dit blijkt allereerst uit zijn blijvende bemoeienis met het door Wolters uitgegeven 
Beknopt leerboek der staathuishoudkunde (1899; 7de druk 1921), een door hem voor Nederland 
bewerkte versie van een werk van Charles Gide, getiteld Principes d'économie politique (1884). Hij 
omarmde Gide’s standpunt, dat enerzijds het liberalisme verwierp, anderzijds ook gevaren zag in het 
socialisme. De volgende passage van Gide, in vertaling opgenomen in het Voorbericht van de 
bewerking, bevat denkbeelden die Herckenrath later ook zal uitdragen in eigen werk:  
  
 Het optimistich vertrouwen van de oude liberale staathuishoudkunde wordt hoe langer hoe meer opgegeven; de 

hooggestemde verzekeringen van de predikers van 't socialisme hebben niet veel ingang gevonden, ze worden 
althans op minder besliste toon geuit, maar men helt er meer en meer toe over de oplossing van de 
maatschappelijke vraagstukken te zoeken in de vrije solidariteit en niet in de vrije concurrentie, in de practijk 
van de samenwerking en niet in staatsalmacht, in de algemeenmaking van 't privaatbezit en niet in de opheffing 
er van, in den Staat niet meer beschouwd als den eeuwigen vijand van het individu, maar als den noodzakelijken 
vorm van samenwerking van allen voor ieder .… (p. v). 

 
Een tweede geciteerde passage toont dat Herckenrath ook gegrepen werd door de ideële inslag van het 
werk: 
     
 Ik [Gide] wilde niet zozeer de verklaring als wel een aanschouwelijk beeld geven van de economische wereld, 

van die grote wereld waarin we ons bewegen, zonder dat we precies weten waar we heen gaan - niet altijd de 
oplossing, maar belangstelling en bezorgdheid voor de vragen die haar kwellen; - niet noodzakelijk het blind 
vertrouwen in de wetenschap, maar den vurigen wil voor 't goede, het verlangen naar gerechtigheid, het zoeken 
naar het ideale. 

 
Kortom, hij wil de staathuishoudkunde hier presenteren niet als een 'dorre studie', maar als 'een 
beminnelijke en leven ademende wetenschap'. (Ibid.) 
  
Ondanks alle bewondering die hij koesterde voor Gides werk, ontzag Herckenrath zich niet hier en daar 
kritische kanttekeningen bij de tekst te maken. Als zijn leermeester in latere drukken wijzigingen 
aanbracht, ging hij soms zelfs zijn eigen weg: 'Dit leerboek begint zich van zijn Fransch model meer en 
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meer los te maken', verklaarde hij in het voorbericht tot de vierde druk (1912). Ook polemiseerde hij 
over bepaalde onderwerpen met Gide in het Franse vaktijdschrift Revue d'économie politique.  
  
Naast dit lijvige bewerkte leerboek - de latere drukken tellen ruim 650 pagina's - leverde Herckenrath 
een zelfstandige bijdrage aan het vakgebied met De behoeften en hun bevrediging (1911). Dit werk, 
eveneens verschenen bij J.B. Wolters, werd aangekondigd als deel I van een algemene serie De 
economische voorwaarden van het maatschappelijk leven. De serie werd echter niet voortgezet. In zijn 
voorrede (p. [v]) karakteriseert hij het werk als 'een poging [...] de economische wetenschap in verband 
te brengen met de psychologie en de sociologie'. Hij vond namelijk dat de economie zich tot dusver te 
veel had bezig gehouden met goederen, te weinig met mensen. Het boek baarde voldoende opzien om 
ook in het Duits vertaald te worden als Die oekonomische Bedingungen des sozialen Lebens. Teil I. 
Bedürfnis, Genuss und Wert. (München/Berlin, 1912). 
 
Aan zijn streven naar een betere wereld gaf Herckenrath ook een meer concrete invulling. Hij was 
actief in de Erfrecht-Hervormings-Partij (alias E.H.P.), die alle heil verwachtte van de afschaffing van 
het erfrecht, en het gelijkelijk verdelen van te vererven kapitaal onder alle burgers van de staat. Met dit 
beginkapitaal kon een ieder dan in een soort meritocratie onder gelijke omstandigheden de weg 
omhoog zoeken. Herckenrath hield een pleidooi voor deze maatregel in De sociale quaestie en het 
erfrecht (Amsterdam, 1904). De Franse versie, La question sociale et l' héritage, verscheen in hetzelfde 
jaar in de Revue [p. 4] d'économie politique, en kort daarna ook als aparte publicatie (Paris, 1905). De 
inhoud ervan werd voor de E.H.P. kort samengevat in de propagandabrochure Kapitaal voor alle 
werkers. 
   
Hoe een van de grond op te bouwen ideale maatschappij er uit zou kunnen zien had hij onder het 
pseudoniem Ria Gelmi al beschreven in de alleraardigste utopische roman Reis naar Hedonië (Amster-
dam: Van Looij, 1903). Daarin heeft een van huis en haard verdreven volk een nieuwe maatschappij 
opgezet, waarin een ieder zijn potentieel kan verwezenlijken en bijna als vanzelf zijn ideale 
bestemming in de samenleving vindt. Ieder werkt met plezier en geniet van het leven.  
  
Zijn drang naar maatschappijhervorming droeg hij ook uit voor een breder internationaal front. Onder 
het pseudoniem Richard Bondam - hij gebruikte hier de meisjesnaam van zijn moeder - schreef hij Le 
mal social et ses remèdes (Paris: Société mutuelle d'édition, 1920, xiii + 381 p.). Het Duitssprekende 
publiek werd even later benaderd met Die Heilung der Gesellschaft (München: A. Langen, 1923), 
volgens informatie in de National Union Catalogue een nieuwe bewerking van de oorspronkelijke 
Franse titel. Weer enkele jaren later verscheen nog een tweede Franse titel. Of La guérison de la 
société. Le mal social principal (Paris: Marcel Rivière, 1927) op zijn beurt weer een verdere bewerking 
was van de eerdere Duitse versie heb ik niet na kunnen gaan. Alleen het laatstgenoemde Franse werk 
kon met behulp van de NCC in Nederland worden opgespoord. (Een exemplaar daarvan werd destijds 
'avec les amitiés de l'auteur' geschonken aan de Amsterdamse UB.) Het voorwoord zwijgt helaas over 
een mogelijk verband met de Duitse uitgave, meldt zelfs niet eens het bestaan ervan.   
  
Herckenraths hoofddoel, zo blijkt uit het boek, is het bestrijden van de tweedeling in de maatschappij 
tussen de bezittende klasse, die overal de lakens uitdeelt, en de meer behoeftigen, die in slechte 
omstandigheden leven en hun lot niet kunnen verbeteren. Een harmonieuzere samenleving kan worden 
gecreëerd door ieder individu betere ontplooiingskansen te bieden. Dit moet gebeuren in een grote 
operatie die het beschikbare kapitaal in de samenleving jaarlijks gelijkelijk over de individuën, mannen 
zowel als vrouwen, zou verdelen. Cruciaal hierbij is, zoals hij in 1904 al aan de Nederlanders had 
uitgelegd, de afschaffing van het erfrecht. Een extra rechtvaardiging daarvoor is dat de rijken hun 
fortuin doorgaans allesbehalve nuttig besteden. 
  
In vergelijking met de eerste aanzet van 1904 is het onderwerp nu veel verder uitgediept. De 
grondslagen worden nu degelijker gefundeerd en ook is er veel aandacht voor de te verwachten 
uitvoeringsproblemen. Deze laatste worden grondig besproken in het hoofdstuk 'Objections et 
difficultés', veruit het langste in het boek. Het is eigenlijk ook het aardigste, omdat hier de meer 
concrete punten aan de orde komen. Uit zijn behandeling daarvan blijkt ook dat Herckenrath niet in een 
vacuum opereerde, maar dat zijn denkbeelden wel degelijk serieus werden genomen en op 
verschillende plaatsen, bijvoorbeeld in vakbladen en op bijeenkomsten, onderwerp van debat vormden. 
Vanzelfsprekend kon zo'n radicale omwenteling, die ook nog de bovenlaag in zijn bezit dreigde aan te 
tasten, nooit van de grond komen. Wie Herckenrath daarom wil afschrijven als een dwaze fantast, moet 
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toch ook erkennen dat zijn vasthoudend streven naar een betere samenleving getuigt van een sterke 
betrokkenheid met het lot van zijn medemens. 
  
Voor de verbetering daarvan zag hij overigens niets in het uit het socialisme voortgevloeide 
communistische stelsel. Hij achtte dat verderfelijk omdat het staatsgezag daar uitmaakte wat heilzaam 
was voor het volk. In Herckenraths blauwdruk, daarentegen, diende de staat slechts de voorwaarden te 
scheppen voor de optimale ontwikkeling van het individu, en in dat kader te zorgen voor de 
rechtvaardige verdeling van het beschikbare kapitaal.  
  
Veel van de in het boek beschreven kwalen van de onderkant van de samenleving zijn, althans in de 
Westerse maatschappij, inmiddels minder schrijnend geworden. Niet alles in het boek is echter 
verouderd. Men vindt er inzichten en soms voorspellingen die hun geldigheid nog allerminst hebben 
verloren. Zo stelde Herckenrath terecht dat de emancipatie van de vrouw verbonden was met haar 
economische onafhankelijkheid. En die werd door zijn systeem geboden. Interessant zijn ook zijn 
denkbeelden over het onderwijs. Dit moest volgens hem uitgaan van praktische situaties, waarin de 
leerling reeds was of kon worden betrokken. Het stampen van losse en vaak irrelevante feiten en feitjes 
achtte hij van geen nut.  
  
Een meer 'komisch' probleem dat vaak aan de orde werd gesteld was: wie poetst straks de schoenen? 
Of in meer uitgebreide zin, wie doet straks, als iedereen zich aan de ergste armoede heeft ontworsteld, 
de smerige karweitjes? Voor wat het huishouden betrof wees Herckenrath op de machinale 
hulpmiddelen die er al waren en die er vast nog veel meer zouden komen. Huishoudelijk personeel zou 
dus minder nodig worden. Zolang er nog bedienden waren moest men ze natuurlijk niet anders 
behandelen dan ieder ander medemens. Een profetische blik had Herckenrath met betrekking tot de 
smerige [p. 5] arbeid die toch nog gedaan moest worden. Hij voorzag dat het moeilijk kon worden daar 
nog gegadigden voor te vinden. Dat werk zou allereerst beter betaald moeten worden en als dat geen 
soelaas bracht, zouden eventueel krachten van elders moeten worden aangetrokken. Deze 
'gastarbeiders' zocht hij, anders dan wij enkele decennia later deden, onder 'nègres, Chinois, etc.' Zo 
vindt men nog wel meer aardige inzichten in dit ondertussen grotendeels verouderde boek. 
 
Oorlog en vrede 
 
Een ander brandend vraagstuk waar Herckenrath zich, ditmaal als vertaler, in verdiepte was dat van 
oorlog en vrede. Een verhandeling over 'Het verschijnsel van den oorlog en het denkbeeld van den 
vrede' verscheen in Onze Eeuw (11/2, 1911, p. 417-462) met de toelichting: 'naar den wensch van den 
schrijver vertaald door den heer C.R.C. Herckenrath en aan onze redactie aangeboden.' De auteur ervan 
was Georgio del Vecchio, 'hoogleeraar te Bologna'. Als aparte publicatie werd het in de handel 
gebracht door De Erven F. Bohn, Haarlem (1911).   
  
Het artikel werd geschreven voordat de slijtageslag van de Eerste Wereldoorlog miljoenen 
jongemannen de dood had ingejaagd. Het artikel is een juridisch-filosofisch geschrift, vrij van de passie 
die het onderwerp later in de eeuw is blijven oproepen. De grondgedachte vindt men samengevat in de 
volgende passage: 
  
 Het is zekere een ernstige en noodlottige dwaling van de irenisten, als ze den vrede als zoodanig een waarde 

toekennen, die hij, afgescheiden van het ideaal van gerechtigheid niet heeft en niet hebben kan; wanneer men de 
afschaffing van den oorlog sic et simpliciter wil, en men hem brandmerkt als het ergste kwaad, omdat hij dood 
en smart brengt; alsof er in de wereld niet een veel ernstiger en afkeurenswaardiger kwaad is, een kwaad dat de 
oorlog zelf kan mee helpen verwijderen; nl. het onrecht in al zijn vormen, de miskenning van de heilige vrijheid 
van het menschelijk wezen, de verdrukking van de individuen en van de volken. (P. 46).  

 
Deze gedachte gold ook nog later in de eeuw als legitimatie voor een veelheid van bevrijdingsoorlogen. 
 
Een wereldtaal?  
 
Als wereldburger werd Herckenrath ook geconfronteerd met de communicatieproblemen die zich 
voordeden tussen mensen die alle hun eigen taal spraken. Hij was van mening dat overal een zelfde 
tweede taal moest worden onderwezen om als wereldtaal te kunnen gaan dienen. Welke dat zou moeten 
zijn moest volgens hem worden beslist op een conferentie van deskundigen uit allerlei landen. 
Herckenrath leverde al vast stof ter overdenking met zijn beschouwing 'Een levende taal als wereldtaal' 
(Onze Eeuw, 14/1, 1914, p. 410-441). 
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Uit de titel blijkt meteen dat Herckenrath niets zag in kunsttalen als Volapük en Esperanto. Hij gelooft 
niet dat sprekers die de vaak verraderlijke idiomen van hun moedertaal in het Esperanto proberen om te 
zetten elkaar zo gemakkelijk zullen begrijpen. Nog bezwaarlijker vindt hij het ontbreken bij een 
kunsttaal van een literatuur en culturele traditie.  
  
Het aardige van het artikel is dat Herckenrath begint met een aantal criteria op te stellen, waaraan een 
wereldtaal moet voldoen. De verschillende kandidaten worden daaraan vervolgens getoetst. Alleen 
Europese talen komen in aanmerking, 'omdat deze talen over den aardbol het meest verspreid zijn en 
overal zijn doorgedrongen' (p. 422). Bovendien hebben ze een woordenschat die aan iedere 
hedendaagse behoefte voldoet. Talen die met bijzondere lettertekens worden geschreven, zoals de 
Slavische en het Grieks, vallen om die reden af. Ook voor het Duits, destijds nog met Gotische letter 
geschreven, is de schrijfwijze een minpunt. Zeer belangrijk is een eenvoudig klanksysteem, dat weinig 
klinkers en medeklinkers bevat die in andere beschaafde talen niet voorkomen (p. 423), en even 
belangrijk is de eis dat de spelling niet te veel afwijkt van de uitspraak. Op deze laatste twee punten 
scoren zowel het Frans als het Engels slecht. De algemene taal zal ook 'een zekere plasticiteit moeten 
hebben; ze zal in staat moeten zijn gemakkelijk nieuwe afleidingen en samenstellingen te vormen' (p. 
425). Ook hier schiet het Frans ernstig te kort. Van enig belang is natuurlijk ook de huidige 
verspreiding van de taal over de wereld. 
  
In een laatste doorloop worden de slavische talen om al genoemde redenen uitgeschift. Van de wijdst 
verbreide Germaanse talen valt het Engels door de mand vanwege spelling en klankstelsel, het Duits 
behalve vanwege het klankstelsel ook door de vaak ondoordringbare schrijfstijl die zich daar heeft 
gevestigd. Blijven over dus de Romaanse talen, die volgens algemeen oordeel ook 'de meest 
welluidende' zijn (p. 431). Ook zijn veel Romaanse woordstammen in de andere westerse talen door-
gedrongen. Zamenhoff krijgt nog een compliment omdat hij het Esperanto vooral op zulke stammen 
heeft gebaseerd.  
  
Opvallend is dat van deze Romaanse talen het Frans, de taal die Herckenrath zo 'intiem' beheerste, 
onverbiddelijk wordt afgeserveerd. Wat het klankaspect betreft, is het moeilijk uit [p. 6] te spreken en 
'vooral moeilijk te volgen'. Het is 'de meest afgesleten Romaansche taal'. De hoeveelheid homoniemen 
is verbijsterend groot. 'Het Fransch is snel oud geworden en op zijn ouden dag tot armoede en 
omslachtigheid van uitdrukking vervallen' (p. 432-33).  
  
Blijven dus over het Spaans en het Italiaans. De eerste taal is ontegenzeggelijk wijder verbreid, maar 
heeft toch wat moeilijke klanken, en Herckenrath weet te melden dat een Italiaan veel moeilijker 
Spaans leert, dan een Spanjaard Italiaans. De verrassende winnaar wordt dus het Italiaans, van welke 
taal niet minder dan negen positieve kenmerken worden opgesomd. Het zal niet verbazen dat het hier 
samengevatte artikel in Onze Eeuw de Nederlandse bewerking was van een in het voorjaar van 1913 
gehouden voordracht in Genua, Bologna en Florence. (Aldus p. 409, noot). 
  
Akten en bevoegdheden 
 
Herckenraths brede belangstelling wordt ook zichtbaar uit de studies die hij volgde. Enkele 
bijzonderheden daarover vinden we in het lerarenboek van de Groningse R.H.B.S. Toen hij daar in 
1889 in dienst trad, was hij in het bezit van de onderwijzersakte en de akte Frans M.O.-B. Zijn 
maatschappelijke belangstelling ondersteunde hij vervolgens met een in december 1891 behaalde akte 
M.O. Staathuishoudkunde. In Groningen volgde hij later ook nog colleges in de filosofie, met welke 
activiteit in zijn lesrooster rekening werd gehouden. In maart 1897 slaagde hij vervolgens voor het 
kandidaatsexamen in de theoretische filosofie. Deze studie zal hem hebben geïnspireerd tot zijn 
Problèmes d'esthétique et de morale (1898), een werk dat verscheen in het jaar waarin hij zijn 
schoolcarrière voorlopig afsloot.   
  
We mogen onze beschouwing over de persoon Herckenrath niet afronden zonder nog iets meer te 
zeggen over zijn leraarschap.  
 
Herckenrath als leraar 
 
Moeten Herckenraths buitenschoolse activiteiten gezien worden als in zekere zin een vlucht uit het 
onderwijs? Of was hij naast een wereldverbeteraar ook een inspirerend leraar? We verkeren in de 
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gelukkige omstandigheid dat we hier iets over kunnen zeggen aan de hand van een dossier bewaard in 
het archief van de Groningse R.H.B.S. De toenmalige directeur, Dr. F.E. Groneman, hield namelijk 
aantekening van de gesprekken met de leraren waarmee hij in aanvaring kwam en bewaarde ook de 
bijbehorende wederzijdse correspondentie.   
  
Herckenrath, zo blijkt, kon zich slechts staande houden door veel straf te geven en vaak iemand de klas 
uit te sturen. 'Een leeraar, van wien de jongens niet houden, die elk oogenblik den steun behoeft van 
den directeur bij het handhaven der orde', verzuchtte Groneman. Hij had nog meer op te merken: 'H. 
beweert meermaals ziek te zijn, als hij anderen niet ziek voorkomt'. Ook kwam hij soms te laat op 
school. Wanneer Groneman deze zaken met hem besprak, nam Herckenrath dat niet altijd goed op. 
Soms liep hij uit de directeurskamer weg, voordat het gesprek was afgelopen. Een hevig conflict 
ontstond toen Herckenrath zich op 25 september '95 vlak voor zijn eerste lesuur ziek had gemeld, men 
hem halverwege de ochtend op straat zag en hem nog wat later 'op de viets' naar college zag gaan. 
Groneman, die om acht uur 's ochtends een klas de straat op had moeten sturen, was woedend en 
verzocht 'voortaan van deze handelingen verschoond te blijven'. Herckenrath legde uit dat hij 's nachts 
koorts had gehad, en dat hij het pas later op de ochtend verantwoord vond naar buiten te gaan. 
  
Groneman, in eigen ogen de redelijkheid zelve, wist met Herckenrath niet de juiste toon te treffen. Wat 
moest deze bijvoorbeeld met de volgende raadgeving: 'De handen staan u verkeerd. Geloof dat. Laat 
uw persoonlijk overwicht groot worden en straf een uitzondering zijn.' Als de lichtgeraakte leraar was 
te helpen, dan zeker niet op deze manier. Zeer typerend lijkt me de volgende passage uit een brief van 
Herckenrath, dd. 29.10.97: 'U schrijft mij o.a.: Gij staat juist uw eigenbelang in den weg. Dat erken ik, 
maar er is nog iets hoogers dan eigenbelang, en dat is eergevoel.' Hij ontzegt Groneman niet het recht 
kritiek te oefenen, maar vervolgt dan: ''t Geen mij echter mishaagt is de vaderlijke toon die u meent te 
moeten aanslaan. Ik ben de kinderschoenen ontwassen.'  
  
Eind september 1898 vraagt Herckenrath, de situatie op school moe, per 1 december ontslag. Na in 
Groningen tien jaar voor de klas te hebben gestaan wil hij naar het buitenland om 'zich daar eenige tijd 
aan de studie te wijden'. Als reden om weg te gaan geeft hij 'de toename van werkzaamheden, 
waardoor het bij mijn groote nerveuze gevoeligheid, mij onmogelijk wordt buiten de schooluren iets 
belangrijks te doen.' Het lerarenboek meldt dat hij voor een periode van vier maanden emplooi heeft 
gevonden als gouverneur bij de in de buurt van Cannes woonachtige Baron van Boetzelaer. Een latere 
aantekening van februari 1902 vermeldt nog dat hij na terugkeer leraar is geweest in Den Haag, Gouda 
en Rotterdam. Dit moeten kortstondige baantjes zijn geweest; zoals boven reeds vermeld, vervult hij 
van [p. 7] 1907-1911 ten slotte zijn laatste baan als leraar Frans aan het Gymnasium te Alkmaar.   
  
Zijn persoonlijke moeilijkheden als leraar deden geen afbreuk aan zijn belangstelling voor het vak op 
zich. Ontevreden over de resultaten van zijn onderwijs verzocht hij najaar 1892 te mogen overgaan op 
de directe methode. Directeur Groneman verwelkomde dit initiatief, en zo verscheen bij J.B. Wolters 
Le français enseigné en français (1893). Andere schoolboeken volgden spoedig. Van meer traditionele 
aard lijken de Grammaire française (1894) met bijbehorende Exercises (1896), die bij concurrent P. 
Noordhoff waren ondergebracht. Later werd een breder publiek aangesproken met Le français facilité, 
omschreven als 'leerboek voor gevorderden en zelfstudie' (Groningen: Wolters, 1909). Ook de schone 
letteren kwamen aan bod. Verschillende drukken beleefde een Précis de littérature française (1891), 
oorspronkelijk verschenen bij Noordhoff, later overgeheveld naar de Haagse uitgever Belinfante. 
Daarnaast verzorgde hij schooluitgaven van Molière (Meulenhoff, 1910) en stelde hij bloemlezingen 
samen uit het werk van Voltaire (Noordhoff, 1898) en Anatole France (Meulenhoff, 1911). Buiten de 
schoolsfeer viel zijn Mooie Fransche boeken, 'Gids voor liefhebbers van Fransche litteratuur' 
(Belinfante, 1903). En dan was er natuurlijk nog het Fransch Woordenboek (1907), de meesterproef 
van zijn vakbekwaamheid. 
 
De zesde druk van het Fransch woordenboek en de overgang op Albert Dory  
 
De publicatiegeschiedenis van dat woordenboek is boven gevolgd tot aan de vijfde druk (1923). Daarna 
volgt een vreemd intermezzo. Het geval wil dat Wolters nog een gelijknamig Fransch Woordenboek in 
het fonds had. Dit eveneens tweedelige werk van de hand van K.R. Gallas was oorspronkelijk (1904-
1907) verschenen bij Van Druten te Sneek, maar later door Wolters overgenomen. De derde (en laatste) 
druk dateerde van 1917-1919. Het werken met twee gelijksoortige woordenboeken werd kennelijk niet 
ideaal gevonden, want in 1930 bracht Wolters plotseling een Fransch Woordenboek op de markt dat 
werd aangekondigd als plaatsvervanger van de eerdere Herckenrath en de gelijknamige Gallas. Voor 
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het nu verschenen plaatsvervangende werk, zo werd in het 'Voorbericht' (FN) gezegd, had het 
beknoptste van de twee, dat van Herckenrath, als grondslag gediend, en had aanvulling plaats gevonden 
uit Gallas en 'het nieuwere spraakgebruik'. Afgaande op uiterlijk en inhoud zou men het kunnen 
aanmerken als een voortzetting van de oude Herckenrath, maar het werd door Wolters uitgebracht als 
een apart werk dat buiten de voortgaande editienummering viel.  
  
Omdat alle correspondentie van voor 1936 uit het archief is geruimd, is niet meer precies na te gaan 
hoe dit alles in zijn werk ging. Een vervolg op deze vermoedelijk door Wolters afgedwongen samen-
werking tussen de twee vroegere concurrenten - ze stonden nu gezamenlijk als auteur genoemd op rug 
en titelpagina - bleef uit en werd kennelijk ook niet door de uitgever overwogen. Want al in 1931 (zie 
de woorden van Dory, beneden), dus vlak na verschijnen van de gezamenlijke uitgave, werd begonnen 
met de voorbereiding van de nieuwe druk van Herckenrath alleen. Het lijkt er dus op dat de 
tusseneditie slechts bedoeld was om het bovengenoemde woordenboek van Gallas door een zijdeur af 
te voeren. Het eenmalig uitbrengen van een 'opvolger' onder dubbel auteurschap kon dan de klanten die 
aan de oude Gallas-editie waren gehecht binnen boord houden.  
  
Dit betekende overigens niet dat Wolters alle relaties met Gallas verbrak. Hij bleef in het fonds 
vertegenwoordigd met zijn kleinere Fransch Schoolwoordenboek (1913), een goedlopend werk, dat in 
1929 juist zijn derde druk beleefde. Zijn hogere ambities vierde Gallas vervolgens bot met het Nieuw 
Frans-Nederlands, Nederlands-Frans Woordenboek (FN 1936; NF 1939), een veel uitgebreider werk 
dat hij wist onder te brengen bij uitgeverij W.J. Thieme.  
  
Na de onverwachte samenwerkingseditie richtte Wolters dus weer alle aandacht op wat de zesde druk 
van Herckenraths Fransch Woordenboek moest worden. Het uitbrengen van die druk ging met 
complicaties gepaard. We zijn hierover goed geïnformeerd door een brief die de uitgever (dd. 29-1-36) 
richtte aan Albert Dory, de Belgische medewerker wiens naam spoedig op rug en titelpagina van het 
woordenboek zou verschijnen. De complicaties ontstonden doordat Herckenrath, voordat het tweede 
deel (NF) van de zesde druk gereed was, kwam te overlijden. Hij verbleef destijds in Engeland; een 
losse aantekening in een van de Herckenrath-mappen van het Centraal Bureau voor Genealogie geeft 
als datum en plaats 13 juni 1935, Tilbury Hospital, Londen. 
  
De afwikkeling van de erfenis bracht problemen mee. Niet alleen was Herckenrath aan Dory nog een 
bedrag schuldig voor hulp bij het corrigeren van het reeds verschenen deel I (FN), ook de uitgeverij 
zelf had nog het nodige terug te vorderen van een omvangrijk voorschot, in 1932 aan Herckenrath 
verleend vanwege bijzondere omstandigheden. Het hoe [p. 8] en waarom zet Wolters voor Dory als 
volgt uiteen: 
  
 Zoals u weet, heeft de wanhopige toestand, waarin de Heer Herckenrath verkeerde tengevolge van zijn 

ongelukkige speculaties, ons doen toestaan dat het manuscript twee jaar voor den vastgestelden tyd werd 
ingeleverd, ofschoon toen nog geen nieuwe druk verscheen. Wy hebben toen reeds zyn honorarium uitbetaald, 
wat hem echter toen nog niet toekwam.  

 
Omdat een druk gewoonlijk 20.000 ex. groot was, werd aan Herckenrath voor beide uit te brengen 
delen een voorschot van fl. 15.000 uitbetaald, zijnde het honorarium voor 2 x 20.000 exemplaren. De 
uitgever had daarbij wel de aantekening gemaakt dat dit een voorlopige berekening was en dat het 
misschien niet mogelijk zou zijn de zesde druk de omvang van een gewone druk te geven. Inderdaad 
bleek de oplage nu 'tengevolge van de crisis en de onzekerheid betreffende de nieuwe spelling' tot de 
helft te moeten worden teruggebracht. Wolters voelde zich dientengevolge gerechtigd de helft van het 
voorschot uit Herckenraths nalatenschap terug te vorderen.  
  
De brief geeft ook cijfermatige gegevens over de verdere plannen met de zesde druk. Tijdens 
Herckenraths leven waren al 5000 exemplaren van deel I (FN) verschenen. Men was voornemens er nu 
nog 7000 bij te drukken. Van deel II (NF), dat alleen nog in manuscript bestond, wilde Wolters 8000 
exemplaren laten verschijnen. Dory zou dit deel zelfstandig persklaar moeten maken; de vergoeding 
daarvoor was verschuldigd uit de nalatenschap van Herckenrath, aan wie immers het honorarium voor 
de zesde druk toekwam, en die normaliter extra hulp daaruit zou moeten betalen. Daarna dacht Wolters 
'tegen 1940' te zullen 'overgaan tot het drukken van de 7e druk', dan voor het eerst in de nieuwe 
spelling. Pas voor die druk zou Dory dan het gebruikelijke honorarium kunnen ontvangen. Om Dory 
toch enigszins te helpen zette de uitgever de door hem voor de zesde druk reeds verrichte en nog te 
verrichten werkzaamheden nog eens duidelijk op papier; ook verklaarde Wolters zich bereid een 
calculatie te maken van wat Dory daarvoor in redelijkheid toekwam. 
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Dory, die in het Frans met Wolters correspondeerde, toonde zich per kerende post dankbaar voor deze 
ondersteuning, die hem meer kans gaf een bedrag uit de nalatenschap in handen te krijgen. Hij had 
weinig zin zijn werk te doen 'pour les beaux yeux de M. Schouten', vermoedelijk de levenspartner die 
Herckenrath - hij was ongetrouwd gebleven - als zijn erfgenaam had aangewezen.   
  
Hoe dit alles afliep komt in de bewaarde correspondentie niet meer aan de orde. De volgende brieven 
handelen over de voortgang van het uit te brengen deel NF. Daaruit blijkt dat Dory onmiddellijk hard 
aan het werk ging. Wat uit zijn handen kwam bleek echter nog wel de nodige nacorrectie te vergen. In 
een brief van 4 maart 1936 verontschuldigt Dory zich hiervoor. Hij wijt dit ten dele aan de 
'bouleversement considérable' die is teweeggebracht door de nieuwe spelling. Ook wijst hij erop dat hij 
nu in anderhalve maand bijna een derde deel van de totale bewerking heeft moeten doen, terwijl 
Herckenrath destijds aan zo'n operatie anderhalf jaar kon besteden.   
  
Het is duidelijk dat er inmiddels een verandering in de planning had plaatsgevonden. Wolters had 
kennelijk ingezien dat het voordelen had het nu in bewerking zijnde manuscript van Herckenrath 
meteen maar in de nieuwe spelling over te brengen. Dory maakte goede voortgang, want op 27 
november 1936 kon Wolters aan Dory berichten 'dat heden de 7e druk van "Frans Woordenboek II" in 
de handel is gebracht'. Wat Dory onder handen had genomen was Herckenraths manuscript voor de 
zesde druk. Waarom die bewerking nu uitkwam als zevende druk is uit de briefwisseling niet op te 
maken. Duidelijk is wel dat het editienummer zes voor het deel NF werd overgeslagen. Het heeft dus 
ook geen zin naar een exemplaar daarvan te blijven zoeken. 
  
Het volgende jaar (1937) verscheen ook een nieuwe uitgave, ditmaal een echte zevende druk, van het 
deel FN. De getalsverspringing bij NF had dus het aangename gevolg dat de deeltjes met hetzelfde 
druknummer, zoals bij het Fransch Woordenboek tot dusver steeds het geval was geweest, practisch 
hetzelfde publicatiejaar hadden. Verdacht blijft achteraf de ongebruikelijke volgorde: bij alle 
woordenboeken ging het deel vanuit de vreemde taal steeds vooraf aan het deel vanuit de moedertaal, 
en nu was het - we zagen hoe dat gebeurde - met de zevende druk Frans net andersom. Voor Dory had 
de vervroegde verschijning van een zevende druk het voordeel dat hij niet tot 'tegen 1940' hoefde 
wachten, voordat hij in het genot kwam van zijn volle auteurshonorarium. Dat Wolters bereid was deze 
constructie te hanteren wijst op ruimhartigheid.  
  
Dat Dory al geruime tijd met Herckenrath samenwerkte laat hij weten in het korte voorbericht waarmee 
hij beide deeltjes van de zevende druk inleidde. Hij geeft hier de volgende informatie: 
  
 Deze druk is geheel herzien en bijgewerkt door den Heer C.R.C. HERCKENRATH en mij. In 1931 zijn we 

overeengekomen het woordenboek zoveel mogelijk te moderniseren, een grotere plaats in te ruimen aan de 
dagelijkse omgangstaal en het "argot", en er die woorden aan toe te [p. 9] voegen, die hun ontstaan danken aan 
de uitvindingen der laatste tijden. De uitvoering van dit werk nam bijna vijf jaar in beslag. 

 De Heer C.R.C. HERCKENRATH is overleden, toen hij op het punt stond naar Holland terug te keren om met 
mij de laatste hand aan het woordenboek te leggen; door zijn heengaan ontviel mij een raadsman en een vriend. 

 
Deze passage wordt geciteerd uit het deeltje FN. Het overigens gelijkluidende voorbericht van het 
eerder verschenen deel NF vertoont een interessante afwijking: daar heet het in de tweede alinea: 'toen 
hij op het punt was'. De vervanging van 'was' door 'stond' wijst erop dat dit laatste toen de gangbare 
uitdrukking was. Hoewel 'op het punt zijn' in het wat oudere Nederlands zeker wordt aangetroffen, 
dringt zich toch het vermoeden op dat Dory’s taalgebruik beïnvloed was door zijn Fanse moedertaal [= 
'était sur le point'].  
  
Verder stelde Dory zijn eigen aandeel hier toch wel wat fraaier voor dan gewettigd was. De zevende 
druk FN (1937) was niet de vrucht van vijf jaar gezamenlijke arbeid; deze was slechts een lichte 
bewerking met omspelling van de zesde (1935), die nog tijdens Herckenraths leven was verschenen. 
Volgens de titelpagina was deze weliswaar tot stand gekomen 'met medewerking van Albert Dory', 
maar het blijft onduidelijk waaruit die precies bestond. In bovengenoemde brief van 29 januari 1936 
omschrijft de uitgever Dory's werkzaamheden slechts als assistentie bij het corrigeren van de 
drukproeven. Ook voor de zevende druk NF (1936) zal Dory, zeker gezien de korte tijd van bewerking, 
weinig meer hebben gedaan dan omspellen en persklaar maken van het al aanwezige manuscript van 
Herckenrath. Dat hij al in 1931 met Herckenrath in contact stond hoeven we niet in twijfel te trekken. 
Dory doet het voorkomen dat ze toen samen gingen werken aan de modernisering van het 
woordenboek. In hoever de manuscripten die Herckenrath vervolgens eind 1932 of begin 1933 (het 
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precieze tijdstip viel niet vast te stellen) bij Wolters inleverde baat hadden gevonden van suggesties van 
de kant van Dory valt niet vast te stellen. Vanwege Dory's betrokkenheid bij het woordenboek lag het 
in elk geval voor de hand dat hij dat zou voortzetten. 
    
Met Dory, die voor het Nederlands overigens blijvend werd bijgestaan door een zekere Mej. Wepster - 
zij kreeg daarvoor een zevende deel van Dory's honorarium - ging het verder uitstekend. Hij bezorgde 
nog twee licht uitgebreide edities. Eind 1948 raakte de bewerking in handen van H.R. Boulan, die zich 
bij Wolters beklaagde dat Dory tegen de afspraak in hem niet in het bezit stelde van 'arbeidsmateriaal 
[...] als in Frankrijk verschenen dictionnaires, etc.'  
  
Toen Dory veel later 'par le plus grand des hasards' opeens ontdekte dat zijn woordenboek nu uitkwam 
onder de titel 'C.R.C. Herckenrath - Frans Woordenboek', stuurde hij op 12 november 1966 een brief 
op poten naar de uitgever. Hij wees erop dat het woordenboek volgens contract op naam moest staan 
van C.R.C. Herckenrath - Albert Dory. Toen men zich bij Wolters in de kwestie verdiepte, bleek Dory 
op dit punt geheel in zijn recht te staan. Afgezien van de titelkwestie, was na Herckenraths dood ook 
een regeling getroffen betreffende de auteursrechten. Deze waren op Dory overgegaan, maar hij wilde 
ze nu wel laten afkopen. In december 1967 werd men het eens over een afkoopsom van f.20.000. De 
naam Albert Dory is echter tot op de huidige dag onderdeel gebleven van de officiële titel.  
 
Noten 
1. De gegevens zijn ontleend aan de Staatsalmanak, en aan het lerarenboek van de Groningse R.H.B.S. dat wordt 
bewaard in de Groninger Archieven. Zestien van de negentien jaren werden doorgebracht in Kampen, Groningen 
en Alkmaar. De resterende drie in Maastricht en, volgens een nabericht van febr. 1902 in het Groninger 
lerarenboek, in Den Haag, Gouda en Rotterdam. Uit die laatste betrekking, zo heet het, was hij ‘op verzoek eervol 
ontslagen’.  
2. Een en ander wordt meer gedetailleerd behandeld in deel II van mijn artikel over F.P.H. Prick van Wely. 
Afgesloten in juli 1999, viel het ten slachtoffer aan het verscheiden van Trefwoord als papieren tijdschrift. 
Publicatie op het Internet wordt overwogen.   
3. Dat de Gallas-Herckenrath slechts bedoeld was als een tussendoortje, blijkt ook uit de advertentiepagina 
'Woordenboeken Nieuwe Talen', waarop Wolters telkens de laatst beschikbare edities vermeldde. Voor het Frans 
werden daar van 1930 tot en met 1934 de twee delen van Gallas-Herckenrath geadverteerd. Zodra echter in 1935 
de zesde druk FN van Herckenrath-Dory beschikbaar kwam, verscheen deze zij aan zij met het nog niet vervangen 
deel NF van Gallas-Herckenrath. Dit ongelijksoortige koppel is aangetroffen in een bijdruk van Gallas-
Herckenrath NF, en een bijdruk van de twaalfde editie van EN. Toen eind 1936 ook de nieuwe druk NF van 
Herckenrath-Dory verscheen, werd Gallas-Herckenrath uit het aanbod verwijderd. 
 
Verwijzing 
F. Heyvaert e.a. Het grootste woordenboek ter wereld. Een kijkje achter de kolommen van het 
Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT). DenHaag/Antwerpen: Sdu Uitgevers/Standaard 
Uitgeverij. [1998].  
 
 
[p. 10] 
STOOM- EN KRIJGSWEZEN: EEN ZAK-ENCYCLOPEDIETJE UIT 1906 
 
Jaap Engelsman 
 
Wie een encyclopedie samenstelt, schakelt de nodige specialisten in, voor krijgskundige zaken 
natuurlijk militairen. Zo worden in de derde druk van Winkler Prins’ geïllustreerde encyclopaedie 
(1905-1912) als adviseurs voor het krijgswezen genoemd A.J. Morks (kapitein der infanterie te Bergen-
op-Zoom) en niemand minder dan A.L.W. Seyffardt (oud-minister van Oorlog te ’s-Gravenhage). Voor 
boeken die zich uitdrukkelijk richten op de militaire terminologie, ligt een militair als auteur voor de 
hand: het Fransch-Nederlandsch militair technisch woordenboek (1881) is samengesteld door F.A. 
Hoefer, gepensioneerd eerste luitenant der artillerie. Daarnaast blijken ook bij de samenstelling van 
technische, maar niet specifiek militair-technische lexica (oud-)militairen een rol van betekenis te 
hebben gespeeld. Zo verschenen er in de jaren 1942-1945 niet minder dan drie verschillende drukken 
van het encylopedische Bouwmaterialen van P.W. Scharroo, kolonel der genie b.d.1 Deze had al in 
1922-1924 samen met anderen een Technisch woordenboek in vier talen samengesteld.2 En een paar 

                                                           
1 Niet in F. Claes & P. Bakema, A bibliography of Dutch dictionaries. Daar moet dus nog eens iets over 
geschreven worden. 
2 Claes & Bakema, Bibliography, nr. 3921. 
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jaar eerder werd Scharroo genoemd als lid van de redactie van L. Zwiers’ groot Bouwkundig 
woordenboek,3 toen met ‘kapitein der genie’ achter zijn naam. 
 
 
Minder specialistisch, maar ook aanzienlijk minder diepgaand dan die bouwkundige naslagwerken is 
het in 1916 als ‘Minerva-uitgave’ bij Cohen Zonen in Amsterdam verschenen Algemeen technisch 
woordenboek van H.J. van Eyk, oud-officier der artillerie.4 Dat werkje had een voorganger, eveneens 
Algemeen technisch woordenboek geheten (hierna: ATW), geschreven door M. Faassen; dit hadden 
Cohen Zonen in 1906 gepubliceerd.5 Aangezien exemplaren hiervan enkele leden van het Matthias de 
Vries-genootschap in handen zijn gevallen, leek het goed om er eens een stukje aan te wijden, al was 
het maar omdat het in de Bibliography van Claes en Bakema niet wordt vermeld.6 
 
Het is een klein, stevig boekje, in formaat nauwelijks te onderscheiden van Kramers’ woordentolk 
verkort zoals die er aan het begin van de twintigste eeuw uitzag, maar dan in een heel donkere band, 
met op de rug in gouden letters: BEKNOPT TECHNISCH WOORDENBOEK, gevolgd door de namen van de 
auteur en de uitgevers. Op het titelblad heet het echter Algemeen Technisch Woordenboek, en verder 
wordt daar vermeld dat M. Faassen ‘Gep. 1ste Luitenant der Artillerie’ was – alweer een militair. Eén 
bladzij verder vinden wij helaas geen voorwoord, maar het begin van de A. Het niet geïllustreerde boek 
telt, in een klein lettertje, 492 kleine bladzijden, waarvan de laatste drie worden ingenomen door een 
supplement en errata. Het papier is opvallend stevig en van goede kwaliteit. 
  
Hierna schets ik opzet en inhoud van het ATW, gevolgd door een karakteristiek van de bestreken 
vakgebieden. Na een korte behandeling van de vraag hoe actueel het boek indertijd was, besluit dit 
artikel met een vermelding van ander werk van Faassen.7  
 
Opzet 
 
Eén ding is al snel duidelijk: dit is geen woordenboek maar een encyclopedie. Het aantal lemmata 
waarin de auteur zich beperkt tot een simpele woordverklaring is gering. 
  
De stijl van de tekst is voor een encyclopedisch werk van dit zeer kleine formaat noodzakelijkerwijs 
bondig, zoals dit gedeelte van het artikel photographie goed illustreert: 

 
Photographie, Zie eerst ‘Daguerreotypie’. Op dezelfde beginselen berust photographie op glas of papier. 
Hierbij bezigt de photograaf, in plaats van dampen, oplossingen van verschillenden aard; bladen papier, 
doortrokken met oplossing van Halogeenzout en gedroogd (keukenzout-joodkalium) [sic, JE], daarna voor 
groote gevoeligheid in bad van zilvernitraat gedompeld; vervolgens uitgenomen (na 5 min.) en in gedistill. water 
afgewasschen, alsdan geschikt voor gebruik. Soms papier met was doortrokken (langer gevoelig). Uit camera8 
in ander bad, waarin [p. 11] azijn, ijzervitriool of pyrogalluszuur. Beeld verschijnt langzamerhand onder 
gelijkmatig zwarte kleur. Daarna met veel water gewasschen en gebracht in oplossing van natriumhyposulfiet 
(bij daglicht). Nu beeld geheel helder [...]. 

 
Dit is ongeveer een derde deel van het artikel, waarin Faassen zelfs nog allerlei toepassingen weet aan 
te stippen. De lezer raakt wel buiten adem. Storende zetfouten zijn bovendien niet echt zeldzaam.  
  
Dit artikel – een van de langere in het boek – biedt ook houvast voor de vraag, voor wie het ATW nu 
eigenlijk bedoeld was. Niet als handleiding voor de vakman, in dit geval de fotograaf. Als vreemde-
woordengids voor de ontwikkelde krantenlezer is het echter ook niet volledig geslaagd. Het biedt vaak 
een overmaat aan technische details, die bovendien vaak moeilijk na te sporen zijn, omdat ze schuilen 
onder niet voor de hand liggende trefwoorden. Voorbeelden hiervan zijn bijvullen (v. 

                                                           
3 Claes & Bakema, Bibliography, nr. 2971. 
4 Claes & Bakema, Bibliography, nr. 3877. Dit telt niet, zoals daar vermeld, 302 pagina’s, maar 203 pagina’s. Het 
jaartal 1916 berust op de vermelding in Brinkman’s Catalogus. 
5 Ongedateerd. Het jaartal 1906 wordt gegeven door Brinkman’s Catalogus en de Picarta-catalogus. 
6 Waar het, net als zijn opvolger, zou thuishoren in rubriek 28.18 General Technology. 
7 Een vergelijking met het werk van zijn opvolger uit 1916 (Van Eyk) moest door tijdgebrek achterwege blijven. 
Bij een vluchtige verkenning lijkt er geen verband tussen de twee werken te bestaan; het latere boek is veel meer 
verklarend woordenboek dan encyclopedie. 
8 Zo’n vet gezette term is soms als verwijzing bedoeld, maar dient vaker blijkbaar om een belangrijke term te 
benadrukken, of als een soort tussenkopje in een langer artikel. Verwijzing of tussenkopje is het hier niet, dus over 
de camera blijft de lezer in het ongewisse (ook bij daguerreotypie). 
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accumulatorenbatterijen), een artikel dat losstaat van de hele reeks ingangen rond accumulator9 en 
drukontlasting (der schuif), die een rol speelt in zogenaamde watermotoren, maar waarnaar in het 
artikel over die motoren niet wordt verwezen. Er zijn sowieso te weinig verwijzingen. Het komt erop 
neer dat met elkaar samenhangende artikelen niet goed op elkaar zijn afgestemd, een euvel dat meer 
gerenommeerde en doorwrochte naslagwerken natuurlijk ook vaak vertonen. 
  
Detaillering 
 
Zoals al bleek bij het artikel photographie, zijn de verstrekte gegevens voor een algemeen publiek 
dikwijls te gedetailleerd, en tegelijkertijd voor de vaklui ontoereikend. Krasse voorbeelden van 
detailinformatie zijn, om slechts enkele voorbeelden uit vele te geven, de hierboven al genoemde 
drukontlasting (der schuif), peil- of proefkranen (stoommachine), intercommunicatie toestel (telefonie) 
en rookverteerende fornuizen (o.a. verbeterd door de heer Beaufumé). Bij al deze items is bovendien 
het ontbreken van afbeeldingen een ernstig gemis. Probeer zelf maar eens zonder plaatjes uit te leggen 
hoe een rookverterend fornuis werkt. Toch zijn voor de ware liefhebber van het oude naslagwerk ook 
zulke artikelen niet zonder bekoring. Neem nu: 

 
Rosenkrantz, (verklikker van Dreyer, Rosenkrantz en Droop) is een zeer belangrijk en juist werkend 
veiligheidstoestel bij stoommachines. Berust op het beginsel, dat eene bij 80º C smeltb. metaalmasssa bij 
weekworden het steunpunt doet verliezen aan eene stang met daaraan hangend gewicht; zoodra stang valt, opent 
zij op witte wijzerplaat een zwart vak, hetgeen stoker reeds van verre overtuigt, dat er watergebrek in ketel is, 
tegelijkertijd daardoor electrische schel in beweging (4 min. aanhoudend). 

 
Onderwerpen 
 
Hoewel de samensteller van het ATW een zwak lijkt te hebben gehad voor de stoommachine en de vele 
kleppen, kranen en schuiven die daarbij te pas komen, is er een gebied dat hem nog nader aan het hart 
lag: het krijgswezen. Voor een ‘algemeen’ technisch woordenboek is hier wel erg veel plaats 
toebedeeld aan de militaire terminologie. Bastion, belegeren, belegeringspark, contramarschen, 
contrescarptalud, demarcatielijn, generale staf, majoor (maar niet luitenant, kapitein of generaal), 
phalanx, projectielen, pyrotechnische werkplaatsen, sappeurs, schanskorven, scherfwerking, 
schermutselingen, scherpschutter, schieten, schrank ‘een krachtwerktuig bij de artillerie gebezigd om 
zware lasten op te heffen’, sectie, slagorde, springhoogteregeling, vizier – het kan niet op. Opmerkelijk 
is ook dat van heel wat trefwoorden uitsluitend de militaire betekenis wordt behandeld, zoals bij défilé, 
demonstratie, demonteeren ‘het vernielen (onbruikbaar maken) van geschut’, dépôt, dislocatie ‘de 
toestand der troepen te velde of in versterkte stellingen, wat betreft hunne onderdakbrenging in 
kantonnementen, bivaks, tenten of kampen’, dispositie, distantie- of afstandmeter, kat ‘hoogliggend 
aardewerk, dat dient om het vóórliggende terrein beter te beheerschen’ en trein. Enige voorkeur voor 
de artillerie, het wapen van auteur Faassen, lijkt aanwijsbaar. 
  
Wat de zuiver algemeen technische onderwerpen betreft, krijgt naast het stoomwezen de elektriciteit 
veel aandacht, onder meer in nauwkeurige inlichtingen over soorten gloeilampen, hun gloeidraden en 
hun fittingen. Verder worden gevarieerde apparaten, materialen, chemicaliën en delfstoffen volop 
behandeld, benevens een bescheiden aantal min of meer technische aspecten van het dagelijks leven, 
als brood, lucifers, en zwemmen. Niet al te veel plaats is ingeruimd voor de wis- en natuurkunde 
(bijvoorbeeld driehoek, irrationeel getal, lenzen, licht) en de sterrenkunde (de planeten, enkele 
sterrenbeelden en nog wat varia).  

Hiermee zijn de voornaamste ingrediënten van het ATW wel genoemd, maar nog allerlei restgroepen, 
niet of nauwelijks technisch van aard, hebben een bescheiden plaats gekregen, vertegenwoordigd door 
selecties van trefwoorden [p. 12] waarin nauwelijks meer enig systeem te bespeuren valt. Een volledige 
opsommig van rubrieken is niet mogelijk; ik noem als voornaamste de biologie (o.a. bijenei, brilslang, 
buffel, mammouth (maar verder heel weinig diersoorten), dierlijke warmte, mensch), anatomie van de 
mens (buikvlies, lever, maag, middelrif) en geneeskunde (droes, homeopathie, miskraam, sexueele 
hygiène). Dan zijn er nog kleine beetjes filosofie (cynische school, Malthus, ontologisch bewijs), 
politiek (camarilla, democratie ‘Waarschijnlijk de regeeringsvorm der toekomst’, mandarijn ‘hooge 
ambtenaar in China’, rekenkamer), religie (boedhaïsmus, dogmatiek, mohammedaansche godsdienst) 
en muziek (adagio, canzone, drieklank, mandoline). Er zijn enkele biografische artikelen (Danton, 

                                                           
9 Bijvullen is bovendien alfabetisch foutief geplaatst, niet na bijten maar na buskruit. Fouten in de artikelvolgorde 
komen vaker voor. 
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Darwin, Descartes, Gay-Lussac, Chr. Huygens, Lavoisier, Zipernowsky ‘uitvinder van een hoofdtype 
van transformator’ – maar niet Archimedes en Newton). Over taal- en letterkunde is vrijwel niets te 
vinden (Dante ‘Allighieri’, auteur van de ‘Divina Comedia’, runenschrift), maar wel is er een snufje 
architectuurgeschiedenis (bouwstijl, Byzantijnsche kunst, architect Cuypers). En ten slotte één 
geografische naam: Twente. Home sweet home? 
 
Actualiteit 
 
Een belangwekkende vraag, die zonder velerlei specialistisch onderzoek moeilijk te beantwoorden valt, 
is in hoeverre het ATW bij verschijning ‘bij’ was. Ook toen al verliepen de technische ontwikkelingen 
razendsnel, en bij de beoordeling van Faassens werk in dit opzicht worden wij bovendien gehinderd 
door onze kennis achteraf. Neem bijvoorbeeld de luchtvaart. Thans weet iedereen dat de Amerikaanse 
gebroeders Wright in december 1903 als eersten een vlucht hebben gemaakt met iets dat naar moderne 
maatstaven als een vliegtuig kan worden beschouwd: de Flyer I (‘Kitty Hawk’). Een blik in een 
moderne encyclopedie leert bovendien dat zij in 1905 al iets veel beters in de lucht hadden, dat een half 
uur kon vliegen en daarbij goed bestuurbaar was. Maar reken maar dat er in die tijd geen gebrek was 
aan halve garen die beweerden het luchtruim te hebben gekozen of dit binnenkort te zullen doen. Niet 
alleen vanuit Europa viel de geldigheid van zulke claims toen moeilijk te beoordelen, want zelfs in 
Amerika lukte het de gebroeders Wright jarenlang niet om zaken te doen met het leger, dat weigerde 
deze fantasten serieus te nemen. Leerzaam is in dit verband de derde druk van de Winkler Prins. Deze 
wijdde in deel 11 (1909) het artikel luchtvaart nog in hoofdzaak aan luchtschepen. De prestaties van de 
gebroeders Wright uit 1905 worden wel genoemd, maar met het commentaar dat hun mededelingen in 
Europa weinig vertrouwen wekten. Pas na demonstratievluchten in Europa in 1908 werd dat beter.10 
Het valt Faassen dan ook geenszins aan te rekenen dat hij nog in 1906, in het artikel luchtballon, 
schreef: ‘Vliegmachines tot nu toe échec geleden.’ In het zeer korte lemma vliegmachine schrijft hij: 
‘Gebouwd volgens het model van een vogel met stuur en beweegapparaten.’ Aan Faassens 
belangstelling voor de vliegkunst lag het niet, want in 1908 wijdde hij een boekje van 50 pagina’s aan 
Graaf von Zeppelin: zijn luchtschip en de verovering van het luchtruim.11 
  
Dat Faassen de actualiteit enigszins volgde, blijkt onder meer uit het artikel mijngas, waarin hij het 
grote ontploffingsgevaar illustreert met de opmerking ‘(Zie laatste ramp “Courrières”).’ Dit slaat op 
een gebeurtenis in 1906, toen in dat Franse plaatsje elfhonderd mijnwerkers om het leven kwamen. 
  
Verder wordt in het kleine supplement als voornaamste aanvulling de draadloze telegrafie behandeld, 
waarbij wordt gerefereerd aan het gebruik van deze techniek tijdens de Russisch-Japanse zeeoorlog 
(1904-1905).  
 
Extraatjes 
 
Oude naslagwerken hebben de onderzoeker weleens een extraatje te bieden in de vorm van onbedoelde 
humor, maar daarvoor is Faassen misschien te nuchter, waarschijnlijk gewoonweg te beknopt. 
Verrassend is zijn opmerking over de buidelwolf: ‘gelijkt veel op een slagershond’. Over de dolk meldt 
hij o.a.: ‘Het is bij uitstek het wapen van den sluipmoord; (Italië, bravi), gehuurde sluipmoordenaars 
om staatk. of andere tegenst. uit den weg te ruimen.’ En macaroni is het ‘voornaamste voedsel van den 
Napolitaan’. Voor de citatenonderzoeker is aardig dat het lemma marschen besluit met ‘Gescheiden 
marcheeren, vereenigd slag leveren’, de Nederlandse weergave van het bekende getrennt marschieren, 
vereint schlagen.12 
 
[p.13]  
De auteur 
 
Over de auteur is verdraaid weinig bekend; wij weten niet eens waar die ‘M’ voor staat. Blijkens het 
titelblad was hij een gepensioneerd artillerist, en dat hij oud-militair was blijkt al uit de ruime plaats die 
hij aan het krijgsbedrijf heeft toebedeeld. De Picarta-catalogus noemt nóg enkele werken van een M. 
Faassen uit die tijd. Dat het hierboven al genoemde werkje over graaf Zeppelin en zijn luchtschepen 
                                                           
10 Instructief is de vergelijking van dit artikel luchtvaart met het artikel vliegkunst in deel 15 (1911), waar sprake is 
van de ‘reusachtige vorderingen’ van de ‘aviatiek’. Volgens ‘particuliere, doch alleszins betrouwbare berichten’ 
zouden er toen met vliegtuigen al snelheden van 130 kilometer per uur en meer zijn bereikt. 
11 Aanwezig in de K.B. (niet gezien). 
12 Waarvan de auteur niet met zekerheid bekend is. 
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van dezelfde auteur is, ligt voor de hand. Verrassender is de vermelding van M. Faassen als vertaler 
van drie romans van Dostojevski: Uit het doodenhuis (Amsterdam, Cohen Zonen 1906), De echtgenoot 
(Cohen z.pl. 1907) en Uit het duister der groote stad (Haarlem, Boissevain 1924).13 Van algemeen 
technisch woordenboek naar Dostojevski’s dodenhuis is een hele stap, maar de kans dat een uitgeverij 
in hetzelfde jaar werk van twee verschillende M. Faassens uitgaf, mag te verwaarlozen heten, en dan is 
de toeschrijving van die andere vertalingen geen probleem meer. Alle drie de vertalingen waren 
overigens, zoals in die tijd gebruikelijk, gebaseerd op Duitse vertalingen. 
 
Zo roept zelfs dit vrij onooglijke boekje bij nadere bestudering een tijdsbeeld op: het stoomtijdperk nog 
in volle glorie, de elektriciteit sterk in opkomst, vliegtuigen nog niet serieus te nemen. Ook de auteur 
heeft contouren gekregen: een gepensioneerd artillerist met hart voor krijgsmacht en techniek, die 
bovendien – waarschijnlijk om den brode, maar toch – drie Russische romans uit het Duits vertaalt. 
Veel blijft echter onduidelijk, met als grootste raadsel waarom van heel het dierenrijk nu juist boa, 
brilslang, buffel, buidelwolf, dolfijn, mammoet, motten, muildier, muilezel en vogels tot deze kleine 
ark zijn toegelaten. Zo nu en dan klinkt tussen alle zakelijke informatie een persoonlijke noot, zoals de 
klaroenstoot waarmee het artikel technologie besluit: 
 

Door vooruitgang natuur- en scheikunde begin 19de eeuw, begon de zuivere wetenschap haren geweldigen 
invloed op industrie te doen gevoelen, welke wij tegenwoordig tot het toppunt van bloei en kracht daardoor zien 
opgevoerd. 

 
 
 
NOGMAALS : C.A. BACKERS VERKLAREND WOORDENBOEK VAN 
WETENSCHAPPELIJKE PLANTENNAMEN   
 
Jan van Donselaar 
 
In De Woordenaar van oktober j.l. gaf Jan Posthumus een korte beschrijving van de toen juist 
verschenen heruitgave van het bovengenoemde boek uit 1936, nu voorzien van een inleidend hoofdstuk 
door de plantensystematicus J.F. Veldkamp, verbonden aan het Nationaal Herbarium in Leiden. Graag 
voldoe ik aan het verzoek er ook mijn licht nog eens over te laten schijnen, mede als (of juist als) 
botanicus, zij het geen systematicus maar ecoloog. Ik zal me daarbij concentreren op enige punten die 
vooral voor taalkundigen, i.h.b. lexicografen van betekenis kunnen zijn. Eveneens met het oog op 
laatstgenoemden, in het bijzonder degenen die het boek nog niet gekocht hebben en Veldkamps 
toelichting nog niet hebben kunnen lezen, behandel ik vooraf enige fundamentele begrippen, die dan in 
de verdere tekst niet nog eens omschreven hoeven te worden. 
 
Plantensystematiek en nomenclatuur 
 
De plantensystematiek onderscheidt natuurlijke plantensoorten, beschrijft die aan de hand van vooral 
direct waarneembare eigenschappen en rangschikt ze op grond van deze in een hiërarchisch systeem. 
Hoe meer twee soorten in essentiële eigenschappen op elkaar lijken, hoe dichter ze in het systeem bij 
elkaar staan. Sinds kort worden hierbij waar mogelijk ook eigenschappen van het erfelijke materiaal 
(DNA) betrokken. Daardoor kan het systeem steeds meer de wezenlijke verwantschapsverhoudingen 
en de daarachter werkzame evolutie weerspiegelen.  
  
Als gezegd, de soort is het uitgangspunt. Nauw verwante soorten worden samengevoegd tot een 
geslacht (genus), nauw verwante geslachten tot een familie, enzovoort, naar een steeds hoger niveau 
van integratie. Een soort kan ook onderverdeeld worden in ondersoorten. De verzamelnaam voor alle 
hier genoemde en niet genoemde hiërarchisch gerangschikte eenheden is taxon, meervoud taxa. Alle 
taxa hebben een wetenschappelijke naam in het Latijn of in een meer of minder gelatiniseerde vorm 
van een andere taal. De naam van een soort bestaat uit twee woorden, te weten de naam van het 
geslacht waartoe deze behoort, geschreven met een hoofdletter, en een epitheton (of soortaanduiding), 
tegenwoordig geheel geschreven in kleine letters. 
   
                                                           
13 Zie E. Waegemans & C. Willemsen, Bibliografie van Russische literatuur in Nederlandse vertaling 1789-1985 
(1991): nr. 695 (De echtgenoot, 1907, herdruk 1918; in elk geval tot 1985 de enige Nederlandse vertaling van dit 
werk), nr. 768 (Uit het doodenhuis, 1906), nr. 769 (Uit het duister der groote stad, 1924). Picarta vermeldt alleen 
de laatste twee. 
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Bij Backer gaat het om de alfabetische opsomming van een zekere zeer grote hoeveelheid [p. 14] 
wetenschappelijke familienamen, geslachtsnamen en epitheta, met hun Nederlandse vertaling en 
eventueel nadere en dan vaak zeer belangwekkende uitleg. Hij zit daarmee op het kruispunt van twee 
wetenschappen, de biologie en de taalkunde, meer in het bijzonder de plantensystematiek en de 
lexicografie. Voor mij is dit boek dan ook een weergaloos vette kluif, waarin ik telkens weer met 
wellust mijn tanden zet. 
 
Titel en inhoud 
 
Eerst iets over de titel. Als het erom gaat te voorkomen dat men zou denken met een flora, dus een 
determinatiewerk te doen te hebben, is, zoals Posthumus schrijft, de titel van het boek (zie boven) 
duidelijk genoeg. Voor de nu gekozen ondertitel geldt dat slechts bij benadering. Die luidt De namen 
van de in Nederland en Nederlands-Indië in het wild groeiende en in tuinen en parken gekweekte 
varens en hogere planten. Met ‘hogere planten’ worden hier planten bedoeld die zich voortplanten door 
zaad, in tegenstelling tot onder meer de varens die dat doen door sporen.  
   
Dat woordje ‘de’, twee keer, had niet in die ondertitel moeten staan. Toen het boek in 1936 uitkwam, 
wachtten er in het door Backer bestreken gebied nog duizenden bij de wetenschap onbekende 
plantensoorten op hun ontdekking en dus ook benoeming. Verder suggereert de ondertitel, en niet 
geheel ten onrechte, dat het boek behalve op Nederland alleen betrekking heeft op Oost-Indië. 
Niettemin, hoewel ‘De West’ niet expliciet ter sprake komt, bevat het hier en daar toch de naam van 
een plantengeslacht dat in Indonesië niet vertegenwoordigd is maar in Suriname en/of de Nederlandse 
Antillen wel. Er zijn ook namen van geslachten opgenomen waarvan geen enkele vertegenwoordigende 
soort waar dan ook op toenmalig Nederlands territoir te vinden was (en is), en dat betreft dan niet 
alleen eponiemen. Laat ik over die laatste verder gaan. 
 
Eponiemen : vernoemers en vernoemden 
 
Backer heeft veel werk gemaakt van de woorden die als naam van een geslacht of als epitheton bij een 
soort ontleend zijn aan de naam van een persoon. Hij beschouwde dat dan ook als een van de 
doelstellingen van zijn boek : ‘... het dankbaar bewaren van de gedachtenis van lieden die zich voor de 
botanische wetenschap verdienstelijk hebben gemaakt.’ Gelukkig voor ons heeft hij daarbij, als al 
gezegd, zijn in de ondertitel bedoelde grenzen ruim overschreden. Die eponiemen behoren immers voor 
taalkundigen tot de interessantste trefwoorden uit het boek. Zelf is hem de eer vernoemd te worden 
royaal ten deel gevallen : er bestaat een geslacht Backeria en 15 maal gebruikte een vakgenoot backeri 
als epitheton. 
   
Het is wel goed erop te letten wat, voorafgaande aan de publicatie van een als nieuw bevonden soort of 
ander taxon, het werkelijke aandeel van de vernoemde is geweest. Na het vinden (in ‘het veld’) volgt er 
namelijk een reeks van tussenstappen - verzamelen, conserveren, bestuderen, vergelijken, indelen, be-
schrijven, benoemen - voordat er gepubliceerd kan worden. Met het gegeven dat in principe al deze 
stappen door verschillende personen gemaakt kunnen zijn, wordt wel eens slordig omgesprongen. Om 
duidelijk te maken wat ik bedoel, ontleen ik gemakshalve en terwille van de controleerbaarheid een 
voorbeeld aan Backer zelf. Hij vermeldt onder margarethae, dat de beschrijver/benoemer van de soort 
Alsophila margarethae deze genoemd heeft naar ene Margarete die de echtgenote was van de vinder, 
A.W. Nieuwenhuis. Elders in het boek - zie het trefwoord nieuwenhuisii - blijkt echter, dat de plant 
gevonden moet zijn door een lid van het daartoe aangestelde deskundige personeel dat Nieuwenhuis, 
een etnoloog, op zijn expedities op Borneo vergezelde. Ik vermoed dat iets dergelijks al vele malen en 
overal op de wereld heeft plaats gehad en nog zal hebben. 
 
‘Iedereen die een nieuw “taxon” denkt te hebben ontdekt (...) mag er zelf een naam voor verzinnen’ 
(Veldkamp). Hier komt een element om de hoek kijken dat vroeger vaak een rol speelde, maar 
tegenwoordig veel minder, namelijk dat de vernoemer een feitelijke of morele verplichting had 
tegenover de vernoemde. Het lag bijvoorbeeld toch voor de hand, dat het geslacht Deutzia, door C.P. 
Thunberg in 1784 onderscheiden, die naam ontleende aan de vooraanstaande Amsterdammer Jean 
Deutz; die immers had de reis en het onderzoek voorafgaande aan deze ‘ontdekking’ grotendeels 
gefinancierd. 
  
Het is wel een goed gebruik geworden zich ervan te vergewissen of een nog levende vernoembare zich 
met de voorgestelde naam zou kunnen verenigen. Toen prinses Juliana zich in 1936 verloofde met 
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prins Bernhard en de Utrechtse botanici het plan opvatten om deze beiden te vernoemen, stelde een 
grapjas besmuikt voor een nog onbeschreven soort van het geslacht Gymnosiphon naar de prins te 
noemen, Gymnosiphon bernhardi dus. Ze hebben het maar niet gedaan en een soort uit een ander 
geslacht gekozen. Een recenter en decenter voobeeld betreft de Utrechtse hoogleraar [p. 15] P.J.M. 
Maas. Die stuurde een onbeschreven orchidee naar de specialist Pabst in Brazilië en kreeg hem terug 
met als voorgestelde naam Sarcoglottis maasii. Maar Maas liet Pabst weten, dat hij de plant niet in z’n 
eentje had gevonden maar samen met een collega, te weten zijn vrouw. Toen werd het Sarcoglottis 
maasorum. Ik denk dat dit geval in zijn soort een unicum is. 
 
Uitspraak 
 
Het is opmerkelijk dat Backer meer dan twee-derde van zijn ‘Toelichting’ wijdde aan de uitspraak van 
de wetenschappelijke namen. Hij constateerde dat zelfs vakmensen daarbij ook toen al vele fouten 
maakten, vooral bij het leggen van de klemtoon. Dat deden ze alsof het Nederlandse woorden betrof - 
en zo doen ze (we) het nog steeds. Even opmerkelijk is, dat hij de belangrijkste oorzaak daarvan óók al 
blijkt te hebben onderkend, namelijk dat de scheppers en gebruikers van die namen in hun opleiding 
verstoken waren gebleven van een in dezen toch wel nuttige klassieke achtergrond. En daar wilde hij 
alsnog wat aan doen, hoewel hij blijkens zijn tekst besefte dat het tij al niet meer te keren was. NB: 
Wageningse botanici plachten elkaar indertijd, dankzij de ‘verkeerde’ klemtoon bij Ájuga, 
onbekommerd als afscheidsgroet toe te roepen : ‘Ajú!, ga!...rep t(h)ans!’, de wetenschappelijke naam 
voor het ‘zenegroen’. 
   
Wat ook toenemend een rol speelt is, dat steeds meer oorspronkelijk uitheemse planten in onze 
huiskamers, tuinen en parken verschijnen met wetenschappelijke (althans geslachts)naam en al, die dan 
mijns inziens terecht en taalwetenschappelijk verklaarbaar vernederlandst wordt uitgesproken, namelijk 
zoals door de toeleverende bloemisten, kwekers en importeurs. Nicoline van der Sijs, aan wie we het 
herverschijnen van dit bijzondere boek te danken hebben, wijst daarop al in haar ‘Voorwoord’. Maar 
een specialist zal toch niet licht thuis praten over een cyclámen, een réseda en een clemátis en op zijn 
werk over Cýclamen, Reséda en Clématis. 
   
Volkse uitspraken kunnen wèl verrassend zijn! Denk aan de Engelsen en de Amerikanen die een ook 
maar enigszins natuurgetrouwe uitspraak van Fuchsia/fuchsia (genoemd naar Leonard Fuchs, 1501-
1566) niet over hun lippen kunnen krijgen en spreken van ‘fjoesje’.  
 
Eén of meer juiste namen ? 
 
Veldkamp stelt, dat een taxon maar één juiste wetenschappelijke naam kan hebben. Het zou voor de 
lexicograaf, die aan een (al dan niet gestandaardiseerde) volksnaam als gebruikelijk de juiste 
wetenschappelijke naam wil toevoegen, prettig zijn als hij/zij die dan óók onderscheiden kon in geval 
er meerdere in omloop blijken of lijken te zijn. Grofweg kan het dan gaan om drie elkaar overlappende 
verschijnselen, waarvan Veldkamp er twee expliciet noemt: de oudste naam is op grond van een 
nomenclatorische prioriteitsregel de juiste, òf een latere is de juiste als die berust op een andere, 
inmiddels algemeen aanvaarde opvatting over de plaats van het taxon in het algehele systeem. Een 
derde zit bij Veldkamp enigszins verborgen. Specialisten kunnen op grond van verschillend gewogen 
criteria over de hiervoor bedoelde plaats van mening verschillen, met als gevolg meerdere ‘juiste’, of 
beter gezegd ‘geldige’ namen. Ook overal elders waar nomenclatuurregels bestaan volgen die uiteraard 
de systematische indeling van de betreffende objecten, niet omgekeerd. Het moge de lexicograaf 
duidelijk zijn, dat hij/zij in het geval van twijfel over de status van een wetenschappelijke naam, er niet 
zelf maar een slag naar moet slaan, maar een specialist moet raadplegen. 
   
Het moet me hier wel van het hart, dat Veldkamps toelichting, zeker bij dergelijke kwesties, wat 
uitgebreider en gedetailleerder had mogen zijn. De gelegenheid om in het bijzonder de lexicologen en -
grafen onder de botanische leken de helpende hand te reiken, is niet ten volle benut. 
 
Taalkundige belangstelling bij plantensystematici ? 
 
Hoe kijken plantensystematici, in het bijzonder de hedendaagse, aan tegen een boek als het 
onderhavige ? Ik had mijn vermoedens en ik ben die gaan verifiëren bij een achttal van mijn oud-
collega’s en andere onderzoekers van wat nu heet Projectgroep Herbarium van de Universiteit Utrecht. 
We hadden een gesprek toen ik hen tijdens hun gezamenlijk lunchpauze opzocht. Mijn bevindingen 
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waren niet bemoedigend. Slechts een van hen had vaag wel eens van het boek van Backer gehoord - dat 
uit 1936 staat in hun bibliotheek! - niemand wist van de heruitgave. Mijn betoog dat het toch een 
belangwekkend onderwerp betrof, juist ook voor lieden die dagelijks en beroepsmatig bij die 
naamgeving betrokken zijn, vond weinig weerklank. Voor hen waren die namen weinig meer dan een 
effectieve administratieve neerslag van wetenschappelijke bevindingen.Toch kan ook de 
plantensystematische nomenclatuur, en vooral de ontwikkeling daarvan, in een ruimer cultureel en 
historisch perspectief bezien worden.   
  
[p. 16] Wellicht zou een soortgelijk onderhoud met Leidse plantensystematici wat positiever zijn 
uitgevallen. Die werken immers nog steeds aan de Flora Malesiana. Maar dat kan ik dan weer moeilijk 
rijmen met een uitspraak van Veldkamp waar hij schrijft over Backers bijdragen aan het voormalige 
tijdschrift De Tropische Natuur. Deze komt daarin z.i. naar voren als een veel interessantere persoon-
lijkheid ‘dan uit dorre flora’s en woordenboeken afgeleid kan worden.’ Ik ken geen dorre flora’s (wel 
letterlijk dorre herbariumexemplaren) en al evenmin dorre woordenboeken (het hier behandelde wel 
het allerminst!). Verder prijst hij Backer omdat die met grote inzet vele planten op een tropisch eiland 
als Java verzamelde, ‘... geen sinecure : de temperatuur is moordend ...’. Het is maar waar je van houdt. 
Ik heb jarenlang het voorrecht genoten in een tropische wildernis onderzoek te mogen doen, ook als 
verzamelaar, en ik ben nog steeds springlevend. 
 
C.A.Backer. Verklarend woordenboek van wetenschappelijke plantennamen. AmsterdamAntwerpen: 
L.J. Veen, 2000, xxxv + 664 pp. ISBN 90-204-5846-9. ƒ89,90. 
 
 
BOEKBESPREKINGEN 
 
DE NIEUWE WOORDEN-INDUSTRIE 
 
Jan Posthumus 
 
Ton den Boon. Taal van het jaar nul. Kroniek van het Nederlands in 2000. Utrecht/Antwerpen: Van 
Dale Lexicografie. 2001. 121 pp. ISBN 90-6648-995-2. ƒ20,-.   
Ewoud Sanders. De taal van het jaar. Nieuwe woorden en uitdukkingen, ed. 2001. Am-
sterdam/Antwerpen: L.J. Veen. 2001. 142 pp. ISBN 90-204-5716-0. ƒ24,90. 
Frank Bierens en Mo Veld. Gigataal. Stijlwoordenboek voor het nieuwe millennium. Amsterdam: 
Prometheus. 1999. 96 pp. ISBN 90-5333-822-5. ƒ15,30 
 
Inleiding 
 
In mijn recensie-artikel ‘Oude en nieuwe woorden’ (De Woordenaar, 4/1, mei 2000, 21-26) begroette 
ik de verschijning van Ewoud Sanders’ Taal van het jaar [1999], als begin van een jaarlijks voort te 
zetten reeks. Voordat het tweede deel kon uitkomen, werden we verblijd, sommigen misschien 
opgeschrikt, door een gelijksoortig werkje uit de stal van Van Dale. Omdat Van Dales Taal van het 
jaar nul als nieuwjaarsgeschenk moest dienen, moest de kopij ruim voor die tijd zijn bewerkt en 
ingeleverd. De inleiding (p. 8) vertelt ons inderdaad dat het basismateriaal is ontleend aan ‘het grootste 
deel van de jaargang 2000’ van vijf daarvoor uitgekozen dagbladen. Hoe ver precies dat grootste deel 
zich uitstrekt wordt niet gezegd. We vinden bij geciteerde passages nog wel een paar dateringen van 
midden november, maar dan zijn we natuurlijk al op het punt dat in de kopij op een laat moment enkele 
gegevens alsnog konden worden tussengeschoven. Door de deadline die gehanteerd moest worden 
krijgen we toch een paar onsjes minder dan de titel ons voorspiegelt. Dit wordt enigszins verbloemd 
met de volgende passage (eveneens p. 8) : ‘[Er is gekozen] voor een kroniekvorm […] waarbij het 
structurerende principe nu eens niet de 26 letters van het alfabet, maar de 52 weken van het jaar zijn.’ 
Het lijkt alsof van week tot week is nagegaan welke nieuwe woorden binnenkwamen, maar dat is niet 
het geval. Het betekent niet meer dan dat het boek 52 stukjes bevat, die, gerangschikt rond 
sleutelwoorden, de ‘kroniek van het jaar’ moeten vormen. Het hadden er even goed 45 of 55 kunnen 
zijn, maar de pr-afdeling van Van Dale zag duidelijk nut in de symbolische waarde van het getal 52. 
Als dit een ‘structurerend principe’ mag heten, dan is het dat toch slechts in zeer oppervlakkige zin.    
     
Niettemin is dit boekje een waardevol nieuwjaarsgeschenk, dat wijder de wereld is ingestuurd dan 
gewoonlijk. Het werd niet alleen toegestuurd aan de relaties van Van Dale zelf, maar werd ook als 
nieuwjaarsattentie verspreid door het boekliefhebbersgenootschap De Roos. Bovendien, en dat was tot 
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dusver beslist niet gebruikelijk, werd het in wat andere uitdossing ook nog uitgebracht als 
handelseditie. 

  
Twee verschillende boekjes met de woorden van het jaar 2000 geven een mooie gelegenheid tot 
vergelijking. Wie de werken naast elkaar legt constateert aanmerkelijke verschillen in de selectie zowel 
als de wijze van presentatie van de nieuwe woorden.  
 
Verschil in presentatie 

 
Wat dit laatste betreft, heeft Den Boon, op vergelijkbare wijze als in Het ABC van het geheugen (zie 
De Woordenaar, 4/1, p. 21) zijn materiaal ondergebracht in columnachtige hoofdstukjes; Sanders 
presenteert de materie in alfabetisch geordende trefwoordartikelen. Dit heeft ook implicaties voor de 
inhoud: terwijl Sanders zich louter laat leiden door datering en frequentie, laat Den Boon in zijn meer 
[p. 17] essayistische aanpak bepaalde nieuwe woorden onbeschreven omdat ze niet in een column 
passen. Hij noemt hier (p. 8) – als Sanders ze wel heeft is [S] toegevoegd - crackkelder, 
dromedarisrennen, esomeprazol, flipperkastsituatie, generatiefonds [S], huiskamervoyeurisme, 
koopdorp, muisplek, plassticker [S], scanpen [S] en zoenzucht. Opvallend onbesproken – een reden 
wordt niet gegeven – blijven ook vijf van Den Boons naar frequentie gerangschikte toptienlijst van 
nieuwe woorden (p. 10). Het betreft de nummers 2. I love-you-virus [S], 3. internetmarktplaats, 6. 
webwinkelen [S. vond het met verbindingsstreepje in 1999], 9. dochterpagina en 10. internetstatuut. Of 
al deze woorden inderdaad opgenomen dienen te worden heeft er ook mee te maken – ik kom op dat 
punt nog terug – of ze een voldoende specifieke betekenis hebben, of ze meer zijn dan vrij te vormen 
‘gelegenheidssamenstellingen’.  
    
Den Boons 52 informatieve stukjes zijn steeds geconstrueerd rond een bepaald onderwerp al dan niet 
gesymboliseerd door een karakteristiek woord. Column 28 ‘Fietsen is oorlog’ (p. 67-68) verenigt 
bijvoorbeeld fietsaftrek (in de nieuwe belastingregeling), fietsmolens (een nieuw soort fietsstalling), 
publieksfietsen, fietsvoetbal (al uit 1995, zegt Den Boon; maar in ongeorganiseerd verband toch beslist 
ouder?) beukfietsen en bikewar. Sanders heeft ze geen van alle, maar vermeldt wel het 
fietsknooppuntensysteem, een uit België afkomstige bewegwijzering die bezig is het zuidelijk deel van 
Nederland te veroveren. Soms zijn begrippen ietwat geforceerd bijeengebracht, zoals in column 6 
‘Vadercentra en moedermacht’ (p. 23-24). Wat een vader in zo’n centrum precies te zoeken heeft kan 
men overigens beter nalezen in Sanders (p. 107), en moedermacht lijkt een wat te toevallige 
samenstelling om opname te verdienen. Ook komt het voor dat een onderwerp dat den Boon heeft 
gekozen voor zijn ‘kroniek van het jaar’ slechts een gering gehalte aan woordinformatie bevat. Zo 
levert column 32 ‘Dichter des vaderlands’ (p. 75-76) alleen landsdichter als nieuw woord.  
 
Opsporing en verwerking van het materiaal 
 
Dat er enig verschil bestaat tussen de twee jaartaalkronieken is te verwachten. Dat de inhoudelijke 
overeenkomst uiterst gering blijkt is toch wel schokkend. Deze kan worden afgemeten aan de indexen, 
waarin alle woorden staan die ter sprake zijn gekomen. Het zijn er 721 bij Sanders, tegenover 364 bij 
Den Boon. Alleen Sanders vermeldt hoeveel daarvan nieuw zijn: ‘ruim 400’, precies geteld, naar 
Sanders mij meedeelt, 404. In de index van Den Boon lijken uitsluitend de nieuwe woorden 
opgenomen; het zijn namelijk degene die vetgedrukt in zijn teksten staan, een typografische 
onderscheiding die wordt gehanteerd om nieuwheid aan te geven. Uit deze getallen is ook af te leiden 
dat Sanders meer aandacht schenkt aan de historische dimensie. Waar toepasselijk vermeldt hij 
namelijk, compleet met jaartal, verwante woorden die al eerder waren verschenen. Als we ons op de 
nieuwe woorden concentreren, blijkt dat de beide boekjes er slechts 53 gemeenschappelijk hebben. Dit 
komt neer op 13% van Sanders’ bestand aan nieuwe woorden, een kleine 15% van Den Boons bestand.  
    
Hoe is dit frappante inhoudelijke verschil te verklaren? Twee factoren spelen hier een rol. Ten eerste de 
wijze van opsporing van de nieuwe woorden, ten tweede de beslissing welke voor behandeling in 
aanmerking komen. Beide auteurs betrekken computerbestanden in hun werkwijze, zij het op 
verschillende manier.     
    
Den Boon gebruikt de computer om een basisbestand van nieuwe woorden te creëren. Daarvoor is 
vergelijking nodig met een verzameling van al bestaande woorden. Als zodanig kon het totale 
aanwezige gedigitaliseerde Van Dale-bestand dienen. Welke stappen daarbij werden doorlopen wordt 
in detail (pp. 8-9) uiteengezet. In het kort komt het hier op neer dat de computer werd losgelaten op het 
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al genoemde ‘grootste deel van de jaargang 2000’ van vijf landelijke dagbladen, en dat uit het zo 
gevonden kolossale bestand allereerst de woorden werden verwijderd die al bij Van Dale bekend 
waren, en vervolgens degene die al vóór 1 januari 2000 werden aangetroffen.  
 
Om het boekje tot stand te brengen moesten vervolgens meer subjectief gekleurde beslissingen worden 
genomen. Uit het via de computer verkregen zeer omvangrijke basismateriaal werden ‘handmatig’ de 
kernwoorden gezocht voor de 52 stukjes die tezamen de ‘kroniek van het Nederlands in 2000’ zouden 
gaan vormen. Zoals we zagen, vielen daarbij woorden uit de boot die niet in de columns pasten. Om de 
stukjes meer body te geven werd rond de uitverkoren woorden nog aanvullend materiaal gebruikt uit 
andere publicaties in de Nederlandse Persdatabank.  
   
Sanders gaat anders te werk. Hij zoekt de nieuwe woorden niet met de computer, maar kijkt zelf uit 
naar mogelijke kandidaten. Hij wordt daarbij geholpen door een aantal speurders die hun buit bij hem 
deponeren. Dat op die manier woorden worden gemist die Den Boon wel heeft gevonden is zeer wel 
mogelijk. Vervolgens wordt de computer aan het werk gezet om vast te stellen of de aangeleverde [p. 
18] woorden werkelijk nieuw zijn en of ze met de nodige frequentie worden gebruikt. Hiervoor wordt 
een veel groter bestand uit de Persdatabank doorzocht dan de vijf landelijke dagbladen van Den Boon. 
Het is derhalve goed mogelijk dat Den Boon woorden als nieuw opvoert die dat volgens Sanders niet 
zijn. 
   
Nieuwvormingen in soorten 
 
De meeste nieuwe woorden ontstaan door samenstelling van twee oude. Samenstellingen zijn ad 
libitum te vormen, hoeven niet allemaal in de woordenboeken en dienen ook niet zonder meer in 
jaartaalboeken te worden opgenomen. Ze verdienen vermelding als ze een nieuw voorwerp benoemen, 
zoals het uitschuifurinoir (S. 104-105) of de fietsmolen (een soort stalling; B. 67), of een nieuw 
fenomeen, zoals de deukdij (B. 51; S. 41-42) of de combinatiekorting (B. 80; S. 33). Deze laatste vrij te 
vormen samenstelling schijnt januari 2000 voor het eerst in de krant te zijn verschenen. Het kreeg 
namelijk een specifieke betekenis in de nieuwe belastingwet als benaming voor de ‘fiscale korting voor 
mensen die arbeid en zorg voor kinderen combineren’ (S. 33). Zelf gebruikte ik het voordien als 
aanduiding voor de korting die ik van mijn verzekeringsmaatschappij kreeg omdat ik daar meer dan 
één soort verzekering had lopen. Men zou kunnen zeggen dat het woord combinatiekorting in 2000 is 
gepromoveerd van (niet geattesteerde) gelegenheidssamenstelling tot samenstelling met specifieke 
inhoud.  
    
De grens tussen die categorieën ligt niet absoluut vast. Moet bijvoorbeeld de crackkelder mee? (Het 
komt voor in B. 8 als een van de woorden die zijn weggelaten als niet passend in een column.) Als het 
gewoon maar een kelder was waar toevallig crack werd gebruikt, dan niet. Maar omdat deze ook werd 
gepresenteerd als een min of meer geinstitutionaliseerde plek waar die drug in Rotterdam gebruikt kon 
worden, dan eventueel toch maar wel. Verschillende inschatting bij Den Boon en Sanders omtrent de 
status van dit soort woorden zal zeker van invloed zijn geweest bij het opnamebeleid. Beiden ontzien 
zich overigens niet bepaalde gelegenheidssamenstellingen, soms ook weinig frequente, mee te nemen 
als ze in een groter kader passen, bij Sanders als satellieten bij een specifiek trefwoord, bij Den Boon in 
het lossere verband van de column. 
 
Andere nieuwvormingen vind men bij de afkortingen (zie het lijstje beneden), die tegenwoordig, 
misschien mede onder Engelse invloed, meer opgeld doen dan vroeger. Opvallend in dit opzicht is het 
op dit moment algemene gebruik van de afkorting MKZ voor de ziekte die vroeger toch normaliter 
voluit werd geschreven. Weer een ander nieuwvormingsproces berust op de speelse verdubbeling van 
bepaalde affectieve woorden. Sanders noemt hier (p. 103-104), naast het al oudere toppie, het nieuwe 
toppie-joppie, toppie-oppie, toppie-top, allemaal aanduidingen dat iets piekfijn voor elkaar is. De eerste 
twee lijken overigens weinig anders dan spellingvarianten, waarin de glijklank [j] tussen de twee 
klinkers naar believen al dan niet gespeld kan worden. Denk aan de vroegere ‘progressieve spelling’ 
Tejo voor Theo. Het verband met Popie-Jopie (aangenomen door S. ibid.) lijkt me niet sterk. Daar 
hadden beide helften een reële betekenis en deed de j niet voor spek en bonen mee.  
 
Resumé van de verschillen 
 
Laat ons ondertussen de meer concrete verschillen tussen de beide boekjes even op een rij zetten: [S. = 
Sanders; B. = Den Boon] 
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-  S. beslaat het volledige jaar 2000. 
   B. slechts ‘het grootste deel’ (p. 8). 
-  S. bevat 180 woordartikelen, die alle een nieuw woord presenteren met soms nog verwante nieuwe 
vormen.  
   B. bevat 52 ‘columns’ waarin een gevarieerd aantal nieuwe woorden bij elkaar is geplaatst.  
-  S. plaatst het nieuwe woord waar toepasselijk in een historisch kader. Het historisch perspectief 
wordt ook gediend doordat S. onderdeel is van een doorlopende reeks.    

B. richt zich op het nu, met geringere historische orientatie.  
-  S. geeft een groot aantal afkortingen, soms geheel nieuwe, soms uitgaande van een nieuwe markante 
samenstelling. Wij noemen hier als voornaamste de clusters bij B2B, cd (nieuwe ontwikkelingen), 
DNA, GPRS, GSM, SMS, TMT, UMTS.  

B. heeft alleen TMT, welk woord door de mazen van het vangnet schijnt te zijn geglipt dat woorden 
met hoofdletter buiten de deur moest houden.  
-  S. heeft meermaals aparte langere citaten die context en woordbetekenis ruim illustreren. 
   B. citeert nauwelijks minder, maar verweeft de vaak kortere aanhalingen in het verhaal.    
-  S. heeft ook het Internet nagezocht op nieuwe woorden.  
   B. heeft die bron niet benut.         
 
Belang van het internet 
 
Van deze laatste bron geeft Sanders hoog op. ‘Internet het voornaamste podium voor taalvernieuwing’ 
begint het persbericht zelfs. Hij [p. 19] is zich bewust van het gevaar dat zo het jargon van ‘kleine 
specifieke groepen’ (p. 11) wordt betrapt. Maar dat is volgens hem slechts zelden het geval: 
‘Integendeel, de verbreiding van een woord is op internet vaak beter te volgen dan in een krant, want 
die wordt door een veel kleinere groep mensen gemaakt.’  Niettemin hebben enkele woorden die met 
een sterk beroep op hun frequentie op het internet zijn opgenomen toch enigszins een jargonkarakter. 
Wat te denken van weblog (‘soort digitaal dagboek met korte recensies van bezochte websites’), die 
absolute kraker, die met 4297 vermeldingen (7 x krant, 4290 x internet) in de topveertig (p. 12) op 
nummer 1 staat? Wat veroorzaakt een tot deze proporties opgeblazen getal, vraagt men zich af. Het 
begrip blijkt overigens allerminst nieuw - ‘Weblogs zijn zo oud als het web’ luidt een citaat (p. 116) – 
maar het stond pas in 2000 voor het eerst in een Nederlandse krant. Hebben de journalisten die onze 
dagbladen zo ruim van cyberinformatie voorzien dat woord misschien zo lang onder zich gehouden 
omdat het als typisch vakjargon werd beschouwd? Zo’n luchtje hangt er nog wel een beetje aan.  
    
Een ander punt dat hier opduikt is of aanwezigheid in de krant niettemin de eerste voorwaarde voor 
opname blijft. Dat lijkt niet onverstandig, want zo wordt enige garantie gegeven voor bredere 
verstaanbaarheid. Een opgenomen woord dat sterk op het internet leunt is serviceability. Het stond 
slechts in één krant, maar kreeg zijn plaats (p. 11) op grond van 39 vindplaatsen via de zoekmachine 
Google. Ook bij yettie (p. 119), enkele malen in de pers gesignaleerd, verwijst Sanders naar het 
internet: ‘Voor wie denkt dat yettie een obscuur woord is: op internet komt het op vele honderden 
pagina’s voor.’ 
 
Nog enkele kleine puntjes 
 
Yettie (‘young entrepreneurial technocrat’) is een van de Engelse woorden (tezamen 16,6 %) die in 
2000 zijn binnengekomen. In de trant van dinky (‘double income, no kids’) en vele andere, is het 
opnieuw een leuk bedacht acroniem waarvan af te wachten is of het een blijver zal zijn. Jammer dat 
niet even werd vermeld dat het gevormd moet zijn met een knipoog naar die andere yeti, ook bekend 
als de ‘Abominable Snowman/Verschrikkelijke Sneeuwman’, die in het Himalayagebergte huist.     
    
Ook elders zou men soms iets meer informatie wensen. Hoe precies kwam het begrip beleidsporno (B. 
41; niet in S.) te pas in het interview van Maartje van Weegen met Beatrix? Waarom heeft een 
schalenmast (een soort zendmast; S. 89; niet in B.) die naam? Zitten er ‘schalen’ of ‘schotels’ aan 
bevestigd? En hoe heten communicatiemasten van deze aard dan die al sinds vele jaren bij KPN-
instellingen staan?   
 
Merkwaardig is dat B. het woord sportisme (p. 45) opvoert met de bekentenis dat hij niet weet wat het 
precies betekent. Vanwege het verband met Australië en de Olympische Spelen zal het te maken 
hebben met de daar heersende overmatige belangstelling voor de sport, maar alleen citaten, die helaas 
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niet worden verstrekt, zouden hier zekerheid kunnen verschaffen. S. voert het werkwoord pitbullen (p. 
81) op (niet in B.) in de voetbalcontext: ‘[Ik zag Edgar] Davids poedelen in plaats van Pitbullen’, 
werkwoorden die hier moeten betekenen ‘zich gedragen als het dier in kwestie’. Pitbullen betekent hier 
echter niet ‘een en ander scherp bewaken’, maar ‘agressief te keer gaan’.        
 
Neerslag van opzienbarende gebeurtenissen   
 
Of de opgenomen woorden eendagsvliegen of blijvers zijn is vaak niet te voorspellen. Het vlinderbiljet 
(B. 103, S. 113-114), het zo ongelukkig geconstrueerde stembiljet dat Gore in Florida stemmen kostte, 
zal wel nooit meer terugkomen, maar het woord wordt terecht gememoreerd als opzienbarende 
verschijning in het jaar 2000. Blijvers zijn misschien enkele woorden die binnenkwamen in het kader 
van de nieuwe belastingwet. De combinatiekorting is al genoemd, beide boekjes noteren ook de 
meesleepregeling of meetrekregeling. In verband met de tariefboxen die gaan gelden spreken beide ook 
nog van boxdrainage. Den Boon, die steeds een bepaald onderwerp behandelt, kan alles wat hier speelt 
handig bijeenzetten in het hoofdstukje ‘De groeneblaadjesproblematiek’ (p. 79-80), meer een amusante 
dan een verhelderende titel, en vermoedelijk geen woord met toekomst. Sanders, die per woord 
rangschikt, geeft wat dwarsverwijzingen. Buiten de zojuist genoemde gemeenschappelijke woorden 
maken beiden overigens een nogal verschillende keuze.  
   
In augustus trad ook de wet in werking die regelde onder welke voorwaarden personen die zonder 
daarvoor specifiek opgeleid te zijn voor de klas zouden mogen staan. Dit bracht het begrip zij-
instromer, dat moet staan te trappelen aan de poorten van Koenen en Van Dale, weer sterk onder de 
aandacht. Helaas krijgen we van dat recente woord geen sneak preview in de jaartaalboekjes. 
Desgevraagd deelde Sanders mee, dat het heeft behoord tot de ruim zeventig procent van de bij hem 
aangeleverde woorden die afvielen wegens ouderdom. Het werd namelijk [p. 20] al in 1994 gevonden. 
Dit drukt ons weer met de neus op het feit dat prominente jaartaalwoorden alleen mogen meedoen, als 
ze in dat jaar voor het eerst komen kijken. Toch jammer dat in de inleiding niet even het doopceel van 
dit node gemiste woord werd gelicht.   
 
Objectief en subjectief 
 
In het schematisch overzicht hierboven zijn een aantal objectieve factoren genoemd die 
verantwoordelijk waren voor het grote verschil tusen de beide boekjes. Met hun verschillende 
werkwijze hebben beide onderzoekers een objectieve ondergrond voor hun werk gelegd. Er is door 
beiden heel wat afgeteld, zij het in verschillende bestanden en misschien zelfs op wat verschillende 
wijze. Men is nogal verrast dat met uitzondering van de gelegenheidssamenstelling 
bereikbaarheidsoffensief (de plannen ter bestrijding van files) Den Boons ‘top-tien’ (p. 10) niet eens 
terug te vinden zijn in Sanders’ ‘topveertig’ (p. 12). Ook op andere wijze kan het zoeken in bestanden 
naar objectieve gegevens vreemde resultaten opleveren. In het artikel websuper (S. 117) wordt 
verwezen naar het verwante web(-)winkel, dat van 1995 dateert, waarna webwinkelen pas in 1999 werd 
aangetroffen. Hier moet het toeval een rol hebben gespeeld. Zo gauw er een webwinkel is kan men gaan 
webwinkelen. De vorming van zo’n infinitief kent in het Nederlands geen tijdsbelemmering.    
     
Ondanks alle objectieve documentatie blijven subjectieve beslissingen over wat erin moet en wat niet 
hun rol spelen. De in taalontwikkelingen geïnteresseerde zal niettemin dankbaar kennis nemen van wat 
er gewetensvol aan nieuws is opgespoord. Juist vanwege de zo sterk verschillende inhoud is er veel 
voor te zeggen beide werken aan te schaffen.  
 
Gigataal 
        
Wie Den Boons omvangrijk essayistisch voorafje heeft genoten en daarna Sanders meer lexicografisch 
ingericht hoofdgerecht heeft verorberd, is misschien toe aan een wat lichter toetje. Sterk aan te bevelen 
daarvoor is Gigataal, nader beschreven als ‘stijlwoordenboek voor het nieuwe millennium’. Dit werkje, 
dat al in 1999 is verschenen, maar toen aan mijn aandacht is ontsnapt, verdient alsnog vermelding. 
    
Uit de verschillende aanprijzingen op de achteromslag citeren we de volgende: ‘Gigataal is de ultieme 
gids voor style-surfers en fashion-victims, maar bovendien onmisbaar voor ouders, verzorgers en 
leraren die de fusion-taal van de kids niet meer verstaan, laat staan begrijpen.’ Deze aanbeveling heeft 
natuurlijk een enigszins tongue-in-cheek karakter, en voor de goede verstaander klinkt er al iets in door 
van de licht ironische distantie waarmee het onderwerp wordt behandeld en genietbaar gemaakt.   
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Er zijn hoofdstukjes over ‘Life-style’, ‘Identiteit’, ‘Media’, ‘Muziek’, ‘Mode’, ‘Lichaam’, ‘Taal’, 
‘Internet’. De woordenlijsten hebben een selectief karakter, zijn niet als uitputtend bedoeld. Sommige 
ingangen geven een korte definitie, andere hebben de vorm van wat langere artikelen. Er is voor de in 
taal geïnteresseerde burgerman veel uit te leren. De taal is soms humoristisch maar in al zijn inven-
tiviteit ook wel eens ruw: ‘Gabberinnen hebben nog wat extra koosnaampjes als gabbersnol, speedhoer, 
pepslet of reefteef.’ (P. 24).     
     
Het hoeft geen betoog dat de moderne modieuze taal een hoog gehalte aan Engelse termen bevat. 
Verheugend is de goede kennis van het Engels van de auteurs; wat dit betreft onderscheiden ze zich 
gunstig van de doorsnee Nederlandse lexicograaf.  
    
Het hoofdstukje ‘Taal’ (pp. 74-84) zou aan waarde hebben gewonnen als wat meer toelichting was 
gegeven over de etymologische achtergrond van de daar opgevoerde straattaaltermen. Straattaal niet als 
schuttingtaal, maar als de omgangstaal die door bepaalde jongeren wordt gebezigd. Ook mist de geïnte-
resseerde lezer een alfabetische index. Deze zou het nazoeken vergemakkelijken en ook verbindingen 
kunnen leggen tussen begrippen die op verschillende plaatsen worden behandeld of aangestipt.  
    
Naast de jaartaalboekjes, waarvoor nogal zwaar geschut in stelling wordt gebracht, is ook dit soort uit 
de vrije hand vervaardigde werkjes nuttig om de taalontwikkelingen bij te houden, zeker wanneer ze, 
zoals Gigataal, met kennis van zaken zijn geschreven. Ook is het plezierig dat bij de in kaart gebrachte 
woorden geen rekening hoeft te worden gehouden met data van eerste verschijning.    
    
Het werkje staat op naam van Frank Bierens, ‘creatief directeur van een tijdschriftenuitgeverij en 
oprichter en oud-hoofdredacteur van Blvd’ en Mo Veld, moderedactrice van datzelfde tijdschrift. Ze 
lieten zich bijstaan door een aantal andere deskundigen.   
 
 
[p. 21] 
SPREEKWOORDEN IN ACHT TALEN 
 
Riemer Reinsma 
 
H.L. Cox e.a. Van Dale Spreekwoordenboek Nederlands, Fries, Afrikaans, Engels, Duits, Frans, 
Spaans, Latijn. Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie. 2000. 998 pp. ISBN 90-6648-316-4. Prijs 
ƒ135.75; BEF 2525. 
 
Vrij kort na het Idioomwoordenboek van dezelfde uitgever (zie De Woordenaar, mei 2000, pp. 27-29) 
verscheen onlangs de derde druk van het Van Dale Spreekwoordenboek (verder VDS). Het verschil met 
de tweede druk is groot genoeg om aan deze nieuwe druk aandacht te besteden. Allereerst zijn aan de 
zes talen van de tweede druk (Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en Latijn) twee talen toe-
gevoegd: Fries en Afrikaans. Ten opzichte van de eerste druk (Nederlands, Frans, Duits en Engels) is 
het aantal talen nu verdubbeld.  
    
Een tweede vernieuwing is, dat er nu cultuurhistorisch commentaar is toegevoegd. Bij het spreekwoord 
Aan de vruchten kent men de boom - ik kies een willekeurig voorbeeld - houdt dit in dat de 
bijbelplaatsen worden geciteerd die aan het spreekwoord ten grondslag liggen; in dit geval de bergrede 
van Jezus: ‘... Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt 
voort kwade vruchten.’ Ook zijn oudere attestaties toegevoegd. Zo luidde de Middelnederlandse 
variant: ‘Men pleghet te segghen: die goede boem drageht [bedoeld moet zijn draghet] die goede vrucht 
ende die quade boem die draghet die quade vrucht’, en in de 17e eeuw komt De Brune met nieuwe 
varianten, zoals ‘Men kent het laecken uyt de zoom En uyt der [bedoeld moet zijn: de] vrucht, de plant 
of boom.’ Zoals dit voorbeeld laat zien zijn er, mét die oudere attestaties, nogal wat slordigheden in 
VDS geslopen.  
    
Voorts zijn er soms literatuurverwijzingen opgenomen. Bij Het muist wat van katten komt wordt een 
synoniem spreekwoord (‘lexicale variant’, zoals VDS het noemt) vermeld: Wat van eksters komt, 
huppelt graag. In de toelichting wordt verwezen naar het Westvlaamsch Idioticon van De Bo; deze 
schrijft dat ekster ook als scheldnaam werd gebruikt en dan ‘tovenaar’ betekende. ‘In sagen’, zo meldt 
VDS verder, komen ook heksen voor in de gedaante van een ekster’; en er wordt dienaangaande weer 
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verwezen naar bronnen. Zoals men ziet gaat deze cultuurhistorische toelichting soms vrij ver, ook 
wanneer dat niet strikt nodig is voor een goed begrip van het spreekwoord of zijn synoniemen. Maar 
interessant is het zeker.  
    
In de inleiding (p. 10 en 13vv.) wordt helder uitgelegd wat onder een ‘spreekwoord’ wordt verstaan. 
Het is vrijwel onveranderlijk van vorm; meestal is dat een mededelende zin in de onvoltooid 
tegenwoordige tijd, of een gebiedende wijs: geld stinkt niet; doe wel en zie niet om. Ook het verschil 
met uitdrukkingen en zegswijzen komt uitvoerig aan de orde. Een van de belangrijkste criteria om iets 
een spreekwoord te noemen is, zo maakt de auteur duidelijk, dat het een ‘levenswijsheid of morele 
implicatie’ inhoudt (p. 15).  
   
Spreekwoorden passen zich in de regel dus niet aan het zinsverband aan, aldus VDS. Als voorbeeld van 
een spreekwoord dat zich ‘nooit’ aanpast wordt genoemd: Men moet geen slapende honden wakker 
maken. Op p. 14 erkent VDS overigens dat dit type spreekwoorden een uitdrukking als bouwsteen 
bevat; in dit geval is dat de woordgroep slapende honden wakker maken. Dat lijkt me een krachtig 
argument om dergelijke items niet als spreekwoorden te beschouwen. Je moet is immers nauwelijks 
gefixeerd; je kunt het vervangen door synonieme frasen als het is beter om ..., het verdient aanbeveling 
... etc. 
    
Nu zijn er misschien inderdaad spreekwoorden die zich ‘nooit’ aanpassen, maar met het gegeven 
voorbeeld doet VDS de taalwerkelijkheid toch te kort - nog afgezien van het feit dat ‘Men moet’ 
variabel lijkt te zijn. Enkele citaten uit de Persdatabank laten zien dat er wel degelijk varianten 
voorkomen; en zelfs de ‘regel’ dat spreekwoorden in de onvoltooid tegenwoordige tijd staan is niet 
dwingend:  
 
... zodat hij hopelijk geen slapende honden wakker maakt.  
... zolang Kamerleden geen slapende honden wakker maken.  
Daardoor zouden veel slapende honden in het buitenland wakker zijn gemaakt.  
 
Ook een andersoortig steekproefje maakt duidelijk dat de variatie niet onaanzienlijk is. Vaak worden 
spreekwoorden verkort weergegeven; de spreker of schrijver heeft het dan bijvoorbeeld over de 
spreekwoordelijke ... Zo trof ik in de Persdatabank onder meer de volgende items aan - sommige zozeer 
verkort dat er maar één woord (!) overbleef:  
 
... de spreekwoordelijke druppel [De laatste druppel doet de emmer overlopen] 
het is niet zo dat de spreekwoordelijke profeet niet in zijn vaderland geëerd wordt   
[Geen profeet is in (zijn) eigen land geëerd]  
... dat de spreekwoordelijke derde hond voor de ogen van de vechtende nationale en provinciale 
overheden de vette kluif wegkaapt [Als twee honden vechten om een been, loopt [p. 22] de derde ermee 
heen]  
Wordt dan niet met het badwater het spreekwoordelijke kind weggegooid?  
[Men  moet’t kind niet met ‘t badwater weggooien]  
 
Het zou naar mijn mening een goede zaak zijn wanneer VDS in een volgende druk aan zulke varianten 
aandacht zou besteden. Anders zou ten onrechte de indruk kunnen postvatten dat ons 
spreekwoordenbezit totaal gefossiliseerd is, en niet meer meedoet aan het taalvernieuwingsproces. 
    
Het verschil met sententies, zo wordt in de inleiding voorts opgemerkt, is dat die laatste meestal niet 
anoniem zijn. Daar is weinig tegen in te brengen, maar men kan zich afvragen of dit onderscheid 
linguïstisch van belang is. Taalkundig gezien lijkt het niet relevant of een formeel onveranderlijke 
uitspraak die een ‘levenswijsheid of morele implicatie’ uitdrukt, wel of niet uit de koker komt van een 
met naam bekend persoon. Ook VDS zelf geeft op dit punt trouwens aanleiding tot twijfel. Op p. 10 
wordt vermeld dat Van Gestel 1968 een spreekwoord ‘terecht’ vergelijkt met het ‘citaat van een 
onbekende auteur dat aangehaald en bij herhaling toegepast kan worden.’ Trouwens, in veel gevallen - 
zo erkent VDS op p. 11, waar het gaat over de bijbel of de klassieke auteurs als bronnen voor 
spreekwoorden - is niet te bewijzen ‘of een citaat zich tot een spreekwoord ontwikkelde, dan wel of een 
reeds tot het toenmalig algemeen taalgebruik behorend spreekwoord in de bijbel of de Latijnse teksten 
werd opgenomen.’  
    
Op de eis dat een spreekwoord in principe anoniem moet zijn maakt de auteur één uitzondering: hij laat 
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wel citaten uit de bijbel en ‘de klassieke auteurs’ (lees: auteurs uit de klassieke oudheid) toe. Als reden 
vermeldt hij dat deze spreekwoorden ‘een duidelijk onderkenbare invloed’ hebben gehad ‘op het 
algemeen taalgebruik in geheel Europa. Zij maken achttien procent van het Nederlandse bestand uit.’ 
Toch is mij niet geheel duidelijk waarom de grens zo getrokken is. Waarom niet gewoon álle citaten - 
ook uit andere dan de klassieke talen - opgenomen die in het Nederlands spreekwoordstatus hebben 
gekregen? Zoals De revolutie verslindt haar eigen kinderen. In 1997 bijvoorbeeld kwam dit adagium 
drie maal in de Volkskrant voor, en begin dit jaar trof ik een variant aan: Heeft de emancipatie haar 
eigen kinderen opgegeten? (Volkskrant 10-1-01).  
    
In de eerste en tweede druk (1988 resp. 1992) van VDS waren 2300 spreekwoorden opgenomen; deze 
waren behandeld onder 1573 ingangen. In de derde druk is dat niet ingrijpend veranderd: hetzelfde 
aantal spreekwoorden wordt nu behandeld onder 1599 ingangen. Het corpus bestrijkt de periode van 
1850 tot heden. Uit het feit dat er geen verandering is gekomen in het aantal spreekwoorden kunnen we 
afleiden dat het spreekwoordenbestand zelf niet geactualiseerd is, ook al ontstaan er - soms zonder dat 
we dat beseffen - van tijd tot nieuwe spreekwoorden. Het valt echter aan te nemen dat die alleen bij 
uitzondering equivalenten hebben in andere talen; ik denk bijvoorbeeld aan het kersverse spreekwoord 
- zo mogen we het inmiddels toch wel noemen - de leugen regeert.   
    
Om in aanmerking te komen voor opname in VDS hoeft een spreekwoord niet in alle zeven vreemde 
talen equivalenten te hebben. Vaak zijn er maar equivalenten in zes talen, of nog minder. Bij veel op 
straat, veel op praat (‘als je veel in het openbaar beweegt zal er veel over je gepraat worden, en niet 
altijd in gunstige zin’) wordt zelfs maar één equivalent gegeven: Wer viel auf der Strasse verkehrt, 
kommt leicht ins Gerede.  
    
Een belangrijke verbetering is aangebracht in de registers. Ze zijn gebruikersvriendelijker geworden en 
maken het boek veel sneller toegankelijk. Allereerst heeft het register op de Nederlandse 
spreekwoorden een belangrijke wijziging ondergaan. In de eerste twee drukken waren alleen losse 
steekwoorden opgenomen, met verwijzing naar de pagina’s waar ze voorkwamen: ‘aal 742, 1018, 
1290, 1510’. De lezer moest er dus al bladerend achter zien te komen welk spreekwoord op welke 
pagina behandeld werd. In de nieuwe druk verschijnen de spreekwoorden in hun geheel, met het steek-
woord vetgedrukt; je weet dus meteen naar welke pagina je moet. Zo vinden we ‘aal is geen paling 
1510’, ‘aan een goed visser ontglipt weleens een aal 742’, en ‘Men kan nooit weten waar de aal kruipt 
1018, 1290’.  
    
Minder handig vind ik het, dat het Nederlandse spreekwoordenregister niet strikt alfabetisch is. De 
verbogen en vervoegde vormen zijn namelijk steeds bij de standaardvorm ondergebracht. Zo vinden we 
achtereenvolgens: 
 

Groene kersen worden rood   
 Rode baard, duivels aard   
 Rood haar en elzenhout zijn op geen goede grond gebouwd.  
 
Ook bij werkwoorden vraagt het register nogal wat reflectie van de kant van de gebruiker. We vinden 
achtereenvolgens: 
 
 Al doende leert men 
 Als twee hetzelfde doen, is het niet hetzelfde 
 Eerst gedaan en dan gedacht, heeft menigeen    veel leed gebracht.  
 
[p. 23] Ik zou er dan ook voor willen pleiten dat VDS in de toekomst de ‘werkelijke’ (niet-standaard) 
woordvormen als ingangen opneemt, op de manier waarop ook Stoett 1943 dat heeft gedaan. 
 
Prettig aan de registers is dat vaak meer dan één woord uit de uitdrukking als registeringang is 
opgenomen. In de gebruiksaanwijzing wordt echter niet aangegeven welke woordsoorten wel, en welke 
niet als registeringang zijn geselecteerd. Erg doorzichtig lijkt het gevolgde systeem niet. Zo zijn 
sommige bijvoeglijke naamwoorden wel, andere niet als registeringang opgenomen. Eigen schuld 
plaagt de mens het meest (nr. 526) is niet te vinden onder eigen; maar Een gouden toom maakt nog 
geen beter paard wel onder gouden. Ook bij werkwoorden is het beleid onduidelijk. De gebraden 
duiven vliegen niemand in de mond is te vinden onder vliegen, maar Eigen schuld wordt het meest 
gemaand niet onder manen. Evenmin is het mij duidelijk waarom Doe wel en zie niet om wel onder 
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omzien te vinden is, maar niet onder weldoen, of desnoods onder doen. 
    
De vreemdtalige registers zijn in de nieuwe druk samengevoegd tot één nieuw register. Handig: de 
gebruiker kan meteen gaan zoeken, zonder zich er eerst rekenschap van te hoeven geven of hij in het 
Franse, Duitse enz. register moet kijken. Voor de rest is de opzet van het vreemdtalige register gelijk 
aan die van de vorige drukken. Het is dus ‘zuiniger’ opgezet dan het Nederlandse register, en beperkt 
zich tot losse steekwoorden; de bijbehorende spreekwoorden moet je al bladerend zoeken. Zo is er een 
registeringang age die gevolgd wordt door het taallabel E (Engels) plus 13 paginanummers. Dat is dus 
nog een heel gezoek. Toch lijkt het mij te billijken dat Van Dale het vreemdtalige register opzettelijk 
kort heeft gehouden. Immers, het valt aan te nemen dat de meeste gebruikers het Nederlandse register 
gebruiken als uitvalsbasis bij hun zoekacties, niet het vreemdtalige register.   
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NIEUWE DRUK VAN DALE N-F 
 
Thera de Jong (Emelwerda College, Emmeloord) 
 
De derde druk van het groot woordenboek Nederlands-Frans van Van Dale is onlangs verschenen. 
Alvorens enige kanttekeningen te maken bij deze derde druk, moet allereerst gezegd worden dat de 
Van Dale, hoe dan ook, de witte raaf onder de tweetalige woordenboeken is, in de eerste plaats 
vanwege de overzichtelijke manier waarop mogelijke combinaties met het trefwoord gepresenteerd 
worden, in de tweede plaats omdat de mogelijke vertalingen, in principe, in volgorde van frequentie 
staan. 

Dat neemt niet weg dat bij deze nieuwe Van Dale wel enige kanttekeningen te plaatsen zijn. 
De eerste betreft het waarom van deze druk. In het voorwoord geven de makers zelf aan dat er twee 
redenen zijn om een tweetalig woordenboek aan te passen: ten eerste vanwege de uitgangstaal, in dit 
geval het Nederlands, ten tweede vanwege de doeltaal, het Frans. In deze druk heeft men zich 
geconcentreerd op de doeltaal, enerzijds omdat er voor de uitgangstaal nog niet voldoende nieuw 
materiaal beschikbaar is, anderzijds omdat er voor de doeltaal wel genoeg materiaal beschikbaar is. In 
principe kan het (nog) niet beschikbaar zijn van materiaal een legitieme reden om iets achterwege te 
laten, dit geldt echter niet wanneer het ontbrekende materiaal essentiële informatie bevat. In het geval 
van een tweetalig woordenboek lijkt actuele informatie over de uitgangstaal essentieel aangezien de 
gemiddelde gebruiker zich zal concentreren op de uitgangstaal, zijnde zijn referentiekader. Uiteraard 
zijn goede vertalingen van belang, maar deze kunnen pas gevonden worden als de trefwoorden in de 
uitgangstaal goed geformuleerd zijn, en beantwoorden aan het hedendaags taalgebruik. 
 
Het “voortrekken” van de doeltaal boven de uitgangstaal brengt bovendien nog een ander nadeel met 
zich mee, namelijk dat daar waar veranderingen in de uitgangstaal wel meegenomen zijn, het principe 
van de frequentie veelal verlaten is. Bij nieuw gebruik van oude woorden is de nieuwe betekenis vaak 
toegevoegd aan de oude, terwijl het de vraag is of deze nieuwe betekenis werkelijk de laagste 
frequentie heeft. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan modewoorden als cool en gaaf. Bij cool wordt als 
eerste betekenis gegeven ontspannen en pas als tweede erg leuk, gaaf krijgt als eerste betekenis heel 
en pas als laatste erg leuk. Ik waag het te betwijfelen of deze volgorde van betekenissen, en 
dientengevolge van [p. 24] vertalingen, de hedendaagse taalsituatie goed weergeeft. 
 
Een tweede opmerking betreft de combinaties van woorden waarin verschillende trefwoorden 
voorkomen. In vorige drukken van de Van Dale Nederlands-Frans  stonden combinaties van woorden 
onder verschillende trefwoorden vermeld. Een blok aan het been bijvoorbeeld was te vinden zowel 
onder blok als onder been. In de derde druk van het woordenboek staan dergelijke uitdrukkingen nog 
slechts onder één trefwoord. De genoemde uitdrukking is nu slechts vertaald onder het trefwoord blok. 
Onder het trefwoord been wordt nu verwezen naar blok, hetwelk, m.i., een volkomen overbodige 
toevoeging is, want de gemiddelde woordenboekgebruiker die de uitdrukking een blok aan het been 
niet vindt onder been zal eigener beweging ook wel gaan zoeken onder blok. 
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Een derde opmerking betreft het inkorten van het grammaticaal compendium, slechts de vervoegingen 
van onregelmatige werkwoorden zijn gehandhaafd. Hiervoor in de plaats zijn een aantal voorbeelden 
van zakelijke brieven gekomen, wat een zeer waardevolle toevoeging is, maar het is wel de vraag of dat 
het schrappen van een groot deel van het grammaticaal compendium rechtvaardigt. 
 
Tot slot een opmerking betreffende de doelgroep van de derde druk van het groot woordenboek 
Nederlands-Frans van Van Dale. Het lijkt er op dat Van Dale dit woordenboek met name heeft doen 
verschijnen voor vaklieden, getuige het weglaten van een deel van het grammaticaal compendium, het 
afstappen van het idee dat combinaties van woorden onder verschillende trefwoorden te vinden moeten 
zijn, en het verlaten, waar het nieuwe woorden of nieuwe betekenissen van woorden betreft in ieder 
geval, van het principe van de frequentie. Stuk voor stuk dingen die voor vaklui geen probleem zijn 
omdat zij genoeg verstand van zaken hebben of over genoeg andere middelen beschikken om aan de 
gewenste informatie te komen. Voor het middelbaar onderwijs, en met name het studiehuis, is dit 
echter een gemiste kans. In het studiehuis wordt meer kennis van zaken gevraagd, maar waarom zou 
een docent de Van Dale aanprijzen als de makers hiervan hun best doen dit woordenboek steeds meer 
op andere woordenboeken te doen lijken. Het blijft vervolgens de vraag of vaklieden op deze druk van 
de Van Dale zitten te wachten. Gezien het feit dat de veranderingen in deze druk marginaal zijn, of 
vaak nivellerend werken ten opzichte van andere woordenboeken, zou ik eerder aanbevelen op de 
volgende druk te wachten, op voorwaarde dat daar meer aandacht voor de ontwikkelingen van de 
uitgangstaal is, en hopend dat men op bepaalde punten weer op zijn schreden terugkeert. 
 
P. Bogaards. Van Dale Groot Woordenboek Nederlands-Frans. Utrecht/Antwerpen: Van Dale 
Lexicografie. 2000. 1729 pp. ISBN 90-6648-1455.  Prijs ƒ 157,95 
 
 
WAT WOORDEN WETEN 
 
Jan Posthumus 
 
Frans Debrabandere. Wat woorden weten. Over woorden en hun geschiedenis. Amsterdam/Antwerpen: 
L.J. Veen, 2000. 175 p. ISBN 90-204-5924-4. ƒ.29,90 
 
Onder deze wat vreemde allitererende titel – woorden kunnen in strikte zin immers niks ‘weten’ - is 
een verzameling etymologische bijdragen verschenen die Frans Debrabandere in het tijdvak 1979-1999 
schreef voor het tijdschrift Nederlands van Nu, de Vlaamse tegenhanger van Onze Taal. Hier en daar is 
inderdaad te merken dat ze bestemd waren voor een Belgisch lezerspubliek: een treffend voorbeeld is 
de zinsnede ‘de Kindergarten, de kinderbewaarplaats die wij kindertuin noemen’ (p. 54). ‘Wij’ verwijst 
hier duidelijk naar de situatie bezuiden de grens; de Nederlandse lezer realiseert zich dat hij hier 
buitenstaander is. Overwegend van Belgische aard zijn ook de dialectvormen en de familienamen die te 
pas worden gebracht. Vanwege Debrabanderes erkende deskundigheid op deze gebieden valt er hier 
trouwens voor de Nederlander zeker interessante informatie op te steken. 
 
Hoofdzaak blijft de betekenisverklaring van de woorden die voor behandeling zijn uitgekozen. Het zijn 
veelal begrippen en voorwerpen in hun gewone Algemeen Nederlandse vorm, bijeengeplaatst in 
hoofdstukjes getiteld ‘Patat (en) friet’ (met interessant verschil tussen Nederland en België), ‘Kachel en 
stoof’, ‘Jurken en japonnen’, etc. Het laatste vormt het begin van een intrigerende tiendelige serie die 
kledingstukken, zoals allerlei hoeden, dassen, jassen en voetbekleding, uitgebreid onder de loep neemt. 
Dat gebeurt op zeer degelijke wijze: herkomst en ontwikkeling van de woordvormen worden duidelijk 
aangegeven, waarbij verwijzing naar verwante buitenlandse vormen vaak verhelderend werkt. Inzicht 
in woordbetekenissen, en vaak ook hun samenhang, wordt zo op plezierige wijze vergroot. Het doet 
vaak naar meer verlangen en men kan slechts betreuren dat bij alle aandacht voor de kledingstukken 
een verhandeling over soorten hemden en andere bekleding van het bovenlichaam [p. 25] (denk aan 
boezeroen, overhemd, shirt, pullover, etc.) ontbreekt.  
 
Hoe wijd Debrabandere zijn net doorgaans ook uitgooit, toch worden bepaalde benamingen soms node 
gemist. Dat geldt vooral voor de schoenen. Waar zijn bijvoorbeeld de in de zeventiger jaren zo populair 
geworden bootees, de brogues, de loafers en de meer recent opgedoken sneakers? Allemaal woorden 
van Engelse oorsprong weliswaar, maar die categorie wordt, getuige bijvoorbeeld de pumps en 
slingbacks (p. 102), door Debrabandere zeker niet veronachtzaamd. Sommige van deze woorden 
zouden kunnen ontbreken omdat ze in België niet gangbaar waren. Ook is niet uit te sluiten dat de 
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inhoud van bepaalde hoofdstukjes inmiddels niet meer up-to-date is. Weliswaar stelt het ‘Woord 
vooraf’ ons gerust dat de teksten voor deze uitgave ‘uiteraard zijn aangepast. Alles evolueert immers 
snel en de woordenboeken zeggen bijvoorbeeld niet meer wat ze in 1979 hebben gezegd.’ Niet vermeld 
wordt of bij de modernisering nog extra woorden werden ingevoegd.   
 
Het is een uitstekende zaak dat de taalsituatie in België de volle aandacht krijgt. In theorie hoeft dat 
niet ten koste te gaan van de behandeling van het Nederlands ten noorden van de grens. Nu zou het 
echt te ver gaan om te beweren dat de Nederlander zich met dit boekje bekocht zou moeten voelen. 
Toch zal hij van tijd tot tijd op een passage stuiten die hem duidelijk maakt dat hij buiten de 
oorspronkelijke doelgroep valt. Wat moet hij met de al even genoemde, maar hem onbekende 
kindertuin? Zou dat misschien een crèche zijn, of wellicht een soort kleuterschool? Waarom wordt niet 
even vermeld dat de gewone Nederlandse benaming van de basketschoen (p. 103) basketbalschoen is? 
Had bij stringslip niet vermeld moeten worden dat dit kledingstuk in het gewone spraakgebruik vaak 
gewoon als string wordt aangeduid? En wanneer in een passage over ‘naar het toilet gaan’ het Vlaamse 
naar achter gaan ter sprake komt, moet dan ook niet even gewezen worden op het Nederlandse naar 
achteren gaan?  
 
Geheel buiten de doelgroep vallen in elk geval de Friezen. Afgezien van enkele in de woordenboeken 
gevonden oud-Friese vormen, wordt praktisch nooit naar verwante woorden in hun taal verwezen. 
Maar dat gebeurt, jammer genoeg, ook niet altijd in werken van boven de Moerdijk, dus mag dit 
verwijt misschien niet al te zwaar tellen. Verwijzingen naar het Duits, Frans en Engels, talen die een 
ontwikkeld mens verondersteld wordt te kennen, zijn gelukkig talrijk. Daarbij zou de anglist wel eens 
wat meer informatie verstrekt hebben willen zien. Zo wordt bij slip(je) wel een Engelse woordafkomst 
vermeld, maar wordt onvoldoende duidelijk gemaakt dat dit kledingstuk in die taal niet met die naam 
wordt aangeduid: daar heet het a pair of briefs.  
  
Frans Debrabandere, Wat woorden weten. Amsterdam/Antwerpen: Uitg. L.J.Veen, 2000. 175 p. ISBN 
90-204-5924-4 ƒ29,90. 
 
 
SIGNALEMENTEN 
 
BIJBELS LEXICON 
 
Het woordenboek met deze titel bevat niet, zoals men zou kunnen denken, een verzameling meer en 
minder bekende bijbelspreuken. Die zijn elders wel te vinden. Het aardige van deze nieuwe uitgave is 
dat wordt nagegaan welke woorden en uitdrukkingen in het hedendaagse Nederlands een bijbelse 
oorsprong hebben. Daarvoor is door de twee auteurs Karina van Dalen-Oskam en Marijke Mooijaart, 
samen met een aantal helpers, veel materiaal verzameld. Dat is vervolgens - beiden zijn verbonden aan 
het INL - gewetensvol bewerkt. 
    
De inleiding geeft aan hoe is geselecteerd en hoe verder te werk is gegaan. Men heeft zich bewust 
beperkt tot woorden en uitdrukkingen die ‘na 1945’ (p. 9) nog gangbaar waren. Er is voor dat doel 
allereerst veel gelezen en geluisterd. Het materiaal werd op alfabet gezet en voorzien van een 
betekenisverklaring en een toelichting over de herkomst. Voor dat laatste doel wordt steeds een passage 
geciteerd uit een oude bijbelvertaling. De oudste geciteerde bron is Maerlants Rijmbijbel (1271); in dat 
geval wordt een vertaling in modern Nederlands tussen haakjes toegevoegd. Het hedendaags gebruik 
wordt geattesteerd met geschreven of, minder vaak, gesproken teksten. Een onverwachte en, vanwege 
het gebruik van bijbelse wendingen in zeer alledaagse contexten, vaak ook amusante bron is de 
Meppeler Courant.  
   
Om een idee te geven van wat wordt behandeld nemen we het begin van de letter ‘A’. Daar vinden we 
allereerst Aanfluiting (2 Kronieken 29:8). Na uitleg van de betekenis worden we geïnformeerd dat 
aanfluiten te vinden is in de Deux-Aesbijbel (1562), en dat de Liesveldtbijbel (1526) eerder nog 
aenpijpen had. In hetzelfde artikel komt vervolgens Tot een aanfluiting maken (Jeremia 19:8) aan de 
orde. Deze uitdrukking komt in die vorm pas voor in de NBG-vertaling (1951). De Statenvertaling 
(1637) had in plaats van maken nog setten. Onder het trefwoord Aangezicht worden de uitdrukkingen 
In, voor het aangezicht van en Van aangezicht tot aangezicht behandeld, beide van onverdacht 
Bijbelse herkomst. Het [p. 26] artikel Aanstoot behandelt naast dat woord zelf de uitdrukkingen 
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Aanstoot geven, Aanstootgevend, Aanstoot nemen aan (pas een jonge verbinding) en Steen des 
aanstoots.  
    
Ook heel wat namen krijgen aandacht. Onder Aäron is er gelegenheid de Aronskelk en verwante 
benamingen te ontmaskeren als volksetymologische interpretaties van de Latijnse naam arum. Bij 
Abraham komen we onder andere alles te weten over de wonderlijke misvatting die verscholen ligt 
achter het hedendaagse Abraham zien, gezien hebben en zien we dat de oorsprong van de uitdrukking 
Weten waar Abraham de mosterd haalt onzeker blijft. 
    
Plezierig is dat ook uitspraken worden gedaan over uitdrukkingen waarvan de bijbelse afkomst niet 
zeker is, zoals het zeer algemene Iemand de ogen openen (s.v. Oog), hoewel daar wel een bijbelplaats 
(Handelingen 26:16-18) voor te vinden is. Voorzichtigheid is ook troef bij Zijn oren tuiten (s.v. Oor), 
waar gezegd wordt: ‘Bijbelse herkomst van de uitdrukking […] is niet waarschijnlijk, maar de bijbel 
heeft mogelijk wel invloed gehad op de verspreiding. Vergelijk 1 Samuël 3:11 […]’.  
     
Zo wordt voor taalkundig geïnteresseerde heidenen de bijbelse herkomst van allerlei woorden en 
uitdrukkingen op leerzame wijze verduidelijkt en soms onverwacht aan het licht gebracht. Mogelijk 
wordt mijn voorgaande zin door de auteurs niet als goed Nederlands beschouwd, gezien hun opmerking 
(p. 165) ‘Op dit moment is heiden geen gangbaar woord meer’. Vermoedelijk doelen ze hier op het 
gebruik ter aanduiding van ‘ongelovigen en aanhangers van een veelgodendienst’. Maar in de enigszins 
schertsende zin van ‘iemand die niets van (de Christelijke) godsdienst afweet’, lijkt het me nog best te 
hanteren.   
     
Ook bij Filistijn, in figuurlijke betekenis omschreven als ‘bruut, goddeloos persoon’, miste ik iets. Ik 
herinner mij dit woord als specifieke aanduiding voor iemand zonder enige culturele bagage, een 
‘cultuurbarbaar’ dus. Deze betekenis is opgetekend in het WNT als Filistijn 2) ‘Iemand die geestelijke 
waarden niet op prijs weet te stellen’, zij het destijds (1919) met de aantekening ‘Niet zeer gewoon’. 
Hij werd in kringen waarin ik verkeerde zeker na 1945 nog gebruikt. De gangbaarheid zou nader 
dienen te worden geverifieerd. In de hedendaagse handwoordenboeken is dit woordgebruik echter niet 
terug te vinden. (De Grote van Dale kent filistijnen, vreemd genoeg, alleen als meervoud, en heeft 
onder 3. ‘verachtelijk volk’, een ruimer begrip dan het door mij bedoelde.)  
    
Een viertal kaderteksten verstrekt nadere informatie over: Inhoud van de bijbel, Nederlandse 
bijbelvertalingen, Spreekwoordverzamelingen en Bijbelse namen. 
(JP) 
 
Karina van Dalen-Oskam en Marijke Mooijaart. Bijbels lexicon. Woorden en uitdrukkingen uit de 
bijbel in het Nederlands van nu. Amsterdam: Prometheus. 2000. 442 pp. ISBN 90-5333-923-X Prijs 
ƒ49,50         
 
EEN ZESTIENDE-EEUWS TAALGIDSJE 
Als jongste deeltje in de serie die interessante oudere taalkundige werken weer voor het publiek 
beschikbaar wil maken verscheen in het taalfonds van L.J. Veen (eerder Contact), Nicoline van der 
Sijs’ hertaling van het befaamde taalgidsje van Noël van Berlaimont. Zoals Van der Sijs in haar 
inleiding in detail uiteenzet, leefde dit praktische werkje na eerste publicatie in 1527 nog lang in 
allerlei vormen voort, en inspireerde het tot navolging. Eén van die navolgers was de Oost-Indië-
vaarder Frederik de Houtman, die een gevangenschap in Atjeh benutte om een gelijksoortig 
Nederlands-Maleis gidsje met dialogen en woordenlijst samen te stellen. Dit zag in 1603 het licht, en 
was ongetwijfeld van aanzienlijk nut voor koopvaarders die later handel gingen drijven met de 
bewoners van de Indische archipel. Ook dit werkje maakt deel uit van de hier besproken publicatie, 
waaraan als derde element nog De Houtmans reisverslag van zijn Indische avontuur is toegevoegd.  
    
Hoewel enige aandacht wordt besteed aan de didactische principes die aan de taalgidsjes ten grondslag 
lagen, wil deze uitgave de lezer in de eerste plaats inzicht geven in de toenmalige samenleving 
waarvan de dialogen zo’n interessant en levendig beeld geven. Daarvoor kon worden volstaan met de 
hertaalde Nederlandse tekst. De weggelaten vreemdtalige tekst zou  in dit opzicht niets toevoegen. 
Zoals Van der Sijs verder nog opmerkt (p. 49): ‘de [oorspronkelijke] tekst is alleen van belang voor 
wetenschappers, voor wie de tekst al beschikbaar is.’ Voor de echt geïnteresseerden is toch nog een 
klein proefje opgenomen van de oorspronkelijke achttalige Berlaimontversie (1656) waarop Van der 
Sijs haar tekst heeft gebaseerd. Op p. 63 vindt men, als extra bij de hertaalde tekst, het originele 
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‘Totten Leser’ dat het werk introduceert. Ook wordt op p. 66 nog een voorbeeldpagina uit genoemde 
achttalige uitgave gegeven.  
 
Zoals gewoonlijk in deze serie wordt de tekstuele en historische achtergrond van de uitgave ruim 
belicht. 
(JP) 
 
[p. 27] 
Wie komt daar aan op die olifant? Een zestiende-eeuws taalgidsje voor Nederland en Indië, inclusief 
het verhaal van de avontuurlijke gevangenschap van Frederik de Houtman in Indië. Hertaald en 
toegelicht door Nicoline van der Sijs. Amsterdam/Antwerpen: L.J. Veen, 2000, 220 pp. ISBN 90-204-
5890-6. Prijs ƒ34,90.  
 
 
NIEUWS UIT AUSTRALIË 
 
Mijn verhaal over de ‘Lexicografie van het Australische Engels’ (De Woordenaar, 3/2, okt. 1999, p. 5-
11) behoeft aanvulling. De concurrentie tussen Macquarie en de Australische tak van de Oxford 
University Press is verder voortgezet. Nadat de Macquarie Dictionary met zijn derde druk (1997) de 
praktisch gelijktijdig verschenen derde druk (1997) van de Oxford Concise Australian Dictionary qua 
inhoud en omvang duidelijk voor was gebleven, heeft Oxford vorig jaar de Australian Oxford 
Dictionary uitgebracht, groter en anders opgezet dan zijn voorganger. Vanzelfsprekend wordt er 
opnieuw de nadruk op gelegd dat dit woordenboek steunt op de kolossale database van de OUP (denk 
aan de OED) en de eigen corpora van het Australian National Dictionary Centre. Het reclamemateriaal 
op de website www.oup.com.au gaf de volgende indrukwekkende samenvatting (vetgedrukte gegevens 
als in origineel): 

 
In addition to more than 100 000 entries on words, compounds, idioms, and derivatives, there are more than 12 
500 encyclopedic entries. This wealth of reference makes this Australian dictionary unique. The entries cover 
everything from people, places, languages, institutions, and concepts, through to science and the arts. Special 
attention has been given to Australian culture and history, including indigenous history. These detailed, 
comprehensive and truly informative encyclopedic entries provide a vibrant insight into Australian society and 
its history. No other Australian dictionary includes this level of encyclopedic information.  

 
Niet alleen is volgens de uitgever het woordenboek buitengewoon compleet, het voldoet ook aan hoge 
eisen van ‘politieke correctheid’: 

 
The Australian Oxford Dictionary is the first and only dictionary to give detailed attention to Australian 
Aboriginal culture including: biographies of historical and contemporary figures, encyclopedic entries on 
Aboriginal languages, definitions of Aboriginal terms absorbed by non-Aborigines, and Aboriginal definitions 
of English-language words absorbed into their culture. 

 
Deze voortreffelijke eigenschappen vertalen zich ook in de prijs. Het boek kost AU$ 87.50, flink wat 
meer dus dan de AU$ 69.95 die voor de concurrerende Macquarie Dictionary moet worden betaald.    
 
Eerst onlangs heb ik een exemplaar kunnen inzien, wat mij de gelegenheid bood een inhoudelijke 
vergelijking te trekken met de Macquarie. De nieuwe Oxford is groter van formaat: 21.3 x 27.2 cm 
tegenover de 18.8x 25.3 van de Macquarie (die dus nog wat groter is dan de Grote Van Dale). Gemeten 
langs het zuivere tekstgedeelte, kopregel en voetregel niet meegeteld, blijft binnenwerks een 
bladspiegel over van 17.8 x 23.7 (Oxford) tegenover 16 x 22.4 (Macquarie). Dit verschil wordt meer 
dan gecompenseerd doordat de Macquarie 2504 pagina’s telt (in twee kolommen) tegenover de 1597 
van Oxford (in drie kolommen.). Macquarie kan op de wat kleinere pagina ook meer regels kwijt: 80 
tegenover 77. Enig rekenwerk, dat ook rekening houdt met het verschil in lengte van de tekstregels, 
brengt aan het licht dat de bestaande Macquarie ongeveer de helft meer tekstruimte biedt. 
    
Dit doet de claims van de nieuwe Oxford toch wat verbleken. Verhoudingsgewijs zijn de getallen die 
de pr-afdeling produceerde niet echt indrukwekkend. Aangenomen dat er betrouwbaar is geteld, blijven 
de ‘more than 100,000 entries’ van de Oxford achter bij de ‘over 110,000 headwords with more than 
30,000 subsidiary headwords’ van de concurrent. En ook Oxford’s ‘more than 12,500 encyclopedic 
entries’ steken mager af tegenover de ‘over 21,000’ van de Macquarie.       
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De vorige Oxford editie ontbeerde nog encyclopedische ingangen en op dat punt heeft de nieuwe 
uitgave zich vooral willen profileren: ‘no other Australian dictionary includes this level of 
encyclopedic information’, heette het immers. Hoe kan men dit staande houden tegenover het 
getalsmatige overwicht van de Macquarie? Oxford doelt hier op de aard eerder dan het getal van de 
encyclopedische artikelen. Die stijgen namelijk uit boven de vermelding van louter korte biografische 
of geografische gegevens. Wie bijvoorbeeld ‘Fellini, Federico’ opzoekt komt niet slechts te weten dat 
hij een ‘Italian film director’ (Macquarie) was, maar krijgt ook enige informatie over zijn carrière en 
drie van zijn belangrijkste films. En dat geldt ook voor de andere encyclopedische artikelen. 
Uitzonderlijk voor een taalwoordenboek zijn dan nog de ingevoegde artikeltjes over algemene 
onderwerpen als bijvoorbeeld ‘feminism’ en ‘slavery’.   
    
Bij deze grotere inhoudelijke uitgebreidheid is men ten opzichte van de Macquarie toch ook 
kieskeuriger. Allerlei plaatsnamen, buitenlandse zoals ‘Faisalabad’, ‘Faizabad’, maar ook zeer veel 
Australische laat de Oxford liggen. [p. 28] De twintig namen die voorkomen op een siertegel van de 
staat Queensland komen allemaal aan bod in de Macquarie, terwijl de Oxford slechts plaats biedt aan 
de helft. Vaak wordt dan wel meer informatie verstrekt, zij het zonder het inwoneraantal, dat steevast 
wel in de Macquarie staat. Evenmin wordt aandacht besteed aan Australische personen, verenigingen 
en toestanden die kennelijk als minder belangrijk worden beschouwd. Geen ‘William Pitt Faithfull, 
(1806-1896) Australian pioneer settler and politician in Victoria’ of ‘Falkiner family, an Australian 
family of pastoralists’, waarvan vervolgens drie leden met jaartal en beroepsuitoefening worden 
genoemd. Geen namen van Australische vakverenigingen zoals de acht ingangen in de Macquarie 
beginnend met ‘Federated’.   
    
Als we naar de gewone woorden kijken heeft de Macquarie ook duidelijk meer te bieden heeft op het 
gebied van de Australische flora en fauna: in het uitgebreide complex ‘fairy’-samenstellingen 
ontbreken bijvoorbeeld in de Oxford aparte ingangen voor de plantnamen ‘fairy grass’ en ‘fairy 
lanterns’ en de dierennamen ‘fairy prion’, ‘fairy shrimp’ en ‘fairy tern’. De nummers een, drie en vijf 
worden weliswaar even genoemd als voorbeeld bij betekenis ‘fairy 2’: ‘small, finely formed’, maar 
ontberen zo de duidelijke beschrijving die de Macquarie biedt. 
 
Oxford’s claim omtrent de uitzonderlijke aandacht voor de ‘aboriginal culture’ heb ik, bij gebrek aan 
kennis welke ingangen ik daarvoor zou moeten consulteren, niet kunnen verifiëren. Ook de Macquarie 
beroemt zich trouwens op ‘a broad coverage of Aboriginal English’. 
    
Dat de nieuwe Oxford dictionaire zichzelf op de omslag aanduidt als ‘The ultimate guide to Australian 
English’ is derhalve een claim die vooralsnog door de feiten niet wordt gestaafd. Het kan beslist nog 
beter. Wat mij ook erg tegenviel was dat in de artikelen ‘greenie’ en ‘slasher’ de gebrekkige definiëring 
in de Concise Oxford (1997) niet is verbeterd. Zoals ik in mijn vorig artikel vermeldde, noemde de 
Macquarie onder ‘greenie’ vijf voorwerpen en levende wezens die zo konden worden aangeduid; de 
nieuwe Oxford heeft nog alleen de milieubeschermer. Ook de ‘slasher’ is nog steeds ‘a person or thing 
that slashes’, terwijl de Macquarie ook aan dat woord vijf concrete betekenissen verbond.  
    
Bij een ander type woorden zouden de soms overgedetailleerde betekenisprofielen van de Macquarie 
echter wel enige vereenvoudiging kunnen verdragen, zoals men die in de Oxford aantreft. Ook staan in 
een woordenboek uit 2000 natuurlijk woorden die in 1997 nog niet gangbaar waren. 
(JP) 
 
Bruce Moore. The Australian Oxford Dictionary. Oxford University Press, 2000, 1597 pp. ISBN 0-19-
550793-2. AU$87.50.  
 
 
AANVULLINGEN EN CORRECTIES  
(JP) 
 
1. Affiche (Woordenaar 4/2, p. 33) 
Volledigheidshalve dient vermeld – Theo de Boer bracht dit onder mijn aandacht – dat de nieuwe 
betekenis die in het vorige nummer uitvoerig werd besproken reeds in de dertigste druk van Koenen 
(1999) staat geregistreerd. Het woord affiche heeft daar het volgende betekenisprofiel: 1. aanplakbiljet; 
aangeplakt programma; 2. dat programma zelf: we hebben een aardig ~.   
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2. Compactdisc versus compact disc (Woordenaar 4/2, p. 17) 
Theo de Boer wees mij er tevens op dat, anders dan ik vermeldde, niet alleen de Koenen maar ook 
VD13 de losse spelling compact disc gebruikte. Ik had hier dus niet goed gekeken en kan achteraf 
slechts opmerken dat die schrijfwijze in VD13 onverwacht contrasteert met het wel aaneengespelde 
compactcamera en compactcassette. Elders is de stand van zaken als volgt. Koenen heeft alleen de 
compact disc opgenomen, zodat de kwestie van een eventueel verschillende behandeling daar niet 
speelt. In het Groene Boekje en de Spellingwijzer Onze Taal ontbreekt de compactcamera, maar 
worden compactdisc en compactcamera op gelijke wijze gespeld.  
    
De motivering voor de losse spelling is dat we te maken zouden hebben met een woordgroep van 
adjectief plus zelfstandig naamwoord, niet met een samenstelling. Dat verschil moet blijken uit de 
klemtoon. Denk aan ‘een kleinkind’ (samenst.) met enkele klemtoon, tegenover ‘een klein kind’ (adj. + 
z.n.) met een klemtoon op beide elementen.  
 
Het spellen van ons probleemwoord als twee woorden zou dus gebaseerd moeten zijn op een uitspraak 
met duidelijke klemtoon op het tweede woord, dus ‘compact disc’. Ik wil het bestaan van die uitspraak 
zeker niet op voorhand uitsluiten. Het vreemde is echter dat in Koenen en VD13, ondanks de losse 
spelling, de klemtoon op het eerste element is geplaatst. Als we, om nog wat dieper te graven, ook te 
rade gaan bij de gesproken voorbeelden van de elektronische VD, dan verandert dat niet. We vinden 
daar wel wat meer variatie, want de klemtoon zou zowel op de eerste lettergreep (‘com’) als [p. 29] op 
de tweede (‘pact’) kunnen liggen, maar niet op ‘disc’. Op grond van deze gegevens horen Koenen en 
Van Dale compactdisc niet anders te spellen dan compactcamera en compactcassette. 
     
Het probleem van adjectief of eerste deel samenstelling speelt frequent bij ontleningen uit het Engels. 
Omdat alleen goed ingeburgerde korte adjectieven gemakkelijk deelnemen aan de Nederlandse 
verbuiging (vgl. coole, faire, hippe, sicke, etc.) is aan de uiterlijke vorm niet gemakkelijk te zien of het 
eerste lid van een verbinding wel of niet als adjectief fungeert. De nieuwe spellingregels brengen ons 
nadrukkelijk in herinnering dat samenstellingen volgens goed Nederlands gebruik als één woord dienen 
te worden geschreven. De huidige woordenboeken staan wat de Engelse ontleningen betreft nog vol 
twijfelgevallen 
 
3. A. Dykstra, Frysk-Ingelsk Wurdboek (Woordenaar 4/2, p 26.)  
‘Het kost moeite [in de User’s Guide] tussen de lange lappen grammatica de informatie over de 
inrichting van het woordenboek te vinden’, schreef ik in mijn recensie. Grondiger doorspitten van dit 
gedeelte van het woordenboek had mij niettemin bij het onderwerp ‘Order of entries’ (p. xvii) kunnen 
brengen, waaruit wel degelijk is op te maken dat ‘de letters <y> en <i>, die in het Fries dezelfde klank 
kunnen aanduiden, conventioneel in hetzelfde alfabetische rijtje staan’. Mijn indruk dat deze informatie 
ontbrak (Woordenaar, t.a.p.) had ik ten onrechte ontleend aan de afwezigheid van een ingang 
‘Alphabetization’.  
    
Ondertussen blijft de aanhaling waarmee dit stukje begint onverminderd van kracht, en daarmee mijn 
opmerking dat het de voorkeur zou hebben verdiend de grammaticale gegevens van het Fries en die 
over de inrichting van het woordenboek in aparte afdelingen onder te brengen.  
 
4. Verklaring van wetenschappelijke plantnamen (Woordenaar 4/2, p. 31) 
In plaats van J.F. Veldman leze men J.F. Veldkamp.    
 
 
BERICHTEN 
 
BIJEENKOMST MATTHIAS DE VRIES-GENOOTSCHAP (18-10-2000) 
 
Op deze bijeenkomst werden voor een gehoor van een twintigtal aanwezigen twee lezingen gehouden, 
waarvan hier een korte samenvatting. 
    
Marlies Philippa gaf opnieuw inzicht in inhoud en voortgang van het onder haar leiding tot stand te 
brengen Groot Etymologisch Woordenboek van het Nederlands. Uit het katerntje ‘Voorbeeldlemmata’, 
dat als handout werd verspreid, bleek dat de behandeling van de trefwoorden (het moeten er zo’n 
15.000 worden) aanzienlijk vollediger zal zijn dan in de thans bestaande etymologische 
woordenboeken. Bij dateringen wordt steeds de bron gegeven, meer ruimte wordt gegeven aan de 
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beschrijving van betekenisontwikkelingen. (Inspectie achteraf van de inhoud laat echter al gauw zien 
dat ook hier de dateringen vooral nog het nodige te wensen overlaten.) Behandelingstechnisch worden 
vijf categorieën woorden onderscheiden: 1. Erfwoorden, 2. Leenwoorden, 3. Substraatwoorden, 4. Sa-
menstellingen en afleidingen, 5. Overige woorden (zoals eponiemen, volksetymologieën, 
onomatopeeën). (Voor het belang van de categorie substraatwoorden zie men ook de beschouwing van 
Dirk Boutkan in het elektronische Trefwoord). Volgens de handout zal het eindproduct ‘een 
electronische database zijn, op grond waarvan het werk in papieren vorm kan verschijnen.’ Een kwart 
van het werk, waaraan in het lexicografische veld een duidelijke behoefte bestaat, zou inmiddels 
voltooid zijn. Degenen die met belangstelling de voortgang van deze onderneming hebben gevolgd 
weten dat oorspronkelijke planningsdata inmiddels ruim zijn overschreden. We wachten dus af, 
wanneer en hoe definitieve resultaten het licht zullen zien. 
 
Na de pauze was de beurt aan Ton van der Wouden die een antwoord formuleerde op de vraag: ‘Hoe 
maak je in 2000 een Vlaams idioticon?’ Alvorens te beginnen maakte hij duidelijk dat hij zijn ‘Klein 
woordenboek van Vlaamse taal- en andere eigenaardigheden’, getiteld Verboden op het werk te komen, 
zonder inbreng van Belgische collega’s had samengesteld. (Een dergelijke samenwerking vindt wel 
plaats voor het project waarin het partikelgebruik in de beide landen wordt onderzocht.) 
   In een nadere bezinning op zijn arbeid, mede ingegeven door al dan niet terecht geleverde kritiek op 
zijn publicatie, liet Van der Wouden zijn gedachten gaan over de volgende wijzen van aanpak: 
1. De leunstoelmethode (de onderzoeker noteert wat hem bij lezen en luisteren min of meer toevallig 

voorbijkomt)  
2. De enquêtemethode (betrouwbaarheid twijfelachtig vanwege bij het publiek levende vooroordelen) 
[p. 30] 
3.    De studeerkamermethode (vertrouwen op gepubliceerde gegevens zoals bijvoorbeeld in 
woordenboeken) 
4. De Leuvense methode (het onomasiologisch afvragen van een betekenisveld)  
5. De Internet-methode (het gebruik maken van de thans beschikbare omvangrijke bestanden).   
 
De leunstoelmethode blijft geschikt om in eerste instantie woorden en woordcombinaties op het spoor 
te komen waarvan de relatieve frequentie in België en Nederland kan worden onderzocht. Zoeken in 
Internetbestanden geeft daarvoor een betrouwbare indicatie. De uitkomst is dan zeker niet altijd een 
kwestie van wel of niet. Niet zelden blijkt een bepaald woordgebruik overwegend in België voor te 
komen en veel minder in Nederland. Langs deze wijze kan een realistischer beeld worden geschetst van 
de taalverschillen in de standaardtaal aan weerszijden van de grens.  
 
Van der Wouden deelde ten slotte nog mee dat een tweede, verbeterde en uitgebreide, druk van zijn 
boekje zeker tot de mogelijkheden behoort.   
(JP) 
 
PRESENTATIE VAN REGISTER BIJ KOCKS WOORDENBOEK DER DRENTSE 
DIALECTEN (Assen, 3-11-2000) 

Over verschijning en inhoud van de beide delen van het Woordenboek van de Drentse dialecten (1996-
1997) is destijds uitvoerig bericht door Siemon Reker (Trefwoord, 12 [1998], p. 207-214). Hoewel er 
toen (zie ibid., p. 209, noot 10) geen plannen bestonden het materiaal nog op andere wijze (via cd-rom, 
retrograde ordeninglijst of een Nederlands-Drentse ingangslijst) toegankelijk te maken, is in elk geval 
dit laatste desideratum bij nader inzien toch nog vervuld. Zoals Kocks mededeelde was daarop van 
verschillende zijde aangedrongen. Zeer terecht natuurlijk, want alleen vanuit een Nederlandstalige 
ingangslijst kan de taalkundig geïnteresseerde buitenstaander antwoord krijgen op de vraag: ‘Hoe zegt 
men dit in het Drents?’ Het onlangs verschenen Frysk-Ingelsk Wurdboek (zie De Woordenaar, 4/2, okt. 
2000, p. 25 evv.) bood dan ook voor de Engelstalige gebruiker meteen al een uitgebreide ‘English-
Frisian Word List’.  
    
Het nieuwe deel werd op 3 november gepresenteerd op een feestelijke bijeenkomst in het Provinciehuis 
te Assen. Kocks zelf verwelkomde de dialectologen die van dichtbij en verder weg waren overgekomen 
en begroette speciaal de vertegenwoordigers van de werkgroep uit Sleen waar hij destijds zijn 
onderzoek was begonnen. Hij wekte de Drenten onder zijn gehoor op door te gaan met het bestuderen 
en vastleggen van hun taal, en gaf in overweging daarvoor locale dialectgroepen op te richten. Hij deed 
een beroep op de provinciale bestuurders deze initiatieven te blijven steunen. Gedeputeerde Mw. De 
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Vries, die het eerste exemplaar in ontvangst mocht nemen, verzekerde dat Provinciale Staten de reeds 
verleende steun zouden voortzetten.  
    
Op het programma stonden verder twee lezingen. Fons Moerdijk gaf zijn visie op ‘Woordenboeken in 
het nieuwe millennium’.1) Hij was overtuigd dat voor de algemene gebruikers papieren woordenboeken 
zouden blijven bestaan. Geen toekomst zag hij voor de cd-roms, in wezen slechts alternatieve versies 
van bestaande woordenboeken met al hun gebreken. De toekomst was aan het woordenboek dat ten 
volle gebruik zou maken van de digitale mogelijkheden, waaronder de verwerking van grote 
tekstbestanden, consistentie in de bewerking en doorlinken naar aanvullende bestanden. Voor een soort 
blauwdruk verwees Moerdijk naar Ewoud Sanders’ artikel ‘Het ideale woordenboek’ in Trefwoord 12 
[1998] (p. 43-46). Zelf sprak hij voorlopig nog van het BIW, het ‘bijna ideale woordenboek’.  
    
In de tweede lezing sprak Magda Devos (Universiteit Gent) over ‘Een taalgeografische brug tussen 
noordoost Nederland en Vlaanderen’. Ze gaf interessante voorbeelden van overeenkomsten in 
klankvorm en woordgebruik in deze twee ver uiteengelegen dialectgebieden. Als verklaring gaf zij dat 
bepaalde taalontwikkelingen die zich in het centrale deel van het Nederlandse taalgebied hadden 
voltrokken niet tot de buitengewesten waren doorgedrongen. Daar werd nog een gemeenschappelijke 
oude toestand bewaard.  
    
De slotdiscussie bracht nog wat extra informatie. Moerdijk verzekerde dat vanuit het INL al in de 
naaste toekomst een eerste versie van het elektronische BIW beschikbaar zou komen. Op een vraag 
naar de dialectbeleving in Vlaanderen deelde Mevr. Devos mee dat dialect aldaar als iets werd 
beschouwd waar men vanaf wilde. Absolute prioriteit had het streven naar een beschaafde taalvorm die 
zou aansluiten bij het Nederlands van over de grens. Dialectkringen onder de burgerij, zoals 
gepropageerd in Drente, waren daar dus niet te verwezenlijken.    
 
Noot 
De volledige tekst van deze lezing is te vinden op de website van het elektronische Trefwoord. 
(www.fa.knaw.nl/trefwoord). Daar ook een reactie van Dirk Geeraarts, hoofdredacteur van de cd-romversie van de 
Grote Van Dale, die erop wijst dat verschillende elementen van het ideale elektronische [p. 31] woordenboek, 
zoals door Moerdijk opgesomd, al in de genoemde cd-rom zijn verwezenlijkt. 
(JP) 
 
G.H. Kocks. Woordenboek van de Drentse Dialecten: Register Nederlands-Drents. Assen: Van 
Gorcum. 2000. XV + 312 pp. ISBN 90-232-3649-1 ƒ49,90 
 
DIALECTENDAG 2001 
 
De zesde Dialectendag van de Stichting Nederlandse Dialecten was de eerste die op Vlaams 
grondgebied gehouden werd: het prachtig gerestaureerde complex Alden Biesen bij Bilzen (even over 
de grens ter hoogte van Maastricht) was de locatie die blijkbaar voor weinig mensen een probleem en 
voor velen  zelfs een trekpleister vormde, want de dag was met meer dan 350 deelnemers ‘volzet’ zoals 
het in Vlaams Nederlands heet. 
    
De opbouw van de tweejaarlijkse dag staat vanaf de eerste editie vast, het thema wisselt. Deze keer 
ging de centrale aandacht uit naar de weerspiegeling van dialecten in lexicale elementen die maar bij 
uitzondering in gewone woordenboeken opgenomen worden, familienamen. In Bilzen gesignaleerde 
genootschapsleden als Dick Wortel en Riemer Reinsma dragen in dat opzicht niet bij aan het 
onderwerp, dat geldt bijvoorbeeld wel voor mensen die Soepboer, Cordewener, Kwekkeboom en Van 
Uffelen heten. Wat daar precies mee aan de hand is, kan nagegaan worden in het boek dat traditioneel 
op de dialectendag verschijnt, respectievelijk in de bijdragen over Friesland, Limburg, Overijssel 
(tweede stuk) en Antwerpen. 
 
Daarin staan onder meer heldere en ontroerende verhalen van de sportjournalist Jan Wauters (met een 
kijkje in diens dialectverleden) en NOS-journaalpresentatrice Henny Stoel. Zij vertelde over haar 
relatie met namen: op het werk (met kwesties van correcte spelling en juiste uitspraak van namen uit 
binnen- en buitenland) en privé als Henny Hes zoals haar meisjesnaam luidt. Met één s, zou ze er zelf 
aan toevoegen. 
    
De informatiemarkt ’s middags kende weinig stands uit Noord-Nederland. Vlaanderen blijkt voor het 
vervoer van veel boeken toch wat ver weg, maar de andere kraampjes lagen vol met meer lokale 
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lexicons en regionale literatuur uit het Zuiden van het land en natuurlijk zeer veel uit Vlaanderen. Wie 
er niet geweest is, kan via de royale ‘Wegwijzer’ door de dialectliteratuur achter in Het Dialectenboek 
6 een impressie krijgen. Het draagt als ondertitel ‘De weerspiegeling van dialecten in familienamen’. 
De hoofdtitel Van de Streek, een zeldzame maar wel voorkomende familienaam, verwijst met een 
knipoog naar bijvoorbeeld Mutsers en Van der Reest: achtereenvolgens met name in Noord-Brabant en 
Zeeland als uit de streek herkenbaar en begrijpelijk. 
 
Het Dialectenboek 6 bevat 415 pagina’s, kost f 25,- plus porto en is bestelbaar via de Nederlandse 
secretaris van de SND, Ton van de Wijngaard via h.van.de.wijngaard@let.kun.nl of 024-3615998.  
(SR)  
 
HOOGLERAARSBENOEMINGEN   
 
Wij kunnen twee van onze leden feliciteren met hun benoeming tot bijzonder hoogleraar, een functie 
die beiden  vervullen in deeltijd naast andere bestaande functies en verplichtingen. 
 
Mogelijk hebt u elders al gelezen dat het INL bevoegd werd verklaard aan de Universiteit van 
Amsterdam een bijzondere leerstoel Nederlandse lexicografie in te stellen, en dat Dr. A.M.F.J. 
Moerdijk per 1 december 2000 op die leerstoel is benoemd. 
 
De verdiensten van Dr. S.J.H. Reker op het gebied van de Groninger Taal en Cultuur hebben 
erkenning gevonden in zijn benoeming per 1 maart 2001 tot bijzonder hoogleraar in genoemde 
discipline aan de Rijksuniversiteit van Groningen.  
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