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WOORD VOORAF
Deze notitie is geschreven mede op basis van informatie verstrekt door
medewerkers van het Woordenboek van de Brabantse Dialecten en het Woordenboek
van de Limburgse Dialecten te Nijmegen, het Nedersaksisch Instituut te Groningen, het
Staring Instituut te Doetinchem, het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden,
de studierichting Lexicologie van de VU te Amsterdam, Van Dale Lexicografie B.V. te
Utrecht, de Hein Mandosstichting te Waalre, het Algemeen Secretariaat van de
Nederlandse Taalunie te Den Haag, het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen te
Zoetermeer, de Section germanique van de Université de Liège, de Ecole d 'Interprètes
Internationaux te Mons, de Section de Philologie germanique van de Université Libre
de Bruxelles, de projectgroep 'Certificaat Nederlands als Vreemde Taal' gevestigd op
de Université Catholique de Louvain te Louvain-la-Neuve, het Woordenboek van de
Vlaamse Dialekten te Gent, het Dictionary Research Centre van de University of
Exeter, de Lexica! Research Unit van de University of Leeds, de Société des
Dictionnaires Le Robert te Parijs, de Sorbonne te Parijs, het Übersetzerkollegium te
Straelen en de National Endowment for the Humanities te Washington . Het tikwerk en
de lay-out werden verzorgd door drs. M.I. Busch (die tevens de losbladige
woordenboeksystemen suggereerde, vermeld in par. 2.1.7. en 2.1.14).
Aan allen die hebben bijgedragen tot de totstandkoming van dit werk mijn
oprechte dank.

1 juni 1988
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1. DOEL EN STATUS VAN DE NOTITIE
Deze notitie werd geschreven op verzoek van het Algemeen Secretariaat van de
Nederlandse Taalunie. De opdracht was (a) informatie te verschaffen over de
belangrijkste eentalige en tweetalige (vertalende) woordenboeken en lexicografische
projecten van het Nederlands en hun financiering(sproblematiek), (b) een woordenboekclassificatie op te stellen die als basis kan dienen voor een prioriteitenbepaling bij een
woordenboekenbeleid van de overheid, (c) argumenten en overwegingen aan te reiken
en hanteerbare criteria op te stellen voor het subsidiëren van woordenboeken, (d)
suggesties en aanbevelingen te doen i.v.m. een toekomstig overheidsbeleid m.b.t.
woordenboeken.
De onderhavige notitie is dus de rapportage van een beleidsgericht onderzoek,
dat aansluit bij de bepaling van artikel 4, letter d van het Taalunieverdrag, t.w. ''De
Hoge Verdragsluitende Partijen besluiten tot het voeren van een gemeenschappelijk
beleid met betrekking tot particuliere initiatieven op het gebied van woordenboeken,
woordenlijsten en grammatica's", bij de bepaling van artikel 5, letter e, t.w. "De Hoge
Verdragsluitende partijen zullen bovendien, waar zij dit nodig achten, gezamenlijk de
instelling van databanken op het gebied van de terminologie en het opstellen van
woordenlijsten bevorderen" en in een ruimer verband bij de bepaling van artikel 5, letter
a, t.w. "De Hoge Verdragsluitende Partijen zullen bovendien, waar zij dit nodig achten,
gezamenlijk het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Nederlandse taal en
letteren alsmede de ontwikkeling van de Nederlandse letteren aanmoedigen, daarbij
inbegrepen het uitgeven en het verspreiden van boeken".
Het onderzoeksproject waarvan deze notitie de schriftelijke neerslag vormt, werd
toegewezen aan de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde van de Katholieke
Universiteit te Nijmegen. Projectleider was prof. dr. A.M. Hagen, uitvoerder was dr.
G. Janssens. Bij deze laatste berust ook de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de
notitie.
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2. WOORDENBOEKEN EN LEXICOGRAFISCHE PROJECTEN IN HET
NEDERLANDSE TAALGEBIED

2.0. Inleiding
Dit hoofdstuk bevat geen exhaustieve inventaris van de lexicografische produktii
van ons taalgebied. Zo'n lijst zou, ten eerste, in het kader van deze notitie te lang
worden (enkele duizenden items), ten tweede, nooit volledig zijn (veel woordenboeken
zijn in privé-beheer uitgegeven en daardoor vaak niet te achterhalen) en, ten derde, op
het ogenblik van publikatie reeds achterhaald zijn, want er verschijnen bij wijze van
spreken dagelijks nieuwe lexica. Een naar volledigheid strevende opsomming van alle
gedrukte één- of meertalige woordenboeken van het Nederlands vanaf 1477 tot 1977,
vindt men in A bibliography of Netherlandic dictionaries van F. Claes (Amsterdam,
John Benjamins 1980). Een kritisch overzicht van de recente en/of courant gebruikte
eentalige Nederlandse woordenboeken - met een inhoudelijke voorstelling en eventueel
ook een evaluatie - is opgenomen in W egwzjs in Woordenboeken van D. Geeraerts en G
Janssens (Assen, Van Gorcum 1982). Voor de ontstaansgeschiedenis, een typering end
eventuele toekomstperspectieven van een aantal belangrijke Nederlandse
woordenboeken en lexicografische projecten, kan men terecht in Van woordenlijst tot
woordenboek van P.G.J. van Sterkenburg (Leiden, E.J. Brill 1984 ).
In dit hoofdstuk worden de voornaamste thans in gebruik zijnde eentalige en
meertalige woordenboeken en de lopende lexicografische projecten van het Nederlands
voorgesteld (samen met hun eventuele financieringsproblematiek als er overheidsgelde1
mee gemoeid zijn). Er wordt - waar dat interessant vergelijkingsmateriaal oplevert ooi
informatie gegeven over woordenboeken of lexicografische projecten in de ons
omringende taalgebieden (een vrij volledig overzicht vindt men in de lijst van de
European Science Foundation, Survey of Lexicographical Projects, Pisa 1983). Voord
presentatie van de eentalige lexicografie van het Nederlands (in par. 2.1.) is het
overzichtelijke indelingsschema van Wegwijs in Woordenboeken gehanteerd, dat hier
en daar werd aangepast en met enkele nieuwe categorieën werd aangevuld (o.a.
leerwoordenboeken, positiewoordenboeken, lexicale databestanden en encyclopedische
woordenboeken). De contemporaine meertalige lexicografie van het Nederlands wordt
in par. 2.2. besproken.

2.1. De eentalige lexicografie van het Nederlands
2.1.1. Algemene verklarende woordenboeken
Algemene verklarende hand- en zakwoordenboeken proberen de eigentijdse
algemene taal in al haar verscheidenheid te beschrijven en zijn daardoor de nuttigste
woordenboeken voor de gemiddelde taalgebruiker. Binnen de eentalige lexicografie
vormen zij dan ook de meest gebruikte groep van lexica. Het onderscheid tussen handen zakwoordenboeken berust louter op een uiterlijk verschil in omvang.
Zakwoordenboeken zijn niet groter dan een pocket; de groep der handwoordenboeken
valt qua omvang nogal heterogeen uit: ze zijn - in verschillende maten - groter en dikke
dan een pocket en kunnen één-, twee- of driedelig zijn.

2.1.1.1. Hand woorden boeken
Bij de algemene verklarende handwoordenboeken kan men de volgende werken
rekenen (onderstaande opsomming wil niet uitputtend zijn):
-Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (Utrecht-Antwerpen, Van Dale
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Lex.icografie B.V., 1984), drie delen, elfde druk, bewerkt door G. Geerts en H.
Heeste1mans. Meestal aangeduid als de Dikke Van Dale of meer recent als de Grote
Van Dale, naar de tweede bewerker van het woordenboek, J.H. van Dale (zijn editie
dateert van 1872, de eerste druk uit 1864 was van I.M. en N .S. Calisch).
- Een 'beknopte' versie van de Grote Van Dale is het Van Dale Nieuw
Handwoordenboek der Nederlandse Taal (Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie
B.V., 1984), één deel, negende druk, bewerkt door F. de Tollenaere en A.J. Persijn.
-Van Dale Groot woordenboek van hedendaags Nederlands (Utrecht-Antwerpen,Van
Dale Lexicografie B.V., 1984), één deel, eerste druk, samengesteld onder redactie van
P.G.J. van Sterkenburg en W.J.J. Pijnenburg. Meestal verkort tot Hedendaagse Van

Dale.
- Een 'beknopte' versie van de Hedendaagse Van Dale is het Van Dale
Handwoordenboek Hedendaags Nederlands (Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie B.V., 1988), één deel, samengesteld onder redactie van P.G.J. van Sterkenburg. Het
verschil tussen de Hedendaagse Van Dale en het Handwoordenboek is, dat het laatste
minder trefwoorden bevat (zo'n 60.000 tgo. ca. 95.000 voor zijn 'grotere broer') en
sterker op 'de woordenschat van elke dag' (met vaktaal woorden uit de wereld van de
politiek, de mode, de muziek, de sport, de computers, enz.) gericht is.
-Wolters' Woordenboek Nederlands (Groningen, Wolters-Noordhoff 1987), één deel,
achtentwintigste druk, samengesteld door C.A. de Ru. Ook aangeduid als Koenen, naar
de eerste bewerker van het woordenboek, M.J. Koenen (eerste druk 1897).
-Wolters' Woordenboek Eigentijds Nederlands (Groningen, Wolters-Noordhoff 1986),
één deel, eerste druk, bewerkt door J.B. Drewes. Ook aangeduid als Grote Koenen.
-Verschuerens Modern Woordenboek (Antwerpen-Amsterdam, Standaard Uitgeverij
1979), twee delen, achtste druk, bewerkt door F. Claes. Meestal aangeduid als
Verschueren, naar de eerste bewerker J.M.A. Verschueren (de eerste druk van deel één
verscheen in 1929, deel twee verscheen voor het eerst in 1931 ).
-Kramers' Groot woordenboek van het Nederlands (Amsterdam-Brussel, Elsevier
1981), twee delen, samengesteld onder redactie van G. van Kooten. (J. Kramers Jzn.
was als lexicograaf in dienst van de uitgeverij Van Goor Zonen te Gouda en stelde van
184 7 tot 1866 een tiental verschillende woordenboeken samen.) Dit woordenboek is
ook op de markt onder de titel Grote Winkler Prins Woordenboek (het is de op maat
gemaakte versie voor de bezitters van de Grote Wink/er Prins Encyclopedie), achtste
druk, I 982, één deel.
-Oosthoeks Handwoordenboek der Nederlandse taal (Utrecht, Oosthoek's Uitgeversmaatschappij 1980), twee delen, eerste druk, samengesteld door de redactie van
de Oosthoek Encyclopedie. Het is eigenlijk een (in hoofdzaak via de computer tot stand
gekomen) uitgedunde versie van de tiende druk van de Dikke Van Dale. Het
woordenboek wordt alleen samen met de gelijknamige encyclopedie geleverd, waarbij
het als aanvulling bedoeld is.
-Spectrum Nederlands woordenboek (Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum 1983), één
deel, vijfde druk, bewerkt door A. Weijnen.
Bij de algemene verklarende handwoordenboeken zijn de volgende vijf als de
belangrijkste te noemen: Grote Van Dale, Hedendaagse Van Dale, Koenen, Grote
Koenen en Verschueren. De Grote Van Dale (l lde druk) is de omvangrijkste en
daardoor de meest volledige van de vijf: de taalkundige informatie die hij biedt,
bedraagt twee- tot driemaal die van de andere werken. De Grote Van Dale is het
volgens traditionele principes samengesteld kwalitatief hoogtepunt van de commerciële
Nederlandse lexicografie. De Hedendaagse Van Dale reduceert de opgenomen
informatie in hoofdzaak door te schrappen in de archaïsche, historische, literaire en
andere niet algemeen verspreide termen en uitdrukkingen die in de Grote Van Dale zijn
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gehonoreerd. Bovendien probeert de Hedendaagse Van Dale een methodologische
vernieuwing te brengen in de lexicografie van het Nederlands, wat zich o.a. uit in de
overname van een door G. Wahrig ontworpen systeem voor de indeling van lemmata
(alle betekenisomschrijvingen worden en bloc apart gezet van het geheel van
voorbeelden van de betekenissen; die voorbeelden zijn geordend naar de grammaticale
categorie van het woord waannee het lemma in het voorbeeldzinnetje verbonden is én
naar de betekenis). De karakteristieken van de Grote en van de Hedendaagse Van Dale
vindt men in het onderstaande vergelijkende overzicht.
Hedendaagse Van Dale
- bevat de woordenschat
sinds ca. 1950
- modem, zakelijk
- beknopte omschrijvingen
- toleranter in het opnemen
van nieuwe woorden
- denkt aan gebruikers van
hedendaagse taal

Grote Van Dale

-

- beknopter in het opnemen
van samenstellingen

-

- bevat Nederlands dat in
aanmerking komt om vertaald
te worden in andere levende talen
- gericht op snel en
effectief opzoeken

-

- selectiever en
praktijkgericht op de taal
van nu, ook de spreektaal
- ca. 95.000 trefwoorden
één band
- ca. 1.600 bladzijden

bevat de woordenschat
sinds ca. 1830
traditioneel, degelijk
gedetailleerde omschrijvingen
kritischer in het opnemen
van nieuwe woorden
denkt ook aan lezers van
oudere teksten en houdt de
woorden langer vast
vollediger in het registreren
van alle gesignaleerde
samenstellingen
beschrijft gevestigd en
'historisch' Nederlands

- weergave van ontstaan en
ontwikkeling van de
woordbetekenissen in
het Nederlands
- vollediger inventarisatie van
anderhalve eeuw Nederlands
- ca. 230.000 trefwoorden
- drie banden
- ca. 3.800 bladzijden

Koenen is wat de inhoudelijke omvang en wat de gerichtheid op de moderne
(spreek)taal betreft, vergelijkbaar met de Hedendaagse Van Dale. De Grote Koenen
(1986) bevat t.o.v. de 27ste druk van Koenen uit 1974, veel nieuw materiaal (o.a.
leenwoorden en vernederlandste woorden uit het Engels, Duits, Frans en Italiaans,
termen uit de reclametaal, enz.). Sommige woorden uit de 27ste druk werden niet meer
opgenomen in de Grote Koenen : o.a. trefwoorden die niet werden verklaard (veel
afleidingen op -heid en -ing), verouderde woorden, enz. Koenen 1987 (28ste druk) bevat
een selectie uit Koenen 1974 (27ste druk) en het nieuwe materiaal voor de Grote
Koenen. Soms wordt Koenen en de Grote Koenen een te grote tolerantie verweten t.o.v.
de opname van woorden van vreemde (vaak Engelse) herkomst en t.o.v. de 'minder
keurige' woordenschat van de omgangstaal. Toch zijn het degelijke descriptieve
woordenboeken die zowel qua aanbod van trefwoorden als wat de kwaliteit van de
geboden informatie betreft, hun plaats tussen de beste handwoordenboeken van het
Nederlands waard zijn.
Verschueren (ca. 150.000 trefwoorden) verschilt van de vier andere
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woordenboeken vooral door het feit dat het een combinatie is van een taalkundig
woordenboek met een rijk geïllustreerde mini-encyclopedie. Verschueren bevat dus ook
plaatsnamen, persoonsnamen, namen van historische gebeurtenissen, enz. (die in
taalkundige woordenboeken ontbreken) en geeft behalve taalkundige informatie
(spelling, uitspraak, etymologie, betekenis(sen), betekenisrelaties, enz.) ook
encyclopedische inlichtingen (zie par. 2.1.21.). Het is daardoor een werk met een grote
praktische gebruikswaarde, vooral geschikt voor het voortgezet onderwijs.
Tot slot van deze paragraaf over de handwoordenboeken nog enkele algemene
opmerkingen.
(a) Bij de vervaardiging van algemene woordenboeken van het Nederlands vormt de
Grote Van Dale een referentiepunt voor alle andere werken: men vindt de invloed van
dit erkend hoofdhandwoordenboek in mindere of meerdere mate in de trefwoorden- of
informatiecomponent van alle woordenboeken terug (alleen Verschueren heeft een min
of meer eigen profiel). Dat de Grote Van Dale zelf expliciet teruggrijpt op het
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT; zie par. 2.1.9.1.), maakt de
afhankelijkheidslijn nog iets langer: in mindere of meerdere mate steunen alle algemene
woordenboeken van het Nederlands op het WNT.
(b) Het is opvallend dat geen enkele uitgeverij een permanente staf heeft die zich
uitsluitend met de vervaardiging van een algemeen Nederlands woordenboek
bezighoudt: in veel gevallen gaat het om van buiten aangetrokken mensen (vaak
professionele taalkundigen) die de bewerking van een woordenboek als tijdelijke
(bij)baan hebben. Soms worden ook mensen gecontracteerd die de samenstelling van
een hele reeks woordenboeken (ook tweetalige) tot taak hebben, of die naast een
woordenboek ook een encyclopedie maken. Daarvoor bestaan economische redenen: al
zou het voor de woordenboeken zelf bevorderlijk zijn dat ze werden samengesteld door
iemand die uitsluitend daarmee belast was, toch laten de hoge kosten van de
lexicografische arbeid en de - in vergelijking met grote taalgebieden zoals het Engels,
het Frans, het Spaans, enz. ~ beperkte verspreiding die Nederlandse woordenboeken
altijd ten deel zal vallen, een permanente redactîe voor een handwoordenboek niet
makkelijk toe. Hetzelfde kan worden gezegd van het aanleggen van een originele
materiaalverzameling: ook dat is voor de commerciële uitgeverijen om economische
redenen een niet haalbare zaak. Alle handwoordenboeken van het Nederlands zijn dan
ook het resultaat van compilatiewerk, waarbij het WNT (dat wèl een zeer uitgebreide,
maar helaas niet op het hedendaags Nederlands gerichte materiaalverzameling heeft)
primair staat en a.h.w. 'leeggeroofd' wordt.
(c) Bij het zojuist genoemde compilatiewerk, of meer algemeen gesteld, bij het
samenstellen van algemene woordenboeken, wordt op grote schaal gebruik gemaakt van
automatiseringstechnieken, wat tijds- en kostenbesparend werkt. De financiering van de
Nederlandse algemene woordenboeken gebeurt trouwens volledig door de commerciële
uitgeverijen zelf. Een nieuwigheid is daarbij dat met de verschijning van het Kramers'
Pocketwoordenboek Nederlands in 1983 (tweede druk 1986) de sponsoring haar intrede
deed: op de achterflap van het woordenboek werd de naam van een bankinstellîng
(Amro) met het bekende logo als supporter afgedrukt en in lexicografisch jargon
gelexicaliseerd.
2.1.1.2. Zakwoordenboeken-

De voornaamste algemene pocketwoordenboeken zijn:
-Prisma Woordenboek Nederlands (Het Spectrum 1986), vierentwintigste, geheel
herziene druk, door A. Weijnen. Van dit woordenboek bestaat een grote-lettereditie:
Nederlands woordenboek in grote letters (Amsterdam/Brugge, Grote-letterbibliotheek
1981).
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-Verschuerens modern zakwoordenboekje (Antwerpen-Weesp, Standaard 1984),
bewerkt door F. Claes.
-Wolters' Ster Woordenboek Nederlands - Kleine Koenen (Groningen, WoltersNoordhoff 1983), eerste druk, samengesteld door C.A. de Ru.
~Kramers' pocketwoordenboek Nederlands (Amsterdam-Brussel, Elsevier 1986).
Veel zakwoordenboeken zijn derivaten van één van de grotere
handwoordenboeken (zo is de Kleine Koenen b.v. rechtstreeks afgeleid van de 27ste
druk van Koenen , zie par. 2.1.1.1.). Opgemerkt dient ook te worden dat verscheidene
uitgeverijen (b.v. Elsevier, Het Spectrum) waarschijnlijk om commerciële redenen
identieke of gelijksoortîge zakwoordenboeken, of verschillende edities daarvan, onder
verschillende titels of in verschillende 'verpakkingen' op de markt brengen. Het spreekt
vanzelf dat dit een misleidend effect heeft op de koper en de gebruiker van
woordenboeken.

2.1.2. Spreekwoordenboeken
In deze paragraaf worden woordenboeken behandeld van taalelementen die
groter zijn dan afzonderlijke woorden: spreekwoorden en zegswijzen, citaten en clichés.
Spreekwoorden en zegswijzen uit alle periodes van het Nederlands zijn in
gigantische hoeveelheden (ca. 42.500) te vinden in P.J. Harrebomée, Spreekwoordenboek der Nederlandsche Taal (Utrecht, Kemmink & Zoon 1858 - 1870;
facsimile uitgave door Van Hoeve, Amsterdam 1980). De opgenomen spreekwoorden
worden echter niet systematisch verklaard en doordat de verschillende aantekeningen,
opmerkingen, aanvullingen en errata over drie volumes verdeeld zijn, is het een moeilijk
te raadplegen werk. Kwalitatief gezien schreef F.A. Stoett met zijn Nederlandsche
spreekwoorden , spreekwijzen, uitdrukkingen en zegswijzen naar hunne oorsprong en
betekenis verklaard (Zutphen, Thieme 1901, verscheidene herdrukken) het beste
spreekwoordenboek. In twee boekdelen geeft hij van meer dan 2.500 uitdrukkingen
uitvoerige betekenisomschrijvingen en herkomstverklaringen. Er bestaat van dit werk
ook een verkorte versie: Nederlandsche spreekwoorden en gezegden (Zutphen, Thieme
1902, recentste heruitgave 1983, lüde druk, bewerkt door C. Kruyskamp) en zelfs een
pocketuitgave: Klein spreek1-voordenboek der Nederlandse taal (1984). Het handigste
overzicht van frequente zegswijzen, met beknopte maar adequate verklaringen van
ongeveer 7 .500 uitdrukkingen, is het boek van K. ter Laan, Nederlandse
spreebvoorden, spreuken en zegswijzen (Den Haag, Van Goor 1950, 14de herdruk
1983). Naast deze drie belangrijke werken (met derivaten) zijn er nog een aantal
spreekwoordenboeken van geringere omvang, o.a. het Prisma spreekwoordenboek van
G.A. Mesters (Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum 1982, 14de druk), Allemaal mensen
(Den Haag, Martinus Nijhoff 1980), een bundel apologische spreekwoorden of
zeispreuken (zoals: dat heeft geen zwarigheid, zei de bakker, en hij had zijn brood te
licht gebakken) bij elkaar gebracht door C. Kruyskamp, Spreekwoorden verklaard van
C.G.L. Apeldoorn en R. van Riet (Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum 1987), enz.
Er bestaan ook enkele woordenboeken van regionale spreekwoorden en
zegswijzen, zoals b.v. het bijna voltooide Spreekvvoorden die Brabanders gebruiken
van de (in 1985 opgerichte) Hein Mandosstichting te Waalre. Het woordenboek (dat ca.
6.000 items zal tellen) verschijnt eind 1988. De apparatuur (drie personal computers)
voor de redactie werd gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant, de gemeente
Eindhoven, nog enkele kleinere gemeenten en particulieren. Voor de publikatie zijn
subsidies toegezegd door de Provincie Noord-Brabant, het Anjerfonds en de gemeente
Waalre. Verder wordt ook aan sponsoring gedacht.
Citaten zijn verzameld o.a. in het Spectrum citatenboek (Utrecht-Antwerpen, Het
Spectrum, 7de druk 1982; eerste druk 1967 onder de titel Citatenomnibus) van C.
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Buddingh, het Standaard modern citatenboek (Antwerpen 1985, 3de druk)
samengesteld door G. de Ley, het Kosmos Groot Citatenboek (Utrecht-Antwerpen,
Uitgeverij Kosmos 1986) bewerkt door B. de Graaff, enz. Men kan zich afvragen of
deze werken wel echt thuishoren bij de woordenboeken van het Nederlands: ze bevatten
immers citaten ontleend aan verschillende talen. De samenstellers waren er meestal
meer op uit een verzameling verrassende of opvallende citaten samen te stellen, dan te
beschrijven welke citaten tot het gemeenschappelijk cultuurgoed van de Nederlandse
taalgemeenschap behoren.
Ten slotte zij vermeld dat er ook woordenboekjes zijn van clichés (dat zijn
verrassende of humoristische taalvondsten die door hun ruime verspreiding als kant-enklare uitdrukkingen aan originaliteit hebben ingeboet en zo tot 'dooddoeners,
stoplappen of gelijkhebbers' zijn verworden). Bekende voorbeelden zijn Ik zeg maar zo,
ik zeg maar niks (Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum 1978) en Zo lust ik er nog wel een
(id., 1980) van I. van Eijck.

2.1.3. Systematische woordenboeken en woordenboeken van synoniemen
Synoniemenwoordenboeken geven voor ieder trefwoord de gelijkbetekenende en
vaak ook de bijna-gelijkbetekenende woorden op (b.v. pochen, bluffen en opscheppen
zijn echte synoniemen; draaglijk en draagbaar zijn bijna-synoniemen: het eerste wordt
veelal in figuurlijke zin gebruikt, het tweede in letterlijke zin). Niet meer in de boekhandel te verkrijgen Nederlandse synoniemenwoordenboeken zijn o.a. het driedelige
Woordenboek der Nederduytsche Synonymen van P. Weiland en G. Landré (Den Haag
1821 - 1825), Een ander woord (Den Haag 1946) van Charivarius, Nederlandsche
taalschat (Turnhout 1946) van J. Cauberghe, Nederlandse synoniemen (Amsterdam
1958) van P. Hendriks en Kies uw woord (Amsterdam 1948) van J.A. Meijers.
Het juiste woord (Standaard, 6de, geheel herziene en vermeerderde druk bewerkt
door F. Claes, 1988) van L. Brouwers (eerste druk 1973) is geen
synoniemenwoordenboek in enge zin, maar een systematisch woordenboek: de
trefwoorden zijn niet in alfabetische volgorde opgenomen, maar in groepjes volgens hun
betekenisverwantschap. Het is dus eigenlijk een betekeniswoordenboek: het geeft aan
hoe één begrip door verschillende woorden kan worden uitgedrukt. Het gebruik van Het
juiste woord als synoniemenwoordenboek is dikwijls omslachtig (door de
systematische classificatie - er is gelukkig ook een alfabetisch register - en door het
gedeeltelijk circulaire karakter van een betekeniswoordenboek), bovendien wordt de
exacte waarde (en de eventuele stilistische of inhoudelijke onderlinge verschillen) van
de opgenomen termen niet aangeduid.
Recente synoniemenwoordenboeken zijn Wolters' Woordwl}zer Synoniemen
(Groningen, Wolters-Noordhoff 1986), geschreven door J. Anthierens, en het
Verklarend synoniemenwoordenboek (Sijthoff 1988) van R. Reinsma. Anthierens' boek
bevat 14.361 synoniemen en varianten, 3.322 uitdrukkingen, 672 gezegden en 1.565
verwijzingen naar woorden of begrippen die in dezelfde denksfeer liggen. Al die
woorden enz. zijn gegroepeerd rond 442 grondbegrippen. In Wolters' Woordwijzer
Synoniemen staan echter veel woorden die niemand meer kent of gebruikt, of waarvan
men zich kan afvragen of het wel echt synoniemen van elkaar zijn. Reinsma's
synoniemenwoordenboek bevat 7 .500 synoniemen. Deze bescheiden omvang sluit uit
dat het boek volledig is; het biedt slechts een bloemlezing uit een flink aantal groepen
en woorden die in betekenis dicht bij elkaar liggen. Bovendien wordt soms te weinig
exact aangegeven wat de verschillen tussen de opgegeven synoniemen zijn. Ten slotte
zij vermeld dat bij Van Dale Lexicografie B.V. een synoniemenwoordenboek in
voorbereiding is (onder leiding van P.G.J. van Sterkenburg) , dat volgens een nieuw
hiërarchisch concept ingedeeld zal zijn. De publikatie wordt verwacht tegen 1992.
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2.1.4. Woordenboeken van vreemde woorden
Het eerste woordenboekje van vreemde woorden in het Nederlands dateert al uit
1552 (de Tresor der Duytscher Talen van Jan van den Werve). Ook in de volgende
eeuwen verschenen nog regelmatig woordenboeken gewijd aan de vreemde elementen
in onze woordenschat. Vandaag beschikken wij over een drietal vreemde woordenlexica: het Prisma vreemde woordenboek (Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum, 7de druk
1982) samengesteld door A. Ko Is teren, Kramers' Woordentolk (29ste druk 1984)
bewerkt door C. Kruyskamp en Kramers' pocketvvoordenhoek vreemde woorden
(Amsterdam-Brussel, Elsevier 1986) onder redactie van G. van Kooten. Geen van deze
woordenboeken bestrijkt volledig het terrein van de vreemde woorden. Zo nemen ze
geen woorden op die reeds zo lang ontleend zijn dat hun vreemde herkomst niet meer
herkend wordt (b.v. kerk, muur, keizer). Ook zeer specifieke vak-, wetenschaps- of
sporttermen die niet in de algemene taal zijn doorgedrongen, worden niet gehonoreerd
(b.v. de Latijnse benamingen van planten en dieren). De woordenboeken plaatsen zich
tevens op een descriptief standpunt: ze geven aan wat er in het algemene Nederlands
zoal aan vreemde woorden voorkomt, maar spreken zich niet uit over de wenselijkheid
van dat gebruik.

2.1.5. Spellingwoordenboeken
In spellingwoordenboeken worden de trefwoorden vrijwel uitsluitend opgenomen
om aan te geven hoe ze moeten worden geschreven. Het zijn woordenlijsten waarin bij
de lemmata hooguit enige grammaticale eigenschappen worden vermeld, maar waarin
geen betekenisomschrijvingen of voorbeelden voorkomen. De officieel voorgeschreven
spelling van het Nederlands ligt sinds 1954 vast in de Woordenlijst van de Nederlandse
taal, samengesteld in opdracht van de Nederlandse en de Belgische regering
C's-Gravenhage, SDU}, beter bekend als ' het groene boekje'. De Nederlandse Taalunie
is op grond van artikel 4, lid b van het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie
bevoegd voor de spelling van de Nederlandse taal (zie i.v.m. de problematiek van de
spelling en de spellingregeling ook Voorzetten 3 en 4 (1985) van De Rooij en
Haeseryn). De Algemeen Secretaris van de Taalunie heeft in oktober 1985 een
Werkgroep ad hoc spellîng ingesteld, waarvan de opdracht erin bestaat een werkplan te
ontwikkelen voor een later in te stellen 'echte' spellingcommissie die in opdracht van
het Comité van Ministers voorstellen zal formuleren met betrekking tot een wijziging
van de spelling. Aanleiding tot de instelling van de Werkgroep is een advies van de
Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren over een wijziging van de spelling. In dat
advies is het oriënterende kader voor de werkzaamheden van de voorbereidende en
terreinverkennende Werkgroep als volgt aangegeven: (a) het gaat niet om een
fundamentele spellingwijziging; (b) het gaat wel om het wegwerken van fouten uit de
Woordenlijst; (c) in de Woordenlijst zouden nieuwe woorden moeten worden
opgenomen voor zover men dit nodig acht; (d) het gaat erom zoveel mogelijk
dubbelspellingen te beperken met voorkeur voor de progressieve richting (met in
beschouwing nemen van het rapport 'Eindvoorstellen van de
Bastaardwoordencommissie '). De werkgroep is van mening dat een eventuele
spellingwijziging niet los kan staan van de opvattingen die in Nederland en Vlaanderen
over spelling leven. Om die reden heeft zij onderzoek laten uitvoeren bij een
dwarsdoorsnede van de Nederlandssprekende bevolking en bij een aantal
beroepsgroepen die professioneel dagelijks met spelling geconfronteerd worden. In die
onderzoeken heeft de Werkgroep enige meer fundamentele aspecten aan de orde gesteld
dan in het advies van de Raad zijn aangegeven. De Werkgroep zal haar werkzaamheden
afronden met een rapport (verwacht tegen eind 1988, begin 1989) dat het werkplan voor
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de al genoemde echte spellingcommissie zal bevatten. Over dat rapport zal de Raad
voor de Nederlandse Taal en Letteren advies uitbrengen. Het rapport van de Werkgroep
en het advies van de Raad zullen vervolgens ter verdere besluitvorming aan het Comité
van Ministers worden aangeboden.

2.1.6. Uitspraakwoordenboeken
Het Nederlands heeft nooit veel echte uitspraakwoordenboeken gehad (het
allereerste - van M.J. Adriani - dateert pas uit 1827). Thans zijn er twee: het Groot
uitspraakwoordenboek der Nederlandse taal (Antwerpen, De Nederlandse Boekhandel
1970) van R.H.B. de Coninck en de ABN-uitspraakgids (Antwerpen, Heideland-Orbis
1987, eerste druk 1978) van P.C. Paardekooper. In beide werken zijn de
uitspraakaanduidingen weergegeven in fonetisch schrift. Paardekooper hanteert daarbij
een strengere, in hoge mate op de informele spreektaal gerichte (Noordnederlandse)
norm dan De Coninck. Er is (vooral bij anderstaligen en dialectsprekers) nog behoefte
aan een uitspraakwoordenboek waarin meer aandacht wordt besteed aan vreemde
woorden (die relatief gezien veel uitspraakmoeilijkheden geven), eigennamen,
plaatsnamen, toegelaten (regionale) uitspraakvarianten enz. , omdat de twee genoemde
uitspraaklexica deze punten niet de aandacht geven die ze nodig hebben.

2.1.7. Woordenboeken van afkortingen
Het makkelijkst te verkrijgen afkortingenwoordenboek van het Nederlands is het
Prisma woordenboek afkortingen (Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum 1983) van C.G.L.
Apeldoorn. Het bevat zowel afkortingen (b.v. ISBN voor International Standard Book
Number) als (samengestelde) verkortingen (b.v. Benelux).
Hier dient nog het volgende te worden opgemerkt. Omdat de moderne
maatschappij een snelle groei van het aantal internationale organisaties kent, is het
gevaar voor veroudering bij een afkortingenwoordenboek vrij groot: bij min of meer
recente afkortingen komt de gebruiker al vlug in de kou te staan. Het zou daarom nuttig
zijn indien de taalgebruiker met behulp van een regelmatig aangevuld referentiewerk
wegwijs zou worden gemaakt in de wirwar van afgekorte instellingen, organisaties enz.
waannee hij te maken krijgt. Een losbladig systeem ware voor zo'n
afkortingenwoordenboek zeer geschikt, aangezien daar makkelijk aanvullingen en
verbeteringen in kunnen worden aangebracht. Vooralsnog beschikken wij niet over zo ' n
regelmatig aangevuld werk. Er zou ook gedacht kunnen worden aan een permanent
bijgehouden automatisch afkortingenarchief, waartoe men via computerterminals
toegang zou hebben. Zo'n electronische afkortingenbank zou tot stand kunnen worden
gebracht in samenwerking met de vertaaldiensten van de EG, waar een dergelijk
systeem reeds in gebruik is.

2.1.8. Etymologische en naamkundige woordenboeken
Etymologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de herkomst van woorden
en hun ontwikkeling naar vorm en betekenis. Voor het Nederlands beschikt men over
het uitstekende Etymologisch Woordenboek der Nederfandsche raai ('s-Gravenhage,
Martinus Nîjhoff) van Franck-Van Wijk uit 1912, waaraan Van Haeringen in 1936 een
Supplement toevoegde, dat in latere drukken achter in het werk werd bijgebonden. Er is
ook het Nederlands Etymologisch Woordenhoek (E.J. Bril), Leiden 1971) van De
Vries-De Tollenaere, dat echter veel onzorgvuldigheden en drukfouten bevat. Het enige
voordeel van de 'recente' De Vries-De Tollenaere t.o.v. de ' oudere' Franck-Van WijkVan Haeringen , is dat het eerste woordenboek tot in de jaren '70 en het tweede sJechts
18

tot 1936 is bijgewerkt m.b.t. de etymologische studies in de vakliteratuur. Van De
Vries-De Tollenaere bestaat ook het populariserende Etymologisch woordenboek in
pocketeditie (Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum), dat in 1983 reeds aan zijn l 3de druk
toe was. Op initiatief van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (zie par. 2.1.9.2.)
wordt onder redactie van P.G.J. van Sterkenburg, A.M.F.J. Moerdijk en W.J.J.
Pijnenburg een overzicht samengesteld van de etymologische woordenboeken en hun
bewerkers, en van verschillende aspecten van de wetenschappelijke etymologische
praktijk in Nederland en België uit de periode 1890-1990 (werktitel: 100.Jaar
etymologisch vvoordenhoek ). Bij Van Dale Lexicografie B.V. is een etymologisch
woordenboek van het Nederlands in voorbereiding, dat grotendeels op een eigen
materiaalverzameling gebaseerd is.
Tot de etymologische woordenboeken kunnen ook worden gerekend de lexica
waarin persoons- (antroponiemen) of plaatsnamen (toponiemen) (veelal naar herkomst)
worden verklaard. Er zijn vrij veel woordenboeken, systematische studies en
monografieën over (deelgebieden van) de plaatsnaamkunde. De belangrijkste recentere
toponymische woordenboeken zijn het Toponyrnisch woordenhoek van België,
Nederland, Luxemburg, Noord-Franknjk en West-Duitsland (voor 1226) (Belgisch
Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek 1960) van M. Gysseling, het
Woordenhoek der Noord- en Zuidneder/andse plaatsnamen (Utrecht-Antwerpen, Het
Spectrum 1962) van J. de Vries en het Lexicon van Nederlandse toponiemen tot 1200
van R.E. Künzel, D.P. Blok en J.M. Verhoeff (Amsterdam 1988). Ook voor de
antroponymie staan ons talrijke woordenboeken ter beschikking. De voornaamste
recentere zijn het Nederlands repertorium van familienamen (Assen, 1963-1977) onder
redactie van P.J. Meertens, het Woordenhoek ,·an \'Oornamen (Utrecht-Antwerpen, Het
Spectrum 1979) van J. van der Schaar, Het Namen/wek (Bussum, Romen, 3de druk
1979) van A.N.W. van der Planck, Delta's voornamenhoek (Aartselaar-Harderwijk,
Delta 1981) van W. van Gelder en 4000 moderne en klassieke 1·oornamen van I.
Nijkerk-Pieters (Aartselaar-Harderwijk, Zuidnederlandse Uitgeverij 1983). Het
naamkundig onderzoek wordt in België vooral gestuurd door het Instituut voor
Naamkunde te Leuven en de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie.
In Nederland wordt het onderzoek geleid door de Commissie voor Naamkunde en
Nederzettingsgeschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (ondergebracht in het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam).

2.1.9. De historisch-taalkundige lexicografie
2.1.9.1. Historische woordenboeken en periodewoordenboeken
Voor het Nederlands beschikken wij over twee grote taalkundige woordenboeken
op historische grondslag: het Middefnederlandsch Woordenhoek (MNW) voor de
periode van ca. 1200 tot ca. 1500 en het Woordenhoek der Nederfandsche Taal (WNT)
voor het tijdvak erna. Het MNW is een alfabetisch geordend, taalkundig woordenboek
van onze middeleeuwse woordenschat. Met de materiaalverzameling werd in 1873
begonnen door E. Verwijs en J. Verdam. Na de dood van eerstgenoemde in 1880
bewerkte Verdam alléén de eerste acht delen en na zijn dood in 1919 publiceerde F.A.
Stoett het negende en laatste deel in 1929. Later werd als tiende deel nog de Tekstkritiek
van J. Verdam en de Bouwstqffen uitgegeven door resp. W. de Vreese en G. Lieftinck,
en als elfde deel tenslotte de Aanvullingen en Verbeteringen op het gebied van Dtjk- en
Waterschapsrecht, Bodem en Water, Aardrijkskunde en::.. door A.A. Beekman. Een
waardevolle aanvulling op het MNW vormt het Middelneclerlandsch Handwoordenhoek
van Verdam, m.n. de derde druk ervan uit 1932 (die later vele malen onveranderd
heruit_g egeven werd), bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben. Het bevat veel woorden die
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in de eerste delen van het MNW niet voorkomen. Op het Handwoordenboek is in 1983
een Supplement verschenen van J. van der Voort van der Kleij (Leiden). Dit werk is
gedeeltelijk echter een gemiste kans, doordat niet alle aanvul1ingen zijn verwerkt die
ooit in artikelen en monografieën op het MNW en het Handwoordenboek zijn
voorgesteld. Bruikbare en niet overdreven dure hulpmiddelen bij een elementaire cursus
Middelnederlandse tekstinterpretatie zijn het Woordenboek Middelnederlands (UtrechtAntwerpen, Aula paperback 94, 1984) van W. Pijnenburg en J. van der Voort van der
Kleij, en Woordenschat, woorden die hU de hertaling van Nederlandse literaire teksten
uit vroeger eeuwen struikelblokken vormen etymologisch en logisch geordend
(Hilvarenbeek 1983) van J .P.G. Heersche en H.M. Hermkens. In het laatste zijn ook
struikelblokken uit l 7de-eeuwse teksten opgenomen. Exclusief en specifiek op de 16de
eeuw gericht is het Rhetoricaal Glossarium (Assen, Van Gorcum 1959) van J .J. Mak,
op de l 7de eeuw Een glossarium van zeventiende~eeuws Nederlands (Groningen,
Wolters-Noordhoff, derde druk 1981) van P.G.J. van Sterkenburg. De praktische
bruikbaarheid van beide werken is enigszins beperkt: van het eerste door de vele
twijfelgevallen die erin zijn opgenomen en van het tweede door het feit dat het niet
meer is dan een compilatie van in tekstedities voorkomende woordverklaringen.
Voor uitgebreide en gedegen informatie over het geschreven Nederlands uit de
periode vanaf ca. 1500, moet men zich tot het WNT wenden. De aanzet tot dit
alfabetisch geordend historisch-taalkundig woordenboek werd gegeven in I 849 en de
eerste aflevering (onder redactie van M. de Vries en L.A. te Winkel) verscheen in 1864.
Het WNT is vandaag nog niet geheel af: er zijn tot op heden zo'n 565 afleveringen
gepubliceerd en de huidige vijfde generatie WNT-redacteuren is net klaar met de
bewerking van de enorm uitgebreide letter V (met al de ,,er -woorden). De letters W, X,
Y en Z heeft men nog bijna geheel voor de boeg. De hoofdoorzaken voor het nog niet
voltooid zijn van het WNT zijn het tot voor enkele jaren vrijwel constante gebrek aan
voldoende competente medewerkers en de in de loop van de redactieperiode ongekende
toename van het bronnenbestand en het citatenmateriaal. Het WNT is het voorbije
decennium doelbewust in een stroomversnelling geloodst, die een voltooiing van het
geheel vóór het jaar 2000 tot een reële mogelijkheid maakt (vooral door het definitief
stopzetten van het systematisch excerperen van nieuwe bronnen, door het uitbreiden van
de redactionele staf tot 12 redacteuren en door het reduceren van het literaire
citatenmaterîaal).
Het WNT is zonder meer het belangrijkste woordenboek van het Nederlands, en
dat niet alleen omwille van zijn omvang (er staan nu al meer dan dertig volumes op de
boekenplank). In de eerste plaats is het een onmisbaar hulpmiddel bij het verklaren van
oude teksten, is het een bron en hulpmiddel voor de beoefening van de historische
taalstudie en voor de betekenisleer van het Nederlands, en is het een belangrijke
informatiebron voor o.a. historici en juristen. In de tweede plaats is het in vergelijking
met de grote buitenlandse historische woordenboeken (b.v. de New English Dictionary
on historica/ principfes (1888 - 1933 ) van J. Munay en het Deutsches Wörterbuch ( 18521961) van de gebroeders Grimm) veel diepgaander en geeft het veel meer en veel
gedetailleerdere informatie. In de derde plaats is het WNT voor de Nederlandse
lexicografie zoveel als een 'moederwoordenboek', immers de meeste moderne
handwoordenboeken steunen erop in hun opeenvolgende edities. De Grote Van Dale
b.v. wordt bij iedere nieuwe uitgave bijgewerkt aan de hand van de nieuw-verschenen
WNT-afleveringen (zie qok par. 2.1.1.1.). Het WNT dankt deze positie aan het feit dat
het als enige algemene woordenboek van het Nederlands op een uitgebreide originele
materiaalverzameling steunt (ca. 8.000 brontitels en - naar een schatting van de
hoofdredacteur - zo'n 8 à 10 miljoen citaten), iets wat de commerciële
handwoordenboeken zich om financiële redenen niet kunnen veroorloven. De gegevens
die het WNT biedt worden niet alleen door een stevige empirische basis ondersteund en
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zijn door toetsing daaraan controleerbaar, maar bovendien is de verzamelde informatie
uitzonderlijk rijk en uitvoerig. Die omvangrijke materiaalverzamelîng vormt de basis
voor de kwalitatieve superioriteit van het WNT over alle andere woordenboeken van he
Nederlands. De hoge kostprijs (ca. f. 8.500 voor de tot nu toe verschenen afleveringen,
niet ingebonden) maakt echter dat het WNT zelden in privé-bezit wordt aangetroffen.
Men vindt het vooral in (grote) bibliotheken, universiteiten en andere wetenschappelijk,
instellingen en in sommige scholen.
Door de inschakeling van de computer bij de huidige produktie van de WNTafleveringen is de mogelijkheid gecreëerd om het vanaf 1983 gepubliceerde materiaal i1
een woordarchief in database-vonn op te slaan en aldus dienstbaar te maken voor
allerlei taalkundig onderzoek. Het is de bedoeling ook de vóór 1983 verschenen
afleveringen te automatiseren. Daartoe werd in 1984 het project Automatisering
Woordenboek der Nederlandsche Taal gestart. De werkzaamheden voor dit project
behelzen o.a. het opzetten van een proefdatabase voor de letter A, het automatisch
dateren en chronologiseren van de bewijsplaatsen in het WNT-materiaal en de
redactionele voorbereiding ter samenvoeging van de letter A en het Supplement hierop
zodat binnen afzienbare tijd niet langer twee delen geraadpleegd moeten worden.
Gezien de thans al gebleken positieve uitkomsten van het project, wil het Instituut voor
Nederlandse Lexicologie (INL) in samenwerking met Gardata B.V. streven naar de
totstandbrenging (en de exploitatie) van een gedigitaliseerd WNT, dat kan worden
aangevuld met o.a. het hedendaags materiaal van de taalbank van de afdeling Thesaurus
(zie par. 2.1.9.2.). Het streven is het in boekvorm gepubliceerde grafische WNT en het
geautomatiseerde electronische WNT tegelijk gereed te hebben. Hopelijk wordt het
electronische WNT dan ook in diskette-vorm tegen een voor iedereen betaalbare prijs
op de markt gebracht.

2.1.9.2. Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en zijn projecten
In 1961 lanceerde dr. F. de Tollenaere - redacteur van het WNT - een voor de
Nederlandse lexicologie revolutionair plan: het samenstellen van een thesaurus, een
woorden-schat of woordarchief dat zou bestaan uit een immense verzameling door de
computer vervaardigde (pons)kaarten waarmee men in de nabije toekomst
woordenboeken zou kunnen maken. In 1962 richtte de (in 1922 ingestelde)
Rijkscommissie van Bijstand voor het Woordenboek der Nederlandsche Taal zich tot de
toenmalige minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen met het voorstel een
instituut voor lexicologie op te richten, dat uit twee afdelingen zou bestaan: een afdeling
die het WNT zou voltooien en een afdeling Thesaurus, die met behulp van machines
een permanente woordinventaris van het Nederlands zou aanleggen en op peil houden.
In 1963 heeft de Nederlandse minister zijn Belgische ambtgenoot van Cultuur verzocht
medewerking te verlenen aan de voorbereiding van de oprichting van zo'n instituut. Na
uitvoerig overleg werd in 1967 naar Nederlands recht de Stichting Instituut voor
Nederlandse Lexicologie (INL) opgericht. De subsidiëring zou gebeuren door
Nederland en België samen, in de verhouding 2: 1. Het bestuur van de Stichting werd
gevom1d door hoogleraren en hoge ambtenaren uit de beide landen.
Door de economische recessie die in de jaren '70 ontstond en het daaruit
voortvloeiende geldgebrek bij beide overheden, maar ook door managementtekorten bij
het INL en de onhoudbare planning van het WNT (het zou pas klaar zijn in het jaar
2045), werd het INL zeer bedreigd in zijn werkzaamheden. In 1978 maakte de
Belgische minister van Nederlandse Cultuur nl. bekend dat zij de gebruikelijke
verdeelsleutel waarbij België een derde en Nederland twee derde van de INL-begroting
betaalde, niet langer kon onderschrijven voor het hele INL, en dat de Belgisehe bijdrage
voortaan een maximaal bedrag zou zijn dat primair gebruikt moest worden voor de
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versnelde voltooiing van het WNT. Hierdoor kwam de afdeling Thesaurus van het INL
in grote moeilijkheden. Mede om de werkzaamheden aan de geautomatiseerde
taaldatabank te continueren, stelde de Nederlandse minister toen buiten de
verdeelsleutel om een jaarlijkse suppletie ter beschikking van het INL voor een
interimperiode van vier jaar. Intussen zou Vlaanderen proberen weer op de afgesproken
subsidieverhouding uit te komen, maar toen dat in 1982 nog niet mogelijk bleek, deelde
de Nederlandse minister mee dat de Nederlandse subsidie voortaan afgestemd zou
worden op de Belgische bijdrage (Nederland zou gewoon tweemaal de Belgische
subsidie betalen, in plaats van twee derde van de feitelijke begroting), en dat de
jaarlijkse suppletie na 1982 zou worden stopgezet. Deze ontwikkeling dreigde
desastreus te worden voor het INL, omdat het in het vooruitzicht gestelde
subsidiebedrag ruim onder de werkelijke kosten lag: er zouden personeelsleden
ontslagen moeten worden, het WNT zou daardoor niet binnen de gestelde termijn
voltooid kunnen worden, en ook de uitbouw van de taaldatabank door de zusterafdeling
van het WNT zou in een onverantwoord traag tempo dienen te gebeuren. Gelukkig werd
deze dreiging afgewend doordat de Vlaamse deelregering toch in staat bleek en bereid
was voldoende fondsen te reserveren.
Vlaanderen verhoogde voor 1984 de voor het INL voorziene subsidie en tevens
werd de subsidiëring van het instituut voor de volgende vijf jaren gegarandeerd,
waarmee aan de financiële moeilijkheden voor het INL - althans voorlopig - een einde
kwam. De toenmalige Vlaamse cultuurminister verklaarde de oorspronkelijke
verdeelsleutel zo mogelijk per 1 januari 1986 te willen herstellen, wat echter tot op
heden nog niet is gebeurd. Anderzijds moet erop worden gewezen dat al de hoger
genoemde potentiële desastreuze ontwikkelingen er in feite toe hebben geleid dat het
INL buiten de zeer zware bezuinigingsronden van universiteiten en wetenschappelijke
instituten werd gehouden (in Nederland soms oplopend tot meer dan 18 % van totale
budgetten). Deze niet gerealiseerde bezuiniging alsmede de toch door Vlaanderen
gerealiseerde verhoging heeft - relatief - tot een zeer hoog batig saldo voor het INL
geleid (in vergelijking met de overige wetenschappelijke instituten).
Met ingang van 1986 heeft de Vlaamse Gemeenschap haar rechten en
verplichtingen t.o.v. de Stichting INL aan de Nederlandse Taalunie overgedragen; het
Comité van Ministers van de Taalunie zou voortaan het gezamenlijke beleid t.a.v. het
INL vaststellen. Het Nederlandse Ministerie van Onderwij s en Wetenschappen heeft
zijn bijdrage aan de Stichting echter niet overgeheveld en zal voorlopig als
hoofdsubsidiënt en als penvoerder blijven fungeren en het gezamenlijk vastgestelde
beleid uitvoeren. Er werd - buiten de Taalunie om een Nederlands-Belgische
ambtelijke commissie ingesteld om de mogelijkheden en consequenties van een
onderbrenging van het INL bij de Nederlandse Taalunie te onderzoeken.
De discussie over de onderbrenging van het INL heeft er een dimensie
bijgekregen door het verschijnen van de notitie van de Nederlandse minister van
Onderwijs en Wetenschappen (goedgekeurd door de Tweede Kamer in september 1987)
over de plaats van de para-universitaire instituten in het Nederlandse wetenschapsbestel.
In deze notitie stelt de minister voor om de onder hem ressorterende para-universitaire
instituten onder te brengen bij universiteiten dan wel bij wetenschappelijke organisaties
('koepelorganisaties'). De Nederlandse Taalunie wordt in de notitie niet in aanmerking
genomen als koepelorganisatie. Naar àanleiding van de notitie heeft het Comité van
Ministers besloten vooralsnog terug te komen op zijn eerder genomen besluit om het
beheer en de financiering van het INL bij de Nederlandse Taalunie te leggen. Binnen
het Comité zal opnieuw overwogen worden wat de plaats van het Instituut moet zijn
tegen de achtergrond van hetgeen in de notitie gesteld is. Het Comité heeft gezegd het
advies van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren inzake de rol van de
Nederlandse Taalunie met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek bij zijn
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beschouwingen te willen betrekken.
In dat advies (van 28 april 1988) spreekt de Raad de mening uit, dat het in
principe een goede zaak is dat gemeenschappelijke Nederlands- Vlaamse instellingen di
zich bezighouden met taal en/of letteren (zoals het INL), worden gefinancierd en
beheerd door de Taalunie. In de huidige situatie zou de financiering echter problemen
met zich meebrengen. Vooral wanneer het om instellingen gaat waarmee aanzienlijke
bedragen gemoeid zijn (zoals het INL), zou de Taalunie de financiële draagkracht
moeten hebben om in noodzakelijke kostenverhogingen, indexeringen en
apparatuurinvesteringen te voorzien. Dat is momenteel niet het geval. Bovendien - en
dat geldt vooral voor het INL - is het niet zeker of de Taalunie aan het personeel van
overgedragen instituten eenzelfde rechtspositie kan bieden als die welke de Nederlandst
overheid biedt. Anderzijds acht de Raad het niet gewenst, dat de overheid
bevoegdheden ten aanzien van een Nederlands- Vlaamse instelling die zich bezighoudt
met taal en/of letteren, overdraagt aan een derde, niet-overheidsinstelling. Daarmee zou
immers geen recht gedaan worden aan het gemeenschappelijke taalpolitieke belang
waarop het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie berust. Eén van de gesuggereerde
opties voor het INL is, dat het beheer en de financiering worden overgedragen aan een
Nederlandse wetenschappelijke instelling. De Raad vreest, dat wanneer dit gebeurt, de
beleidsmatige voorwaarden van met name de Vlaamse overheid, die het Instituut in
belangrijke mate medefinanciert, niet tot hun recht zullen komen. Het valt ook te
betwijfelen of de Vlaamse overheid bereid is die voorwaarden op een ander dan politiek
niveau te bespreken. Gezien het bovenstaande stelt de Raad zich op het standpunt dat,
zolang er niet voldoende garanties zijn dat de Taalunie kan voorzien in een passende
rechtspositie voor het personeel en in subsidieverhogingen ten behoeve van
apparatuurinvesteringen, indexeringen en andere noodzakelijke kostenverhogingen,
Nederlands-Vlaamse instellingen die zich bezighouden met taal en/of letteren
rechtstreeks moeten worden gesubsidieerd door de Nederlandse en de Vlaamse
overheid. Daarbij behoudt elke overheid haar bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
Om recht te doen aan de doelstellingen van het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie
zouden de afspraken tussen de overheden gemaakt moeten worden in het Comité van
Ministers en ook als besluiten van het Comité moeten worden uitgedragen. De overige
organen van de Taalunie dienen daarbij de hun door het Verdrag toegewezen plaats in
het besluitvormingsproces te krijgen. Waar het om wetenschappelijke instellingen gaat
zou een door het Comité van Ministers aangewezen begeleidingscommissie moeten
worden belast met het wetenschappelijk toezicht. Tot zover het advies van de Raad voor
de Nederlandse Taal en Letteren.
Het INL zou het liefst bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (KNA W) als koepelorganisatie worden ondergebracht. Onder meer de
aparte status van het INL als B3-stichting is reden voor de KNA W om aansluiting van
het INL af te houden, doch niet definitief uit te sluiten. Een andere mogelijkheid voor
onderbrenging van het INL is aansluiting bij de Rijksuniversiteit Leiden (RUL),
waarover besprekingen aan de gang zijn. Een INL-voorwaarde voor onderbrenging bij
de RUL is, dat het INL-budget wordt veiliggesteld. Het INL beschikte in 1987 over 45
formatieplaatsen (19,8 wetenschappelijke en 25,2 niet-wetenschappelijke functies). De
totale instituutslasten (personeel en materieel) beliepen voor 1987 bijna f. 3.900.000. De
subsidie van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen bedroeg
voor dat jaar ongeveer f. 2.577 .000, die van de Vlaamse Gemeenschap f. 1.008.000.
De voornaamste huidige werkzaamheden van het INL kunnen als volgt worden
geresumeerd: (a) voor de afdeling WNT, het voltooien van het WNT; (b) voor de
afdeling Thesaurus, een aantal projecten die gezamenlijk beogen te komen tot een
representatieve taalbank van het Nederlands in al zijn regionale en sociale variaties,
zowel synchroon als diachroon, en de exploitatie daarvan; daarnaast ook het redigeren
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van een VroegmiddeLnederlands Woordenboek; (c) voor het INL in samenwerking met
de Rijksuniversiteit Leiden, het verzorgen van een studieprogramma Lexicologie
(gestart in het academisch jaar 1985-1986). Veel aandacht binnen (b) is gericht op het
voorbereiden van een Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW). De
materiaalverzameling voor dat periodewoordenboek bestaat voor 90 % uit de
tekstverzameling van de Gentse neerlandicus dr. M. Gysseling, het Corpus van
Middelnederlandse Teksten (tot en met het jaar 1300) ( 's-Gravenhage, Martinus
Nijhoff 1977-1987), dat op de afdeling Thesaurus voor de druk gereedgemaakt is. Men
is thans, per l januari 1988, met de concrete voorbereiding van het VMNW begonnen
(er werden een hoofdredacteur en drie redacteuren aangesteld) en de voltooiing van het
woordenboek wordt in het vooruitzicht gesteld gelijktijdig met die van het WNT (1998).
Verder wordt ook gedacht aan een wetenschappelijk Woordenboek van het Hedendaags
Nederlands (WHN), omdat het WNT het recentere Nederlands niet beschrijft. Het
WHN wordt gepland nà de voltooiing van het WNT. Dat WHN moet niet alleen op het
gebied van de materiaalverzameling worden voorbereid, maar het zou ook op het
lexicologische en het theoretisch-lexicografische terrein onderbouwd en voorbereid
moeten worden, o.a. in de vorm van een lexicografische theorie (waarin tevens de
lexicografische knowhow van het WNT voor het nageslacht zou kunnen worden
vastgelegd) en in de vorm van een wetenschappelijk gefundeerd inzicht in de structuur
van woordbetekenissen en van de woordenschat als geheel. Op korte termijn blijft de
uitdaging voor het INL echter de spoedige voltooiing van het WNT en de ontwikkeling
van een taaldatabank die concreet bruikbaar is voor interne en externe onderzoekers.
T.a.v de interne organisatie van het INL in de toekomst, bestaan de volgende
opvattingen. De Tollenaere betoogde in 1970 dat men, wanneer het WNT voltooid is,
kan beginnen met een reorganisatie van het INL in die zin dat er twee secties moeten
komen, een lexicologische die zich uitsluitend bezighoudt met de inventarisatie van de
volledige Nederlandse woordenschat, terwijl de andere een zuiver lexicografische sectie
moet zijn (met onderverdelingen die corresponderen met de verschillende
woordenboeken die gepubliceerd zullen worden). De huidige Algemeen
Wetenschappelijk Directeur, prof.dr. P.G.J. van Sterkenburg, is van mening dat die
reorganisatie reeds vóór de voltooiing van het WNT in gang gezet dient te worden. Bij
het INL is sedert enige tijd een 'Commissie-2000' ingesteld, die o.a. tot doel heeft zich
bezig te houden met de organisatorische herverdeling van de instituutswerkzaamheden
met het oog op de nieuwe taken, in haar personele en haar materiële aspecten.
Een met het Instituut voor Nederlandse Lexicologie vergelijkbaar buitenlands
instituut is het Institut National de la Langue Française (INLF) van het Centre National
de la Recherche Scientifique te Nancy. De voornaamste taken van het INLF zijn: het
aanleggen en op peil houden van een lexicologische databank voor het Frans en het
vervaardigen van de in 1961 begonnen Trésor de la Langue Française, Dictionnaire de
la langue des 19 et 20 siècles in 16 boekdelen; voor de toekomst wordt gedacht aan een
woordenboek van het Middelfrans. Het INLF wordt volledig door de Franse overheid
gefinancierd.

2.1.10. Woordenboeken op individuele auteurs of werken
De woordenboeken waarin het taalgebruik van één enkele schrijver of één enkel
werk wordt beschreven, vallen uiteen in vier groepen. Ten eerste moet men een
onderscheid maken tussen verklarende woordenboeken enerzijds en concordanties en
indices anderzijds. De laatste geven een volledige opsomming van de verschillende
plaatsen waar een woord in de onderzochte tekst(en) voorkomt, zonder
woordverklaring. De verklarende woordenboeken geven ook vaak aan waar een woord
voorkomt, maar zij beogen daarbij vooral verhelderende betekenisomschrijvingen te
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geven. Ten tweede moet men, binnen de genoemde groepen, een onderscheid maken
tussen de woordenboeken op Nederlandstalige auteurs en hun werken, en de bijzondere
groep der bijbelwoordenboeken. De Bijbel neemt een dermate belangrijke plaats in in
het cultuurgoed van het Nederlands, dat een aanzienlijk aantal lexicografische werken
hem tot onderwerp heeft.
Er zijn vrij weinig verklarende woordenboeken op Nederlandse schrijvers;
bovendien zijn de meeste ervan verouderd. Uit de vorige eeuw dateren o.a. twee werken
van A. Bogaers: Woordenboek op de dichtwerken van mr. W. Bilderdzjk (Haarlem
1878) en (in samenwerking met W. van Helten) Glossarium op de refereinen van Anna
Bzjns (Rotterdam 1876). Uit dezelfde tijd zijn ook de twee woordenboeken van A.C.
Oudemans: Taalkundig Woordenboek op de werken van P.C. Hoqfi (Leiden 1868) en
Woordenboek op de gedichten van C.A. Bredero (Leiden 1857). Deze werken zijn
veelal op een weinig nauwkeurige en weinig volledige wijze samengesteld. Hun nut bij
het bestuderen van de genoemde schrijvers is dan ook slechts relatief; men kan meer
voordeel halen uit het in par. 2.1.9.1. genoemde WNT en het MNW. Voor zover er na
1950 verklarende woordenboeken op individuele schrijvers zijn verschenen, zijn dat
telkens onderdelen geweest van een teksteditie of daarop gebaseerde uitgaven.
Voorbeelden zijn M. Draak, De Middelnederlandse vertalingen van de proza-Lancelot
(Amsterdam, KNAW 1954) en het Verklarend glossarium getrokken uit het
Gezellelexicon van F. Baur (Antwerpen, Standaard, vierde druk 1951 ).
Het maken van registers met de vindplaatsen van een bepaald woord in een
zekere tekst is door de moderne technologie veel eenvoudiger en sneller realiseerbaar
dan voorheen. Vandaag zien dan ook automatisch vervaardigde indices op literaire
werken het licht, die precisie en volledigheid garanderen. Voorbeelden zijn de
Woordindex op de Mei van Gorter (Antwerpen-Utrecht, Standaard 1969-1971) van
W. Martin en R. Eeckhout, en de Complete word-indexes to J. van den Vondel' s
Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst and Lucifer (Cambridge, University Press
1973) van P. King. Beide werken bevatten een alfabetische woordindex met de
vindplaats van de betrokken woordvormen, een retrograde woordenlijst, een lijst van
rijmwoorden en een aantal frequentielijsten. Zulke werken zijn vanzelfsprekend vooral
van belang voor de taalkundige en de literair-historicus; het zijn filologische
instrumenten die helpen bij de bestudering van de stilistische en lexicale kenmerken van
de taal van een bepaald schrijver.
Bijbelconcordanties geven aan waar de verschillende woorden en uitdrukkingen
uit de Bijbel daarin te vinden zijn; meestal worden de zinnen in kwestie daarbij verkort
aangehaald. Anders dan de daarnet behandelde indices op literaire werken, hebben
bijbelconcordanties niet alleen nut voor wie om studieredenen met de tekst in aanraking
komt. Ook de gewone bijbellezer kan er zijn voordeel mee doen, bijvoorbeeld wanneer
hij de juiste plaats wil achterhalen van een bijbeltekst waarvan hij zich slechts een
gedeelte herinnert, wanneer hij wil onderzoeken of een bepaalde uitdrukking op meer
plaatsen voorkomt, en zelfs wanneer hij wil weten wat de Bijbel over een bepaald
onderwerp zegt. Bijbelconcordanties zijn steeds concordanties op een bepaalde
bijbelvertaling, maar niet voor alle vertalingen bestaat een concordantie. Voor de
Statenvertaling is er de Volkomene Nederlandsche Concordantie qfte Woordtregister
(Groningen, 1672-1691, drie delen) van A. Trommius, een werk dat in verkorte vorm
ook nu nog te verkrijgen is (Nederlandse Concordantie des Bzjbels , Bussum, A.
Voorhoeve, zevende druk 1952, met vele herdrukken). Als supplement bij Trommius
verscheen Woordgebruik in zes Bzihel-vertalingen (Bussum, A. Voorhoeve 1953),
waarin het woordgebruik in de Statenvertaling wordt vergeleken met dat in de Lutherse
vertaling uit 1648, de Leidse vertaling uit 1912, de vertaling van Obbink en Brouwer uit
1927, de Canisiusvertaling uit 1929 en de Nieuwe Vertaling van het Nederlands
Bijbelgenootschap uit 1951. Het boek bestrijkt alleen het Nieuwe Testament. Doordat
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het Trommius als basis neemt voor de vergelijking en er geen citaten worden
opgenomen, kan men het alleen met vrucht gebruiken in combinatie met Trommius.
Wel zelfstandig te gebruiken is de recente Concordantie op het Oude en Nieuwe
Testament in de nieuwe vertaling van het Nederlands Bi.jbelgenootschap (Baarn, Bosch
en Keuning, z . j.), samengesteld door S.P. Dee en J. Schoneveld. Dit werk geeft slechts
een keuze uit de verschillende vindplaatsen per woord. Een vollediger register op de
NEG-vertaling van het Nieuwe Testament is de Concordantie op den Bi.jbel (Kampen,
J.H. Kok 1954) van W.H. Gispen en H.N. Ridderbos.
Verklarende bijbelwoordenboeken zijn encyclopedisch van aard: ze geven uitleg
over personen, plaatsen, zeden, instellingen, symbolen, gebeurtenissen enz. die in de
Bijbel een rol spelen en ze zijn meestal geïllustreerd. De Nederlandstalige
bijbelwoordenboeken zijn voor het grootste gedeelte vertalingen. Recentere uitgaven en
herdrukken zijn het zeer uitvoerige Bi.jbels-historisch woordenboek (UtrechtAntwerpen, Het Spectrum 1969, zes delen) van B. Reicke en L. Rost, en het veel
beknoptere Bi.jbels woordenboek (Baarn, Ten Have 1975) van F. Dahlby. Beperkt tot de
verklaring van de in de Bijbel voorkomende symboliek en het beeldgebruik is M.
Lurkers Woordenboek van bijbelse beelden en symbolen (Boxtel, Katholieke
Bijbelstichting 1975).

2.1.11. Woordenboeken van nieuwe woorden
Er worden in het Nederlands - zoals in elke levende taal - voortdurend nieuwe
woorden of zegswijzen gevormd en bestaande woorden worden in nieuwe betekenissen
gebruikt. Behalve met deze inheemse neologismen, wordt de woordenschat ook gedurig
aangevuld met nieuw ontleende vreemde woorden. Een handige alfabetische inventaris
van het nieuwe idioom in het Nederlands sinds 1970 (met bewijsplaatsen), is het Prisma
Woordenboek Neologismen (Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum 1984) van R. Reinsma.
Het is eigenlijk een vervolg op een ouder werkje van dezelfde lexicograaf, het
Signalement van nieuwe woorden (Amsterdam-Brussel, Elsevier 1975), waarin hij in
2.000 trefwoorden beschrijft wat er in de periode vanaf ongeveer 1955 tot 1975 in de
Nederlandse woordenschat bijgekomen of veranderd is. Reinsma neemt geen normatief
standpunt in; zijn werken zijn primair en hoofdzakelijk descriptief.
M. van Nierop presenteerde in drie boekdelen een heel ander type inventaris van
het nieuwe Nederlandse idioom (Nieuwe woorden. Verklarend en verhalend
woordenboek van modern taalgebruik en Nieuwe-woordenboek Deel 2 en Deel 3, Den
Haag, Scheltens & Giltay / Hasselt, Heideland-Orbis, resp. 1975, 1976 en 1979). Het
zijn geen woordenboeken in strikte zin, maar bundelingen van alfabetisch onder
hoofdtrefwoorden geordende bijdragen uit enkele populaire weekbladen, waarin in
verhalende vorm de ontstaansgeschiedenis, de betekenis, de gebruikssfeer e.d. van een
groot aantal nieuwe woorden wordt toegelicht. De auteur veroorlooft zich daarbij hier
en daar een subjectieve kanttekening. Achteraan in de werken is telkens een register
opgenomen. Een ouder boekje van Van Nierop, dat volgens hetzelfde principe werd
samengesteld, is de pocket Woordjes sprokkelen. Aantekeningen bij nieuwe en
opmerkelijke woorden (Antwerpen-Amsterdam, Standaard-Boekhandel 1964 ).
Opgemerkt dient nog te _worden, dat nieuwe woorden (uit specifieke taalkringen) ook te
vinden zijn in een aantal woordenboeken die in par. 2.1.15. aan de orde komen.

2.1.12. Woordenboeken van het Zuidnederlands en van het SurinaamsNederlands
In deze paragraaf zijn woordenboeken opgenomen van varianten van het
Nederlands die weliswaar ruimtelijk aan een bepaald gebied gebonden zijn, maar die
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niet als dialecten kunnen worden beschouwd o.a. omdat ze in hun gebied als beschaafde
taal fungeren of door velen als zodanig worden gezien.
Verscheidene auteurs hebben het van de standaardtaal afwijkende
Zuidnederlandse taalgebruik dat men in Vlaams-België kan horen en lezen, bestudeerd
en toegelicht in taalrubrieken, ABN-gidsen en woordenboeken. Velen namen daarbij
een normatief standpunt in: zij veroordeelden de (foutieve) Zuidnederlandse woorden er
constructies en propageerden de vervangende termen of uitdrukkingen uit het Algemeen
Nederlands. Deze didactisch-pedagogische 'regionale' woordenboeken worden
behandeld in de paragraaf over de taalgidsen en taalzuiveringswoordenboeken (2.1.16).
Een goed voorbeeld van een niet als taalgids, maar als zuiver descriptief taalkundig
woordenboek bedoeld lexicon van het Zuidnederlands, is Nijhqffs Zuidnederlands
Woordenboek (ZNWB; 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff 1981) van W. de Clerck. In
tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden, is het niet echt een woordenboek van een
algemeen-Zuidnederlandse (lees: Belgische) variant van het Standaardnederlands. Het is
veeleer een zeer uitvoerig met citaten gedocumenteerde lijst rnet (al dan niet algemeen)
in Vlaams-België aangetroffen (en soms ook in het zuiden van Nederland beneden de
Grote Rivieren - voorkomende) lexicale afwijkingen van de beschaafde omgangstaal in
(noordwestelijk) Nederland. Het ZNWB kan nuttig zijn b.v. als verklarend (of
'vertalend') woordenboek bij de lectuur van Vlaamse auteurs. Als afzonderlijke
publikatie is een retrograde lijst van de in dit woordenboek voorkomende trefwoorden
uitgegeven (Retrograde Woordenlijst hzj Nzjhqffs Zuidnederlands Woordenboek, 1981 ).
Bij de auteur is thans een geactualiseerde pocketeditie van het ZNWB in bewerking, die
vooral op krantenmateriaal gebaseerd is en waarin geen illustratieve citaten meer
worden opgenomen. De publikatie van het boek wordt verwacht in 1989.
Sedert 1977 bestaat er ook het Woordenboek van het Surinaams-Nederlands
(Utrecht) van J. van Donselaar. Voorafgaand aan het woordenboekgedeelte wordt in
enkele paragrafen ingegaan op o.a. de positie van het Surinaams-Nederlands (SN), het
SN als probleem, de gebruikers van het SN, de verscheidenheid binnen het SN, enz. In
het woordenboek zijn ongeveer 1400 woorden en korte uitdrukkingen bijeengebracht
(met citaten uit gesproken of geschreven bronnenmateriaal) die door Surinamers
gebruikt worden, maar door Nederlanders niet of zelden. Het boek bevat ook een zgn.
contra-register, waarin Nederlandse woorden naar SN-woorden verwijzen die hetzij hun
equivalent zijn, ofwel tot hetzelfde betekenisveld behoren.

2.1.13. De dialectlexîcografie
De eerste dialectwoordenverzameling die in boekvorm werd gepubliceerd, is die
van J.H. Hoeufft, Proeve van Bredaasch taal~eîgen (Breda, 1836-1838). Sedertdien zijn
in Vlaanderen en Nederland enkele honderden dialectwoordenboeken verschenen (voor
een vrij volledige lijst tót 1981 zie Wegwzjs in Woordenboeken ), een produktie die tot
vandaag - zowel door in het dialect van hun eigen streek of plaats geïnteresseerde
(amateur-)lexicografen als door eerder wetenschappelijk geïnspireerde (professionele)
woordenboekmakers wordt voortgezet. De oudste dialectwoordenboeken waren
meestal idiotica in engere zin, d.w.z. verzamelingen van streektaalwoorden die in de
cultuurtaal niet voorkomen, of die in de standaardtaal (een) andere betekenis(sen)
hebben. Verder werden in die oude woordenboeken de termen meestal niet nauwkeurîg
gelokaliseerd, zijn de etymologieën (wegens de geringe taalkundige scholing van hun
samenstellers) vaak van twijfelachtig gehalte en wordt de uitspraak van de woorden
doorgaans niet weergegeven, wat voor de wetenschappelijke studie van de dialecten een
groot gemis vormt.
In de hedendaagse Nederlandse wetenschappelijke dialectlexicografie wordt
sinds enige tientallen jaren gewerkt aan meerdelige, taalgeografisch opgevatte
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woordenboeken van grotere gebieden. Drie daarvan moeten in één adem worden
genoemd, dat zijn het Woordenboek van de Brabantse Dialecten, het Woordenboek van
de Limburgse Dialecten en het Woordenboek van de Vlaamse Dialekten . Hun doel en
opzet zijn grotendeels identiek; tesamen bestrijken ze het gehele Nederlandse taalgebied
van de Grote Rivieren tot aan de Germaans-Romaanse taalgrens (dit gebied sluit
bovendien aan bij dat wat door het reeds voltooide Rheinisches Wörterbuch bewerkt
werd).
Het initiatief tot het Woordenboek van de Brabantse Dialecten (WBD) werd in
1958 genomen door prof.dr. A. Weijnen. Door een subsidie van de Nederlandse
Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek kon in 1960 (vanuit de
Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde van de Katholieke Universiteit) een
begin worden gemaakt met schriftelijk enquêteren. In 1967 verschenen de voorlopige
inleiding en de eerste aflevering bij de uitgeverij Van Gorcum te Assen. Het WBD
luidde in de geschiedenis van de dialectologische lexicografie een nieuw hoofdstuk in.
Het nieuwe bestaat hierin, dat het woordmateriaal niet alfabetisch geordend is, maar
naar de gebruiksmogelijkheden en de gebruikssferen. Het dialectisch materiaal dat
verwerkt wordt, is deels verkregen via een schriftelijke enquête bij ca. 600 informanten
in de provincies Noord-Brabant, Antwerpen en (Vlaams) Brabant, en deels ook geput
uit gepubliceerde en ongepubliceerde bronnen. Het WBD bestaat behalve uit het
genoemde inleidend deeltje waarin het bewerkte gebied, het materiaal, de wijze van
bewerking e.d. verantwoord wordt, uit drie hoofddelen: I. Agrarische vakterminologie,
II. Niet-agrarische vakterminologie en III. Niet-sociaal gebonden woordenschat (d.i. de
algemene woordenschat). Van deel I zijn thans zeven afleveringen verschenen; van deel
Il drie (eind dit jaar verschijnt een 600 pagina's tellende vierde aflevering, gewijd aan
de textielterminologie). Met de bewerking van de algemene woordenschat (deel III)
wordt begonnen als de delen I en II gereed zijn. Het woordmateriaal in het WBD is
nauwkeurig gelokaliseerd en/of van een precieze bronvermelding voorzien, de
dialectvarianten zijn in een fonetische spelling weergegeven, de artikelen zijn van een
semantische en/of een zakelijke toelichting voorzien en voor zover nodig door
tekeningen verduidelijkt, en er zijn ook verscheidene dialectkaarten opgenomen.
Het WBD is een wetenschappelijk-taalkundig verantwoorde etnografische
presentatie van de Brabantse woordenschat, die voor de in dialecten geïnteresseerde
leek een interessant taalcultureel naslagwerk vormt en de wetenschapper een schat aan
betrouwbare onderzoeksgegevens biedt. Het wordt (door amateur-lexicografen) tevens
gebruikt als bron en als voorbeeld voor het samenstellen van lokale Brabantse
dialectwoordenboeken.
Vanaf 1960 hebben verschillende onderzoekers aan het WBD gewerkt, van wie
de personele lasten in de eerste twee decennia door de Katholieke Universiteit Nijmegen
(KUN) en de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek
(ZWO) werden gedragen. Vanaf 1979 t.e.m. 1983 werd één redacteursplaats (voor
WBD-11: Niet-agrarische vakterminologie) betaald door de KUN, samen met de
Provincie Noord-Brabant en de Provincie Antwerpen. Vanaf 1984 wordt diezelfde (en
toen enig overblijvende) plaats voor 2/ 8 gesubsidieerd door de KUN, voor 3/ 8 door de
Nederlandse Taalunie en voor de resterende 3/ 8 door de Provincie Noord-Brabant (tot
eind 1988). Sedert 1 januari 1988 is een tweede redacteur aan het WBD werkzaam
(deel I: Agrarische vakterminologie), die (voorlopig t.e.m. 1989) volledig uit derde
geldstroommiddelen (afkomstig van het Nederlandse bedrijfsleven) wordt betaald. De
publikatiekosten worden gesubsidieerd door ZWO (sedert 1 januari 1988 veranderd in
NWO: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). De KUN stelt
ruimte, inventaris en diensten ter beschikking.
Professor Weijnen entameerde in het begin van de jaren '60 een tweede
Nijmeegs woordenboekproject: het Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD).
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Het woordenboek bestrijkt de Nederlandse en de Belgische Provincie Limburg. Doel en
opzet van het WLD corresponderen met die van het WBD. Er zijn in totaal vier WLDafleveringen verschenen (met een publikatiesubsidie van NWO). Sedert 1 januari 1969
stelt de KUN de onderzoektijd van één wetenschappelijk medewerker ter beschikking
van WLD-1 (Agrarische vakterminologie). Over het WLD is in 1983 een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de KUN en de Provincie Limburg in de
rechtspersoon van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHC) te Maastricht.
De overeenkomst houdt globaal in dat de Provincie financiële middelen ter beschikking
stelt voor de voltooiing van WLD-II (Niet-agrarische vakterminologie) en dat de KUN
het project WLD-I bekostigt. Voor WLD-II is vanwege de Provincie vanaf 1983 één
full-time redacteur beschikbaar, vanaf 1987 tot 1993 werden twee full-time redacteuren
ter beschikking gesteld, plus f. 100.000 aan niet-personele middelen. Voor WLD~I is de
situatie in de toekomst onzeker. De KUN ziet zich door bezuinigingen in de
Letterenfaculteit gedwongen een aanvrage voor 0,5 van de werktijd in te dienen bij
NWO; samen met 0,5 KUN-tijd zou dit dan (weer) tot een hele formatieplaats voor
WLD-1 kunnen leiden.
Ook voor het Woordenboek van de Vlaamse Dialekten (WVD) geldt dat het in
doel en opzet correspondeert met het WBD. Het WVD bestrijkt de Nederlandse
dialecten gesproken in Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen. Voor het WVD
werd door prof.dr. W. Pée van de Rijksuniversiteit te Gent in 1971 een aanvrage
ingediend bij het Fonds voor Kollektief Fundamenteel Onderzoek (FKFO) van het
Belgisch Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO). Een eerste
subsidie ( 1972-1975) van het FKFO maakte het mogelijk twee wetenschappelijke
medewerkers en een administratieve kracht aan te werven, die in 1972 met het
voorbereidend verzamel- en enquêtewerk konden beginnen en de eerste aflevering voor
publikatie hebben klaargemaakt (verschenen in 1979). In 1975 werd weer voor 4 jaar
subsidie toegezegd ( 1976-1979) door het FKFO. Vanaf 1980 wordt het WVD behalve
door het FKFO, ook gesubsidieerd door de Provincies Oost- en West-Vlaanderen; sedert
1984 stelt de Nederlandse Taalunie eveneens een jaarlijks subsidiebedrag beschikbaar
en sedert 1986 wordt de Zeeuwse Vereeniging voor Dialectonderzoek door de Provincie
Zeeland extra gesubsidieerd met het oog op de woordverzameling voor het WVD in
Zeeuws-Vlaanderen. Op dit ogenblik zijn drie voltijdse en twee deeltijdse redacteuren
aan het woordenboek werkzaam, geholpen door één administratieve kracht. Het WVD
wordt in parallel-afleveringen gepubliceerd, d.w.z. dat er naast het deeltje met de
eigenlijke woordenboektekst telkens ook een afzonderlijk deeltje verschijnt voor de
vakspecialisten, het zgn. Wetenschappelzjk Apparaat. In de eigenlijke woordenboektekst
wordt per lemma eerst een zakelijke beschrijving gegeven van het betreffende begrip.
Na de bronvermelding volgen dan alfabetisch de opgegeven typewoorden met een
vereenvoudigde aanduiding van de uitspraak en de geografische spreiding. Illustraties
en woordkaarten proberen zowel de zaak als het taallandschap aanschouwelijk voor te
stellen. In het Wetenschappelijk Apparaat vindt men naast een woordregister en de
voor de enquête gebruikte vragenlijsten, per typewoord de lokalisatie (met
codenummers) van de verschillende uitspraakvarianten. Van het WVD zijn, behalve de
Inleiding, thans in totaal zes afleveringen met woordenboekteksten en vier deeltjes van
het Wetenschappelijk Apparaat verschenen (bij Drukkerij G. Michiels te Tongeren).
Het publiceren geschiedt met steun van het Belgisch Interuniversitair Centrum voor
Neerlandistiek.
De financiële toekomst van het WBD en van het WVD is onduidelijk en onzeker,
doordat de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren in 1986 heeft geadviseerd, dat mede gelet op de budgettaire ontwikkeling van de Taalunie - de grote regionale
woordenboeken eigenlijk als vanouds (mede) gesubsidieerd zouden moeten worden
door de grote wetenschapsorganisaties. Concreet betekent dit, dat de Raad suggereert
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om de (gedeeltelijke) subsidiëring ad hoc van het WBD en het WVD te beëindigen. Het
WVD wordt nog steeds gedeeltelijk door een Belgisch wetenschapsfonds (het FKFO)
gefinancierd. Het is echter de vraag of NWO (het vroegere ZWO) bereid is de
subsidiëring van het WBD weer op zich te nemen; belangrijke overwegingen daarbij
zijn dat de lange looptijd van woordenboekprojecten afwijkt van de gebruikelijke duur
van door NWO te financieren projecten en dat de einddatum van lexicografische
projecten moeilijk met zekerheid vooraf te bepalen is (zie de ZWO-Notitie betreffende
knelpunten in het alfa-onderzoek, d.d. 15 februari 1982). Hangende de formulering van
een meer algemeen woordenboekenbeleid van de Nederlandse Taalunie (verwacht in
1988), is de suggestie van de Raad nog niet door het Comité van Ministers
overgenomen. Om over en weer de grootst mogelijke garanties te verkrijgen t.a.v.
enerzijds continuering en anderzijds het in de hand houden van kosten en lengte van de
grote regionale woordenboekprojecten, wordt thans door de Taalunie aan de ene kant en
door het WBD, het WLD en het WVD aan de andere kant, gewerkt aan de stichting van
een Permanent Overleg Regionale Woordenboeken (REWO), waar diverse
gemeenschappelijke problemen kunnen worden besproken. Via het REWO wordt o.a.
gestreefd naar samenwerking bij de subsidieaanvragen, de werkplanning, de
automatisering en de voorbereiding van de beschrijving van de algemene woordenschat.
Een hechte samenwerking tussen de drie grote regionale woordenboeken kan de reeds
aanwezige parallellie tussen de projecten nog vergroten en kan de werkzaamheden
efficiënter doen verlopen, wat voor de verschillende redacties energie-, tijds- en ook
kostenbesparend moet werken.
Behalve het WBD, het WLD en het WVD, zijn er nog twee regionale
lexicografische projecten (in het (noord)oosten van ons taalgebied): het Woordenboek
van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten (WALD) en het Woordenboek van de
Drentse Dialecten. In 1978 nam 'De Dialectkring Achterhoek en Liemers' het initiatief
om plannen te ontwikkelen voor het samenstellen van een dialectwoordenboek. In 1979
werden die plannen overgenomen door het in hetzelfde jaar opgerichte Staring Instituut
te Doetinchem (dat gefinancierd wordt door 27 gemeenten, de Provincie Gelderland en
een aantal donateurs). De eerste aflevering van het W ALD verscheen reeds in 1984, een
tweede volgde in 1987. De doelstelling van het W ALD is een zo representatief
mogelijke verzameling dialectwoorden uit Achterhoek en Liemers en uit aan dit gebied
grenzende plaatsen bijeen te brengen en te publiceren op een zodanige wijze dat aan
allerlei volkskundige, historische, sociale e.a. aspecten aandacht wordt besteed. Het
W ALD is systematisch opgezet en zal uit vijf hoofddelen bestaan:
1. De mens;
2. De mens en zien huus;
3. De mens en zien wark;
4. De mens en zien gezins- en gemeenschapslaeven;
5. De mens en de wereld.
Het woordenboek is geïllustreerd met foto's en woordkaarten. Apart is, dat in het
WALD maar heel weinig Standaardnederlands staat: behalve de inleiding is het zo goed
als volledig in het dialect geschreven (dus niet alleen de trefwoorden, maar ook de
betekenisomschrijvingen, de commentaren enz.). Naast het W ALD, publiceert het
Staring Instituut ook de Telgen van 't WALD, d.i. een serie waarin oude
dialectwoordenlijsten (o.a. van Gallêe), alfabetische woordenlijsten van afzonderlijke
plaatsen (o.a. van Varsseveld), spreekwoordenverzamelingen e.d. worden uitgegeven.
De publikatiekosten van het W ALD worden bijna volledig gedekt met
sponsoringsgelden van de Rabobanken in de Achterhoek en Liemers.
Op initiatief van het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit te
Groningen werd in 1969 in één plaats begonnen met de materiaalverzameling voor een
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Woordenboek van de Drentse Dialectèn, in de wandeling Drents Woordenboek
genoemd. In 1973 werd het onderzoek tot heel Drenthe uitgebreid. Anders dan het
WBD, het WLD, het WVD en het WALD, is het Drents Woordenboek alfabetisch
opgezet, wat als consequentie heeft dat pas met de publikatie kan worden begonnen als
de materiaalverzameling compleet is (verwacht tegen 1992-1993). De medewerkers van
het Drents Woordenboek (één redacteur en anderhalve administratieve kracht) zijn in
dienst van de Rijksuniversiteit Groningen. De materiële kosten van de tweejaarlijkse
informantenbijeenkomsten worden door de Provincie Drenthe gedragen.

2.1.14. Terminologische lexica (vakwoordenboeken)
Vaktalen zijn in de loop der jaren een ernstige barrière gaan vom1en voor de
communicatie, niet alleen interdisciplinair, maar ook tussen vakman en leek. Er zijn
vele honderden Nederlandse terminologische woordenboeken van de meest
uiteenlopende beroepen, wetenschappelijke, technische of artistieke disciplines en
deelgebieden, hobby's, sporten, enz. (zie o.a. in Claes 1980 en Wegwzjs in
Woordenboeken 1982), maar toch blijft de vraag naar nieuwe, uitgebreide en up-to-date
gehouden woordenboeken van vooral moderne vakterminologieën enorm groot.
Vakwoordenboeken moeten de gehele vaktaalwoordenschat beschrijven, d.w.z.
zowel de interne (d.i. de woordenschat die uitsluitend de communicatie tussen
vakmensen onderling dient) als de externe (d.i. de woordenschat die de vaklieden in
staat stelt zich voor leken verstaanbaar te maken) (zie ook Janssens 1988). Zomin echter
als het voor algemene woordenboeken mogelijk is de algemene woordenschat
uitputtend te registreren, is het voor vaklexica uitvoerbaar de vakterminologieën
exhaustief op te nemen. Bovendien zijn sommige vakgebieden zo sterk in ontwikkeling
dat ze jaarlijks met talloze begrippen en termen worden uitgebreid, of dat
begripsinhouden van bestaande termen worden gewijzigd. Vaktaalwoordenboeken zijn
enerzijds (door de uitgebreidheid van de te beschrijven terminologieën - de chemische
terminologie b.v. telt meer dan 400.000 termen - en door de snelheid waarmee ze
aangroeien) gedoemd onvolledig te zijn en anderzijds nemen ze vaak termen op die
reeds voorbijgestreefd en in onbruik geraakt zijn. Vaklexica zouden dus regelmatig
moeten worden aangevuld met de nieuwe of vernieuwde terminologie, en de definities
zouden moeten worden aangepast aan de nieuwe begripsinhouden. Men zou hiervoor
kunnen denken aan jaarlijkse, apart te publiceren lijsten. Daarnaast zou ook de
verouderde terminologie als zodanig gelabeld of gewoon geschrapt moeten worden.
Voor dit laatste zijn de jaarlijkse separate aanvullingen niet de aangewezen oplossing.
Bovendien zouden deze ook voor het opzoeken van (nieuwe) termen de praktische
moeilijkheid opleveren dat de gebruiker in een x-aantal aparte alfabetische lijsten moet
gaan kijken. De ideale oplossing voor beide problemen zouden centrale electronische
woordenboeken zijn , waarbij permanent of periodiek (nieuwe) termen in de bestaande
macrostructuren kunnen worden ingevoegd of (verouderde) eruit weggelaten (c.q. als
zodanig gelabeld) en evt. vervangen, en waarop bedrijven, universiteiten, bibliotheken
enz. zich zouden kunnen aansluiten. Een andere mogelijkheid is de grafische variant van
zo'n makkelijk op peil te houden computergestuurd woordenboek, nl. een losbladig
woordenboeksysteem (naar het voorbeeld van de losbladige Samsom-compendia),
waarop belangstellenden zich zouden kunnen abonneren.
Een bijkomende taak voor vaktaallexicografen is het opstellen of invoeren van
een eenheidsnomenclatuur voor (nieuwe) vakbegrippen. Er is immers grote behoefte
- niet alleen internationaal - aan een standaardisering van de terminologie. Wij
beschikken over een groot aantal normenlijsten van de Centrale Taalcommissie voor de
Techniek, maar helaas zijn veel van deze lijsten zozeer verouderd, dat ze niet veel
praktische waarde meer hebben. Het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI) te Delft
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en het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) te Brussel houden zich bezig met o.a.
het normaliseren van technische woorden en vaktermen. Het is verheugend dat de
Nederlandse Taalunie samen met het NNI en het BIN via het in 1986 opgerichte
Samenwerkingsverband Nederlandstalige Terminologie (SaNT), streven naar o.a. het
uitwerken van een concreet gezamenlijk Vlaams-Nederlands beleid op het terrein van
de Nederlandstalige terminologie (zowel gericht op de totstandkoming van erkende
terminologielijsten als op de bevordering van het vakgebied) en naar het samenwerken
met internationale en buitenlandse organisaties op hetzelfde gebied (met speciale
aandacht voor uniforme Nederlandstalige teminologie).

2.1.15. Woordenboeken van slang
'Slang' moet hier worden opgevat als het specifieke jargon van een bepaalde
sociale, etnische of anderszins beperkte groep uit de maatschappij. Hoewel slang samen
met de vaktalen tot de groepstalen kan worden gerekend, verschilt het op twee manieren
van het beroepsjargon. Ten eerste is het niet beperkt tot de professionele sfeer; er komen
ook specifieke termen in voor m.b.t. kenmerkende zaken en gebruiken buiten het terrein
van het beroep. De groepen met een eigen slang hoeven bovendien niet noodzakelijk op
grond van een gemeenschappelijk beroep gevormd te zijn. Ten tweede komt het
voornamelijk voor bij bevolkingsgroepen die een (sterk) geïsoleerde of marginale plaats
in de samenleving innemen (b.v. het Bargoens). De verschillende soorten slang in het
Nederlands zijn nog niet allemaal lexicografisch in kaart gebracht: bepaalde groepstalen
(b.v. van de schoolgaande jeugd, de jeugdbeweging, enz.) zijn niet systematisch
beschreven, terwijl de groepstalen waarvoor dat wel het geval is, slechts gedurende
relatief korte periodes 'beluisterd' zijn. Deze beperktheid hoeft geen verwondering te
wekken: omdat het voornamelijk gaat om gesproken taal, is het onderzoek daarvan veel
moeilijker dan dat van geschreven bronnen.
Voorbeelden van woordenboeken van slang zijn: E. Endt, Bargoens
woordenboek (Amsterdam, Thomas Rap 1972), L. Bosten e.a., Groenstraats-Bargoens
Woordenboek (Nieuwenhagen, H. Roemkens 1981), R.G. Broersma, Recht voor z'n
raap. Jargonboek voor hippe en andere vogels (Leiden, Sijthoff 1970), H. Salleveldt,
Het Woordenboek van Jan Soldaat (Leiden, Sijthoff 1975) en Het woordenboek van Jan
Soldaat in Indonesië (Sijthoff 1980), E. de Goeyse, Vlaamse studententaal (Leuven,
Vlaamse leergangen 1980), enz. Hier zou ook kunnen worden genoemd het Erotisch
woordenboek samengesteld onder redactie van H. Heestermans (voor het eerst
verschenen in 1977 bij Thomas Rap, nu opgenomen in het Spectrum-fonds). De
erotische taalschat is weliswaar geen groepstaal, maar ze kan bij het slang worden
opgenomen omdat ze met sommige soorten daarvan overeenkomsten vertoont, m.n.
haar taboekarakter en het feit dat ze vaak als geheimtaal of als 'sterke taal' fungeert.
Ook het recente Verklarend Oorlogswoordenboek (Bert Bakker 1988) van G.L. van
Lennep neemt een aparte plaats in. Het is eigenlîjk een periodewoordenboek waarin de
typische oorlogswoorden en -uitdrukkingen uit de jaren 1940-1945 worden verklaard ,
maar omdat het zeer veel soldatenjargon, marinejargon , verzetsjargon e.d. bevat, kan het
ook hier worden genoemd. Enkele van de geciteerde woordenboeken (vooral die van
Endt en Salleveldt) bezitten uitstekende lexicografische kwaliteiten: ze zijn gebaseerd
op een eigen, originele materiaalverzameling en geven betrouwbare etymologische en
encyclopedische informatie over de herkomst en de juiste gebruiksomstandigheden van
de opgenomen termen. Het zijn rn.a. w. wetenschappelijk verantwoorde beschrijvingen
van de betreffende soorten slang.
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2.1.16. Taalzuiveringswoordenboeken en taalgidsen in
woordenboek vorm
Taalzuiveringswoordenboeken gericht op de problemen van de Belgische
gebruikers van het Nederlands zijn o.a. de bekende ABN-gids (taalnormboek) van P.C.
Paardekooper (Antwerpen-Weesp, Standaard, negende druk 1987) en het ABNwoordenboek van H. Heidbuchel (bewerkt door G.J. Luyten, Hasselt, 18de druk 1985,
eerste druk 1962). Het streng normatieve werk van Heidbuchel werd recent grondig
herzien en (wat het moderne taalgebruik betreft) bijgewerkt door S. Theissen en J.
Vromans (AN-woordenboek voor correct taalgebruik, Antwerpen, Heideland-Orbis
1987). Het taalnormboek van Paardekooper bevat naast het eigenlijke
woordenboekgedeelte ook uitvoerige spellingvoorschriften, spraakkunstvoorschriften,
stijlvoorschriften en woordgebruiksvoorschriften. Een goed gedocumenteerd (maar
helaas uitverkocht) referentiewerk voor Belgische taalgebruikers is de Standaard-gids
voor goed Nederlands van P. Cockx (Antwerpen-Amsterdam, Standaard 1981 ). Veel
gebruikt is ook de taalgids in woordenboekvorm van H. Heidbuchel, Hoe zeg en schrijf
ik het? (Hasselt, Heideland-Orbis, eerste druk 1962, 24ste druk 1986). Bedoeld voor
een algemeen publiek van Nederlandssprekenden met vragen t.a.v. de norm van goed
taalgebruik is het Prisma woordenboek Twijfelgevallen Nederlands (UtrechtAntwerpen, Het Spectrum 1983) van C. Apeldoorn en S. Pot. Een handig naslagwerk bij
twijfel aan het voorzetselgebruik is Het juiste voorzetsel van Th. Vindevogel (Hasselt,
Heideland-Orbis 1977). Het boek kan ook voor vreemde gebruikers van onze taal een
nuttig hulpmiddel zijn. Voor meer (bibliografische) informatie over taalgidsen,
taalzuiveringswoordenboeken en normatieve studies van het Nederlands in het
algemeen, zie Wilmots en Vromans 1986.

2.1.17. Schoolwoordenboeken en leerwoordenboeken
Een prettig en zeer succesvol schoolwoordenboek (het is in een vrij korte
tijdsspanne reeds aan zijn 13de druk toe) is Het schoolwoordenboek van D. Faber, P.
Koelewijn en K. Zondag (Jacob Dijkstra b.v., Groningen). Het is bestemd voor de
leeftijdsgroep van ongeveer 10 tot 12 jaar. Het woordenboek telt 14.345 trefwoorden,
niet alleen uit de basiswoordenschat, maar ook een aantal moeilijke woorden die
kinderen kunnen lezen in kranten en tijdschriften. De definities zijn aangepast aan de
jeugdige lezers en er worden vaak voorbeeldzinnetjes bij gegeven. Er wordt eenvoudige
grammaticale informatie aangeboden (meervoud, genus met de of het ; stamtijden) en
achter moeilijke woorden is in een eenvoudig spellingsysteem de uitspraak aangeduid.
Het woordenboekgedeelte wordt voorafgegaan door een heldere gebruikshandleiding.
Bij Het schoolwoordenboek hoort Het spreekvvoordenhoek. Nederlandse
spreekwoorden en zegswijzen voor de jeugd van dezelfde auteurs, waarin achteraan ook
tips zijn opgenomen voor spelletjes met spreekwoorden.
Van de andere school woordenboeken die op de markt zijn, worden hier enkel
genoemd het Koenen basis schoolwoordenboek Nederlands (Groningen 1985) van J.
Drewes en A. de Ru, het zeer recente Standaard verklarend Schoolwoordenboek
(Antwerpen 1988) van A. van Nerum, M. Verbeeck en G. Dierick, en het Van Dale
Basiswoordenboek van de Nederlandse taal (Van Dale Lexicografie B.V. 1987)
bewerkt door M. Huijgen en M. Verburg. Het laatste is een verklarend woordenboek
voor leerlingen in de hoogste twee groepen van het basisonderwijs en de eerste jaren
van het voortgezet onderwijs. Het bevat ca. 25.000 lemma's, niet alleen gewone, veel
voorkomende woorden (zoals grap, hoi, hard), maar ook 'moeilijke' termen (zoals
latent, schizofreen), vreemde woorden, afkortingen, telwoorden, niet doorzichtige
samenstellingen (zoals kruistocht), enz. De informatie die over de trefwoorden wordt
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gegeven (m.n. de definities), is eenvoudig begrijpbaar gemaakt. Vooraan in het
woordenboek staat een uitvoerige gebruikshandleiding, achteraan vindt men een
verantwoording van het werk. (Voor woordenboeken voor jongere kinderen - van
ongeveer 4 tot 7 jaar - zie par. 2.1.21.)
Woordenboeken gericht op een publiek van anderstaligen die Nederlands willen
leren, zijn het Leerwoordenboek voor buitenlanders (Groningen, Wolters-Noordhoff
1984) van L. Hart en H. Potter, en het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn
en E. Nieuwborg (Wolters Leuven, derde druk 1987). Het laatste bevat de woordenschat
die beheerst moet worden door anderstaligen die het examen voor het Certificaat
Nederlands als vreemde taal (ingesteld in 1976 door het Belgische Ministerie van
Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur en het Nederlandse Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen) willen afleggen op het niveau basiskennis
(= middenniveau). Het is eigenlijk een 'aangeklede basiswoordenlijst', d.w.z. dat naast
morfologische (genus, meervoudsvorming; stamtijden; trappen van vergelijking) en
syntactische informatie (verbindbaarheid), over de 2.044 opgenomen lemma's (die in
ten minste twee tellingen een gemiddelde minimumfrequentie haalden van 5 op
100.000) aan de hand van voorbeeldzinnen ook betekenis en betekenisverschillen,
functies en gebruiksmogelijkheden worden gesignaleerd. In drie aanhangsels wordt een
lijst gegeven van de voornaamste telwoorden en tussenwerpsels, de namen van de dagen
en de maanden, de geografische eigennamen van België en Nederland (met hun
afleidingen), informatie over de woordvorming in het Nederlands en een lijst van
afkortingen. Het boek is bruikbaar voor studenten en docenten Nederlands als tweede of
als vreemde taal.

2.1.18. Rijmwoordenboeken en puzzelwoordenboeken
Gelegenheidsdichters en rijmelaars kunnen bij het zoeken naar geschikte
rijmwoorden gebruik maken van rijmwoordenboeken. Recente Nederlandse rijmlexica
zijn o.a.: E. van Altena, Verbazend rijmwoordenboek voor december-dichters
(Amsterdam, De Bezige Bij 1972, eerste druk 1960), J. Buydens, Groot systematisch en
klanka(fabetisch rijmwoordenboek (Antwerpen-Amsterdam, De Nederlandse
Boekhandel 1977), A.M.C. Ballot-Schim van der Loeff, Nieuw Prisma
Rijmwoordenboek (Utrecht-Antwerpen , Het Spectrum 1987, eerste druk 1964) en J.
Bakker, Nederlands Rijmwoordenboek (Amsterdam, Uitg. B. Bakker 1987). De boeken
van Buydens en van Bakker bevatten de grootste aantallen woorden (resp. zo'n 60.000
en 65.000). Een goed gebruik van een rijmwoordenboek veronderstelt kennis van de
toegepaste ordening. De meeste woordenboeken geven de groepjes van rijmwoorden in
klankalfabetische volgorde: zo vindt men b.v. eerst de woorden met rijmklank aa (ga,
achterna), daarna de woorden met rijmklank aat (blaat, braad), enz. Bovendien hebben
ze meestal een register dat het opzoeken van een rijm vergemakkelijkt. Niet alle
woordenboeken houden bij de classificatie consequent rekening met de klemtoon van de
woorden: men kan in één en hetzelfde groepje soms woorden vinden met verschillende
klemtoon, b.v. altruïst, anarchist, arglist. De gebruiker zal daarom bij het rijmen de
nodige voorzichtigheid aan de dag moeten leggen: een aangegeven rijmovereenkomst
betekent nog niet dat het woord ook ritmisch past. Hulp bij het rijmen vindt men b.v. in
het boek van Bakker: het bevat nl. een inleiding over rijmsoorten, rijmstructuren,
rijmfouten, versvormen, liedjes, enz.
Puzzelwoordenboeken hebben een zeer specifiek en enkelvoudig doel: ze moeten
de puzzelaar helpen bij het oplossen van kruiswoordraadsels . Het zijn eigenlijk een
soort van 'omgekeerde woordenboeken': ze gaan nl. van begripsomschrijvingen naar
woorden. Als lemma treft men erin aan opgavetrefwoorden of -trefwoordzinnetjes zoals
men die kan vinden in puzzels; achter het lemma staan dan de mogelijke 'oplossingen'
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(moeilijke of gewone synoniemen van het opgavetrefwoord, hyponiemen - d.w.z.
woorden die met andere onder een meer algemeen begrip gevat kunnen worden, b.v.
bed, bank, kast, kist, kruk, poef; sqfa, divan, stoel, tafel, e.d. zijn hyponiemen van
meubel-, eigennamen, enz.). Naast het zojuist besproken woordenboekgedeelte,
bevatten puzzelwoordenboeken doorgaans ook een aantal grote, door puzzelaars
veelgevraagde 'encyclopedische rubrieken' (zoals lijsten van beroepen, van
componisten, van muziektermen , van pausen, van schilders en beeldhouwers, enz.), een
lijst met afkortingen en een lijst met woorden die in omzettings- en toevoegingspuzzels
voorkomen. De bruikbaarheid van puzzelwoordenboeken hangt af van het aantal
opgavetrefwoorden en het aantal oplossingen die ze bieden, en van het aantal, de aard
en de volledigheid van de bijkomende rubrieken die erin zijn opgenomen.
Puzzelwoordenboeken kunnen overigens niet alleen worden gebruikt als hulpmiddel bij
het oplossen van kruiswoordraadsels, maar - zoals uit het bovenstaande blijkt eventueel ook als synoniemenwoordenboek en als encyclopedische vraagbaak.
Er zijn enorm veel puzzelwoordenboeken - van kleine pockets tot grote
meerdelige werken, zoals die van H.J. Verschuyl of A. van de Zee en er komen er elk
jaar nieuwe bij (de puzzelwoordenboekenmarkt is zeer lucratief). Waarschijnlijk is de
hoeveelheid Nederlandse puzzelwoordenboeken rechtevenredig met het aantal
puzzelaars. Bijzonder is het Groot puzzel'vvoordenboek voor cryptogrammen.
Puzzel'vvoorden op maat (Laren, Luytingh I 976), dat niet op de daarstraks beschreven
manier is opgebouwd, maar dat de woorden (zonder betekenisverklaringen of andere
gegevens) opneemt in groepen bepaald door het aantal letters dat ze bevatten. Binnen
ieder van deze groepen staan de woorden in alfabetische volgorde.

2.1.19. Retrograde woordenboeken en positiewoordenboeken
Retrograde woordenboeken zijn lexica waarin de trefwoorden niet volgens een
normale alfabetische volgorde, maar in omgekeerde alfabetische orde zijn opgenomen.
Zo staan de woorden die eindigen opa vooraan, de woorden die eindigen op z
achteraan. Binnen iedere groep van woorden met eenzelfde eindletter geldt een analoog
principe, waarbij de voorlaatste letter de onderverdeling bepaalt, binnen de zo onstane
groepen de voorvaorlaatste, enz. Retrograde woordenboeken geven meestal geen andere
informatie: het zijn in omgekeerde alfabetische volgorde samengestelde woordenlijsten.
Ze zijn vooral interessant voor taalkundigen, o.a. bij het onderzoek naar
woordvormingsverschijnselen: men vindt er b.v. alle woorden bij elkaar die gevormd
zijn met het suffix -lzjk (zoals achterlzjk, gemakkelzjk, heerlijk, koninklijk ... ), woorden
die in een normale alfabetische volgorde ver uit elkaar staan. Retrograde
woordenboeken zijn enigszins verwant met rijmwoordenboeken. De laatste baseren zich
echter op de eindklanken van de woorden, niet op hun spelling. In een retrograad
woordenboek zal men dan ook woorden als snelheid, appetzjt en geit niet in hetzelfde
groepje terugvinden, wat in een rijmwoordenboek in principe wel kan. Net zoals de
frequentiewoordenboeken (zie par. 2. l .20.) zijn de retrograde lexica produkten van een
geautomatiseerde lexicografie.
Het eerste retrograde woordenboek van het Nederlands verscheen in 1969: het
Retrograde v.•oordenboek van de Nederlandse taal (Antwerpen, Plantijn) van E.R.
Nieuwborg. Het is volledig gebaseerd op de nomenclatuur van de achtste druk van de
Grote Van Dale (196 l ), met dien verstande dat germanismen, anglicismen en
gallicismen uit het bestand zijn verwijderd en dat alleen de voorkeurspelling van de
lemmata is behouden (er bleven zodoende nog ca. 192.000 woorden over). In de
negende druk van de Grote Van Dale ( 1970) werd een Supplement opgenomen met
een aantal nieuwe woorden. Om het retrograde woordenboek van Nieuwborg eenzelfde
aanvulling te geven als de Grote Van Dale, heeft W. Smedts het zojuist genoemde
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Supplement retrograad bewerkt als Supplement op het Retrograde woordenboek van de
Nederlandse taal (Leuven, Instituut voor Toegepaste Linguïstiek van de KU, 1974),
waardoor het totaal aantal retrograad geordende woorden op ca. 200.000 kwam. In
1986 verscheen Wolters' Woordwijzer Achterwaarts Alfabetisch, die eigenlijk een
omgekeerde Grore Koenen is (ca. 85.000 lemma's). Verder zijn er nog het Retrograad
woordenboek van het Middelnederlands van B. van den Berg (Den Haag, Nijhoff
1972), dat gebaseerd is op de nomenclatuur van het Middelnederlandsch
Handwoordenboek (zie par. 2.1.9.1.), de Retrograde Woordenlijst bzj Nijhoffs
Zuidnederlands Woordenboek (1981) van W. de Clerck (zie par. 2.1.12.) en twee
retrograde frequentielijsten (zie par. 2.1.20.). Nog in 1988 zal het Invert Woordenboek
van het Nederlands verschijnen, samengesteld door S. Theissen, M. Esch-Pelgroms en
Ph. Hiligsmann (met technische assistentie en de financiële steun van het Centre
Infon11atique de Philosophie et Lettres van de Université de Liège). Dit woordenboek
telt ca. 240.000 lemma's, waaronder ook (in tegenstelling met het werk van
Nieuwborg) gennanismen, anglicismen en gallicismen. Het is gebaseerd op de
nomenclaturen van de Grote Van Dale, de Hedendaagse Van Dale en de Grote Koenen.
Positiewoordenboeken zijn net als retrograde woordenboeken formeel
karakteriseerbaar. Positiewoordenboeken geven een antwoord op vragen als: welke
Nederlandse woorden zijn er van zes lettertekens met in positie 2 een a en in positie 6
een n? Een voorbeeld van zulke - zeldzame - lexica is het Positiewoordenboek van de
Nederlandse Taal (Lisse 1983) van T. Weijters.

2.1.20. Frequentiewoordenboeken
Frequentiewoordenboeken geven als informatie bij de lemmata een aanduiding
van de frequentie waarmee een woord voorkomt. Het spreekt vanzelf dat deze
frequentieaanduidingen gebaseerd moeten zijn op een telling. De waarde van een
frequentiewoordenboek hangt daarom af van de representativiteit van de telling waarop
het gebaseerd is. Het vervaardigen van frequentiewoordenboeken is door de intrede van
de computer in de lexicografie relatîef eenvoudig geworden; de belangrijkste
frequentiewoordenboeken van het Nederlands zijn dan ook produkten van een
geautomatiseerde lexicografie. Frequentiewoordenboeken zijn vooral interessant voor
taalkundigen, minder voor de gewone gebruiker. Frequentielijsten zijn van belang bij de
studie van concreet taalgebruik: door vergelijking van woordfrequenties kan men b.v.
de stilistische eigenaardigheden van een bepaald auteur onderzoeken. Daarnaast hebben
ze ook een meer praktisch nut: ze helpen bij het bepalen van een basiswoordenschat,
iets wat voor kinderwoordenboeken en leerwoordenboeken (voor anderstaligen) niet
zonder belang is.
De belangrijkste frequentielijst voor het Nederlands is Woordfrequenties in
geschre\'en en gesproken Nederlands (Utrecht, Oosthoek/Scheltema & Holkema 1975),
samengesteld onder redactie van P.C. Uit den Boogaart. Het werk is gebaseerd op een
telling van 720.000 woorden uit geschreven en gesproken taal. Het bevat verschillende
lijsten: een alfabetische frequentielijst van verschillende woordvormen, een alfabetische
frequentielijst van woorden, een lijst van woorden naar dalende frequentie geordend,
frequentielijsten gebaseerd op verschillende grammaticale categorieën, en een lijst met
frequentieklassen (deze vem1eldt het aantal woorden met frequentie 1, frequentie 2,
enz.). Een aantal van deze lijsten is nog verder onderverdeeld en telkens wordt ook
aangegeven wat de verschillen zijn tussen de verschillende groepen van gesproken en
geschreven materiaal. Als aanvulling op Uit den Boogaart verscheen E.D. de Jong,
Spreektaal (Utrecht, Oosthoek/Scheltema & Holkema 1979), opgebouwd op een
vergelijkbare manier. Verder is er nog een minder uitgebreide frequentielijst, gebaseerd
op 45.000 getelde woorden, van J. van Berckel, H. Brandt Corstius, R. Mokken en A.
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van Wijngaarden, Forma! properties of newspaper Dutch (Amsterdam, Mathematisch
Centrum 1965). Voor frequentietellingen m.b.t. individuele auteurs zie par. 2.1.10. Er
zijn ook frequentieaanduidingen te vinden in twee retrograde woordenlijsten: de
Retrograde frekwentielzjst van Nederlandse substantieven (Amsterdam, Mathematisch
Centrum 1968) van H. Brandt Corstius (4.000 substantieven, gelicht uit het materiaal
van het bovengenoemde werk van Van Berckel e.a.) en de Inverte frequentielijst van he
Nederlands (Leuven, Katholieke Universiteit 1971) van W. Martin (omvat ca. 22.000
woordvormen , geteld in 1937).

2.1.21. Encyclopedische woordenboeken en beeldlexica
Een zeer belangrijk onderscheid in de lexicografie is dat tussen encyclopedische
en linguïstische woordenboeken. De uitgebreidste encyclopedische woordenboeken zijn
niets anders dan de encyclopedieën waarvan de Standaard Encyclopedie, de Oosthoek
Encyclopedie, de Winkler Prins en de Grote Larousse Encyclopedie de bekendste
vertegenwoordigers zijn. Het verschil tussen een (linguïstisch) woordenboek en een
encyclopedie berust in principe hierop, dat een woordenboek de taalkennis van de
gebruiker wil uitbreiden, terwijl een encyclopedie wereldkennis aanbiedt. Het
woordenboek geeft informatie over de taalkundige eigenschappen van een woord: de
betekenis, de uitspraak, het genus, enz. Een encyclopedie daarentegen geeft
wetenschappelijk verantwoorde informatie over datgene wat met het woord wordt
uitgedrukt. Een encyclopedie spreekt over vogels als biologische soort; een
woordenboek leert dat het woord vogel niet alleen een zekere diersoort kan benoemen,
maar dat het ook kan worden gebruikt als benaming voor mensen, b.v. in een slimme
vogel, en dat het voorkomt in spreekwoorden als de vogel is gevlogen en de vogel kent
men aan z'n veren. Deze laatste gegevens vindt men niet in encyclopedieën. Omgekeerc
ontbreekt in woordenboeken een gedetailleerde, zij het gepopulariseerde weergave van
de wetenschappelijke beschrijving der vogels, zoals die in encyclopedieën te vinden is.
Het verschil tussen woordenboeken en encyclopedieën uit zich ook in de nomenclatuur.
Aan de ene kant zal men in encyclopedieën meestal geen dagelijkse begrippen vinden
waarover wetenschappelijk weinig interessants te vertellen valt, zoals zitten of
wandelen. Zekere woordsoorten ontbreken geheel (b.v. voorzetsels), de trefwoorden
zijn vooral substantieven. Aan de andere kant nemen linguïstische woordenboeken in
principe geen eigennamen op, althans niet voor zover die naar specifieke personen of
plaatsen verwijzen. Toch is de scheiding niet altijd strikt. Om te beginnen is er een
overlappende categorie van woordenboeken die ook encyclopedische informatie
opneemt (zie verder) en encyclopedieën die een woordenboek in enge zin bevatten.
Daarnaast kan men in gewone woordenboeken vaak wel degelijk eigennamen vinden,
b.v. voornamen of mythologische namen. Ook vindt men er woorden die naar
individuele entiteiten verwijzen, en die daardoor een functie als naam krijgen (b.v. pi).
Eigennamen kunnen ook voorkomen in etymologische woordenboeken (zie par. 2.1.8.):
ze worden dan t.a.v. hun taalkundige herkomst beschreven, en niet în hun individu- of
plaatsaanduidende encyclopedische functie. In het geval van naamkundige
woordenboeken (zie par. 2.1.8.) bestaat de nomenclatuur zelfs uitsluitend uit
eigennamen. Omgekeerd zijn er ook encyclopedieën met enkel eigennamen, b.v.
biografische woordenboeken en woordenboeken van pseudoniemen.
Algemene encyclopedische woordenboeken van het Nederlands zijn de Kleine
Larousse in kleur (Hasselt, Heideland-Orbis / Amsterdam, Kosmos 1977),
samengesteld door de redactie van de Grote Larousse Encyclopedie, en Verschuerens
Modern Woordenboek (Antwerpen-Amsterdam, Standaard Uitgeverij 1979), bewerkt
door F. Claes. Beide woordenboeken geven taalkundige én encyclopedische informatie.
Verschueren b.v. geeft informatie over de spelling, de uitspraak, de etymologie, de
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betekenis(sen), de betekenisrelaties, enz. van de opgenomen lemmata, maar ook
encyclopedische inlichtingen zoals b.v. de chemische aard en de fysiologische functie
van eiwitten bij het trefwoord eiwit, een beknopte geschiedenis van de antropologie bij
het gelijknamige lemma, aardrijkskundige kaarten bij namen van landen, enz. Het
opmerkelijkste verschil tussen de twee genoemde woordenboeken bestaat erin dat de
'encyclopedische trefwoorden' (eigennamen en plaatsnamen, maar ook onderwerpen als
'De Tachtigjarige Oorlog') door Verschueren in één alfabetische ordening met de
gewone woorden worden geplaatst, terwijl de Kleine Larousse een scheiding maakt
tussen het taalkundige woordenboek en de mini-encyclopedie met de encyclopedische
trefwoorden. Naast algemene encyclopedische woordenboeken zijn er ook
encyclopedische vaktaalwoordenboeken. Veel vaktaalwoordenboeken beperken zich
immers niet tot het beschrijven van de betekenissen, maar geven ook encyclopedische
informatie over de door de woorden betekende zaken, vakbegrippen e.d.
Typisch voor encyclopedieën en encyclopedische woordenboeken is, dat ze
afbeeldingen, foto's, kaartjes en schema's bevatten. Ze maken het mogelijk gegevens
die verbaal moeilijk of slechts op omslachtige wijze weer te geven zijn, op een
eenvoudige manier voor te stellen. Daarnaast zijn afbeeldingen essentieel in
beeldwoordenboeken. Dat zijn dictionaires waarin illustraties gekoppeld worden aan de
naam van het afgebeelde. Er bestaat een groot aantal beeldwoordenboeken voor de
allerjongste lezers, zoals b.v. De Eerste Duizend Woorden van H. Amery en S.
Cartwright (Uitgeversmaatschappij Holland-Haarlem 1979; vertaling uit het Engels
door E. Boeser). Het is een prentenboek waarin volgens thema (b.v. Op school, De
boerderij, Eten ) allerlei begrippen worden afgebeeld met de bijbehorende naam,
bedoeld om woordjes te lezen, te leren, te spellen en om er spelletjes mee te doen. Het
kan zelfs als kijkboek worden gebruikt door de allerkleinsten. Van hetzelfde type zijn
Mijn groot beeldwoordenboek in 2000 woorden en 2000 plaatjes van L. Ogle, T.
Thorburn en T. Wassink (Aartselaar-Harderwijk 1977) en het Sesamstraatwoordenboek
(Centrale uitgeverij Harderwijk 1981 ), dat 500 kleurentekeningen en 500 trefwoorden
bevat voor jonge lezertjes, peuters en kleuters. Voor de iets oudere kinderen is er Het
beeldwoordenboek. 5000 Nederlandse begrippen in woord en beeld (Groningen, Jacob
Dijkstra b.v., eerste druk, zevende oplage) van D. Faber, T. Roorda en B. Venema. De
woordenschat en de bijbehorende afbeeldingen zijn opgenomen onder 252
hoofdwoorden (b.v. brand, radio, vis); een alfabetisch register vergemakkelijkt het
opzoeken van afzonderlijke termen.
Sinds kort beschikken we ook over een beeldwoordenboek 'voor volwassenen',
Wolters' Beeld-woordenboek Nederlands (Groningen, Wolters-Noordhoff 1987). Het
werd samengesteld in samenwerking met de woordenboekredactie van Duden, die een
grote reputatie heeft wat Bildwörterhücher betreft in het Duitse taalgebied. Het Beeldwoordenboek 'verklaart' ca. 28.000 woorden (b.v. het mouwplan~je, het treefje, de
snoerhaak) met behulp van 384 thematisch geordende afbeeldingen (b.v.
Huishoudelzjke apparaten). 'Verklaren' betekent hier dat de tekeningen laten zien wat
het betreffende voorwerp is, wat het doet en hoe het eruit ziet. Ze tonen ook de relatie
tot andere zaken, tot details en tot het geheel, tot de omgeving, tot de gebruiker, enz.
Achteraan in het boek vindt men een alfabetisch woordregister en een lijst van
onderwerpen. Een beeldwoordenboek is geen 'echt' woordenboek: het bevat bijna
uitsluitend substantieven, geeft geen definities, geen grammaticale informatie (op het
genus na), enz. Het is eigenlijk ook geen echte encyclopedie: het geeft geen
inhoudelijke informatie over de dingen, het toont ze alleen maar. Een
beeldwoordenboek is een instrument voor de terminologische oriëntatie in onze
technische en industriële wereld. Het kan worden gebruikt als referentiewerk en als
leer(woorden)boek.
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2.1.22. Lexicale databestanden
In januari 1986 is met een startsubsidie van het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen voor de jaren 1986-1988 - Celex (Centre for Lexica! Information) van
start gegaan. Het project wordt uitgevoerd aan de Interfacultaire Werkgroep voor Taalen Spraakgedrag van de Katholieke Universiteit te Nijmegen en wordt verder
ondersteund door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) te Leiden, het MaxPlanck-Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen, het Instituut voor Perceptie
Onderzoek te Eindhoven en het Dr. Neher Laboratorium der PTT te Leidschendam. Het
doel van Celex is het ontwikkelen van geautomatiseerde, multi-functionele lexicale
databestanden voor het Nederlands, het Engels en in de nabije toekomst - het Duits.
De verwachting is dat de Celex databases een belangrijke rol zullen gaan spelen bij
velerlei onderzoek en toepassingen op het gebied van taal en spraak, zowel binnen de
academische wereld als binnen het bedrijfsleven. De Celex databases bevatten
gedetailleerde informatie over spelling, morfologie, fonologie, syntaxis en
woordfrequenties (een mogelijke volgende stap in het project zal zijn het toevoegen van
semantische informatie). Deze gegevens worden beheerd met behulp van het Oracle
Relational Database Management Systemen kunnen door middel van flexibele userinterfaces eenvoudig toegankelijk worden gemaakt voor gebruikers. Celex-gegevens
zijn bruikbaar b.v. bij fundamenteel onderzoek op het terrein van de taal- en
spraaktechnologie, zoals automatische spraakherkenning en -produktie, en bij de
ontwikkeling van geavanceerde spellingcorrectoren. Ook de commerciële toepassing
van die taal- en spraaktechnologie (lingu'istische software voor b.v. dialoog- of
grammaticasystemen) kan beter ontwikkeld worden met Celex-gegevens.
De eerste fase van het Celex-project zal in december 1988 worden afgesloten.
Eind 1987 werd reeds een eerste versie van de Nederlandse database operationeel. Zij
bevat informatie over ca. 110.000 hoofdwoorden, voornamelijk afkomstig uit de
Woordenlfjst van de Nederlandse taal (zie par. 2.1.5.) en de Hedendaagse Van Dale
(zie par. 2. 1.1.1.). Een volgende versie zal extra-woordmateriaal bevatten afkomstig uit
het tekstcorpus van het INL (zie par. 2. f .9.2.). De Celex databases zijn in principe
toegankelijk voor alle geïnteresseerden uit de wetenschappelijke wereld; het academisd
gebruik ervan is ten minste tijdens de eerste fase van het project - gratis. Voor
commerciële toepassingen moeten individueel contracten worden opgemaakt.
Ook bij het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden zijn een aantal
lexicale databestanden in voorbereiding. Dat zijn de automatische taalbank van het
WNT (zie het project Autom.atisering Woordenboek der Nederlandsche Taal in par.
2.1.9.1.), de voltooide tekstverzameling van M. Gysselîng met Middelnederlands
materiaal (via het TACON-project; zie in par. 2.1.9.2. het Corpus van
Middelnederlandse Teksten dat als basis moet dienen voor het VMNW), en het
hedendaags materiaal van de taalbank van de afdeling Thesaurus (zie par. 2.1.9.2.). Het
laatste is op dit ogenblik eigenlijk nog maar een eenvoudig (voornamelijk via de
Kurzweil Data Entry Machine ingelezen) electronisch opgeslagen tekstcorpus.
Veel commerciële uitgeverijen (o.a. Duden, Collins, Longman, Oxford, Van
Dale, Robert, Zingarelli) hebben hun woordenboekenbestand electronisch opgeslagen,
wat echter niet betekent dat het echte lexicale databestanden zijn. De informatie uit de
electronisch opgeslagen woordenboeken van uitgeverijen is meestal alleen toegankelijk
via de (alfabetisch georganiseerde) trefwoorden: het zijn eigenlijk niet anders dan
gewone woordenboeken die via de computer gelezen kunnen worden. Echte lexicale
databestanden zijn geïnformatiseerde woordenboeken die als database gebruikt kunnen
worden, d.w.z. dat alle types informatie uit die woordenboeken (lemma, stijlsoort,
grammaticale gegevens, definitie, voorbeeldzinnen, idiomatische uitdrukkingen, enz.) in
afzonderlijke velden zijn georganiseerd, afzonderlijk kunnen worden opgevraagd en als
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zo vele afzonderlijke toegangen tot de bank gebruikt kunnen worden. De electronisch
opgeslagen woordenboekenbestanden van uitgeverijen zijn niet vrij toegankelijk; gebruikmaking ervan kan doorgaans slechts met toestemming en tegen betaling.

2.2. De tweetalige lexicografie van het Nederlands
Er is geen tekort aan algemene vertalende woordenboeken van en naar het Frans,
het Engels en het Duits. Verscheidene uitgeverijen hebben in die talen zelfs een
complete serie Nederlandse vertaalwoordenboeken - waarvan de afzonderlijke delen per
reeks vaak volgens dezelfde structuur zijn opgebouwd - op de markt (b.v. de Kramers,
Wolters', Prisma-, Van Dale- en Standaard-taalsets ). Sommige series zijn (niet in het
minst om commerciële redenen) in verschmende formaten te verkrijgen. Naast de grote
Van Dale-vertaalwoordenboeken b.v. zijn er nu ook Van Dale-vertalende handwoordenboeken beschikbaar (c.q. in voorbereiding). De laatste bevatten minder
vertaalmogelijkheden dan de eerste, maar de selectie is doordacht gebeurd en de inhoud
is toegesneden op de actuele, dagelijkse woordenschat en de ordening is gericht op snel
opzoeken. Enkele uitgeverijen gaan nog verder en brengen vier versies van een
vertaalwoordenboek op de markt: een Klein, een Zak-, een Hand- en een
Schoolwoordenboek (Standaard).
Er zijn Nederlandse vertaalwoordenboeken van en naar een vijftigtal
verschillende talen. Behalve het hogergenoemde Engels, Frans en Duits zijn ook het
Arabisch, Chinees, Deens, Oudgrieks, Nieuwgrieks, Italiaans, Latijn, Portugees,
Russisch en Spaans redelijk tot goed vertegenwoordigd (met ten minste twee
verschillende recente publikaties). Verder zijn er nog moderne Nederlandse
vertaalwoordenboeken van en/of naar o.a. het Esperanto, Hongaars, Indonesisch, Ivriet
(modern Hebreeuws), Joegoslavisch, Noors, Pools, Roemeens, Sjilhè (NoordMarokkaans), Surinaams, Tsjechisch, Turks, IJslands en Zweeds. In voorbereiding zijn
o.a. gebruikersvriendelijke woordenboeken voor Turkse en Marokkaanse immigranten
(aan de Rijksuniversiteit Utrecht), een vertaalwoordenboek Italiaans (aan de Universiteit
van Amsterdam) en een woordenlijst Nederlands-Turks (aan de Rijksuniversiteit
Leiden). Voor nauwkeurige bibliografische informatie over vertaalwoordenboeken tot
1977 zie A bibliography of Netherlandic dictionaries van F. Claes; recente publikaties
en nieuwe edities van bestaande vertaalwoordenboeken zijn alleen te achterhalen via
regelmatige raadpleging van catalogi van uitgeverijen en boekhandels.
Behalve Nederlands-vreemdtalige vertaalwoordenboeken, zijn er ook
Nederlands-vreemdtalige /eerwoordenboeken, waarin de woordenschat alfabetisch of
naar zakelijke verbanden (b.v. de auto, de bank, het huis) is geordend. Deze
leerwoordenboeken (b.v. de reeks A(fabetische basisvocabulaires met systematische
uitbreiding Frans, Duits, Engels, Italiaans, Russisch en Spaans van WoltersNoordhoff) geven doorgaans weinig expliciete grammaticale informatie, maar veel
voorbeeldzinnetjes, zinswendingen en uitdrukkingen en bevatten soms ook
woordenschatoefeningen.
Er dient op te worden gewezen dat ook buitenlandse uitgeverijen
vertaalwoordenboeken naar of uit het Nederlands publîceren (b.v. het NederlandsChinees zakwoordenboek ( 1987) van The Commercial Press Ltd in Hang Kong), die
niet altijd in Nederland of België op de markt zijn (b.v. de Concise Dutch and English
Dictionary ( l 4de druk 1986) van de Britse firma Hodder and Stoughton Ltd). Soms
worden ook samenwerkingsverbanden opgezet met buitenlandse uitgeverijen. Een
recent produkt van zo'n samenwerking is de speciaal op de behoeften van Franstalige
woordenboekgebruikers afgestemde Dictionnaire Français-Néerlandais / NéerlandaisFrançais (1988) van Les Dictionnaires Le Robert te Parijs en Van Dale Lexicografie
B.V. te Utrecht/Antwerpen. Verder worden er regelmatig vertaalwoordenboeken
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opgezet door buitenlandse universiteiten en onderzoekers, of door lectoren Nederlands
in het buitenland.
Naast de tot nu toe behandelde vertaalwoordenboeken van de algemene
woordenschat, zijn er tientallen Nederlands-vreemdtalige woordenboeken (vooral
Engel se, Duitse en Franse) van technische, economische, wetenschappelijke, medische,
juridische en andere vakgebieden, die onmisbare werkinstrumenten zijn voor
professionele vertalers (een goed voorbeeld is Kluwers Universeel technisch
woordenboek , beschikbaar in de talen paren Nederlands-Engels v.v., Nederlands-Frans
v.v. en Nederlands-Duits v.v.). Er bestaan verder ook 'speciale' vertaalwoordenboeken,
zoal s b.v. de Beeldwoordenboeken Frans en Nederlands, Duits en Nederlands, Engels
en Nederlands en Spaans en Nederlands van Wolters, het Va/entiewoordenboek
Frans-Nederlands dat in voorbereiding is aan de KU Leuven (waarschijnlijk klaar in
1989), het Klein Nederlands-Pools Spreekwoordenboek van S. Pr~dota (Warschau
1986), het meertalig spreekwoordenboek (Nederlands-Frans-Duits-Engels) dat in
voorbereiding is bij Van Dale Lexicografie B.V. (waarschijnlijk klaar eind 1988), enz.
Professionele vertalers maken steeds meer gebruik van automatische
vertaalwoordenboeken en terminologiebanken. Veel geraadpleegd is Eurodicautom
(European Automated Dictionary), een on-line terminologische databank met
wetenschappelijke en techni sche terminologie in de officiële Europese talen.
Eurodicautom bevat bijna 400.000 termen (contextueel) en zinnen; de databank wordt
maandelijks bijgehouden. Het gebruik van Eurodicautom is gratis (er zijn enkel kosten
voor het Data Communications Equipment). Veel vertaalbureaus stellen zelf voor eigen
gebruik automatische vertaalwoordenboeken samen; men kan ze immers makkelijk
aanvullen, up-to-date houden , raadplegen, enz. Ook automatische vertaalsystemen
bevatten vertaalwoordenboeken. Sommige daarvan werken volledig autonoom (met
eventueel een post-editie door een menselijke vertaler als men een perfecte tekst wenst),
de zgn. machine-vertalingen, zoals het Canadese Taum Meteo (Engels-Frans v.v. voor
weerberichten) en het Amerikaanse Xerox Systran (voor computermanuals). Andere
vertaalsystemen werken interactief, de zgn. mens-geholpen machine-vertaling (b.v.
Transmatic, een versie van ALPS, in Europa verdeeld door Control Data France). De
vertaler heeft in een interactief systeem automatische woordenboekassistentie, waarbij
het systeem zelf (in segmenten) op het beeldscherm een aantal vertalingen voorstelt,
waartussen de vertaler kiest en vervolgens correcties aanbrengt. Het voordeel van deze
vertaalsystemen is, dat de produktiviteit enorm stijgt. In Nederland en België worden
automatische vertaalprogramma's ontwikkeld zowel door het bedrijfsleven (b.v. het
Rosetta-project van Philips) als door universiteiten (b.v. het TRANSIT-programma
Nederlands-Turks van de vakgroep ComputerlinguYstiek van de KU Nijmegen met
subsidie van ZWO, en het viertalig programma Engels-Frans-Duits-Nederlands dat
wordt voorbereid aan de Université Libre de Bruxelles met financiële steun van het
informaticabedrijf Unisys). Voor de professionele vertaler ligt de toekomst duidelijk bij
de electronische ' intelligente' woordenboeken en het computergebruik.
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3. EEN CLASSIFICATIE VAN WOORDENBOEKEN
3.0. Inleiding
Eén van de doelstellingen van deze notitie is, een woordenboek-classificatie te
ontwerpen die als basis kan dienen voor een prioriteitenbepaling bij een overheidsbeleid
La. v. woordenboeken (cf. par. 1.). In dit hoofdstuk wordt eerst een beknopt overzicht
gegeven van de bestaande types en uitgangsposities van classificaties, waarna een
nieuwe classificatie wordt voorgesteld die geschikt is voor het beoogde doel.
3.1. Types van classificaties en uitgangsposities
Er zijn twee (hoofd)types van classificaties: (a) categoriale classificaties of
typologieën (d.w.z. indelingen in groepen waarvan de leden alle dezelfde relevante
kenmerken bezitten) en (b) classificaties op basis van eenfactoriële analyse (d.w.z.
indelingen op basis van een bepaling van de onderscheidende kenmerken en hun
onderlinge relaties).
Woordenboek-classificaties waarin (de traditionele) alomvattende categorieën
zoals historische en synchronische lexica, encyclopedische en linguïstische
woordenboeken, monolinguale en multilinguale dictionaires louter disjunctief tegenover
elkaar worden geplaatst (a), vertonen op een aantal punten tekortkomingen. In de eerste
plaats zijn zulke ruime categorieën niet geschikt om een gedetailleerd overzicht te geven
van de enorme hoeveelheid en variatie aan woordenboeken die voorhanden is. Ze
verbergen ook dat er binnen eenzelfde categorie nog belangrijke interne verschillen
kunnen bestaan. Binnen de groep van historische woordenboeken b.v., moet men een
onderscheid maken tussen etymologische woordenboeken, periodewoordenboeken zoals
het Middelnederlandsch Woordenboek en groots opgezette historisch-descriptieve
projecten zoals het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Bovendien kunnen deze
subcategorieën vaak op hun beurt nog verder worden onderverdeeld. Binnen de
deelgroep van de etymologische woordenboeken b.v., kan men de lexica die de
herkomst en de ontwikkeling beschrijven van persoonsnamen, onderscheiden van die
welke de plaatsnamen behandelen of degene die de algemene woordenschat bevatten,
enz. In de tweede plaats overlappen zulke ruime categorieën elkaar: linguïstische lexica
kunnen monolinguaal of rnultilinguaal zijn, monolinguale en multilinguale
woordenboeken kunnen historisch of synchronisch zijn, enz. In de derde plaats kan het
verwarrend werken dat sommige identieke subgroepen in verschillende
hoofdcategorieën verschijnen: er zijn b.v. historische woordenboeken van de algemene
woordenschat en historische woordenbóeken van bepaalde vakterminologieën, zo ook
zijn er algemene encyclopedische lexica en vakencyclopedieën, algemene
synchronische woordenboeken en synchronische vakwoordenboeken, enz.
Veel tekortkomingen van categoriale typologieën kunnen worden vermeden door
woordenboeken te definiëren en te classificeren op basis van een factoriële analyse (b).
Zo'n analyse kan b.v. worden uitgevoerd op de inhoud en de ordening van de macro- en
de microstructuur van lexica (zoals Geeraerts 1984b voorstelt). De macrostructuur is het
geheel van de in een woordenboek opgenomen trefwoorden; de microstructuur is de
informatie die in een woordenboekartikel over het trefwoord wordt gegeven. Wat de
macrostructurele inhoud betreft, hebben de trefwoorden van elk woordenboek bepaalde
geografische karakteristieken (komen ze b.v. overal in (de beschaafde omgangstaal van)
het taalgebied voor of alleen in een deel daarvan, m.a.w. is het een woordenboek van de
standaardtaal of een dialectwoordenboek) , sociale of sociolinguïstische kenmerken
(behoren ze tot de woordenschat van iedere taalgebruiker of horen ze (uitsluitend) in
een bepaald vak- of wetenschapsgebied of in een specifieke (sociale) groep thuis),
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temporele karakteristieken (zijn het eigentijdse woorden, komen ze uit een voorbije
taalfase of zijn het misschien alleen neologismen), etymologische karakteristieken
(sommige woordenboeken behandelen b.v. alleen woorden van vreemde herkomst),
grammaticale kenmerken (taalkundige woordenboeken nemen meestal geen
eigennamen en plaatsnamen op, encyclopedische lexica doen dat wel; er zijn ook
woordenboeken van alleen maar voorzetsels), enz. Wat de microstructurele inhoud
betreft, kunnen woordenboeken worden gedefinieerd op basis van de informatie die ze
geven over de trefwoorden: spelling, uitspraak, verbuiging of vervoeging,
verbindbaarheid met andere woorden, stijlsoort, geografische verspreiding, etymologie,
frequentie, vertaling(en), betekenissen, relaties tussen de verschillende betekenissen
(letterlijk, figuurlijk, metonymisch, metaforisch, ... ), betekenisrelatie met andere
woorden (synoniemen, antoniemen, hyponiemen), enz. Voor de ordening van de
trefwoorden zijn er twee mogelijkheden: alfabetisch (of omgekeerd-alfabetisch - dan
wel morfologisch - zoals in retrograde woordenboeken) en ideologisch (d.i.
systematisch op grond van betekenis verwantschap, gebruiksmogelijkheden, e.d.). Voor
de ordening van de microstructuur zijn de mogelijkheden legio; ieder woordenboek kan
in principe een eigen indeling aanhouden. Het is duidelijk dat woordenboeken d.m.v.
een factoriële analyse nauwkeurig en gedetailleerd kunnen worden gedefinieerd, maar
het is even klaar dat een classificatie op basis van zo'n analyse erg complex kan worden
en dat ze in vergelijking met een categoriale classificatie veel aan overzichtelijkheid
verliest (zoals b.v. de classificatie van Rey 1970).
Opvallend is dat bijna alle bestaande classificaties (geheel of voor het grootste
gedeelte) gebaseerd zijn op de (selectie van de) inhoud en/of interne organisatie van
lexica. Ze zijn duidelijk opgesteld vanuit het standpunt van de woordenboekmakers.
Typisch voor woordenboeken is echter dat ze bedoeld zijn om gebruikt te worden. Men
mag bij de beschouwing van lexica dan ook nooit de relatie tot en de gerichtheid op de
gebruikers uit het oog verliezen. In dit verband is het vreemd dat men sedert het
ontstaan van de Westerse lexicografie, nu meer dan vijf eeuwen geleden, eigenlijk pas
sinds kort (nl. vanaf de jaren '70) belangstelling heeft getoond voor de gebruiks- en
gebruikersaspecten van woordenboeken (zie o.a. Wiegand 1977, Henne e.a. 1977,
Tomasczyk 1979, Dictionaries and Their Users 1979 en Hartmann 1986). De
classificaties die mede vanuit het standpunt van de gebruikers zijn opgesteld, zijn echter
zeldzaam. Een goed voorbeeld is de classificatie van Duitse historische woordenboeken
op basis van een factoriële analyse van Reichmann ( 1984), waarbij één van de
distinctive features Benutzerbezug is. Een minder goed voorbeeld is de classificatie van
Zgusta ( 197 l ), omdat ze incoherent is: ten eerste vermengt hij de categoriale en de
factoriële indeling en, ten tweede, gaat hij niet uitsluitend van het gebruiksdoel van
woordenboeken uit, maar ook van hun inhoud en hun omvang. Een classificatie kan
slechts volledig coherent zijn, als ze één enkel indelingstype aanhoudt en slechts één
enkele uitgangspositie inneemt.

3.2. Een functionele classificatie
Een classificatie die als basis moet dienen voor een prioriteitenbepaling bij een
overheidsbeleid t.a.v. woordenboeken, moet niet vanuit het standpunt van de
woordenboekmakers, maar vanuit dat van de gebruikers opgesteld zijn. De prioriteiten
van de lexicografie en van een lexicografiebeleid moeten immers (niet uitsluitend, maar
wel in de eerste plaats) getoetst worden aan het belang van lexica voor de
taalgemeenschap en aan de behoeften van de woordenboekgebruikers. Een lexicografie
zonder gebruikers, verliest het grootste deel van haar functie en van haar bestaansrecht
(zie ook par. 4.1. en 4.2.).
De hier voorgestelde woordenboek-classificatie (zie het schema) is opgesteld
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vanuit het standpunt van het gebruik en de gebruikers. Uitgangspunt is, dat lexica
gekarakteriseerd kunnen worden naar hun functie (waarvoor of waartoe dienen ze?, als
wat worden ze gebruikt?) en naar de gebruikers voor wie ze bestemd zijn.
Woordenboeken met (een) gemeenschappelijke hoofdfunctie(s) en doelgroep(en)
worden bij elkaar gezet, wat een classificatie oplevert in drie hoofdcategorieën: (I)
woordenboeken gebruikt als bron voor en/of als hulpmiddel bij wetenschappelijk
onderzoek, (II) woordenboeken gebruikt als praktisch hulpmiddel bij het begrijpen of
produceren van taal, of bij het vervaardigen van talige produkten en (III)
woordenboeken gebruikt als leermiddel.
Woordenboek.en gebruikt als
Il

IIJ

bron voor
en/of als

praktisch hulpmiddel bij het
begrijpen of produceren van
t881 of bij het verv88rdigen
van talige produkten
leermiddel

hulpmiddel
lid

bij weten-

schappe 1ij k.

algemeen
gebruik.

vak.- of
groepsgebonden
taalgebruik.

vertalen

specifieke
bezigheden

onderzoek.

3.2.1. Woordenboeken gebruikt als bron voor en/of als hulpmiddel bij
wetenschappelijk onderzoek
De lexica van categorie I hebben, ten eerste, een bron-functie: ze stellen
woordmateriaal ter beschikking dat als basis kan dienen voor verschillende vormen van
wetenschappelijk onderzoek. Het zijn a.h.w. databanken waarin woorden zijn
opgenomen met een (summiere of uitgebreidere) controleerbare opgave of
wetenschappelijk verantwoorde beschrijving van hun vindplaats, datering, herkomst,
betekenis( ontwikkeling), gebruik, enz. Voorbeelden zijn de grote historische of
periodewoordenboeken zoals het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) en het
Middelnederlandsch Woordenboek (MNW), de grote dialectgeografische lexica zoals
het Woordenboek van de Brabantse Dialecten (WBD), het Woordenboek van de
Limburgse Dialecten (WLD) en het Woordenboek van de Vlaamse Dialekten (WVD),
frequentiewoordenboeken (zie in par. 2.1.20.), lexicale databestanden (zoals Celex ),
enz. Het materiaal uit deze woordenboeken kan worden gebruikt voor het uitvoeren van
allerlei taalkundige studies: de dialectwoordenboeken leveren onderzoeksmateriaal voor
b.v. onomasiologische en semasiologische studies, voor fonologisch, morfologisch en
(cognitief- )semantisch onderzoek, voor onderzoek naar problemen van de
lexicalisering, enz. Het MNW en het WNT leveren materiaal voor b.v. historisch-
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semantisch of formeel-etymologisch onderzoek, frequentiewoordenboeken leveren data
voor b.v. onderzoek naar de basiswoordenschat, Celex stelt materiaal ter beschikking
voor o.a. morfologisch onderzoek, enz. De gegevens uit het WNT, MNW, WBD, WLD
en WVD kunnen ook worden gebruikt voor historisch onderzoek naar de opkomst en de
(geografische of sociale) verspreiding van bepaalde begrippen, gebruiken of zaken.
Woordenboeken van categorie I worden verder ook gebruikt als bron voor het
samenstellen van andere woordenboeken: het WNT en de dialectwoordenboeken
vormen een onmisbare gegevensbank voor de redactieteams van verklarende
handwoordenboeken als die van Van Dale Lexicografie B.V., frequentiewoordenboeken
worden gebruikt bij de samenstelling van vertaalwoordenboeken en school- en
leerwoordenboeken, enz.
Lexica van categorie I kunnen, ten tweede, ook worden gebruikt als taalkundige
hulpmiddelen bij wetenschappelijk onderzoek. Het WNT en de grote regionale
dialectwoordenboeken zijn b.v. dienstbaar bij het onderzoek of de studie van de oudere
Nederlandse literatuur en bij de ontsluiting van historische teksten in de
geschiedeniswetenschap. Etymologische woordenboeken (zie par. 2.1.8.) zijn onmisbare
hulpmiddelen bij historisch~taalkundig onderzoek; enz.
Woordenboeken van categorie I hebben, ten derde, vaak ook een grote culturele
betekenis. Het woordgoed van de taalgemeenschap wordt er bewarend in opgeslagen en
uitgestald. De taalschat (uit een bepaalde periode, een bepaalde streek, een bepaald
vakgebied, enz.) gaat op die manier niet verloren en belangstellenden kunnen er kennis
van nemen en gebruik van maken. Veel lexica van categorie I weerspiegelen en
bevestigen de culturele identiteit van (grote delen van) de taalgemeenschap.
Woordenboeken van categorie I behoren tot het domein van het fundamenteeltoepassingsgericht wetenschappelîjk onderzoek: ze zijn gefundeerd op
wetenschappelijke principes en (taal)theorieën (o.a. de prototype~ en
stereotypetheorieën,. principes en theorieën uit het structuralisme, het
transformationalisme, de pragmatiek enz.; zie Geeraerts 1982 en 1984a), ze worden
volgens wetenschappelijke methoden tot stand gebracht (ze steunen bijna alle op een
originele materiaalverzameling; de selectie en de beschrijving van de lemmata moet
voldoen aan de regels en de eisen van de moderne wetenschapsbeoefening), en ze zijn
de wetenschap weer dienstbaar (als bron voor of als hulpmiddel bij fundamenteel of
toegepast onderzoek en bij het wetenschappelijk onderwijs). Lexica van categorie I
kunnen terecht wetenschappelijke woordenboeken worden genoemd.

3.2.2. Woordenboeken gebruikt als praktisch hulpmiddel bij het begrijpen of
produceren van taal, of bij het vervaardigen van talige produkten
Woordenboeken van categorie II kunnen in vier subcategorieën worden
verdeeld. Ten eerste is er de grote groep van uiteenlopende woordenboeken gebruikt als
praktisch hulpmiddel bij het begrijpen of produceren van taal in het algemeen, zowel in
het dagelijks leven als in beroeps- en onderwijssituaties (Ila). Voorbeelden zijn de
algemene verklarende handwoordenboeken (zoals Van Dale, Koenen, Verschueren,
enz.), spelling- en uitspraakwoordenboeken (b.v. de Woordenlzjst van de Nederlandse
Taal en de ABN-uitspraakgids ), woordenboeken van afkortingen (zoals het Prisma
woordenboek afkortingen), enz. Van dit soort woordenboeken is iedereen (die kan
lezen) potentieel gebruiker.
Ten tweede zijn er de woordenboeken gebruikt voor het begrijpen of produceren
van de specifieke taal van een beroep of van een vak- c.q. wetenschapsgebied (Ilb). Het
zijn vakwoordenboeken of vakencyclopedieën zoals het Management woordenboek en
het Juridisch woordenboek (beide van Samsam). Zulke lexica worden gehanteerd door
de beoefenaars van de beroepen of vakken in kwestie, of door niet-vakmensen als ze
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terminologieproblemen hebben bij het lezen van vakpublikaties, het gebruiken van
resultaten, toepassingen of produkten uit bepaalde vakgebieden, enz. Tot Ilb kunnen
ook worden gerekend de woordenboeken van de specifieke taal van een bepaalde
sociale, etnische of anderszins beperkte groep uit de maatschappij (sociologisch
beperkte woordenschatten), zoals b.v. het Bargoens woordenboek.
Ten derde zijn er de woordenboeken voor het begrijpen of het produceren van
teksten in een vreemde taal of voor het omzetten van een boodschap in taal x naar een
identieke boodschap in taal y (Ilc), zoals b.v. de recente reeks Van Dale vertaal woordenboeken ( 1983-1986). Deze lexica behoren tot het dagelijks
'gereedschap' van professionele vertalers, maar ze kunnen door iedereen worden
geraadpleegd die moeilijkheden heeft met vreemde talen.
Ten vierde is er de subcategorie van woordenboeken die worden gebruikt als
praktisch hulpmiddel of als werkinstrument bij een aantal zeer specifieke
werkzaamheden, bezigheden of hobby's (Ild). Goede voorbeelden zijn de talloze
speciale woordenboeken voor het oplossen van puzzels, kruiswoordraadsels,
cryptogrammen, enz. (zie par. 2.1.18.) en de vele rijmwoordenboeken voor het maken
van o.a. sinterklaasversjes (zie eveneens par. 2.1.18). Deze woordenboeken hebben alle
een zeer specifiek en enkelvoudig doel; ze worden eigenlijk uitsluitend gebruikt door de
beoefenaars van de werkzaamheden , bezigheden of hobby' s in kwestie.
In tegenstelling tot de woordenboeken van categorie I zijn de lexica van
categorie II (met uitzondering van sommige vertegenwoordigers van subcategorie Ilb)
bijna nooit gebaseerd op een originele materiaalverzameling. Ze maken meestal (bijna
uitsluitend) gebruik van het woordmateriaal dat door de lexica van categorie I (of door
andere woordenboeken van categorie Il) ter beschikking wordt gesteld. De selectie, de
beschrijving en de presentatie van de lemmata van woordenboeken van categorie II
moeten niet in de eerste plaats aan de eisen van de moderne wetenschapsbeoefening
voldoen (alweer met uitzondering van bepaalde vertegenwoordigers van subcategorie
Ilb ), zoals bij de lexica van categorie I, maar aan de eisen die worden gesteld door het
praktisch gebruik dat de consumenten van deze woordenboek-produkten maken.

3.2.3. Woordenboeken gebruikt als leermiddel
De woordenboeken van de derde hoofdcategorie (III) hebben een functie als
leermiddel: ze dienen niet al s praktisch hulpmiddel bij het begrijpen of produceren van
taal of bij de vervaardiging van een of ander talig produkt, zoals de woordenboeken van
categorie II, maar ze dienen rechtstreeks om de kennis van de woordenschat of de
wereldkennis als zodanig van de gebruikers te (helpen) vergroten of verbeteren.
Beeldwoordenboeken voor jonge kinderen b.v. (zoals het SesamstraaMoordenboek),
zijn bedoeld om woorden of zaken te leren (kennen). Ze spelen een belangrijke rol bij
het proces van de taal - en wereldkennisverwerving. Schoolwoordenboeken en
taalgidsen in woordenboekvorm zouden eveneens tot de derde hoofdcategorie kunnen
worden gerekend: ook zij hebben tot op zekere hoogte immers een didactische
doelstelling (b.v. het voor de basisschool bedoelde Van Dale Basiswoordenboek van de
Nederlandse taal en het AN-Woordenboek voor correct taalgebruik).
De doelgroep van leerwoordenboeken bestaat vooral uit kinderen en (volwassen)
anderstaligen. De selectie en de beschrijving van trefwoorden in leerwoordenboeken
moet voldoen aan een aantal specifieke eisen. Ten eerste moeten deze lexica in ieder
geval de (volledige) basiswoordenschat bevatten (de selectie kan gebeuren op basis van
frequentiewoordenboeken uit categorie 1). Ten tweede moeten de definities eenvoudig
en volledig begrijpelijk zijn; het opnemen van illustraties kan een extra hulp betekenen.
Ten derde zouden ze op een simpele en heldere manier ook grammaticale informatie
moeten geven (genus, meervoud, stamtijden) en de uitspraak van de woorden aanduiden.
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3.2.4. Overlappingen
Het spreekt vanzelf dat de hier voorgestelde functie-categorieën niet vrij zijn van
overlappingen. De meeste woordenboeken kunnen immers voor verschillende
doeleinden worden gebruikt. Zo kunnen verklarende handwoordenboeken zoals de
Hedendaagse Van Dale b.v. (Ila), behalve voor het begrijpen of produceren van taal in
het algemeen, tot op zekere hoogte ook worden gebruikt om toegang te verkrijgen tot
bepaalde vaktalen (b.v. de computerterminologie, zie Janssens l 988). Woordenboeken
van subcategorie Ila overlappen du s (gedeeltelijk) de lexica van subcategorie Ilb. Zo
ook vertonen sommige vertegenwoordigers van subcategorie Ilb (zoals het geciteerde
Bargoens ivoordenhoek b.v.) eigenschappen van de wetenschappelijke woordenboeken
van categorie I, enz.
Ten overvloede moge ik herhalen dat het criterium om in deze classificatie
woordenboeken bij elkaar te zetten, de hoofdfunctie was, d.w.z. de belangrijkste of de
meest typi sc he functie van de woordenboeken in kwestie. Tevens wil ik er op wijzen dat
het niet de bedoeling was een theoretische en feilloze woordenboek-classificatie te
ontwerpen . Het opzet was in de eerste plaats praktisch en zeer specifiek: een
classificatie ontwerpen die voor de overheid als basis kan dienen bij het opstellen van
een prioriteitenbepaling voor haar woordenboekenbeleid (cf. par. 3.0.).
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4. EEN GEÏNTEGREERD WOORDENBOEKENBELEID
4.0. Inleiding
In dit hoofdstuk worden suggesties en aanbevelingen gedaan voor een 'totaal'
woordenboekenbeleid van de overheid. Zo'n beleid kan niet uitsluitend bestaan uit het
subsidiëren van woordenboeken; het dient ook aandacht te besteden aan o.a. het
onderzoek, de opleiding en de bijscholing in de lexicografie, de planning van
woordenboekprojecten, de coördinatie van verschillende vergelijkbare woordenboekondernemingen, het verstrekken van informatie over lexicografische produkten naar het
publiek toe, enz. Het onder bepaalde voorwaarden subsidiëren van woordenboeken
door de overheid is evenwel zeer belangrijk; het is zelfs noodzakelijk als men de
prîmaire takken van de lexicografie wil laten (voort)bestaan. Onder 'subsidiëren door
de overheid' wordt hier niet alleen verstaan de (directe) eerste geldstroom, maar ook de
(indirecte) tweede en sommige vormen van de derde geldstroom (zie par. 4.3.).
In par. 4.1. worden, zeer in het algemeen, motieven aangedragen voor het
subsidiëren van woordenboeken door de overheid. In par. 4.2. wordt vervolgens een
prioriteitenbepaling voor een subsidiebeleid opgesteld, met een specifieke motivering.
Par. 4.3. schetst via welke instituties of organisaties het subsidiëren van woordenboeken
met overheidsgelden zou kunnen geschieden. Par. 4.4. bevat een overzicht van criteria
die bij het beoordelen van subsidieaanvragen kunnen worden gehanteerd, een overzicht
van eisen waaraan de aanvragen moeten voldoen en een voorstel voor een
behandelingsprocedure. In par. 4.5. ten slotte, komen diverse andere punten van het
woordenboekenbeleid ter sprake.

4.1. Algemene subsidiëringsmotivering
Commerciële uitgeverijen zoals Van Dale Lexicografie B.V., WoltersNoordhoff, Het Spectrum e.a., financieren de personele, de materiële en/of de
publikatiekosten van een groot aantal woordenboeken en lexicografische projecten in
het Nederlandse taalgebied (cf. hoofdstuk 2). Sommige woordenboeken zijn echter
commercieel onrendabel (vooral doordat ze op een kleine gebruikersgroep gericht zijn)
en worden daarom niet door uitgeverijen gefinancierd. Voor die woordenboeken zou de
overheid direct of indirect als (mede- )subsidiënt kunnen optreden (zoals dat voor een
aantal lexicografische projecten - door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen,
door de Directie Internationale Betrekkingen, via de universiteiten, via NWO of het
Belgische NFWO, via de Nederlandse Taalunie, via de Provincies e.d. - reeds het geval
is; cf. hoofdstuk 2), mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden en criteria (zie
verder in par. 4.2. en 4.4.).
Een verantwoording voor subsidiëring door de overheid ligt, ten eerste, in de
maatsc:happe!Uke relevantie van de lexicografie: zowel voor de vergemakkelijking van
de communicatie tussen de leden van een taalgemeenschap enerzijds, als voor de
verspreiding van taalkennis en taalnormen anderzijds, zijn woordenboeken een
onmisbaar hulpmiddel.
Een verantwoording ligt, ten tweede, in het taalpolitieke en culturele helang van
de lexicografie. Woordenboeken hebben een symbolische en praktische waarde als
uitdrukking en bevestiging van de culturele identiteit en het be.lang van een taalgemeenschap. De Trésor de la Langue Française b.v. (zie par. 2.1.9.2.) wordt door de Franse
overheid duidelijk gebruikt als een taalpolitiek instrument (o.a. in de strijd met de
concurrerende wereldtalen). Ook de Trésor de la Langue Québéc:oise heeft een taalpolitieke functie in het tweetalige Canada. Woordenboeken van het Nederlands - zoals
b.v. het historisch-taalkundige Woordenboek der Nederlandsche Taal (zie par. 2. l.9.1.)
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- hebben een bijzondere betekenis voor onze staatkundig verdeelde taalgemeenschap:
ze zijn de veruiterlijking van de feitelijke en historische unie van de Nederlandse taal
(wat ook tot uitdrukking komt in het Taalunieverdrag tussen Nederland en België).
Sommige woordenboeken hebben een grote waarde in het culturele vlak, o.a. in die zin
dat ze het historisch en/of dialectisch woordgoed bewaren en concreet tentoon en ter
inzage stellen van iedereen die daar kennis van wil nemen. Taalkundig-historische
woordenboeken en periodewoordenboeken (zoals het Woordenboek der Nederlandsche
Taal en het Middelnederlandsch Woordenboek; zie par. 2.1.9.1.) maken, c.q. houden
het eigen talige verleden bereikbaar en helpen zo het historisch perspectief van de
samenleving te verdiepen. De bijzondere culturele betekenis van de grote regionale
woordenboeken (zoals het Woordenboek van de Brabantse Dialecten, het Woordenboek
van de Limburgse Dialecten en het Woordenboek van de Vlaamse Dialekten; zie par.
2.1. I 3.) komt met name naar voren in de typisch etnografische behandeling van de
dialectwoordenschat. De betreffende woordenboeken vonnen aldus een spiegel van
typen van agrarische en ambachtelijke beroepsuitoefening die thans in materiële zin
niet langer waarneembaar zijn. Door deze weerspiegeling van het verleden vervullen
deze woordenboeken een belangrijke cultuur-historische functie.
Een verantwoording voor subsidiëring van woordenboeken ligt, in de derde,
maar allerminst de laatste plaats, in het wetenschappelijk belang van bepaalde
lexicografische projecten of produkten (waarop in par. 3.2.1. en par. 4.2. nader wordt
ingegaan). De overheid zou om de hier genoemde redenen voor bepaalde
woordenboeken de rol kunnen overnemen die commerciële uitgeverijen vervullen in
grotere taalgebieden (zoals b.v. Penguin Books, Longman, de Société des Dictionnaires
Le Robert e.a., die letterlijk miljoenen woordenboek-exemplaren verkopen), maar dat in
onze taalgemeenschap lang niet altijd kunnen, omwille van de (te) kleine afzetmarkt.
De wil om niet-commercialiseerbare lexicografische projecten met
gemeenschapsgelden te financieren, moet dus voortkomen uit het maatschappelijk, het
cultureel en/of het specifiek wetenschappelijk belang van (en de behoefte aan) de
eindprodukten in kwestie. Het is ongetwijfeld mogelijk woordenboeken te bedenken die
weinig of geen praktisch nut voor de burger zullen opleveren en bijgevolg niet door de
overheid gefinancierd hoeven te worden. Anderzijds zijn er wel degelijk nietcommercialiseerbare lexicografische projecten die dienstbaar, c.q. onmisbaar zijn in de
maatschappelijke, de culturele en/of de wetenschappelijke sectoren van de
samenleving, en waarvoor een overheidsbesteding dus zonder meer verantwoord is
(zeker ook als men rekening houdt met de lange periode waarin de produkten in kwestie
hun gebruikswaarde behouden).
Daarbij moet nog de volgende kanttekening worden gezet. Projecten die gebruik
maken van gemeenschapsgeld kunnen uiteraard be"invloed worden: politici maken mee
uit welk woordenboek belangrijk is en dus gerealiseerd moet worden en welk niet. Om
niet-commercialiseerbare lexicografische projecten zo veel mogelijk onafhankelijk te
maken van belangen die in de politieke wereld spelen, zou het goed zijn de toekenning
van subsidies alleen afhankelijk te stellen van het maatschappelijk, het cultureel en/of
het wetenschappelijk belang van de projecten, en van een stelsel van objectieve criteria
(zie par. 4.2. en 4.4.). Anderzijds kan het publiek het recht niet worden ontzegd
betrokken te zijn bij aktiviteiten die het zelf betaalt. Het is niet meer dan billijk dat de
gemeenschap grondig geïnformeerd wordt over wat er gebeurt met de middelen die ze
ter beschikking stelt, en voor de lexicografen is het belangrijk contact te houden met de
maatschappij en de taalgemeenschap waarvan en waarvoor zij de woordenschat
beschrijven. Voor de overheid (lees: de Nederlandse Taalunie) is hier een belangrijke
taak weggelegd: zij moet via de media en via het onderwijs de gemeenschap informeren
over het werk van de lexicografen, over de produkten die ze tot stand brengen en hoe
die produkten het beste kunnen worden gebruikt. Tevens zou op basis van enquêtes
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onderzoek moeten worden gedaan naar de lexicografische noden en behoeften van het
publiek. Zo'n onderzoek ligt op de weg van de commerciële lexicografische
ondernemingen voor zover zij voor hun produkten aan marktonderzoek moeten doen
(zoals het NIPO-onderzoek uit 1979 naar de wensen van de bezitters van Nederlandse
handwoordenboeken, in opdracht vän Van Dale Lexicografie B.V.; zie Van
Sterkenburg 1984 ), en op die van de universiteiten, het Instituut voor Nederlandse
Lexicologie of een andere overheidsinstelling, voor zover het gesubsidieerde
woordenboeken betreft. Pas ná een grondig empirisch onderzoek naar het gebruik en de
gebruikers van woordenboeken en naar de lexicografische behoeften van de diverse
groepen en lagen van de bevolking, kunnen lexicografen en beleidsmakers hun
activiteiten precies afstemmen op de ware lexicografische wensen en behoeften van de
taalgebruikers. Op dit ogenblik hebben wij van die behoeften slechts een vaag, c.q. onnauwkeurig, c.q. onvolledig beeld. (Voor enquêteringstechnieken en onderzoeksmogelijkheden naar het gebruik en de gebruikers van woordenboeken, zie Hartmann 1986.)

4.2. Prioriteitenbepaling en specifieke subsidiëringsmotivering
Op basis van het specifieke belang van de diverse soorten lexica voor de
taalgemeenschap en op basis van de (gekende of vermeende) behoeften van de
woordenboekgebruikers, kan een prioriteitenbepaling worden opgesteld voor
woordenboeken die voor (mede-)subsidiëring door de overheid in aanmerking komen.
Voor het opstellen van die prioriteitenregeling wordt hier concreet uitgegaan van, ten
eerste, de woordenboek~classificatie in par. 3.2. (omdat die indeling gebaseerd is op de
functie en de doelgroepen van woordenboeken, m.a.w. op het gebruik en de gebruikers,
twee factoren die het belang van lexica sterk mede bepalen) en, ten tweede, een
overzicht van de lexicografische noden en wensen van de taalgebruikers (voor zover die
behoeften en desiderata bekend zijn) .
Lexica van categorie I (de wetenschappelijke woordenboeken, zoals b.v. het
Woordenboek der Nederlandsche Taal en de grote regionale dialectwoordenboeken; zie
par. 3.2.1.) zijn vooral belangrijk voor de wetenschapsbeoefening, het wetenschappelijk
onderwijs en voor het redigeren van andere woordenboeken. Zonder deze lexica zou de
uitvoering van veel wetenschappelijk onderzoek of het samenstellen van
woordenboeken van categorie II of III onmogelijk zijn of erg worden vertraagd, doordat
men telkens eerst zélf het benodigde materiaal zou moeten verzamelen en beschrijven,
of zélf de nodige taalkundige hulpmiddelen zou moeten vervaardigen. Ze vormen op die
manier de noodzakelijke databanken of de noodzakelijke hulpmiddelen voor bepaalde
vormen van onderzoek (zie par. 3.2.1.) en voor een groot gedeelte van de
lexicografische produktie (zie par. 2.1.1.1. en 3.2.1.). Bovendien hebben ze een
onschatbaar cultureel belang: ze inventariseren, bewaren en stellen het taalkundig
erfgoed en/of onze moderne taalschat tentoon en ter beschikking van de
belangstellenden, en ze weerspiegelen en bevestigen de culturele identiteit van (grote
delen van) de taalgemeenschap. Het aantal kopers - niet het aantal gebruikers - van
wetenschappelijke woordenboeken is echter klein (ze worden niet zozeer door
particulieren, maar wel door instellingen - universiteiten, instituten, bibliotheken e.d. aangekocht) en de redactionele kosten liggen erg hoog (omdat er meestal een originele
materiaalverzameling moet worden aangelegd en omdat de selectie en de beschrijving
van de woorden moet voldoen aan de eisen en de regels van de moderne
wetenschapsbeoefening, wat - duur - wetenschappelijk-taalkundig geschoold personeel
veronderstelt), zodat de commerciële uitgeverijen voor het tot stand brengen en
financieren van dit soort woordenboeken weinig of geen belangstelling hebben. Hier ligt
duidelijk een taak voor de overheid (zie verder in par. 4.3.): zij draagt een grote
verantwoordeJijkheid in de domeinen van het wetenschappelijk onderzoek, het
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wetenschappelijk onderwijs en de cultuur. (Investeringen en uitgaven die de overheid in
deze domeinen reeds heeft gedaan, zouden overigens gedeeltelijk verspild zijn, als niet
tevens wordt gezorgd voor een goed instrumentarium, o.a. in de vorm van
wetenschappelijke woordenboeken.) Omdat de lexica van categorie I primair staan in
menige onderzoeksketen en in het redactieproces van talrijke afgeleide woordenboeken
die iedereen tot nut zijn, moet men bij deze categorie ook de absolute prioriteit leggen.
De meeste woordenboeken van categorie II en 1II (de lexica die worden gebruikt
als hulpmiddel of als leermiddel; zie par. 3.2.2. en 3.2.3.) worden door commerciële
uitgeverijen gefinancierd, omdat die werken doorgaans een voldoende afzet garanderen
(zie ook hoofdstuk 2). Sommige woordenboeken hebben echter een (te) zwakke
marktpositie. Het is mogelijk dat samenstellers van bepaalde vertaalwoordenboeken
(subcategorie Ik) of leerwoordenboeken (categorie III) b.v., geen enkele uitgever bereic
vinden om de publikatie van een werk met een - uit het oogpunt van de rentabiliteit - te
kleine doelgroep alléén voor zijn rekening te nemen. Als dat woordenboeken zijn die
kunnen bijdragen tot de (vlottere of betere) integratie van anderstalige etnische groepen
in onze maatschappij, zou de overheid dáárom kunnen besluiten tot (mede)financiering
over te gaan (zoals dat b.v. reeds gebeurt voor een Turks-Nederlands/ NederlandsTurks woordenboek, zie par. 2.2. en zie verder par. 4.3.). Ook deze lexica hebben, om
de zojuist genoemde maatschappelijke reden , een zekere prioriteit.
Alvorens een concrete prioriteitenbepaling kan worden opgesteld, moet nog
rekening worden gehouden met de behoeften en wensen van de
woordenboekgebruikers. Voor die 'woordenboeken-verlanglijst' is uitgegaan, ten eerste,
van de bekende lacunes in de lexicografie van het Nederlands en, ten tweede, van de
lexicografische desiderata die mij in gesprekken met taalkundigen, filologen, historici,
vertalers, studenten en ... 'doorsnee taalgebruikers' bekend zijn geraakt. Het spreekt
vanzelf dat die lijst onvolledig is en dat ook zal blijven, zolang er geen grondig
onderzoek is gedaan naar de lexicografische wensen van taalgebruikers uit alle lagen en
groepen van onze samenleving (cf. par. 4.1.). Op de lexicografische behoeftenlijst staan
als meest dringende items (in willekeurige volgorde):
- een nieuw spellingwoordenboek, ter vervanging van de huidige Woordenlzjst van de
Nederlandse taal ( 1954) (zie in dit verband ook par. 2.1.5.). De uitgave van een
officieel spellingwoordenboek is zonder enige twijfel rendabel en dus
commercialiseerbaar: het aantal potentiële kopers is zeer groot, de behoefte en de vraag
eveneens (onderwijs, administratie).
- een handig en zo compleet mogelijk synoniemen -, antoniemen - en
hyponiemenwoordenhoek (een hyponiem is een woord dat met andere onder een meer
algemeen begrip gevat kan worden, zoals hank, stoel, tafel, kast t.o.v. meubel); zie ook
par. 2.1.3. Van Dale Lexicografie B.V. heeft een nieuw synoniemenwoordenboek in
voorbereiding; afgewacht moet worden of dat lexicon aan de behoefte zal voldoen.
- een zo compleet mogelijk uitspraakwoordenhoek (zie par. 2.1.6.), waarin ook
rekening wordt gehouden met de behoeften van de anderstalige woordenboekgebruikers.
- een zo compleet mogelijk en vooral regelmatig up to date gehouden (geautomatiseerd)
ajkorringenlexicon (zie ook par. 2.1.7.). Dit zou eventueel gerealiseerd kunnen worden
in samenwerking met de diensten van de Europese Gemeenschap, die reeds over een
operationeel computergestuurd meertalig afkortingenbestand beschikken.
- centraal computergestuurde, zo compleet mogelijke moderne i·akraal-lexica, die
permanent worden aangevuld met de nieuwe of vernieuwde terminologie en waarop
bedrijven, universiteiten, bibliotheken enz. zich zouden kunnen aansluiten (zie ook
Janssens 1988).
- centraal computergestuurde, zo compleet mogelijke vertalende moderne vaktaallexica,
die voortdurend met de nieuwste termen worden aangevuld. Het initiatief voor het
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opstellen van zulke geautomatiseerde meertalige 'monstervaklexica' zou b.v. uit kunnen
gaan van (de vertaaldienst van) de EG (men zou de geautomatiseerde terminologiebank
Eurodicautom verder kunnen uitbouwen), maar hier ligt waarschijnlijk ook voor
commerciële inste1lingen een winstgevend terrein (de behoefte aan dit soort
woordenboeken is vooral bij de professionele vertalers zeer groot) (cf. Janssens 1988).
- een wetenschappelijk woordenboek van het zestiende-eeuws Nederlands, omdat die
periode noch ten volle door het Middelnederlandsch Woordenboek,
noch volledig door het Woordenboek der Nederlandsche Taal wordt beschreven en
omdat het Rhetoricaal Glossarium onvolledig en onbetrouwbaar is (cf. par. 2.1.9.1.).
De behoefte aan een zestiende-eeuws woordenboek is voornamelijk bij de filologen
aanwezig.
- een wetenschappe!Uk woordenboek van het hedendaags Nederlands, omdat onze
moderne woordenschat nog niet wetenschappelijk beschreven is. Bij het Instituut voor
Nederlandse Lexicologie te Leiden is de materiaalverzameling voor zo'n woordenboek
in voorbereiding (zie par. 2.1.9.2.).
Gebaseerd op wat (in deze paragraaf) vooraf gaat, kan als volgt - in hoofdlijnen een prioriteitenbepaling voor niet-commercialiseerbare woordenboeken worden
opgesteld:
(a) op de eerste plaats staan de woordenboeken die onmisbaar (c.q. noodzakelijk) zijn
voor de uitvoering van of als hulpmiddel bij wetenschappelijk onderzoek (of in het
wetenschappelijk onderwijs) en voor of bij het redigeren van andere woordenboeken, en
die tevens een grote culturele waarde hebben (de woordenboeken van categorie I);
(b) op de tweede plaats komen de lexica die een belangrijke rol kunnen spelen in het
integratieproces van anderstalige etnische groepen in onze maatschappij (b.v. bepaalde
vertaalwoordenboeken en leerwoordenboeken, voor zover ze ook voldoen aan de
criteria die in par. 4.4. worden genoemd);
(c) op de derde plaats volgen alle andere niet-commercialiseerbare woordenboeken die
voldoen aan de subsidiëringscrîteria in par. 4.4.
Deze prioriteitenregeling betekent concreet het volgende. Het hoeft geen betoog
dat de reeds ver gevorderde projecten van categorie I, m.n. het Woordenboek der
Nederlandsche Taal (WNT) van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden,
het Woordenboek van de Brabantse Dialecten en het Woordenboek van de Limburgse
Dialecten van de Katholieke Universiteit te Nijmegen en het Woordenboek van de
Vlaamse Dialekten van de Rijksuniversiteit te Gent, afgemaakt moeten kunnen worden.
Hun wetenschappelijk en cultureel belang is zó groot, dat de overheid tegenover de
gemeenschap de plicht heeft als subsidiënt of als mede-subsidiënt en pleitbezorger bij
andere mogelijke subsidiërende instanties op te treden of te blijven optreden. Het zou
zowel t.o. v. de projecten als tegenover de gemeenschap onverantwoord zijn de
aangevatte arbeid en de al geleverde inspanningen onafgerond stop te zetten. Deze vier
woordenboeken hebben om de in deze notitie reeds genoemde redenen de absolute
prioriteit. Het opstarten van nieuwe projecten in categorie I (b.v. een woordenboek van
het zestiende-eeuws Nederlands of van het hedendaags Nederlands, twee gebieden
waarop de wetenschappelijke lexicografie lacunes vertoont) is slechts wenselijk als (de
financiering en dus) de realisatie van de lopende projecten daardoor geen schade wordt
toegebracht. Het ware wenselijk dat, indien het WNT gereed komt vóór de grote
regionale woordenboeken (de Meerjarenplanning van het WNT voorziet een voltooiing
vóór het jaar 2000), men het entameren van nieuwe projecten met terughoudendheid
zou bejegenen en althans een deel van de vrijkomende subsidiebedragen aan de
versnelde voltooiing van de regionale woordenboeken zou besteden. Men ka:n zelfs
overwegen die overhevelingsoperatie al vóór de voltooiing van het WNT te beginnen:
de subsidiestroom voor het zijn voltooiing naderende WNT zou geleidelijk kunnen
worden afgebouwd (samen met de natuurlijke afvloeiing van WNT-redacteuren) en de
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geldkraan van de regionale woordenboeken gelijklopend daarmee opengedraaid (voor
investering in meer personele middelen), zodat ook de wetenschappelijke beschrijving
van de dialectwoordenschat van meer dan de helft van ons taalgebied, net zoals het
WNT, een kans krijgt op een versnelde voltooiing. Zowel vanuit wetenschappelijk als
vanuit economisch en maatschappelijk oogpunt zou dat een verantwoorde en gunstige
operatie zijn. Men is overigens reeds begonnen met de personele afbouw van het WNT
één WNT-redacteur werd overgeheveld naar het pas gestarte project voor het redigeren
van een Vroegmiddelnederlands Woordenboek (zie par. 2.1.9.2.).
Het moge duidelijk zijn dat deze aanbevelingen geen afbreuk doen aan de
waarde, het belang of het bestaansrecht van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie
(INL) als instelling voor de wetenschappelijke beschrijving van de Nederlandse
woordenschat. Integendeel, alle woordenboekprojecten van categorie I zouden
mettertijd zelfs administratief en organisatorisch bij het INL kunnen worden
ondergebracht, wat echter niet meteen hoeft te impliceren dat de praktische realisatie
van die projecten ook daadwerkelijk in Leiden moet plaatsvinden. Een
gedecentraliseerde organisatie van zo'n overkoepelend INL is niet alleen om historisch,
(welke instelling is met het bewuste project begonnen?), maar ook om materiële
(huisvesting), praktische (beschikbaarheid van het materiaal) en menselijke (personeel)
overwegingen de meest aangewezen oplossing.
Woordenboeken van categorie II en III, in de prioriteitenbepaling opgenomen
onder (b) en (c), komen slechts voor subsidiëring in aanmerking (en dan in de volgorde
(b) vóór (c)) als daardoor geen projecten van catagorie I, opgenomen onder (a),
benadeeld worden. Een andere mogelijkheid zou zijn dat de totale woordenboekensubsidie volgens een bepaalde sleutel over de verschillende geprioriteerde groepen
wordt verdeeld, waarbij het belangrijkste deel naar de woordenboeken uit groep (a)
gaat. Concrete projecten binnen de categorieën II en III die men enige voorrang zou
kunnen verlenen, zijn vertaalwoordenboeken en leerwoordenboeken voor belangrijke
groepen anderstaligen in onze samenleving (d.i. de woordenboeken bedoeld onder (b)).
Vooral aan didactisch goed doordachte leerwoordenboeken bestaat nog behoefte; voor
de meeste groepen anderstaligen in onze maatschappij zijn er reeds vertaalwoordenboeken voorhanden (de kwaliteit daarvan is weliswaar niet altijd hoogstaand), óf ze zijn
in voorbereiding (zie par. 2.2.). Ook voor vertaalwoordenboeken geproduceerd in het
buitenland geldt, dat - indien ze voor subsidiëring in aanmerking willen komen - ze
maatschappelijk relevant moeten zijn voor Nederland en Vlaanderen, d.w.z. dat
belangrijke groepen anderstaligen in onze maatschappij er baat bij moeten vinden. (Als
dat niet het geval is, zouden subsidie-aanvragen voor in het buitenland te produceren
vertaalwoordenboeken - b.v. Hongaars-Nederlands, Noors-Nederlands, Fins-Nederland:
- met terughoudendheid bejegend moeten worden. Bij de behandeling van zulke
aanvragen zou o.a. moeten worden nagegaan of er niet al goede vertaalwoordenboeken
van de betreffende talen bestaan of in voorbereiding zijn, hoeveel gebruikers bij de
publikatie baat zullen vinden en of er een uitgever bereid is de publikatiekosten op zich
te nemen.) Woordenboekprojecten die in de prioriteitenbepaling onder (c) thuishoren
(zoals dat het geval is met een aantal lexica uit de behoeftenlijst; zie hiervoor), zouden
onderling geprioriteerd kunnen worden op basis van de mate waarin ze beantwoorden
aan enkele van de subsidiëringscriteria genoemd in par. 4.4. (zie aldaar).

4.3. Subsidiewegen en financieringsstructuren
In deze paragraaf wordt nagegaan via welke wegen en via welke subsidiënten
nîet-commercialiseerbare woordenboeken en lexicografische projecten met
overheidsgelden gefinancierd zouden kunnen worden. De subsidiewegen van de
overheid zijn drieërlei: eerste geldstroom (zoals b.v. de directe subsidiëring van
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universiteiten door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen of
zijn Belgische, c.q. Vlaamse tegenhangers), tweede geldstroom (d.i. financiering via
wetenschapsorganisaties en fondsen als NWO en het Belgische NFWO) en sommige
vormen van derde geldstroom (b.v. subsidiëring via de Provincies, de Gemeenten en de
Nederlandse Taalunie).
Bij de wetenschappelijke woordenboeken (die op de eerste plaats staan in de
prioriteitenregeling; zie par. 4.2.) kan men twee soorten werken onderscheiden: ten
eerste, lexica met uitsluitend of vooral een (praktisch) wetenschappelijk belang (zoals
b.v. etymologische woordenboeken, frequentiewoordenboeken en sommige lexicale
databestanden; zie par. 3.2.1.) en, ten tweede, woordenboeken met een gemengd
wetenschappelijk en cultureel belang, waarbij men meestal niet duidelijk uit kan maken
hoe die twee componenten zich precies tot elkaar verhouden ( zoals b.v. het WNT en de
grote regionale dialectwoordenboeken; zie par. 2.1.9.1. en 2.1.13.). Nietcommercialiseerbare woordenboekprojécten met uitsluitend of vooral een
wetenschappelijk belang dienen gefinancierd te worden door de universiteiten en de
wetenschapsorganisaties, c.q. -fondsen. Die instellingen mogen in deze hun taak niet
ontvluchten: de ontwikkeling van de bedoelde woordenboeken behoort immers tot hun
terrein en bovendien zullen de lexica in kwestie, wanneer ze gereed zijn, het (toegepast)
wetenschappelijk onderzoek van nut zijn (cf. par. 3.2.1.).
Voor niet-commercialiseerbare woordenboekprojecten met een gemengd
wetenschappelijk en cultureel belang zijn er drie subsidiëringsmogelijkheden. De eerste
variant bestaat erin, dat universiteiten en wetenschapsorganisaties, c.q. -fondsen (ook)
deze lexica voor hun rekening nemen, omdat ze tot de categorie van de
wetenschappelijke woordenboeken behoren (cf. par. 3.2.1.). Twee argumenten pleiten
tegen deze variant. Ten eerste ligt het niet zo voor de hand dat universiteiten en
wetenschapsorganisaties de volledige financiering op zich nemen van projecten die
gedeeltelijk ook op het terrein van de cultuur liggen. Ten tweede zijn de (sterk
afgeslankte) financiële middelen van universiteiten en wetenschapsorganisaties, c.q.
- fondsen ontoereikend om alle wetenschappelijke woordenboeken te financieren,
vooral omdat deze projecten zich vaak over lange tijdsperiodes uitstrekken.
Een tweede variant is, dat de overheid rechtstreeks - d.w.z. het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen (0 & W) en/of zijn Belgische, c.q. Vlaamse tegenhangers
- of onrechtstreeks - via de Nederlandse Taalunie b.v . - de woordenboeken met een
gemengd wetenschappelijk en cultureel belang subsidieert. Een tegenargument is, dat de
overheid via de universiteiten en wetenschapsorganisaties, c.q. -fondsen reeds gelden ter
beschikking stelt voor de bevordering en uitvoering van (toegepast) wetenschappelijk
onderzoek en voor de ontwikkeling van wetenschappelijke instrumenten (lees:
wetenschappelijke woordenboeken). Waarom zou ze een tweede maal geld ter
beschikking stellen voor iets waarin ze eigenlijk via een eerste geldverstrekking al
voorziet? Een mogelijk antwoord daarop is: omdat de beschikbaar gestelde middelen
ontoereikend zijn (zie hiervoor). De Nederlandse Taalunie komt zeker in aanmerking
voor het financieren van wetenschappelijk-culturele woordenboeken, vooral omwille
van de culturele component, maar waarom zou zij voor de wetenschappelijke
component betalen als daar andere, meer geëigende subsidiewegen of subsidiënten voor
bestaan (m.n. de universiteiten, wetenschapsorganisaties en -fondsen)? (De Raad voor
de Nederlandse Taal en Letteren adviseerde recent tegen het financieren van
wetenschappelijk onderzoek door de Nederlandse Taalunie, o.a. op grond van een
gelijksoortige overweging.)
De meest correcte, maar helaas misschien niet de meest praktische (derde)
subsidievariant, is een gemengde financiering: universiteiten en/of
wetenschapsorganisaties, c.q. -fondsen, de Nederlandse Taalunie en - als het om (zeer)
grote bedragen gaat - ook direct het Ministerie van O & W en/of het Ministerie van
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Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (en/of hun Belgische, c.q. Vlaamse equivalenten:
subsidiëren samen - in een verhouding die van project tot project kan verschillen de
woordenboeken met een gemengd wetenschappelijk en cultureel belang. Bij projecten
waarbij het cultureel belang regionaal bepaald is (b.v. in het geval van de grote
dialectgeografische woordenboeken), zouden ook de betreffende Provincies en/of
Gemeenten in de financiering betrokken kunnen worden. De Nederlandse en de
Vlaamse overheden hebben een bijzondere verantwoordelijkheid voor het
wetenschappelijk onderzoek en de beschrijving van de Nederlandse taal. Ze zouden
daarvoor dan ook voldoende financiële middelen ter beschikking moeten stellen.
Aangezien er m.b.t. de subsidieproblematiek en de onderbrenging van het INL
nog geen definitieve beslissing is genomen (zie par. 2.1.9.2.), is er reden om binnen
deze paragraaf aan die instelling apart aandacht te besteden. De verschillende projecten
van het INL zouden afzonderlijk gefinancierd kunnen worden (met doel- of
projectsubsidies), volgens een regeling die hierboven is uiteengezet. Men kan het INL
omwille van (de uitvoering van) zijn globale opdracht (t.w. het op een wetenschappelijk
verantwoorde manier verzamelen, beschrijven en ter beschikking stellen van de
Nederlandse woordenschat; zie ook par. 2.1.9.2.) én om bestuurlijke redenen echter
beter als geheel financieren. Het belang van het INL ligt - mede door projecten als het
WNT en het VMNW - niet alleen op het wetenschappelijke, maar ook op het culturele
vlak. Een gemengde financiering (zie hiervoor) zou dan ook de meest aangewezen
financieringsstructuur zijn. Het is echter zeer de vraag of zo'n gemengde financiering
voor een instelling als het INL bestuurlijk uitvoerbaar is. Beter ware het, te kiezen voor
de Nederlandse Taalunie als enige subsidieweg (zoals de Vlaamse Gemeenschap
trouwens reeds heeft gedaan; zie par. 2.1.9.2.), en dat om twee redenen. Ten eerste past
het binationaal opgezette en gefinancierde INL perfect in een binationale overkoepelende organisatie als de Nederlandse Taalunie. Ten tweede realiseert het VlaamsNederlandse INL een aantal belangrijke doelstellingen van het Taalunieverdrag (zie o.a.
artikel 4, letterden artikel 5, letters a en e); het geeft concreet gestalte aan de in het
Verdrag vastgelegde wens tot samenwerking tussen en integratie van Vlaanderen en
Nederland op het gebied van de taal en letteren in de ruimste zin. Het Comité van
Ministers erkende in zijn antwoord op een vraag in de Interparlementaire Commissie in
1983, dat de werkzaamheden van het INL volledig passen in de doelstellingen van de
Nederlandse Taalunie, en het deelde de mening van de vraagsteller, dat het INL te zijnei
tijd gesubsidieerd zal moeten worden vanuit de Taalunie-begroting. De Vlaamse
Gemeenschap heeft in 1986 reeds haar rechten en verplichtingen t.o.v. het INL
overgedragen aan de Nederlandse Taalunie. Het ware wenselijk dat de Nederlandse
overheid in deze haar Vlaamse partner zou volgen.
I.v.m. de financiering van wetenschappelijke woordenboeken met
overheidsgelden, dienen nog twee opmerkingen te worden gemaakt.
(a) Het toekennen van subsidies voor periodes die slechts een fractie uitmaken van de
totale bewerkingstijd van het betreffende woordenboekproject, is nadelig voor de
voortgang van de werkzaamheden aan die projecten. De woordenboekmedewerkers (of
in het gunstigste geval hun begeleidingscommissie) zien zich nl. verplicht regelmatig
een aanzienlijke hoeveelheid aandacht en tijd te besteden aan het aanvragen van een
nieuwe subsidie (evt. bij diverse subsidiënten) om de continuering van het project voor
weer een - korte - periode veilig te stellen; ... tijd en aandacht die beter geïnvesteerd
zouden kunnen worden in (de begeleiding van) de redactie van het woordenboek zelf.
Het is daarom aan te bevelen, ten eerste, subsidies aan wetenschappelijke
woordenboeken te garanderen voor de (geschatte) totale duur van het project (met
evenwel een vaste einddatum) en, ten tweede, een (jaarlijkse) produktienorm op te
leggen (in bewerkt materiaal, in bladzijden druks, e.d.), die indien hij niet wordt
gehaald zonder geldig excuus ~ als opschortende subsidievoorwaarde geldt.
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(b) In deze notitie is reeds enkele malen gewezen op het feit dat de redactieteams van
commerciële uitgeverijen bij de vervaardiging van hun woordenboeken gebruik maken
van het materiaal of de informatie uit wetenschappelijke lexica (zie par. 2.1.1.1., 2.1.9.1.
en 3.2.1.). De wetenschappelijke woordenboeken vormen de onmisbare databanken en
de onmisbare hulpmiddelen voor een groot gedeelte van de commerciële lexicografische
produktie (cf. par. 4.2.). Het zou dan ook niet meer dan billijk zijn dat de uitgeverijen
bij wijze van compensatie voor het "lenen en gebruiken" van materiaal uit de door de
overheid gefinancierde lexicografische werken of lexicale databanken, zouden
participeren - financieel of anderszins - in de totstandbrenging van de wetenschappelijke
"moederwoordenboeken" (ze zouden b.v. de druk- en distributiekosten op zich kunnen
nemen, of ze zouden materiaal ter beschikking kunnen stellen voor het aanleggen van
een databestand. enz.). De overheid zou de commerciële uitgeverijen tot enige vmm van
medewerking kunnen uitnodigen. Misschien kan een proefproces over de auteursrechten
op wetenschappelijke woordenboeken en over het "lenen en gebruiken" van materiaal
daaruit, juridisch enige duidelijkheid brengen over de eventuele aansprakelijkheid van
de commerciële uitgeverijen in deze.
Voor de woordenboeken die op de tweede plaats staan in de prioriteitenbepaling
(dat zijn bepaalde vertaalwoordenboeken en leerwoordenboeken voor immigranten; zie
par. 4.2.), zijn behalve de Nederlandse Taalunie ook andere overheidssubsidiënten
mogelijk. De Directie Internationale Betrekkingen (IB) van het Ministerie van O & W
voert sedert vijf jaar een actief beleid op het gebied van de tweetalige lexicografie, door
stimulering van universitaire vakgroepen in Nederland die bereid zijn tweetalige
woordenboeken te ontwikkelen (IB verstrekt een eenmalige subsidie ad f. 25.000 voor
aanloopkosten) en door ondersteuning van subsidieaanvragen bij de EG. De EG verleent
inderdaad financiële hulp aan vertaalwoordenboeken (waarbij EG-talen betrokken zijn)
in de vo1111 van startsubsidies, mits er geen uitgevers bij betrokken zijn. Daarbij maken
alleen de zgn. "kleine talen" (Grieks en Deens) een kans. De EG zou erop geattendeerd
moeten worden, dat het Nederlands ook een "kleine taal" is en dat zodoende ieder
vertaalwoordenboek van of naar het Nederlands in de categorie "bevordering van de
kleine talen" valt. Voorts bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van de know-how
die beschikbaar is bij de EG. Gedacht kan worden aan de software die voorhanden is bij
de Service de Terminologie te Brussel en Luxemburg. De ontwikkeling van
Ieerwoordenboeken en vooral van tweetalige lexica is een zeer kostbare zaak. Nagegaan
zou moeten worden of in gevallen waarbij wat grotere groepen taalgebruikers betrokken
zijn (en de afzetmarkt dus niet al te beperkt is), de uitgeverswereld toch niet kan helpen
bij de realisatie van dit soort werken. Voor de woordenboeken die op de derde plaats
staan in de prioriteitenbepaling (en mits ze voldoen aan de criteria genoemd in par.
4.4.), is de Nederlandse Taalunie de aangewezen subsidiënt (bij een regionaal beperkt
belang komen vanzelfsprekend ook de Provincies en/of de Gemeenten in aanmerking).
Ook hier zou telkens moeten worden onderzocht of de uitgeverswereld niet bij de
produktie van de betreffende woordenboeken betrokken kan worden.
Het is interessant om hier - ter informatie en evt. tot voorbeeld - het
subsidiebeleid t.a.v. woordenboeken te bekijken in de Verenigde Staten. In de VS
kunnen door drie nationale overheidsinstanties of -instellingen subsidies worden
toegekend aan lexicografische projecten. Het National Office of Education subsidieert
in principe alleen woordenboeken die nuttig zijn voor het onderwijs (b.v.
schoolwoordenboeken en leerwoordenboeken). De National Endowment for the
Humanities (NEH) subsidieert niet-commercialiseerbare, kwalitatief hoogstaande
woordenboeken en referentiewerken, die gebruikt kunnen worden als bron voor of als
hulpmiddel bij het onderzoek of de opleiding in de menswetenschappen, en die bij het
publiek de interesse voor en het begrip van de humane wetenschappen kunnen
stimuleren, c.q. vergroten. De lijst is zeer lang en bevat o.a. etymologische, historische
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eri synchrone woordenboeken van het Engels en van vreemde talen;
dialectwoordenboeken, vertaalwoordenboeken, woordenboeken van kunsten en
wetenschappen, encyclopedische en biografische woordenboeken, lexicale
databestanden, taalatlassen, enz. De NEH geeft op dit ogenblik op jaarbasis voor
ongeveer 1,5 miljoen dollar subsidies aan allerlei woordenboekprojecten, een bedrag da·
ieder jaar nog toeneemt (wegens de stijgende salarissen, de hogere publikatiekosten,
enz.). De National Science Foundation (NSF) ten slotte, subsidieert in principe alleen
wetenschappelijke taalkundige woordenboeken (o.a. van bedreigde talen of
taalvarianten). In de praktijk wordt een aantal projecten gedeeltelijk door de NSF en
gedeeltelijk door de NEH gefinancierd (b.v. de Dictionary of American Regional
English (DARE), gestart in 1965 en waarschijnlijk voltooid tegen het jaar 2000). In
deze gemengde financiering participeren vaak nog andere overheids- of privéinstellingen (in het geval van de DARE b.v. de Rockefeller Foundation, de University
of Wisconsin-Madison, privé-donateurs, enz.). Overigens gaat de NEH steeds meer ove1
tot het verstrekken van 'Matching Funds', d.w.z. dat ze een bedrag ter beschikking stelt
dat gelijk is aan de som van alle andere subsidies of geldelijke giften die door het
project voor dezelfde periode van andere subsidiënten werd verkregen.

4.4. Subsidiëringscriteria, aanvrage-eisen en behandelingsprocedure
Bij de beoordeling van subsidieaanvragen voor woordenboekprojecten
(ingediend b.v. bij de Nederlandse Taalunie, de Provincies e.d.), zouden de volgende
criteria gehanteerd kunnen worden.
(a) Het geplande woordenboek mag geen al bestaand equivalent hebben; het moet
m.a.w. nieuw zijn. Als er toch een bestaand equivalent is, zou het feit dat dit (sterk)
verouderd, (erg) onvolledig en/of van slechte kwaliteit is, een voldoende reden kunnen
zijn om een nieuwe, up-to-date gebrachte, volledige(re) en/of kwalitatief hoogstaande
editie samen te stellen.
(b) Het geplande woordenboek moet niet-commercialiseerbaar zijn. Dat zou praktisch
kunnen worden aangetoond aan de hand van een aantal brieven van uitgeverijen, waarin
zij de vervaardiging van het betreffende woordenboek om commerciële redenen
weigeren.
(c) Het geplande woordenboek moet een maatschappeltjk, een cultureel en/of een
wetenschappelijk belang hebben (voor de inhoud van deze begrippen zie par. 4.1. en
4.2.). Hierbij kan rekening worden gehouden met factoren en vragen als: in hoeverre is
het geplande woordenboek bruikbaar, c.q. dienstbaar in het onderwijs?; in hoeverre kan
het bijdragen tot het maatschappelijk functioneren van individuen en groepen i.v.m.
(verschillen in) hun taalgebruik?; in hoeverre draagt het bij tot de verzameling, c.q. de
ontsluiting van (nieuwe) taalgegevens?; in hoeverre is het dienstbaar bij
wetenschappelijk onderzoek?; wat is de intellectuele en de culturele bijdrage en
betekenis van het woordenboek?; hoe groot is de doelgroep?; enz.
(d) De subsidieaanvrage moet een zo goed mogelijke garantie bieden voor de kwaliteit
van het geplande woordenboek. De lexicografische deskundigheid van de uitvoerder(s)
(en evt. van de begeleidingsgroep en de institutionele omgeving) kan op zich reeds een
zekere kwaliteitsgarantie inhouden. In ieder geval moet de kwaliteit van het project
duidelijk blijken uit een gedetailleerde beschrijving van de opzet van het woordenboek.
Hierbij kan rekening worden gehouden met factoren en vragen als: in hoeverre
garanderen de gehanteerde principes en criteria voor het samenstellen van de
materiaalverzameling en voor de selectie van de lemmata de kwaliteit van het
woordenboek?; hoe grondig en degelijk is de voorgestelde transcriptiemethode,
definitietechniek, enz.?
(e) De voltooiing van het woordenboek binnen de in het vooruitzicht gestelde termijn
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moet aannemelijk zijn (b.v. doordat de effectiviteit van de voorgestelde werkmethoden
en van de redactionele organisatie een hoge produktiviteit garanderen).
(f) De kostenraming moet realistisch zijn. Het indienen van een raming van de kosten
en baten van een woordenboekproject impliceert overigens niet dat het negatieve saldo
ook volledig gesubsidieerd moet of zal worden.
Een nieuwe subsidie-aanvrage voor een lexicografisch project moet inhouden:
(1) een projectbeschrijving, waarin wordt aangegeven:
(i) de aard, het doel en het belang van het project (hier kunnen ook de
potentiële gebruikers worden beschreven, met een schatting van hun
aantal; tevens kan worden aangegeven wat de relatie en het verschil is
met andere projecten of bestaande woordenboeken);
(ii) de voorgeschiedenis (voorafgaand onderzoek e.d.) van het project;
(iii) de methodologie (o.a. de te gebruiken bronnen en hulpmiddelen, de
principes en criteria voor de selectie van het bronnenmateriaal en van de
titelwoorden daaruit, de microstructurele informatie die zal worden
gegeven, de gebruikte transcribeermethode, definitie techniek etc., de
eventuele overige informatie die in het woorden boek zal worden
opgenomen, zoals b.v. een beknopte grammatica e.d.);
(2) een beschrijving van de uitvoerder( s) (kwalificaties, publikaties, taken en
tijdsbesteding binnen het project) en de evt. projectleider. Hier kan ook worden
aangegeven of er een begeleidingscommissie is, uit wie ze bestaat en wat haar precieze
taken zijn. Als er nog geen uitvoerder(s), projectleider of leden van een
begeleidingscommissie zijn, moet men de criteria voor hun selectie opgeven;
(3) een gedetailleerd werkplan (met fasering) en de geschatte duur (gemotiveerd) van
het project (om de einddatum enigszins te kunnen bepalen);
(4) een beschrijving van de vorm van het eindprodukt (boek, microfiches, electronisch
woordenboek, enz.) en een verantwoording van de keuze van die vorm (hier kan ook
worden aangegeven of er evt. bedrijven bereid werden gevonden de materiële realisatie
van het eindprodukt op zich te nemen);
(5) een voorstel over de wijze waarop het eindprodukt het beste verspreid kan worden
en een schatting van het aantal exemplaren dat waarschijnlijk verkocht zal worden
(intekening kan daarvoor een betrouwbare indicatie opleveren);
(6) een kostenraming gespecificeerd naar personele, materiële (apparatuur e.d.) en
produktiekosten , het laatste zo mogelijk gebaseerd op prijsoffertes;
(7) een overzicht van de evt. overige subsidies die voor het project bij andere instanties
aangevraagd of reeds verkregen zijn;
(8) zo mogelijk enkele voorbeelden van uitgewerkte lemma's;
(9) een lijst van maximaal 3 beoordelaars van eigen keuze (experten in de
lexicologie/lexicografie die niet betrokken zijn of geen belang hebben bij het project).
Als het gaat om een project dat zich over een lange periode uitstrekt, dient er een
regelmatige voortgangsrapportage zowel van de kant van de uitvoerder(s) als van de
begeleidingscommissie te komen. In continueringsaanvragen moet - onder verwijzing
naar de eerste subsidie-aanvrage - worden aangegeven welk deel van het project al
uitgevoerd is (met een lijst van reeds gepubliceerde afleveringen en het aantal verkochte
exemplaren), of daarbij het oorspronkelijke tijdsschema in het werkplan werd
aangehouden (en evt. waarom niet), wat nog moet gebeuren (met evt. een aangepast
tijdsschema) en de kostenraming daarvan.
Nieuwe aanvragen moeten jaarlijks vóór een bepaalde datum worden ingediend.
Ze worden beoordeeld door een door de subsidiegever samengestelde commissie van
experten in de lexicologie/lexicografie (die in hun beraadslagingen ook de
beoordelingsrapporten betrekken van de door de aanvragers aangeduide experten). Alle
ingediende aanvragen worden vervolgens gerangschikt op basis van hun inhoudelijke
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kwaliteiten en de mate waarin ze voldoen aan de hogergenoemde subsidiëringscriteria
(a tot f), waarbij tevens rekening wordt gehouden met de prioriteiten gesteld in par. 4.2.
De beoordelingscommissie maakt deze rangschikking (met een motivering) over aan de
subsidiegever, die (onafhankelijk) over de subsidiëring beslist.
Overwogen kan worden om ook investeringssubsidies voor (computer- en
tekstverwerkings)apparatuur ter beschikking te stellen (zoals de Provincie NoordBrabant al heeft gedaan; zie par. 2. 1.2.). De apparatuur zou na beëindiging van het
project evt. aan de subsidiërende instantie kunnen toevallen, die ze dan weer aan andere
(woordenboek)projecten in bruikleen kan geven.

4.5. Attentiepunten voor een woordenboekenbeleid
Een 'totaal' lexicografiebeleid van de overheid kan niet enkel bestaan uit het
subsidiëren van woordenboeken. Het dient ook nog aan andere aspecten aandacht te
besteden (cf. par. 4.0.).
De wetenschappelijke opleiding en het onderzoek in de lexicologie, c.q.
lexicografie wordt in het Nederlandse taalgebied verzorgd door:
- de RU Leiden in samenwerking met het INL. Aangeboden wordt een tweejarig
onderwijsprogramma in de lexicologie, als specialisatie (bovenbouwstudie) binnen de
vrije studieruimte van de eerste fase (waarbij ook de mogelijkheid bestaat onderdelen
uit het onderwijsprogramma als vrije cursus te volgen);
- de VU Amsterdam. Als bovenbouwstudie voor talenstudenten wordt een
onderwijsprogramma aangeboden in de (meertalige) lexicologie en de terminologie, met
veel aandacht voor het (leren) verwerken van lexicale gegevens met de computer (ook
hier bestaat de mogelijkheid onderdelen daaruit afzonderlijk als bijvak te volgen);
- de KU Nijmegen. Door de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde wordt een
inleiding en een vervolgcursus in de dialectlexicografie aangeboden (met
stagemogelijkheid bij het Woordenhoek van de Brahantse Dialecten of het
Woordenhoek van de Limburgse Dialecten). Aan de KU loopt tevens een
onderzoekprogramma in de psycholexicologie (de wetenschap der beschrijving van het
mentale lexicon);
- de RU Gent. Aangeboden wordt een keuzewerkgroep lexicografie voor
ouderejaarsstudenten Nederlands.
Aan de bovengenoemde Nederlandse universiteiten bestaat de mogelijkheid om in de
tweede fase onderzoeksopleiding Aiü-schappen te bestemmen voor diegenen die zich in
de eerste fase in de lexicologie gespecialiseerd hebben.
In de opleiding en het onderzoek in de lexicologie, c.q. lexicografie wordt dus
voorzien door de universiteiten en wetenschappelijke instituten. De Nederlandse
Taalunie zou het (lopend en voorgenomen) onderzoek en het onderwijs in Nederland en
Vlaanderen nauwkeurig moeten inventariseren. Er zou naar gestreefd moeten worden
dat op de langere termijn alle wetenschappelijke instellingen die onderzoek verrichten
op het gebied van de lexicologie of lexicografie, de Nederlandse Taalunie daarvan op de
hoogte stellen. Verder kan de Taalunie, aan instellingen of individuele onderzoekers,
door háár gefinancierde opdrachten verstrekken tot het verrichten van (beleidsgericht)
onderzoek i.v.m. woordenboeken. De Nederlandse Taalunie zou in dit domein tevens
een meer actieve stimulerende rol kunnen spelen. Zij zou lexicologisch en
lexicografisch onderzoek moeten aanmoedigen door b.v. voorstellen tot studies te doen
aan wetenschappelijke instanties en onderzoekers (b.v. hoe kan men betere, meer op het
gebruik en de gebruikersbehoeften gerichte woordenboeken maken en op welke manier
kan dat het meest efficiënt gebeuren?), of door aanmoedigingssubsidies te verlenen in
het bijzonder voor initiatieven tot grensoverschrijdende of gezamenlijk VlaamsNederlandse onderzoeksprojecten; zij zou universiteiten en wetenschappelijke instituten
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(m.n. het INL) moeten aanmoedigen tot het inrichten van bijscholingscursussen voor
lexicografen (b.v. over de nieuwste inzichten en technieken op het gebied van de
geautomatiseerde lexicografie); zij zou lexicografen (door het beschikbaar stellen van
reis- en studiesubsidies b.v.) kunnen aansporen tot het bijwonen van in het buitenland
gehouden lexicografie-seminaries en -zomerscholen (b.v. die van het Dictionary
Research Centre in Exeter); zij zou het initiatief kunnen nemen tot het organiseren van
(internationale) colloquia voor informatie- en kennisuitwisseling tussen lexicografen;
enz.
Naast deze inventariserende, stimulerende en bevorderende taak, heeft de
overheid ook een coördinerende taak op het gebied van de lexicografie. De Nederlandse
Taalunie zou met groepen vergelijkbare woordenboekprojecten samenwerkingsverbanden of overlegstructuren kunnen oprichten (zoals het REWO b.v.; zie
par. 2.1.13.), waarbinnen gestreefd wordt naar een gezamenlijke planning van
toekomstige projecten (b.v. de beschrijving van de algemene woordenschat door de
grote regionale woordenboeken), de coördinatie van (automatiserings)werkzaamheden,
bet komen tot een gezamenlijke gestroomlijnde financiering, enz. Een goede coördinatie
is van belang om dubbel werk, overlapping en de hieruit voortvloeiende verspilling van
financiële middelen en tijd te vermijden. De Nederlandse Taalunie kan ook optreden als
coördinator bij het zoeken naar een geschikte financieringsstructuur voor individuele
woordenboekprojecten en als advokaat bij mogelijke (andere) subsidiërende instanties
(ze zou aanvragen b.v. met haar gezag kunnen ondersteunen).
De overheid heeft ten slotte nog een belangrijke informatietaak naar de
verschillende instellingen en naar het publîek toe. De Taalunie dient de door haar
geïnventariseerde kennis van lopend en voorgenomen onderzoek te verspreiden onder
de geëigende instellingen. Een dergelijke informatieverstrekking kan ertoe bijdragen dat
wetenschappelijke instellingen initiatieven nemen tot samenwerking met andere
instellingen die op hetzelfde terrein werkzaam zijn. Ook zal hierdoor de kans op
overlapping en dubbel werk kleiner worden. Ten behoeve van het publiek zou de
Nederlandse Taalunie opdracht kunnen verlenen tot het samenstellen van handleidingen
voor het gebruik van verklarende en vertalende woordenboeken (vooral in het basis- en
in het middelbaar onderwijs bestaat daar grote behoefte aan). Goede voorbeelden van
zulke praktische handleidingen (met oefeningen) zijn Using a Learner' s Dictionary in
the Classroom van S. Burridge en M. Adam (bestemd voor docenten) en Use Your
Dictionary van A. Underhill (beide uitgaven zijn van Oxford Universîty Press). Verder
zou de Nederlandse Taalunie ook kunnen fungeren als "doorgeefluik'': ze zou het
publiek kunnen inlichten over de gebruiks- en gebruikersgerichte vragen die
woordenboekmakers zich (soms) stellen en tevens de reacties daarop inzamelen en aan
de lexicografen doorspelen. De Nederlandse Taalunie zou op die manier de - tot nu toe
praktisch onbestaande verbindende schakel tot stand kunnen brengen tussen
woordenboekmakers enerzijds en woordenboekgebruikers anderzijds.
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