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‘Woorden zijn de stenen waarmee
‘Niet ten onregte wordt de taal bij een gebouw vergeleken, waaraan het volk

schrijvers hun gebouwen oprichten.
sedert zijne wording arbeidt en dat, hoewel nimmer geheel voltooid, toch gedurig

Iedere dag kom ik woorden tegen die
in omvang toeneemt; ieder geslacht legt de vrucht zijner wetenschappelijke

ik niet ken, maar graag zou willen
ontwikkeling, in nieuwe woorden en vormen gekleed, in die algemeene bewaar-

gebruiken. Hoe geweldig zou het voor
plaats zijner nationaliteit als in een heiligdom neder, en hoewel veel dat veranderd

een schilder zijn om iedere dag nieuwe
en in onbruik geraakt is, door het nieuwere, meer nuttige wordt verdrongen, mag

kleuren te ontdekken? Vandaar mijn
toch het oude niet geheel worden opgegeven [...].

innige schatplichtigheid aan het belangIeder die het met zijn land wel meent, zal de taal- en letterkunde er van als

rijkste en trouwste boek dat ik ken, een
onwaardeerbare kleinooden beschouwen, en een verdienstelijk werk verrichten,

boek als een vriend en vader tegelijk:
als hij zijne krachten aan de instandhouding en uitbreiding der landtaal wijdt.’

de Dikke Van Dale.’
I.M. Calisch en N.S. Calisch, 1864
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Op zondagavond 19 mei 1872 stierf
Johan Hendrik van Dale aan de pokken.
Zijn vrouw vroeg de jonge Jan Manhave
om het woordenboek af te maken.

Borstbeeld van Van Dale op
het Walplein in Sluis.

1828-1872

Nijmegen
Breda
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Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal door
J.H. van Dale, 2e druk, 1874. Dit is de eerste druk
die onder de naam Van Dale werd gepubliceerd.

De woorden
Tommy Wieringa

is schrijver van o.a. de romans joe speedboot,

caesarion en dit zijn de namen, en ook van de novelle een mooie jonge vrouw,

De grote, gewrongen zielen die over het aardoppervlak zwerven. Het zijn er niet

15

zoveel. Kom je er een tegen, dan verschroeit hij je ogen met zijn nietsontziend-
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het boekenweekgeschenk van 2014 (www.tommywieringa.nl).

heid. Conclusies die ondraaglijk zijn. Omdat je maar zoveel waarheid tegelijk
aankunt, zal hij ook weer weggaan. Hij verdwijnt achter de horizon, een heel
enkele keer vang je nog een levensflard van hem op, hij zal op een camping
wonen en geen kopeke bezitten. Hij heeft zich overal laten uitschrijven, hij
bestaat niet meer, je wist al dat hij er niet voor terugdeinsde om op eigen vlees
te kannibaliseren, zichzelf te vernietigen als het moest. Van sommige levens wil
je niet weten hoe ze eindigen.
Talrijk waren mijn avonturen met Jos Nordkamp. Hij heeft me meegenomen naar
de randen van de wereld en me voorgedaan hoe je eraf kunt vallen. Ik zal op een
betere tijd en plaats moeten wachten om te vertellen hoe dat allemaal in zijn
werk is gegaan, en dan de schaamtevolle herinnering opdiepen aan waarom ik
hem niet ben gevolgd.
Eerst moet ik vertellen hoe ik aan de woorden kwam.
Vaak had Jos Nordkamp geen huis. Hij kreeg mettertijd vier kinderen, hij had
een grote, zwarte Mercedesbus, hij had een butagasstel met vier pitten waarop

BOLLEBOOS, m. (…bozen), (fig.) een bijzonder knap mensch; iemand die in iets uitmunt: ’t is een –
Uit: Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal, door J.H. van Dale, 3e editie, 1884.

1866
1867

hij grote pannen soep kookte, maar vaak had hij geen huis. Om zijn uitkering te

= * MARGARINE, o. gmv. (scheik.) parelstof, hoofdbestanddeel van eenige vetsoorten
uit het dierenrijk.
Uit: Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal, 2e editie, 1874.
* NB: vreemde woorden en bastaardwoorden werden in deze editie gemarkeerd met het symbool =

Er moet meer licht tussen de regels
kunnen blijven ontvangen, had ik hem toegestaan mijn adres te gebruiken. Sindsdien
vielen de brieven van de sociale dienst op de mat in de Rabenhauptstraat.
Soms kwam hij langs in mijn studentenkamer, waar je door het open raam de intercity’s kon horen binnenrijden na hun lange reis. In die kamer hoog in de nok van het
huis probeerde ik te doorgronden wat schrijven was. Ik tikte verhalen op een grijs-

17
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blauwe Brother-typemachine die van mijn ouders was geweest. Jos kwam al die trappen op, een tas vol vis van de markt en beugelflessen Grolsch bij zich. Hij zag dat de
typemachine mij opnieuw verslagen had. ‘Er moet meer licht tussen de regels’, zei hij.
‘Interlinie anderhalf moet je hebben, misschien zelfs twee. Dat is niks zo, man, zo kun
je toch helemaal niet zien wat je schrijft.’
Ik vergrootte de afstand tussen de regels. Er vloeide kramp uit weg.
Op een zaterdagmiddag vroeg in het voorjaar kloste hij weer de smalle trappen op.
Hij droeg een grote kartonnen doos bij zich. Hij zette de doos op tafel en zei: ‘Nog
bedankt voor je adres.’
In de doos zaten woordenboeken, alle woordenboeken die een mens maar nodig kan
hebben; honderdduizend woorden door Van Dale verzameld en bijeengebracht in tien
dikke banden: Nederlands-Engels en Engels-Nederlands, Nederlands-Duits en DuitsNederlands, Nederlands-Frans en Frans-Nederlands, dan drie loodgrijze woordenboeken
Nederlands in een cassette en ten slotte een woordenboek Hedendaags Nederlands.
Een schitterend bezit, een schat. Jos wilde niet zeggen hoe hij eraan kwam. Van dankbaarheid werd hij bokkig en uiteindelijk kwaad. Hij zei alleen: ‘Een schrijver moet veel
woorden hebben.’

= * PRIMA, v. de hoogste klas; de eerste soort; eerste wissel (welken men trekt in tegenstelling van secunda en
tertia, die van hetzelfde bedrag en voor dezelfde zaak moet betaald worden, als de eerste verloren ging).
Uit: Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal, 2e editie, 1874.
* NB: vreemde woorden en bastaardwoorden werden in deze editie gemarkeerd met het symbool =

1868
1869
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SIGARETTE, v. (-n), kleine sigaar; ook een papieren buisje met tabak gevuld.
Uit: Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal, door J.H. van Dale, 3e editie, 1884.

Noot van de redactie:
Het aantal woorden dat in Van
Dale het etiket ‘SurinaamsNederlands’ krijgt, is inmiddels

sollicitatiebrief, mogen we daarbij denken.
Dat geldt allicht ook nog voor woorden met
de toevoeging ‘spreekt.’, woorden die tot de
spreektaal horen.
De grens tussen wat gewestelijk zou zijn en
algemeen en tussen informeel, vulgair, neutraal en formeel is niet of althans heel lastig
te trekken. In de Inleiding op de twaalfde
uitgave van Van Dale heet dat een ‘vlottende
grens’. Waar houden dialectwoorden op en
beginnen de algemeen Nederlandse woorden?
Waar houden de nette woorden op en beginnen de woorden uit de taal van het gewone
volk? Het is inderdaad lastig, maar ik denk dat
mijn frietje best in Van Dale zou kunnen staan,
en van mij mag daarachter dan gerust de toevoeging ‘gew.’ staan.

aanzienlijk. Een paar voorbeelden: anjoemara (zoetwater-

Jouw taal mijn taal
Jörgen Raymann

motivational speaker (www.jorgenraymann.nl).

vruchten groeien), bamboritahemd (‘boelewaaihemd’ = felgekleurd hemd), barbakotten
(vlees of vis op een barbakot
drogen en roken), boontjedief
(een soort van bruine lijster),
bijlegfuif (feestje waarbij alle
deelnemers bijdragen met geld
of in natura), koelaman (man
die voorop een korjaal de vaarboom hanteert) en monkimonki
(doodskopaapje).

frietje (o.) 1 één staafje in vet gebakken aardappel;
2 (metonymisch) zakje of bakje friet: doe mij maar
een frietje met.

FUIF, v. (...ven), drinkpartij, gezellig samenzijn naar aanleiding van eene
heuglijke gebeurtenis: eene gloeiende fuif geven.
Uit: Van Dale’s Groot woordenboek der Nederlandsche taal, 4e editie, 1898/1904.

is cabaretier, tv-presentator en

Ik moet altijd lachen om Nederlanders die tegen Surinamers zeggen: ‘Wat spreek jij goed Nederlands!’ Alsof wij
in Suriname een jungletaaltje spreken en pas Nederlands
leren als wij hiernaartoe komen. Het is gewoon een
gebrek aan historisch besef.
Gelukkig begrijpt een steeds groter deel van Nederland
dat wij in Suriname gewoon ABN op school leren. Vooral
grammatica werd er met de paplepel ingeslagen. Toch
zijn er dingen waar sommige Surinaamse Nederlanders,
inclusief ondergetekende, mee in de fout gaan. Maar het
is eigenlijk in ons taalgebruik niet ‘fout’, omdat wij het
altijd zo gezegd en geleerd hebben. In Suriname ‘leg’ je
een boek niet op tafel, je ‘zet’ het op tafel. Net zoals we
ook peper in de soep ‘zetten’. In Suriname spreken wij
ook vaak gebiedend, maar dat heeft te maken met de
manier waarop mijn blanke voorouders met mijn zwarte
voorouders spraken. ‘Geef mij wat te drinken’ klinkt heel
gebiedend, maar in Suriname weet je dat de spreker
bedoelt: ‘Mag ik wat te drinken hebben?’ Een andere
‘fout’ die Surinamers vaak maken, is het woordje ‘als’
gebruiken in plaats van ‘of’. Ik zeg regelmatig: ‘Ik weet
niet als ik het red’, in plaats van: ‘Ik weet niet of ik het
red’. Dat komt volgens mij door het Sranangtongo, want
in die taal zeg ik: ‘Mi no sabi efu mi mang doro’. ‘Efu’
is afgeleid van het Engelse ‘if’ en in het Nederlands dus
‘als’. Zie het als taalverrijking, want of ik Nederlanders
‘hij heb geluk’ hoor zeggen, weet ik niet als mijn fout
storender is!

przewal’skipaard, o. (-en), laatste vertegenwoordiger van de wilde-paardensoorten die vroeger het Europees-Aziatische vasteland bevolkten (genoemd naar de
herontdekker ervan, de Russische generaal Nikolai Przewalski).
Uit: Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal, 11e editie, 1984.
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roofvis), babydruif (boompje
waaraan kleine, rode, ronde,
op een druif lijkende, eetbare

1884
1885

1 5 0 j aa r V a n D a l e

38

de toevoeging ‘gew.’. Er zijn ook nog woorden
met de toevoeging ‘dial.’ voor ‘dialect’, maar
dat zijn er niet veel. Welk verschil precies
wordt bedoeld met beide afkortingen is
onduidelijk. Dialectwoorden en gewestelijke
woorden zijn allebei in een bepaalde streek
gebruikelijk. Van Dale geeft bovendien zelf als
synoniem van ‘gewestelijk’ de term ‘dialectisch’. Verder is er ook nog de toevoeging
‘volkst.’, voor woorden die tot de volkstaal,
de taal van het gewone volk behoren.
Die kwalificatie is daarmee sociologisch, waar
de andere twee geografisch zijn. Gemeenschappelijk hebben de woorden waarop deze
etiketten zijn geplakt in elk geval dat ze niet
tot de algemene, neutrale Nederlandse woordenschat behoren. Liever niet gebruiken in een

>
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Weet je?

Sommige lezers voorzien Van Dale
al jarenlang van opmerkingen en
suggesties. Onder hen leden van
de Scrabble Bond Nederland en
zijn Belgische tegenhanger: het
Nederlandstalig Scrabbleverbond.
De informant met de langste
staat van dienst is de heer Cats
(1937) uit Gorinchem, die in maart
1988 zijn eerste (verbaasde) brief
stuurde en in 2013 zijn zilveren
jubileum vierde als Van Daleinformant.

>

>
>

De meeste uitheemse woorden in de Dikke
Van Dale zijn van Franse, Engelse, Latijnse,
Griekse of Duitse herkomst. Maar er zijn
ook trefwoorden opgenomen uit het Laps
(joik), het Wolof (mbalax) en het Nepalees
(pashmina). Joik is een traditionele, geïmproviseerde Laplandse zangstijl, gekenmerkt
door vocale imitaties van natuurgeluiden.
Mbalax is een swingende muziekstijl uit
Senegal, waarin traditionele ritmiek met
jazz-, rock- en salsa-elementen wordt
vermengd. Pashmina is een sjaal van de
zijdeachtige wol van de kasjmiergeit.

Het lettertype ‘de Lexicon’ is speciaal voor de 12e editie
van de Dikke Van Dale (1992) op verzoek van vormgever
Ben van Bercum ontworpen door Bram de Does en
gedigitaliseerd door Matthias Noordzij.

>

De langste trefwoorden in Van Dale zijn
(meetmoment: april 2014):
hippopotomonstrosesquippedaliofobie		 35
meervoudigepersoonlijkheidsstoornis		 35
arbeidsongeschiktheidsverzekering		 33
medeverantwoordelijkheidsheffing		 32
chronischevermoeidheidssyndroom		 31
disfunctioneleperceptiesyndroom		 31
huisvuilverbrandingsinstallatie		 31
nicotinamideadeninedinucleotide		 31
rioolwaterzuiveringsinstallatie		 31
rookgasontzwavelingsinstallatie		 31
wervelbedvergassingsinstallatie		 31

Het langste woord in de Dikke Van Dale was jarenlang zandzeepsodemineraalwatersteenstralen (37 letters). Het werd voor het eerst opgenomen in de 11e
editie (1984) en voor het laatst waargenomen in de 13e editie (1999). Daarna
is het geschrapt omdat het woord in de praktijk niet bleek voor te komen.
(Zie hierover in dit boek ook het artikel ‘Honduree’).

Lexicon

ABCDEFGHIJK
LMNOPQRSTU
VWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890

>

De Dikke Van Dale heet sinds de 14e editie (2005) officieel (Van Dale)
Groot woordenboek van de Nederlandse taal. De titel luidde voorheen
anders:
1864, 1874, 1884: Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal
1898, 1914, 1924: Van Dale’s Groot woordenboek der Nederlandsche taal
1950: Van Dale’s Nieuw Groot woordenboek der Nederlandse taal
1961, 1970, 1976, 1984, 1992, 1999: Van Dale Groot woordenboek der
Nederlandse taal

47
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Weet je?

Een underdog die op
punten won
was directeur van het instituut voor
nederlandse lexicologie te leiden en
tevens hoogleraar lexicologie.

3

HOCKEY, (Eng.) o. soort van kolfspel, waarbij de spelers den bal door het doel der tegenpartij moeten
trachten te slaan met een van onderen omgebogen stok; –BAL, m. (-len); –CLUB, v. (-s);
–MATCH, v. (-es); –SPEL, o. (-len); –SPORT, v.; –STOK, m. (-ken).
Uit: Van Dale’s Groot woordenboek der Nederlandsche taal, 5e editie, 1914.

1892
1893

2

1

In 1964 vierde de redactie van het grootste
woordenboek ter wereld, het Woordenboek
der Nederlandsche Taal (het WNT) het heuglijke feit dat de eerste aflevering van haar
woordenboek op dat moment honderd jaar
geleden in druk verscheen. Op gepaste wijze
zou men dat historische feit herdenken, onder
meer met een feestelijk diner, waarop hoge
(financierende) gasten genood waren. De
tafelrede zou door Theo Bot, de toenmalige
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in het kabinet-Marijnen, gehouden
worden. De minister begon een gloedvol
betoog, waarin woordenboeken geprezen
werden als spiegels van maatschappelijke
verandering, als rechters in vele taalzaken
en ook om hun gezag tijdens het scrabbelen.
Tot zover was er niets aan de hand. Maar tot
verbijstering van de WNT-redactie vervolgde
de minister met een lofrede op Johan Hendrik
(roepnaam Jan) van Dale, de hoofdonderwijzer
uit het West-Zeeuws-Vlaamse Sluis, die erin
geslaagd was zijn persoonsnaam tot soortnaam te maken en voor wie wegens zijn grote
verdiensten een standbeeld in zijn geboorteplaats was opgericht. Met andere woorden:
de minister prees het Groot woordenboek der

Nederlandse taal en dat is de zondagse naam
voor de Grote of Dikke Van Dale, waar hij
uitgenodigd was om een lofrede af te steken
op het jarige, grote wetenschappelijke WNT.
De ijverige ambtenaar die de speech van de
minister had voorbereid, had de boodschap
‘Maak een rede op het grote woordenboek’
niet helemaal begrepen.
Het woordenboek van Jan van Dale en het
WNT, dat laatste van de zich superieur
voelende Matthias de Vries en Lammert te
Winkel, zijn ontstaan onder hetzelfde negentiende-eeuwse gesternte, jarenlang door
dezelfde uitgevers uitgegeven, door weliswaar
verschillende, maar toch samenwerkende
redacties bewerkt en in eenzelfde spelling
gesteld. Alles daarover kan men lezen in
de monumentale biografie van Lo van Driel
(Een leven in woorden, 2003).
Veel gelijkenis is er, maar groter zijn toch de
verschillen, in opzet en identiteit. Al was het
alleen maar omdat Van Dale in tegenstelling
tot het WNT een handwoordenboek wilde zijn,
vooral voor onderwijzers, en geen aanspraak
maakte op volledigheid. Bovendien was Van
Dale geen geschoolde woordenboekmaker,
maar meer een man van spelling en zinsontleding en een archivaris. Sterker nog, hij was
vooral hoofdonderwijzer en zijn woordenboek
was een van zijn vele nevenactiviteiten. Onderwijzers verdienden in de negentiende eeuw

PICKNICK, (Eng.), m. (-s), gemeenschappelijke maaltijd buiten, waartoe
iedere deelnemer eenige spijzen geeft, waarbij elk zijn gelag betaalt.
Uit: Van Dale’s Groot woordenboek der Nederlandsche taal, 5e editie, 1914.
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Piet van Sterkenburg

Marja Verburg

werkt bij het

nederlands bijbelgenootschap, en is oudredacteur van van dale.

Van Dale Uitgevers en het Nederlands
Bijbelgenootschap. Twee organisaties van
naam, eerbiedwaardige instituten met een
lange geschiedenis. In 2014 bestonden ze
respectievelijk 150 en 200 jaar. Maar deze
feiten vormen niet het enige verband tussen
de twee. Ze gaan beide over het woord/het
Woord: taal is hun corebusiness.
Van Dale leeft van taal door betekenissen van
woorden te ontsluiten, voor allerlei doelgroepen, in allerlei talen. Vanaf het allereerste woordenboek uit 1864 tot Mijn Eerste Van
Dale uit 2004 (een voorleeswoordenboek voor
peuters). Het Nederlands Bijbelgenootschap
is expert op het gebied van het vertalen van
de Bijbel. Grote vertaalprojecten waren: de
NBG-vertaling uit 1951, de Groot Nieuws
Bijbel uit 1983, de Nieuwe Bijbelvertaling uit
2004 en de Bijbel in Gewone Taal (2014), een
vertaling van de complete Bijbel in eenvoudig
Nederlands.
En er is meer. Beide organisaties hebben
elkaar beïnvloed, en beïnvloeden elkaar nog
steeds. Bijbelvertalers kunnen niet zonder
het woordenboek (en dat is in Nederland
synoniem met Van Dale). Ze gebruiken woor-

denboeken om de betekenis, spelling e.d.
van een woord te controleren: Hoe schrijf je:
‘te(n) alle(n) tijde(n)’? Heeft ingewanden ook
een enkelvoud? En Bijbellezers zoeken woorden op die ze niet kennen: eunuch, mirte.
Lexicografen beschrijven de taalsituatie die ze
in geschriften en in spreektaal aantreffen. De
Bijbel is een rijke bron van taal, en de Grote
Van Dale is een bewaarplaats van woorden,
spreekwoorden en zegswijzen die aan de
Bijbel en Bijbelvertalingen zijn ontleend.
Neem een woord als lankmoedig, of een
uitdrukking als paarlen voor de zwijnen werpen. Wie kent hun betekenis nog?
Het is goed dat al die prachtige Bijbelse
woorden en uitdrukkingen nog ergens
bewaard worden. Maar de tale Kanaäns
beïnvloedt onze taal nog steeds, meer dan
velen zich realiseren. In het voorjaar en de
zomer van 2014 was er een tentoonstelling
in het Catharijneconvent in Utrecht: ‘Thuis in
de Bijbel’. Daar waren op een wand allerlei
gewone uitdrukkingen te zien waarvan de
meeste mensen niet (meer) weten dat ze uit
de Bijbel komen: ‘er is niets nieuws onder
de zon’ (Prediker 1:9), ‘door het oog van de
naald’ (Matteüs 19:24), ‘iemand op handen
dragen’ (Psalm 91:12), ‘zo moeder zo dochter’
(Ezechiël 16:44), ‘dat is een lust voor het oog’
(Genesis 3:6), ‘in zak en as zitten’ (Ester 4:1),
enzovoort.

KRATS, v. kleinigheid, beetje : ik heb geen krats meer; dat boek kun
je voor eene krats krijgen, voor weinig geld.
Uit: Van Dale’s Groot woordenboek der Nederlandsche taal, 5e editie, 1914.

1916
1917
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78

De tijden veranderen. De Grote Van Dale,
ooit een gezette heer in driedelig grijs, staat
nu op een dun schijfje en een usb-stick. De
Nieuwe Bijbelvertaling is verkrijgbaar als app.
De statige heren transformeren naar vlotte
jongeren en moderne volwassenen. En voor
de Bijbel in Gewone Taal heeft de lezer geen
Van Dale meer nodig. Er worden slechts zo’n
3300 voornamelijk hoogfrequente woorden in
gebruikt.

Ten slotte nog een laatste link tussen de twee
jubilarissen. Ik heb beide heren gediend: van
1982 tot 2006 was ik – met veel plezier – in
dienst van Van Dale, en sinds 2008 werk ik bij
het Nederlands Bijbelgenootschap.

chroniqueur’ (Fr.), m. (-s), kroniekschrijver; teboeksteller.
Uit: Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal, 8e editie, 1961.
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De relatie tussen twee
heren van stand

De Dikke Blomberg
Frits Spits

radiopresentator.

hij presenteerde diverse heel bekend
geworden programma’s. in 2014 begon
hij met de presentatie van een wekelijks
taalprogramma op radio 1: de taalstaat
(www.radio1.nl/detaalstaat).

Tom Blomberg. Die naam heeft u vast al eens
eerder gehoord. Hij was mijn linker- en rechterhand toen ik mijn radioprogramma’s De Avondspits en de Nationale Hitparade maakte.
Een producer die niet alleen uitermate zorgvuldig zijn werk verrichte, maar ook nog eens
beschikte over een duizelingwekkende hoeveelheid popkennis. Stelde ik hem een vraag,
hij gaf het juiste antwoord. Een wandelende
encyclopedie. In de jaren tachtig verzon radiotechnicus Ruurd Eijsinga voor hem de naam
de Dikke Blomberg. Daarbij natuurlijk denkend
aan de Dikke Van Dale.
Die Dikke Blomberg is, anders dan zijn voorname voorbeeld, nooit echt in druk verschenen. Onbegrijpelijk eigenlijk. De hoeveelheid
vragen die ik in die jaren heb gehad over dat
niet-bestaande boek was oneindig. Tom en ik
vonden het altijd weer heel grappig als we een
telefoontje van een boekhandelaar kregen met
de vraag waar ze dat boek konden bestellen.
We lieten het bij het beantwoorden altijd
maar zo’n beetje in het midden. Dat het er
nog niet was, dat het wachtte op een herdruk
of zoiets. We wilden de mythe die zo lang-

zamerhand aan het ontstaan was niet verstoren.
En een mythe was het. Ik herinner me dat we
op 11 november 1982 zelfs ‘De Dikkeblombergavond’ hebben georganiseerd, waarbij we aan
de luisteraars van De Avondspits vroegen om
zelf vorm te geven aan de Dikke Blomberg.
Het was in Kaatsheuvel in het Curiosahuys
en er waren toch op zijn minst tien Dikke
Blombergen gemaakt die werden beoordeeld
door journalist Nico Scheepmaker en cartoonist Peter van Straaten. Dat was een vrolijke,
feestelijke avond, waarbij het allermooiste
boek natuurlijk bekroond werd. Maar zelfs
na die feestelijke avond verscheen hij niet.
Geen echte Dikke Blomberg.
Ik vroeg het Tom weleens: ‘Beste Tom, moet
het er gewoon niet eens echt van komen? Dat
zou toch geweldig zijn als al die kennis van
jou, netjes gerangschikt op alfabet in een mooi
dik boek zou verschijnen?’ Dan knikte hij wat
en keek me vanachter zijn dikke brillenglazen
aan met een enigszins wezenloze blik, alsof
hij allang wist dat het nooit gebeuren zou.
Ik begreep ook wel een beetje waarom. Een
enkele keer ben ik in zijn huis geweest. De
voordeur kon niet helemaal open omdat hij
zo halverwege werd tegengehouden door
een stapel muziekbladen die in de gang werd
bewaard. Toen ik eenmaal binnen was, zag ik
dat er geen sprake was van één stapel maar
van vele stapels. De bladen klommen de trap
op, hadden bezit genomen van de keuken en

ROTTWEILER, rott·wei·ler, zelfstandig naamwoord; de (m); meervoud: rottweilers
(1928) ontleend aan Duits Rottweiler, genoemd naar de stad Rottweil in Duitsland
1. kortharige hond, o.a. gebruikt als politiehond
Uit: Dikke Van Dale Online, mei 2014.

zich ook nog eens gezellig genesteld in één
van de luie stoelen in de woonkamer. Tom
was gast in zijn eigen huis. Het krantenpapier
was er de baas. Ik weet nog dat ik vroeg: ‘Zit
hier een systeem in?’ Dan lachte hij en zei:
‘Natuurlijk, ik kan alles vinden.’ Ooit een
speld in een hooiberg verloren? Bel Tom.
Maar systemen heeft hij inderdaad. Het is
waar. Eén daarvan wordt zelfs nu toegepast
in de jongste editie van het Top 40 Hitdossier,
het boek waarin de hits van Nederland in de
periode 1965 tot en met 2012 op alfabetische
volgorde staan. Maar anders dan in voorgaande uitgaven zijn alle items (artiesten of
groepen) nu op de eerste letter gerangschikt
en niet meer ook op bijvoorbeeld de eerste
letter van de achternaam van een artiest.
Logisch, want groepen hebben geen achternaam. Tom was de eerste die zich dat realiseerde en voerde dus dat andere, veel handiger systeem in. Ik rangschik zo al mijn cd’s

1928
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en platen. Al jaren volgens, zoals ik hem noem,
de Blombergiaanse methode. Dus Bob Dylan
staat bij de ‘b’, net als Bruce Springsteen,
terwijl ik Coldplay natuurlijk bij de ‘c’ heb
staan. Hoe simpel kan iets zijn?
Tom Blomberg. Hij verdient veel meer waardering dan hij ooit gekregen heeft. Niet alleen
een bijzonder fijn mens, een trouwe vriend,
maar vooral iemand die in zichzelf zoveel
kennis heeft verzameld dat er geen harde
schijf te ontwikkelen is waarop die kennis bij
elkaar gebracht kan worden. Toch jammer.
Maar in mijn fantasie bestaat hij toch. De
Dikke Blomberg. Hij staat bij mij in de kast,
in drie delen. De bladzijden hangen los in
de banden. Bijna iedere dag geraadpleegd.
Stukgelezen.
Ik heb ze een ereplaats gegeven. Naast de
Dikke Van Dale.

zwarte donderdag, 24 oktober 1929, de dag waarop in New York de
beurskoersen instortten synoniem: Black Thursday.
Uit: Dikke Van Dale Online, mei 2014.
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Mijn hele leven is tot op heden Dikke Van
Daleloos gebleven, hoewel ik al zeven boeken
heb geschreven. Echt waar, het is niet overdreven, zeven, die ook allemaal zijn uitgegeven, zij het dat ze niet allemaal heel lang
in de handel zijn gebleven; mijn beste werk
belandde zelfs al heel snel bij De Slegte.
Slecht was het niet, ondanks dat ik nooit iets
kon naslaan in de Dikke Van Dale, want ik had
gewoon geen Dikke, omdat niemand ooit de
moeite nam de Dikke te brailleren. Blinden,
nam men aan, hebben nooit een Dikke nodig,
totaal overbodig, blinden zijn van het woord
en het woord is van en met de blinden. En zo
is het maar net.
Bovendien, een gebrailleerde Dikke, stel je
eens voor hoe dik die Dikke zou worden. Ik
schat dat hij een omvang van drie, vier, ja,
misschien wel vijf meter zou hebben.
Ga maar na, het Prisma Zakwoordenboek, dat
ooit eens gebrailleerd werd voor het geval

eigen Dikke Bijlo aan, mijn persoonlijke woordenboek met nu al zo’n 125.000 lemmata.
Aanvankelijk deed ik dat in braille, op papier,
maar dat was na een paar jaar niet meer te
doen. We moesten steeds groter gaan wonen.
Gelukkig deed toen de computer met brailledisplay zijn intrede in mijn leven. We waren
net in een Larense villa getrokken met zo’n
42 kilometer boekenplank, toen ik mijn eerste
laptop aanschafte. Je moest overigens nog
een behoorlijke schoot voor zo’n ding hebben,
hij woog 9 kilo en had krachtstroom nodig.
De ventilator van de harde schijf klonk als het
luchtalarm van de eerste maandag van de
maand en er kwam zoveel warmte uit het
apparaat dat je na een uur halfgare benen
had.
En toch, en toch, die laptop was de oplossing.
Braille nam nu ineens helemaal niet veel
plaats meer in, er pasten wel honderd boeken
op die eerste harde schijf; hij had een capaciteit van 20 megabyte. Vanaf dat moment was
het papier aan zijn terugtocht begonnen. Onze
villa werd, naarmate ik vorderde met het digi-

dat blinden toch onverhoopt eens iets zouden
willen opzoeken, dat Prisma Zakwoordenboek
was al een meter drieënveertig dik. Blinden
hebben flinke zakken, dat is algemeen bekend,
maar er is geen enkele zichtgehinderde, lichtontberende of stokgebondene die bij machte
is dat in zijn zak te stoppen.
Zo toog ik Dikke Van Daleloos aan het werk,
vertrouwend op de spellinglessen die ik op de
lagere school, die tegenwoordig havo heet,
kreeg aangeboden. Natuurlijk kwam ik – ik las
af en toe weleens iets – woorden tegen die ik
niet kende; ik gaf er zelf betekenissen aan.
– Mistlicht: zorgt ervoor dat je niets mist in
de mist.
– Weerlicht: maakt het tijdens het onweer in
het donker weer licht.
– Spotlicht: licht dat met alles spot en leidt
tot gelach in de zaal.
– 	Remlicht: krachtige straal licht die een
voertuig doet remmen.
– Kaarslicht: onder invloed van dit licht maakt
men heel slechte gedichten.
Zo legde ik in de loop van mijn leven mijn

Uit: Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal, 8e editie, 1961.
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Mesozo’ïcum, (Lat.), o., (geol.) het op één na jongste hoofdtijdperk van de geologische tijdschaal.

1930
1931

is cabaretier, schrijver

taliseren van de Dikke Bijlo, leger en leger.
Dat is nu twintig jaar geleden. Inmiddels
zitten we op een flatje, meer hebben we niet
meer nodig; er is hier geen snipper papier
meer. De capaciteit van mijn schijf is inmiddels
zo groot geworden dat alle boeken die ooit in
het Nederlandse taalgebied zijn verschenen,
er met gemak op passen. Sterker nog: je zou
er vijftig Dikke Van Dales op kunnen zetten.
Maar dat hoeft natuurlijk niet.
Ik heb geen woordenboek nodig, alles staat in
mijn Dikke Bijlo. En wat er niet in staat, komt
er binnenkort in.

De Dikke Bijlo

Vincent Bijlo

en columnist (www.vincentbijlo.nl).

ROBOT, (<Russ.), m. (-s), kunstmens, mechanische mens.
Uit: Van Dale’s Nieuw groot woordenboek der Nederlandse taal, 7e editie, 1950.

babyboomer, (de (m.)) iem. van de babyboomgeneratie,
syn. geboortegolver • <Eng. baby boomer
Uit: Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14e editie, 2005.

1954
1955

René Appel

is schrijver en taalweten-

schapper (www.reneappel.nl).

Dit gesprek tussen Fouad en Tarik (de namen
zijn gefingeerd) van zo’n tien jaar geleden is
wel globaal te volgen voor de meeste sprekers
van het (Standaard)Nederlands, maar bij verschillende woorden zullen ze problemen hebben met de betekenis. Fouad en Tarik spreken
overduidelijk straattaal, een variant van
jeugdtaal, die eind van vorige eeuw sterk is
opgekomen, als groepstaal van veel jongeren
uit met name de Randstad en de grote steden.
Die straattaal heeft een aantal specifieke lexicale kenmerken: ze bevat veel leenwoorden
uit andere talen, Nederlandse woorden met
nieuwe betekenissen en (hoewel spaarzaam)
enkele nieuwgevormde woorden.
Hieronder zal ik de dialoog tussen Fouad en
Tarik bespreken, op basis van de vraag of
de onbekende woorden (of betekenissen) in
de Grote Van Dale zijn te vinden, zowel de
papieren versie uit 2005 als de elektronische
uit 2013, die ik respectievelijk aan zal duiden
als PVD en EVD.
Het begint al met de begroeting ‘fa waka’?
Die ontbreekt in de PVD en de EVD. De begroeting komt uit het Surinaams en betekent:
‘Hoe gaat het?’ Het Surinaams is een op het
Engels gebaseerde creooltaal (in ‘waka’ is het
Engelse ‘to walk’ te herkennen). Een vergelijkbare uitdrukking met dat werkwoord kent het

Nederlands overigens ook: ‘Hoe loopt het?’
In straattaal worden af en toe ook begroetingen uit andere talen gebruikt, bijvoorbeeld
‘whazzup?’ uit het Engels, ‘con ta bai?’ uit
het Papiaments of ‘com esta?’ uit het Spaans.
Maar ‘fa waka?’ komt veel vaker voor.
‘Whazzup?’ (‘What’s up?’) is afkomstig uit de
taal van de hiphopgeneratie. De hiphopcultuur
heeft meer woorden aan straattaal geleverd,
zoals ‘dope’ en ‘da bomb’ (beide met de betekenis ‘geweldig goed, fantastisch’).
Fouad vraagt na de begroeting of alles goed
is (‘Alles goed?’) en Tarik antwoordt met ‘Ja,
hamdoulah’. Dat laatste woord is te herkennen
als een Arabisch woord; het ontbreekt in beide
Van Dales. De betekenis ervan is ‘God zij dank’
of (letterlijker) ‘Allah zij geprezen’. Woorden
uit het Arabisch komen vooral voor in straattaal van jongeren met een Marokkaanse achtergrond en af en toe ook in de taal van jongeren met een andere etnische achtergrond die
in steden wonen en vooral op scholen zitten
met veel Marokkaans-Nederlandse jongeren.
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Fouad: Fa waka?
Tarik: Fa waka?
Fouad: Alles goed?
Tarik: Ja, hamdoelah.
Fouad: Gisteren was ik terug naar de shoppa, maar
je was loesoe, man.
Tarik: Ja man, die gozer… eh, het was wahed faja
actie van hem. Ik weet niet of je het weet, maar
die gozer spoort niet.
Fouad: Fatoe, man.
Tarik: Wat is er gebeurd? Woellah ma-ik weet, ik
ging terug naar de shoppa, was relaxed.
Fouad: Faja man, er was een fittie, Mohammed tegen
twee mokro’s. Mohammed was para.(…) Maar die twee
mokro’s waren al loesoe. Ik zei tegen hem:
Mohammed kom, we gaan loesoe, we nemen wiri en
gaan thuis chillen, hij wilde ze gaan zoeken.
Tarik: Ah man, Mohammed moet niet zo para doen.
Fouad: Nee man, er waren twee chicks. Eentje
moeilijk, moeilijk, moeilijk, woellah. Mohammed
ging als eerste met ze praten, maar die twee
mokro’s begonnen raar te doen, weet je.

Met mokro’s chillen
in de shoppa

In de zin die volgt, gebruikt Fouad het neologisme ‘shoppa’, dat staat voor ‘coffeeshop’.
En verder ‘loesoe’, dat ‘weg, verdwenen’
betekent. Beide woorden, die noch in de PVD
noch in de EVD te vinden zijn, wijzen op de
sterke invloed van het Surinaams op de Nederlandse straattaal. ‘Shoppa’ is geen bestaand
woord in het Surinaams, maar lijkt eerder

no’zem, m. (-s), een jong Bargoens woord waarmee zekere branie schoppende, min of meer opvallend geklede jongelui
worden aangeduid, die in hun optreden ongeveer overeenkomen met wat men in Engeland teddy-boys noemt.
Uit: Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal, 8e editie, 1961.

hei’kel, (Hd.), bn., netelig, hachelijk.
Uit: Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal, 11e editie, 1984.

1972
1973

Een wandelend
woordenboek heeft nog
geen talenknobbel

Mathilde Jansen

is redacteur

taalwetenschappen op kennislink
(www.kennislink.nl) en werkzaam bij
het meertens instituut;

Boogaard

Marianne

is onderzoeker aan het

kohnstamm instituut (universiteit van
amsterdam) en werkt als associate lector
ontwikkelingsgericht (taal)onderwijs aan
de hogeschool inholland. beiden voerden de
redactie over het boek de taalcanon: alles
wat je altijd al wilde weten over taal (2012);
zie ook: www.taalcanon.nl.

Nederlanders en Vlamingen kennen gemiddeld
38.000 woorden. Dat bleek eind 2013 uit het
Groot Nationaal Onderzoek, uitgevoerd door
de Universiteit Gent. 38.000 woorden lijkt misschien heel wat, maar in de Van Dale staan er
zeven keer zoveel. Er zijn natuurlijk mensen die
de woordkennis van de gemiddelde Nederlander ruim overtreffen: de zogenoemde wandelende woordenboeken. Handig voor Wordfeud,
of om indruk te maken tijdens een borrel.
Maar zijn die mensen ook beter in taal? Taal
omvat immers veel meer dan alleen woordbetekenissen. Baby’s hebben een vader en/of
moeder nodig die ijverig alles benoemt waar
ze maar even naar kijken: mama, papa, bal,
fles, badje. Wie op latere leeftijd Nederlands
wil leren, heeft veel aan een woordenboek.
Maar zowel jonge als oudere taalverwervers
hebben naast al die woorden in de eerste

plaats ook informatie nodig over de regels van
de taal: regels voor hoe je de woorden uitspreekt, hoe je nieuwe woorden kunt maken
en hoe je zinnen bouwt. Grammaticale kennis
dus. Panini, de oudst bekende taalkundige,
schreef 400 voor Christus al: ‘Taal is een
systeem van een eindig aantal regels waarmee een oneindig aantal zinnen kan worden
afgedekt.’ Die definitie van taal is nog steeds
actueel. Ook Van Dale Handwoordenboek
Hedendaags Nederlands gebruikt het woord
‘systeem’ in de betekenisomschrijving voor
het lemma taal: ‘Het systeem van spraakklanken door middel waarvan mensen met
elkaar communiceren en de schriftelijke
vastlegging hiervan.’
Van Dale geeft elders ook nog de volgende
betekenisverklaring van taal: ‘Tekens, geluiden enz. waarmee dieren met elkaar communiceren.’ Die laatste definitie is wat ons betreft
op z’n minst discutabel. Het is zeker zo, dat
dieren in staat zijn om te communiceren.
De vraag is alleen: is alle communicatie ook
taal? Niet als we Noam Chomsky mogen geloven, die sinds pakweg 1965 de invloedrijkste
taalkundige genoemd mag worden. Chomsky
– en veel taalkundigen zijn het met hem eens –
stelt dat menselijke taal één kenmerk heeft
dat ontbreekt in dierlijke communicatie,
namelijk ‘recursiviteit’. Recursiviteit staat ook
wel bekend als het Droste-effect: een cacaoblik
met daarop een cacaoblik op een dienblad,

clash, (Eng.), m. (-es), conflict, hevige botsing van meningen die tot een breuk kan leiden.
Uit: Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal, 11e editie, 1984.
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uitzonderlijk nerveus was of anderszins minder
capabel, dan zorgden al deze opzoekmomentjes tezamen voor een flinke vertraging. Zo
wilde het nog weleens gebeuren dat een
kandidatenkoppel dat fris geschoren aan de
uitzending begon, uiteindelijk met een volle
baard de finale in ging.
En wat nog erger was: al dit oponthoud
sloeg een flinke deuk in de van omroepwege
gefinancierde borrel die aan het eind van elke
opnamedag lonkte.
Op een mooie, in mijn herinnering zeer zonnige dag, kwam de producer vanachter het
kleurrijke decor tevoorschijn met een laptop.
Hij installeerde het ding op de jurytafel en
toverde een auberginekleurig neplederen
mapje tevoorschijn. Hierin bevond zich
een cd-rom, die, om het allemaal nog wat
spannender te maken, geheel goud van kleur
was en onze studio direct deed baden in
een hemels goudgeel schijnsel. Bij nadere
beschouwing van de schijf bleek het hier te
gaan om de digitale 13e editie. Van cameraman tot castingmedewerker en cateringdame
verdrong men zich boven het scherm om het
wonder van nabij te kunnen meemaken. Nadat
de cd-rom in het laatje geschoven was, bleek
het ding inderdaad alle woorden te bevatten
die de Nederlandse taal rijk was. Of in elk
geval: alle vijfletterwoorden, want in woorden
van dissidente lengtes waren we natuurlijk
niet geïnteresseerd, tenzij ze wederom
scabreus van aard waren. En al deze woorden
waren ook nog eens stuk voor stuk stante
pede opvraagbaar. Je hoefde maar een enigszins fronsende blik in de richting van het ding
te werpen en het vertelde je al of een woord
al dan niet bestond, en zo al, wat het zoal te

Michiel Eijsbouts

is schrijver en

televisiemaker.

Op de werkkamer van mijn vader prijkte fier
de 11e editie van Van Dale. Dat was de eerste
editie die werd uitgebracht in de inmiddels
iconische drie delen: A-I, J-R en S-Z. Ik deed
ermee wat jonge jongetjes al sinds eeuwen
met woordenboeken doen. Vooral het tweede
deel stelde mij niet teleur.
Op een woensdagmiddag was ik op bezoek bij
mijn tante. We speelden een potje scrabble.
Ik legde een vijfletterwoord.
‘Dat klopt niet,’ scherprechterde tante, ‘daar
moet een “n” achter.’
‘Nee hoor,’ riposteerde ik, ‘het is aanvoegende wijs.’
Tante keek me recht in mijn blauwgrijze
jongensogen en vroeg quasi onschuldig:
‘Aanvoegende wijs van wát?’
Mijn tante veronderstelde slim dat ik het
gelegde woordje niet durfde uit te spreken, al
was het dan aanvoegende wijs. Ze had gelijk.
Ik pakte mijn crossfietsje, sjeesde naar vaders
kamertje en haalde voor de verandering het

eerste deel uit de kast, aangezien dat de
woorden bevat die beginnen met de ‘b’. Als
een bezetene bladerde ik door de bladzijden,
slaakte een hartgrondig ‘yes!’, met bijbehorend vuistgebal, stak het volumineuze
boekwerk nog opengeslagen onder de arm
en zette weer koers naar mijn tante. Die kon
daarop niet anders dan enigszins tandenknarsend mijn score noteren. En daarbij was
ik mooi mijn twee f’en kwijt.
Tijdens mijn studententijd werkte ik ook een
jaar of tien bij het tv-spelletje Lingo. Daar
maakte ik rond de eeuwwisseling een revolutie mee. In de jaren ervoor stond op de
jurytafel altijd fier de 12e editie van Van
Dale te prijken. Wanneer er een woord werd
gespeld dat de jury niet bekend voorkwam,
moest de opname worden stilgelegd om
dat woord geheel handmatig op te zoeken.
Daarbij dient aangetekend te worden dat de
functie van jury destijds vervuld werd door
een uiterst nauwkeurige dame van een zekere
leeftijd, die zich bij dit klusje niet graag liet
haasten. Wanneer een van de deelnemende
teams zich niet zo goed had voorbereid,

dystopie, (de (v.); g.mv.) antiutopie • ‹na 1950› gevormd van Gr. dus- (moeilijk, slecht) + utopie.
Uit: Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14e editie, 2005.
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betekenen had. Eerst keken de Lingoïanen
elkaar nog even ongelovig aan vanwege dit
wonder van moderniteit dat de oude heer Van
Dale ons zomaar in de schoot had geworpen.
Maar iedereen vatte al snel de enorme impact
die deze innovatie zou hebben: we konden
voortaan een stuk vroeger aan de borrel.
Die gouden glimmer heeft jarenlang prima
dienst gedaan, ook bij mijn persoonlijke
schrijverij. Uiteindelijk heb ik pas afscheid
genomen van de wonder-cd-rom toen ik een
keer zeer dringend een viltje nodig had. Maar
de remplaçant stond toen al te trappelen in
de coulissen. Sindsdien prijkt er een directe
link naar Van Dale Online zeer fier tussen mijn
bookmarks. Eigenlijk is dit veel meer dan een
woordenboek; het is een rijmhulp, encyclopedie en bovenal een onuitputtelijke inspiratiebron. Toen ik een keer een stukje moest
schrijven over voetbalscheidsrechters, kwam
ik als vanzelf terecht bij de lemma’s die beginnen met honden-. Naast bekende rakkers als
de hondenkenner en de hondenketting kwam
ik daar ook het lemma hondenklamaai tegen,
zijnde: ‘hondendrek als geneesmiddel’. Van
Dale, uw arts!
En die fijne onlijne wordt ook nog eens voortdurend geüpdatet (over vieze woorden gesproken). Zo blijkt er tegenwoordig zelfs een term
te bestaan voor de gezamenlijke activiteit van
‘bellen, e-mailen, faxen’. Dat doet me d’raan
denken: ik moet mijn tante weer ’s beffen.

lambada, de (m.); -’s) (sensuele) Zuid-Amerikaanse dans, waarbij de lichamen van de partners steeds
met elkaar in contact blijven • ‹na 1950› Port. (klap, slag), van lombo (lendenen), dus eig. een slag die
wordt gegeven vanuit de lendenen.
Uit: Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14e editie, 2005.
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Lingo

Schatplichtigheid

verhalenbundels en kookboeken; hij stelde
ook enkele bloemlezingen samen (www.
giphart.nl).

emotiecultuur, (de (v.); g.mv.) cultuur waarin emotionaliteit belangrijker is dan rationaliteit.
Uit: Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14e editie, 2005.

1996
1997

Mijn opa was journalist en schrijver, mijn
vader had aanvankelijk ook die ambitie,
maar hij werd gefnuikt door de economische
omstandigheden van na de oorlog. Dat heeft
hem altijd dwarsgezeten. Op latere leeftijd
kreeg hij een oogziekte, en hoewel hij nog
pogingen heeft gedaan toch te schrijven is
hem dat nooit meer gelukt op de manier die
hij destijds voor zijn nog goede ogen had.
Toen ik, halverwege jaren tachtig, in de hoogtijdagen van mijn puberteit besmuikt vertelde
dat ik een roman wilde schrijven, kwam mijn
vader – vermoedelijk voor het laatst – op mijn
jongenskamer. In zijn handen een box met
drie boeken, die hij met voor zijn doen veel
aplomb op mijn bureau zette.
‘Als het je echt menens is’, zei hij met vaderlijke afstandelijkheid, ‘zijn deze onontbeerlijk.’
Hij gaf me drie boeken waarvan ik wist dat hij
er zeer aan was gehecht. Ik nam de boeken
later mee naar mijn studentenhuis, zo’n beetje het enige dat ik uit mijn ouderlijk huis heb
meegenomen.

Aankomende schrijvers vragen soms aan
oudere schrijvers welke boeken ze zouden
moeten lezen. Er is zelfs een rubriekje in een
opinietijdschrift waarin oudere schrijvers
leeslijstjes voor debutanten mogen opgeven.
Er is maar één boek dat jonge schrijvers werkelijk zouden moeten bombarderen tot hun
lijfboek: de box die mijn vader mij gaf aan de
vooravond van mijn wens schrijver te worden.
Aanvankelijk op zijn aanraden en later omdat
ik er het nut van inzag, maar ook omdat ik
verslaafd was geraakt aan het ritueel en echt
niet meer zonder kon, ben ik letterlijk iedere
dag ‘woorden’ gaan opzoeken. Geen werkdag
dat ik niet voor mijn plezier of uit noodzaak
heb gebladerd in de box van mijn vader of
mijn zelf aangeschafte nieuwe edities (en
later in de digitale box op mijn computer).
Woorden zijn de stenen waarmee schrijvers
hun gebouwen oprichten. Iedere dag kom ik
woorden tegen die ik niet ken, maar graag
zou willen gebruiken. Hoe geweldig zou het
voor een schilder zijn om iedere dag nieuwe
kleuren te ontdekken? Vandaar mijn innige
schatplichtigheid aan het belangrijkste en
trouwste boek dat ik ken, een boek als een
vriend en vader tegelijk: de Dikke Van Dale.

beltoon, (de (m.); beltonen) toon, melodie, signaal waarmee een (mobiele)
telefoon een binnenkomend gesprek signaleert, syn. ringtone.
Uit: Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14e editie, 2005.
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Ronald Giphart is schrijver van een
groot aantal boeken, waaronder romans,
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Johan Hendrik van Dale wordt door uitgever D.A. Thieme gevraagd om het woordenboek uit 1864 te herzien.
Johan Hendrik van Dale overlijdt in zijn woonplaats Sluis aan de pokken. Zijn assistent Jan Manhave voltooit het werk.
Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal door J.H. Van Dale (2e editie Dikke Van Dale).
Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal, door J.H. Van Dale door J. Manhave (3e editie Dikke Van Dale).

1868
1872
1874
1884

Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandsche taal door P.J. van Malssen jr. (6e editie Dikke Van Dale).
Johan Hendrik van Dale wordt geëerd met een borstbeeld in Sluis.
Van Dale's Nieuw groot woordenboek der Nederlandse taal, bewerkt door dr. C. Kruyskamp en dr. F. de Tollenaere (7e editie Dikke Van Dale).
Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal door dr. C. Kruyskamp (8e editie Dikke Van Dale).
Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal door dr. C. Kruyskamp (9e editie Dikke Van Dale). Voor het eerst in twee delen (A-N, O-Z).
Oprichting werkmaatschappij Van Dale Projectontwikkeling bv.
Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal door dr. C. Kruyskamp (10e editie Dikke Van Dale).
Oprichting Van Dale Lexicografie bv.

1924
1924
1950
1961
1970
1975
1976
1982

Eerste druk Van Dale Spreekwoordenboek in 4 talen.
Eerste druk Van Dale Etymologisch woordenboek.
Eerste druk Van Dale Groot synoniemenwoordenboek (vandaag de dag Van Dale Thesaurus getiteld).

Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal door prof. dr. G. Geerts en dr. H. Heestermans (12e editie Dikke Van Dale).
Van Dale neemt het woordenboekenfonds van Wolters-Noordhoff over. De eerste pocketwoordenboeken voor het onderwijs heten dan nog

1988
1989
1991

1992
1994

De Van Dale-website Van Dale Taalweb met Gratis woordenboek gaat live.
Eerste druk Van Dale Scrabblewoordenlijst.
Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal door prof. dr. G. Geerts en drs. C.A. den Boon (13e editie Dikke Van Dale).
Vanaf 1999 functioneert Van Dale Uitgevers als een zelfstandige uitgeverij binnen Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep bv.
De Dikke Van Dale verschijnt voor het eerst op cd-rom.
Eerste druk Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal (NT2), speciaal voor mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben.
Eerste druk Mijn eerste Van Dale voorleeswoordenboek, voor kinderen vanaf 2 jaar.
Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal door drs. C.A. den Boon en prof. dr. D. Geeraerts (14e editie Dikke Van Dale, met cd-rom).
Van Dale neemt de reeks Dr. Verschuyl puzzelwoordenboeken over van uitgeverij Kosmos. De reeks wordt onder dezelfde naam door Van Dale voortgezet.
De eerste Van Dale Woord van het Jaar-verkiezing.
Van Dale lanceert een nieuwe huisstijl met een aangepast logo, de paarse kleur en het ‘D’-icoon als belangrijke nieuwe elementen.
De betaalde onlinewoordenboeken, Van Dale Online, gaan live.
Van Dale lanceert de eerste Van Dale Apps voor mobiele telefoons.
Van Dale start met Van Dale Taaltrainingen en het vertaalbureau Van Dale Vertalingen.
De Dikke Van Dale Online wordt vanaf 2013 tweemaal per jaar geüpdatet met nieuwe woorden.
Lancering onlineplatform Van Dale Online op School.
Jubileumviering 150 jaar Van Dale.
Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal door drs. C.A. den Boon en lic. R. Hendrickx (15e editie Dikke Van Dale).

1997
1999
1999
2000
2003
2005
2005
2006
2007
2008
2008
2009
2010
2013
2013
2014
2015

De eerste Van Dale Elektronische Grote woordenboeken in de talen Nederlands (met synoniemen), Engels, Frans en Duits verschijnen op cd-rom.

Heruitgave 12e editie Dikke Van Dale in de nieuwe spelling.

1996

1996-1997

1995

Wolters’ Sterwoordenboeken (sinds 2003 bekend als de Van Dale Pocketwoordenboeken).

Van Dale breidt het fonds uit met een reeks Van Dale Handwoordenboeken (later herzien en doorontwikkeld tot Van Dale Middelgrote woordenboeken).

1988

		

Van Dale Basiswoordenboek van de Nederlandse taal verschijnt als eerste in de nieuwe reeks Van Dale Jeugdwoordenboeken.

Ter aanvulling op de Dikke Van Dale verschijnt de reeks Van Dale Grote woordenboeken, in de talen (hedendaags) Nederlands, Engels, Frans en Duits.

1983-1986
1987

Dikke Van Dale). Voor het eerst in drie delen (A-I, J-R, S-Z).

1984
		
		

Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal door prof. dr. G. Geerts en dr. H. Heestermans, met medewerking van dr. C. Kruyskamp (11e editie

Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandsche taal door P.J. van Malssen jr. (5e editie Dikke Van Dale).

1914

Van Dale’s Groot Woordenboek der Nederlandsche Taal, geheel opnieuw bewerkt door H. Kuiper jr., dr. A. Opprel en P.J. van Malssen jr. (4e editie Dikke Van Dale).

Verschijning Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal door I.M. Calisch en N.S. Calisch (1e editie Dikke Van Dale).

1864

1898/1904

Johan Hendrik van Dale wordt op 15 februari 1828 geboren in Sluis.

1828

