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Staan alle woorden in Van Dale?
GEERT BOOIJ

W ie w el eens Wordfeud speelt, of 

gewoon ouderwets scrabbelt, kent de 

discussie over de vraag of een woord 

dat iemand van de spelers legt, wel mag. Mag ik 

het woord banktaks maken? Vaak geldt als regel 

dat alleen woorden die in de grote Van Dale staan, 

goed zijn. Die afspraak voorkomt weliswaar ruzies, 

maar eigenlijk is hij niet juist. Het woord banktaks 

staat niet in mijn Van Dale, maar het is wel degelijk 

een goed Nederlands woord. Hoe weten we dat en 

waarom staat het niet in Van Dale?

Er is binnen de taalwetenschap een deelgebied 

‘morfologie’. Taalkundigen die op dit gebied 

werken, morfologen dus, onderzoeken de bouw 

van woorden. De morfologie kent dan weer twee 

domeinen: flexie en woordvorming. 

 Flexie is het verschijnsel dat een woord meer dan 

één vorm kan hebben. De keuze van een bepaalde 

vorm wordt vaak bepaald door andere woorden 

in de zin. We zeggen ik fiets, maar hij fietst en wij fiet-

sen. Dat zijn dus drie flexievormen van het werk-

woord fietsen. 

 Het andere domein van morfologie is woordvor-

ming: de manieren waarop we nieuwe woorden 

maken om er nieuwe begrippen mee te benoemen.

Asbestdecontaminatieaanhangwagen Er 

zijn verschillende manieren om nieuwe woorden te 

vormen. Voor het Nederlands zijn samenstelling en 

afleiding de twee meest gebruikte. 

 Bij samenstelling combineer je twee woorden, 

die ieder op zich ook weer uit meer woorden kun-

nen bestaan. Zo stond er laatst in de buurt van 

mijn huis waar een woning werd afgebroken een 

vrachtwagen met aanhangwagen van een firma 

die asbest verwijdert. Op die aanhangwagen stond 

dat het een asbestdecontaminatieaanhangwagen was. 

Dat woord kun je ontleden in asbestdecontaminatie 

en aanhangwagen, en die twee woorden kun je weer 

verder ontleden. 

 Bij afleiding voeg je een voor- of achtervoegsel 
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toe, bijvoorbeeld -ig aan bruin om bruinig te ma-

ken, of ont- aan haast om onthaasten te maken. We 

spreken dan van ‘gelede’ woorden, omdat er een 

correspondentie is tussen de vormelijke geleding 

en de betekenisgeleding van zulke woorden. Ook 

samenstellingen zijn natuurlijk gelede woorden. 

 Het mooie van woordvorming is dat je de be-

tekenis van het nieuwe woord gemakkelijk kunt 

herkennen. Het woord leverworst begrijp je zo dat 

het naar een bepaald soort worst verwijst, een soort 

die iets met lever te maken heeft (het is worst die 

van lever gemaakt is). Het is dus een type worst, en 

niet een type lever. We zeggen daarom dat worst 

het hoofd is van de samenstelling leverworst. Het 

rechterdeel van een Nederlandse samenstelling 

is dus het hoofd. Je hebt zelfs minimale paren als 

waterleiding tegenover leidingwater. De betekenisre-

latie tussen het hoofd en het andere woord bepaal je 

gemakkelijk op grond van je kennis van de wereld 

en dus betekent slagersworst niet ‘gemaakt van sla-

gers’, maar ‘gemaakt door een slager’.

 Als een woord eenmaal gemaakt is, kan het 

ook zo weer verdwijnen. Maar soms wordt het 

overgenomen door andere taalgebruikers en gaat 

het behoren tot de woordenschat van de taalge-

meenschap, van de groep mensen die Nederlands 

spreekt. Als het redelijk vaak en door meerdere 

mensen wordt gebruikt, kan zo’n woord ook te-

rechtkomen in woordenboeken zoals die van Van 

Dale. Of in het Algemeen Nederlands Woordenboek, 

dat nu gemaakt wordt door lexicografen van het 

Instituut voor Nederlandse Lexicologie in Leiden.

Regels of patronen? Er zijn twee manieren om 

gelede woorden te analyseren. 

 Taalkundigen die worden geïnspireerd door de 

gedachte dat het taalsysteem een regelsysteem is, 

zullen het vormen van woorden zien als het toepas-

sen van regels. Er is voor hen geen wezenlijk ver-

schil tussen het bouwen van zinnen en het bouwen 

van woorden. In die visie worden gelede woorden, 

als ze gevormd zijn, niet opgeslagen in het lexicaal 

geheugen (de woordenschat in ons hoofd). We 

beschikken immers over de regels om die woorden 

steeds opnieuw te maken. 

 Maar er is ook een andere opvatting over woord-

vorming, die steeds meer terrein wint. Volgens die 

opvatting ontdekken we als taalgebruiker de patro-

nen in de bouw van bestaande gelede woorden, en 

gebruiken we die om nieuwe woorden te maken. 

Als we bijvoorbeeld de woorden eter, fietser en snoe-

per in ons geheugen hebben, dan kunnen we daarin 

het patroon ‘zelfstandig naamwoord = [werkwoord 

–er]’ herkennen. Als we dan op de plaats van werk-

woord een ander werkwoord invullen, bijvoorbeeld 

(de stam van) het werkwoord skypen, skype, dan 

krijgen we het zelfstandig naamwoord skyper. Die 

laatste opvatting past beter bij de gedachte dat we 

nu eenmaal veel woorden in hun geheel onthou-

den, ook al zijn ze regelmatig gevormd.

 De belangrijkste factor die opslag van woorden 

in het geheugen bepaalt is frequentie: hoe vaker we 

een woord gebruiken, hoe groter de kans dat we het 

onthouden en gemakkelijk kunnen vinden in ons 

geheugen. We zullen een hoogfrequent woord be-

trekkelijk vlug herkennen als iemand het gebruikt, 

en het ook zelf snel kunnen produceren. Taalpsy-

chologen testen dat met zogenaamde ‘lexicale beslis-

singsexperimenten’. Hoe vaker een woord voorkomt 

(er bestaan allerlei frequentielijsten van Neder-

landse woorden), des te sneller je kunt beslissen of 

een reeks letters op een computerscherm een Ne-

derlands woord is. Uit dit soort experimenten blijkt 

dat we al heel gauw gelede woorden onthouden, 
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 Dit laat zien dat de verzameling lexicale een-

heden van het Nederlands veel groter is dan het 

aantal woorden: we onthouden ook allerlei woord-

combinaties. Dat geldt voor spreekwoorden en 

gezegden, voor idioom zoals de plaat poetsen, en ook 

voor woordgroepen die als namen voor begrippen 

fungeren, zoals harde schijf en gele koorts. En als we 

een vreemde taal leren, moeten we ook van die 

vreemde taal dit soort woordcombinaties leren en 

onthouden, om de taal ‘idiomatisch’ te gebruiken. 

In het Engels wordt slappe thee aangeduid als weak 

tea, en niet als feeble tea, en dat moet je weten om 

goed Engels te spreken. Kortom, kennis van de lexi-

cale eenheden van een taal omvat meer dan kennis 

van woorden.

 We zien dus dat de creativiteit van de taalge-

bruiker groter is dan Van Dale kan registreren. Niet 

alle woorden hoeven in Van Dale te staan, omdat 

we regels van de grammatica van het Nederlands 

toepassen bij het maken van nieuwe woorden. De 

morfologie beschrijft die creativiteit. 

ook als ze volstrekt regelmatig zijn (zoals skyper) en 

het dus niet nodig is ze in ons geheugen op te slaan. 

 Een belangrijke reden om gelede woorden te 

onthouden is natuurlijk dat ze een betekenis kun-

nen hebben die niet of niet helemaal voorspelbaar 

is op basis van de betekenis van de samenstellende 

delen. Een walvis is bijvoorbeeld niet een soort vis, 

ook al zou je dat wel denken op grond van de struc-

tuur van de samenstelling.

 Sommige taalkundigen denken dat analogie het 

belangrijkste mechanisme is om nieuwe woorden 

te vormen. Een woord als skyper zou dan gevormd 

zijn naar analogie van een bestaand woord, bijvoor-

beeld fietser. Het is zeker zo dat sommige woord-

vorming alleen te begrijpen is op basis van een 

concreet voorbeeldwoord. De bijzondere betekenis 

van huisman ‘man die de huishouding verzorgt’ is 

niet te begrijpen zonder de specifieke betekenis 

van huisvrouw, en die van oudkomer ‘immigrant van 

een poos geleden’ niet zonder die van nieuwkomer 

‘recente immigrant’. Maar dat betekent niet dat alle 

woordvorming analogisch van aard is, het kan ook 

via regels of patronen.

Woord en lexicale eenheid In het woorden-

boek vind je een ingang voor opbellen. Maar is dat 

eigenlijk wel één woord? Het wordt aan elkaar 

geschreven, maar in hoofdzinnen kan het ook 

worden gesplitst, zoals in de zin Julian belde zijn 

moeder op. Morfologisch gezien gaat het dus om een 

combinatie van twee woorden. Toch is opbellen wel 

een lexicale eenheid die je juist als combinatie ont-

houdt. Denk ook aan aanvallen en opvallen, waarin 

de betekenis ‘vallen’ niet erg duidelijk aanwezig is. 

We moeten deze woordcombinaties dus echt wel 

opslaan in ons lexicaal geheugen: ze hebben een 

eigen betekenis. 
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