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“Het Nederlands is een rijke taal, die bijzonder geschikt is 
om schakeringen van menselijke gevoelens tot uitdrukking 

te brengen en om verbeelding gestalte te geven.”

Koning Albert II (1995)

“Bovendien is taal natuurlijk niet zomaar iets, maar 
ze maakt ons denken, ze bepaalt vrijwel al onze relaties, 

ze bepaalt hoe we dingen te weten komen over de wereld. 
Ze bepaalt onze wereld. Wie de taal zou begrijpen, zou de 

wereld begrijpen. […]. En ondertussen is taal ook nog iets om 
plezier mee te hebben, om mooie momenten in mee te 

maken, om van te gruwelen en om te lachen.”

Marc van Oostendorp, Neerlandistiek,  
Online tijdschrift voor taal- en letterkunde,  

23 maart 2017





Voorwoord
van Nicoline van der Sijs

RT: de onbetwiste leider van het ANW

ZeSendertig jaar heeft Rob Tempelaars onvermoeibaar, on -
ver stoorbaar en altijd goedgemutst aan grote woordenboek-
projecten gewerkt. Eerst aan het Woordenboek der Nederland-

sche Taal (WNT), ‘het grootste woordenboek ter wereld’, en daarna 
aan het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW). Hij ging daarbij 
vlot mee met zijn tijd: nadat hij decennialang definities had gemaakt 
op basis van fiches met handgeschreven citaten, schakelde hij moei-
teloos over op het computermatig samenstellen en bewerken van 
een digitaal woordenboek als het ANW. Het is lastig om precies te 
berekenen hoeveel lemmata Rob in zijn langdurige loopbaan heeft 
geschreven, maar het zijn er in elk geval vele duizenden.

Tijdens al dat woordenboekwerk vond hij ook nog de tijd om arti-
kelen te schrijven over een veelheid aan onderwerpen, die allemaal 
op de een of andere manier gerelateerd waren aan lexicografie. Zo 
wijdde hij prachtige artikelen aan de eerste hoofdredacteur van het 
WNT, Matthias de Vries, en aan de anekdotische geschiedenis van het 
WNT, onder de clickbaittitel ‘Vulsel voor de gans’.* Daarnaast schreef 
hij wat hij zelf bescheiden ‘stukkies over taal’ noemt. Daarvan zijn er 
ruim tweehonderd verzameld in Leukerlands. Taalplezier in stukjes.

* Tempelaars, R. (1994). ‘Het anekdotisch WNT (Vulsel voor de gans 1)’. 
In: Trefwoord 8, pp. 37-39.
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De verzamelde ‘stukkies’ tonen zonder uitzondering de hand van 
de meester, in de selectie en de amusante en bij tijd en wijle hilari-
sche beschrijvingen en definities. In deze stukjes kon Rob zich uitle-
ven, anders dan in het deftige WNT of het nieuwerwets-modieuze 
ANW. Dat doet overigens niets af aan de gedegenheid of betrouw-
baarheid van zijn stukjes, want die kenmerken al het werk dat Rob in 
die 36 jaar heeft afgeleverd.

Ik heb met een voortdurende grote glimlach de informatieve stuk-
jes in dit boek gelezen. Ze geven antwoord op intrigerende vragen als 
‘Waar komen opeens “de groetjes” vandaan?’, ‘Komt “hightech” eigen-
lijk wel uit het Engels?’ en ‘Wat doet dat “onder” in “ondernemen”?’ Ik 
weet nu wie allemaal de bijnaam ‘Beest’ dragen en in welke beroeps-
groep buiten de universitaire wereld de bijnaam de Professor veel 
voorkomt. Ik heb nieuwe ziekteverwensingen geleerd, nieuwe woor-
den als borstvoedingsbank en containeradoptant, en ik heb genoten 
van de taalcreaties van Robs kinderen, zoals chauvinist voor ‘bestuur-
der van een trein’ en wrijvedokter voor ‘fysiotherapeut’. Het moge 
duidelijk zijn: de appel is niet ver van de boom gevallen.

In een van zijn artikelen* citeert Rob prof. dr. C.F.A. van Dam, bij-
zonder hoogleraar in de Spaanse taal- en letterkunde en auteur van 
een bekend Spaans-Nederlands en Nederlands-Spaans woorden-
boek. In 1949 beweerde Van Dam: “Geen arbeid is zo geschikt om 
deemoed te leren als de lexicographie. Het perfectionneren van een 
woordenboek is als het vullen van het vat der Danaïden.” Deemoed is 
een woord dat ook Rob goed karakteriseert. In een ander artikel† heeft 
Rob de kwalificaties van de door hem bewonderde eerste hoofdredac-
teur van het WNT, Matthias de Vries, verzameld. Hij constateert dat 
De Vries het boegbeeld van dit woordenboek is en wordt omschre-
ven als ‘de bouwmeester, de grondlegger, de stichter, de onbetwiste 
leider, kortom als de meester zelve’. Die omschrijvingen passen ook 

* Tempelaars, R. (1994). ‘Lexicologische nieuwsberichten. Een bloemlezing uit de 
dag-, week- en maandbladen (1850-1990)’. In: Trefwoord 9, pp. 50-54.

† Tempelaars, R. (1998-1999). ‘Kwalificaties van Matthias de Vries’ (Vriesiana 5). 
In: Trefwoord 13, Jaarboek lexicografie 1998-1999, pp. 87-95.
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Rob als een handschoen, als we het WNT vervangen door zijn moder-
ne tegenhanger, het ANW.

Op de zolder van het Instituut voor de Nederlandse Taal zal het 
stil en ongezellig worden zonder RT, zoals we hem voortaan zullen 
noemen, indachtig zijn uitspraak: “Sommige mensen zijn zó beroemd 
dat het volstaat om hun initialen te noemen.” Maar gelukkig betekent 
pensioen niet automatisch dat je met je werk moet stoppen, dus ik 
verwacht nog vele publicaties van Rob, en hopelijk ook mét Rob.

Nicoline van der SijS

VOORwOORD 13





Ter inleiding

AlS woordenboekmaker (lexicograaf) was ik van 1 augustus 
1986 tot 1 november 2022 werkzaam bij het Instituut voor 
Nederlandse Lexicologie (INL) en in de laatste zes jaren bij 

het breder opgezette Instituut voor de Nederlandse Taal (INT). Naast 
het beroepsmatige werk aan het historische Woordenboek der Neder-
landsche Taal (WNT) en, na voltooiing van dat megawoordenboek, bij 
het eigentijdse Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW), heb ik al -
tijd ‘stukkies’ over taal geschreven voor wat tegenwoordig het ‘grote 
publiek’ genoemd wordt. Ze moesten vooral kort, kernachtig, laag-
drempelig, leuk en interessant zijn, maar taalkundig wel verantwoord. 
Dit boek bevat een bloemlezing van meer dan tweehonderd stukjes 
over taal die ik bij herlezing het meest geslaagd vond.

Nu al die kleine stukjes plompverloren in één document zijn 
samengevoegd, blijkt des te meer wat ik eigenlijk wel wist. Kennelijk 
gaat mijn voorkeur vooral uit naar afkortingen, anekdotes, bijnamen, 
definities, dialecten, etymologie, eufemismen, informeel taalgebruik, 
kindertaal, klankspel, neologismen (nieuwe woorden en uitdruk-
kingen of nieuwe betekenissen), purismen, scheldwoorden, spook-
woorden, allerlei vormen van spottend taalgebruik, taalkundige 
misverstanden, verwensingen, woordvorming, woordspelingen en 
– uiteraard – woordenboeken. Dit alles met een zekere nadruk op het 
speelse en creatieve karakter daarvan. Al die zaken maakten ook deel 
uit van de dagelijkse, soms niet altijd even ‘leuke’ lexicografische 
praktijk, maar nu ze volop in de schijnwerper staan, blijken dit onom-
stotelijk mijn lievelingetjes te zijn. De centrale, nieuwsgierige vraag 
is telkens weer: waarom eigenlijk? Waarom gebruiken we dat woord, 
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die uitdrukking of die bijnaam? En waar komen ze in hemelsnaam 
vandaan? De opgenomen artikeltjes bestrijken de periode 1994-2022. 
Omdat het vaak gaat over de actualiteit, krijgen we ook een calei-
doscopisch beeld van de woorden, uitdrukkingen, personen en maat-
schappelijke ontwikkelingen in bijna drie decennia. En het zal daar-
bij niemand ontgaan dat behalve taal ook sport, of liever de taal van 
de sport, mijn warme belangstelling heeft…

De diverse stukjes in dit boek hebben meestal hun oorspronkelijke 
vorm behouden. Slechts in enkele gevallen zijn kleinigheden aange-
past, is er een passage weggelaten of toegevoegd of was enige vorm 
van actualisering noodzakelijk. In de ‘Verantwoording’ is te vinden 
waar ze oorspronkelijk gepubliceerd zijn. In het register staan de be -
handelde woorden, woorddelen, woordgroepen, namen en bijnamen, 
waarbij een andere voorliefde aan het licht komt: die voor liefst zo 
uitvoerig mogelijke registers.

“Taal is een virus (vanuit de ruimte),” schreef de Amerikaanse 
schrijver William S. Burroughs (1914-1997) ooit. Als vooraanstaand 
schrijver van de Beat Generation bedoelde hij ermee dat taal zich 
autonoom verspreidt van mens tot mens. Mensen zijn slechts virus-
dragers. Dat virus maakt het gesproken woord mogelijk en kan vol-
gens hem worden beschouwd als iets kwaadaardigs dat allerlei to -
talitaire controlesystemen helpt ontstaan. Tsja. Zo ver gaan we hier 
niet en leggen ‘Taal is een virus’ graag anders en heel wat vrolijker 
uit: als je eenmaal de smaak van taal te pakken hebt, neemt ze je in 
een prettige houdgreep en laat ze je nooit meer los. Dat uitte zich bij 
mij in een onweerstaanbare behoefte om over taal te schrijven. Ik 
heb daaraan veel plezier beleefd. Ik hoop van harte dat alle in taal 
geïnteresseerde lezers bij het lezen van dit boekje hetzelfde ervaren 
en ook – of nog meer dan nu al het geval is – besmet raken met het 
taalvirus. Veel leesplezier met deze virusdeeltjes toegewenst en op 
jullie ge  zondheid!

Rob TempelaarS 
Boskoop, september 2022
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