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DEFINITIES MET EEN AANLOOPJE

1. Inleiding

Met Rey-Debove (1971:247 en 254) kan men defi nities in twee hoofdgroepen verdelen: 
defi nities direct gericht op de inhoud en defi nities gericht op het taalteken. Zij spreekt van 
“défi nitions en métalangue de contenu” en “défi nitions en métalangue de signe”. De laatste 
soort is ook wel bekend onder de naam “metalinguïstische defi nitie” (Weber 1996:26, 
Geeraerts 2003:87-88). Kenmerkend voor dergelijke defi nities is, dat ze beginnen met 
wendingen als ‘woord gebruikt om ...’, ‘woord waarmee men ...’, ‘uitroep waarmee ...’, ‘naam 
van ...’, enz.

Metalinguïstische defi nities zijn normaal bij woorden waarvan de inhoud moeilijk of 
onmogelijk te beschrijven is, dus bij functiewoorden, tussenwerpsels en klanknabootsingen. 
Ze komen echter ook wel voor bij inhoudswoorden. Hun aanhef is herkenbaar doordat aan 
de betekenisverklaring “aanloopjes” voorafgaan als ‘naam van’, ‘naam voor’, ‘benaming 
van’, ‘benaming voor’ (alle vier kennen ook een variant die begint met ‘als’), ‘ter aanduiding 
van’, ‘ter omschrijving van’, ‘als omschrijving van/voor’, ‘in toepassing op’ e.d. Nogal wat 
van die aanlopen zijn vooraan verlengd met andere gebruiksinformatie, zoals informatie 
over frequentie, register, tijd, ruimte, domein, gebruikersgroep, grammaticale bijzonder-
heid (b.v. ‘gewoonlijk in het meervoud’, ‘alleen in de verkleinvorm’), betekenisbetrekking 
(‘vandaar ook’, ‘bij vergelijking’, ‘metonymisch’). Deze informatie wordt uitgedrukt in bij-
voeglijke of bijwoordelijke bepalingen (‘als gewestelijke benaming voor’, ‘offi ciële benaming 
voor’, ‘gewestelijk als naam van’), of via het eerste lid van bepaalde samenstellingen (‘als 
volksnaam van’, ‘schimpnaam voor’). 

Aan dergelijke aanloopdefi nities bij inhoudswoorden zijn tot op heden in de lexico-
grafi sche vakliteratuur amper een paar honderd woorden vuilgemaakt. Die paar keren dat 
men er iets over aantreft, is de boodschap dat we ze kunnen missen als kiespijn. Svensén 
(1993:124) laat daar geen twijfel over bestaan: “The content of the sign is to be defi ned, 
not the expression. A defi nition should therefore not begin ‘name of ...’ or ‘of objects such 
as...’ ”. Dat mag volgens hem slechts als het gebruik van het woord beschreven moet wor-
den. Landau (2001:163) merkt op: “The most essential elements of meaning come fi rst, the 
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more incidental elements later. Do not begin a defi nition with “a term meaning” or “a term 
referring to” or the like: begin with the defi nition itself”.

Vanuit een aloude behoefte dat tekort aan aandacht bij gelegenheid eens te compen-
seren, heb ik besloten deze bijdrage te wijden aan metalinguïstische defi nities bij inhouds-
woorden. Ik breng de mate en aard van het voorkomen ervan in kaart en zal vandaaruit 
antwoord geven op de vraag of ze inderdaad conform het “gebod” van Svensén en Landau 
over de hele linie uitgebannen moeten worden. Omdat aanlopen met ‘omschrijving’ en 
‘aanduiding’ ook veelvuldig gevolgd worden door niet-semantische informatie, richt ik me 
daarbij uitsluitend op betekenisbeschrijvingen met de aanlopen ‘naam van’, ‘naam voor’, 
‘benaming van’, ‘benaming voor’, inclusief hun afkortingen ‘ben. van’ en ‘ben. voor’.

2. Voorkomen

Het voorkomen van aanloopdefi nities hangt allereerst samen met het type woordenboek. 
Men zal ze niet aantreffen in zakwoordenboekjes, nauwelijks in handwoordenboeken als het 
Van Dale Groot woordenboek hedendaags Nederlands (GWHN), met een redelijke frequentie 
in omvangrijkere commerciële woordenboeken van het type Van Dale Groot woordenboek der 
Nederlandse taal (GVD) en zeer regelmatig in uitgebreide wetenschappelijke woordenboeken 
als het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). De cd-rom van het GWHN levert voor de 
aanlopen met naam en benaming 141 treffers op (‘naam van’ 63, ‘naam voor’ 10, ‘benaming 
van’ 10, ‘benaming voor’ 58 ; daarbij gaat het vrijwel uitsluitend om “verlengde aanlopen” 
als ‘offi ciële naam voor’, ‘algemene naam voor’, enz.). Bij het WNT hield de teller pas op 
bij 19.029 resultaten (‘naam van’ 6048, ‘naam voor’ 3483, ‘benaming van’ 2310, ‘ben. van’ 
131, ‘benaming voor’ 5511, ‘ben. voor’ 1546). Onder die WNT-resultaten bevindt zich heel 
wat “ruis”. Bij ‘naam van’ zitten immers ook gevallen als ‘in naam van’ en toepassingen met 
eigennamen, en bij ‘ben. voor’ treffen we zinswendingen aan als “ik ben voor de waarheid”, 
om maar wat grotere stoorzenders te noemen. Maar zelfs als men die ruis op 50% zou stel-
len, komen we nog uit op rond de 10.000 gevallen. Daar moeten we virtueel nog de aantallen 
aan toe voegen voor de andere aanlopen met betekenisinformatie. Je mag aannemen dat het 
daarbij in totaal ook wel om enige duizenden zal gaan.

Deze frequentieverschillen zijn natuurlijk in de eerste plaats een kwestie van beschik-
bare ruimte. Het gebruik van aanlopen kost ruimte die een commercieel handwoordenboek 
zich, in tegenstelling tot een woordenboek als het WNT, niet kan permitteren. Ze hebben 
echter ook te maken met de tekststijl van deze woordenboektypes. Het omvattende, weten-
schappelijke woordenboek kenmerkt zich door een discursieve stijl. Redacteuren leggen ver-
banden tussen betekenissen op verschillende structuurniveaus en willen die verbanden ook 
tekstueel aan de gebruiker presenteren. Om een opeenstapeling van verschillende gebruiks-
gegevens in labels tussen haakjes te vermijden, hebben ze bovendien sterker de neiging én 
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de mogelijkheid omwille van de overzichtelijkheid en leesbaarheid die gegevens in lopende 
tekst zonder haken weer te geven.

Het gebruik van metalinguïstische defi nities bij inhoudswoorden hangt voorts 
samen met het type woorden. Ze komen vrijwel uitsluitend voor bij substantieven. Slechts 
een enkele maal worden ze bij een werkwoord gegeven. Ook dan is trouwens het betekenis-
gedeelte nominaal. Zo is de tweede betekenis van het werkwoord rekkebekken in het WNT 
voorzien van de betekenistoelichting ‘Bij vergelijking als ben. van enkele kinderspelen’.

Binnen die substantieven bestaat er voorts een duidelijke voorkeur voor woorden 
uit bepaalde semantische klassen. Vooral woorden voor planten en dieren nodigen tot het 
gebruik van aanlopen uit. De aanloop ‘ben. van’ telde slechts 131 voorbeelden, daarbinnen 
was het aandeel van de diverse betekenisklassen dan ook goed na te gaan. Bij die aanloop 
nemen plant- en diernamen elk 25% van de gevallen voor hun rekening, fl ora en fauna zijn 
dus samen goed voor de helft ervan. Niet te miskennen zijn voorts namen van (kinder)spelen, 
munten, ziektes e.d., maar zij komen toch amper boven een paar procent uit en blijven dus 
ver bij de plant- en diernamen achter. Het overwicht daarvan is zeker cultuurbepaald. We 
hebben op school de biologische taxonomieën geleerd en daarbij woorden voor planten 
en dieren als onderdelen van een naamgevingsstelsel ervaren. Planten en dieren hebben 
een offi ciële, wetenschappelijke, Latijnse naam. Daarnaast is er het inheemse woord. Aan-
wezigheid daarvan naast die offi ciële, wetenschappelijke Latijnse naam zal de hoge frequentie
mede begunstigd hebben. Aardig is het om in dit perspectief te kijken hoe de verhoudingen 
liggen bij de aanlopen ‘volksnaam van’ en ‘volksnaam voor’. Van hun totaal van 119 treffers 
komt liefst 90% op het conto van de fl ora en fauna, waarbij de plantnamen met 74% het 
leeuwendeel voor hun rekening nemen. Bij de 105 treffers voor ‘gewest. ben. voor’ bereiken 
de plantnamen het respectabele percentage van 61,9%, terwijl 8,6 % wordt ingenomen 
door diernamen, vooral vogelnamen. Samen zijn ze dus goed voor 70,5%. Op dit vlak is er 
overigens een opvallend verschil met de handwoordenboeken. Van de 141 aanloopdefi nities 
uit het GWHN wordt slechts 7,8% gevormd door plant- en diernamen (waarmee ze overi-
gens ook nog steeds opvallen).

Behalve bij bepaalde semantische klassen komt de aanloopdefi nitie relatief vaker 
voor bij “defi nities” die geen volkomen defi nities zijn: de begripsklasse van het trefwoord 
wordt aangeduid, maar gaat vergezeld van bepalingen met ‘zeker(e)’, ‘zeker(e) soort’ e.d., 
die wijzen op het bezit van kenmerken die de lexicograaf niet nader kan of wil specifi ceren. 
De aanlopen ‘benaming voor’ en ‘benaming van’ komen 7821 keer voor. Daarvan beslaan 
‘benaming van/voor zeker(e)’ 8% en ‘benaming van/voor zeker(e) soort’ 13,6%.  

Uit het feit dat handwoordenboeken slechts zeer bescheiden van aanloopdefi nities 
gebruikmaken, mag men nog niet concluderen dat blijkbaar in heel wat gevallen die aan-
loopdefi nities niet nodig zijn. De vraag moet immers zijn: is die weglating resp. het niet 
benutten ervan terecht? Leidt dat niet tot defi nities die slechter van kwaliteit of zelfs onaan-
vaardbaar zijn? Dat ze in een handwoordenboek zowat overal gemist kunnen worden, wil 
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bovendien nog niet zeggen dat hetzelfde geldt voor het uitgebreide wetenschappelijke woor-
denboek. Daar kunnen ze dan nog altijd in bepaalde gevallen op hun plaats zijn. We zullen 
daarom ook moeten kijken naar de aard van de afzonderlijke combinaties van aanloop en 
betekenisgedeelte zelf. 

3. Aanloop en enkelvoudig betekenisgedeelte

Meestal is het trefwoord enkelvoudig en wordt de aanloop gevolgd door een enkelvoudig 
substantief of een woordgoep met een enkelvoudig substantief als hoofd. Het enkelvoudig 
substantief is doorgaans een synoniem, soms een hyperoniem. De substantiefgroep is veelal 
een parafrase of  “echte”, analytische defi nitie (met genuswoord en een of meer onderschei-
dende kenmerken). Bij plant- en diernamen geeft de groep vaak naast een synoniem of een 
aanduiding van een begripsklasse te kennen tot welk geslacht, welke familie, of welke orde 
de betreffende plant of het betreffende dier behoort. Daarbij blijft een nadere (volkomen) 
inhoudelijke karakterisering van plant of dier helaas nogal eens uit. 

In al deze gevallen kan de aanloop zonder bezwaar weg. Weglating ervan heeft tot 
voordeel dat in de meeste gevallen voldaan wordt aan de klassieke lexicografi sche eis van de 
contextuele verwisselbaarheid van defi niendum en defi niens. Zij die die eis rigide hanteren, 
zullen zelfs stellen dat de aanloop hier weg móét. Metalinguïstische defi nities voldoen daar 
immers “per defi nitie” nooit aan. We geven een aantal voorbeelden (uit het WNT, met 
aangepaste spelling), waarbij we ten teken van de weglaatbaarheid ervan de aanloop tussen 
rechte haken hebben gezet: 

reinvaar 4): [Gewest. naam van de] zilverschoon, Potentilla anserina L. van het geslacht 
ganzerik, Potentilla, uit de familie der rosaceeën (Rosaceae)
rekketektek 2): [Ben. van] zeker kinderspel
renoster 3): [Ben. van de] neushooornkever (Oryctes nasicornis L., behorend tot de 
familie der Scarabaeidae)
veldcypres: [Ben. van] akkerzenegroen, Ajuga chamaepitys L. 
veldheer 4): [Volksn. voor de] klapekster, Lanius excubitor L.
veldhoen 1): [Ben. voor een] bekende, vrij algemeen hier te lande in bouwland en in de 
duinen voorkomende ronde, korte vogel met roestbruine staart, Perdix p. perdix L.
vent B, 10, b, β): (...) [ben. van de] mannelijke duif
vlechtkruid: [ben. van een] geslacht van woekerplanten (Cassytha)
wagenkrat 1): [Ben. van het] onderstel van een boerenwagen
wesp 1): [Ben. van een] vliesvleugelig, geel zwart gestreept insect dat niet tot de bijen 
of mieren behoort, in engere zin [ben. van] het angeldragende, op bijen gelijkende maar 
smallere insect van de familie Vespidae (herkenbaar aan het in rust overlangs samenvoe-
gen van de vleugels)
zitter, 4): (...) [ben. van] zeker gouden muntstuk waarop een zittende fi guur (i.c. een 
tronende vorst) afgebeeld was
zoutbloem 2): [Ben. van] zekere soort van bergkristal.
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Een handwoordenboek als het GWHN geeft meestal defi nities zonder aanloop. In het WNT 
en in mindere mate in de GVD treft men ze nog bij herhaling aan. Het onderscheid valt aardig 
te illustreren met de defi nitie van wesp. Die begint zowel in het WNT als in de GVD met een 
aanloop, resp. met ‘ben. van’ en ‘ben. voor’. Het GWHN geeft direct: ‘vliesvleugelig, op een 
bij lijkend zwart-geel gestreept insect’. Ik kan geen enkele reden bedenken, waarom ook de 
lexicograaf van omvattende wetenschappelijke en commerciële woordenboeken bij de hier 
genoemde enkelvoudige categorieën de aanloop niet achterwege zou kunnen laten.

4. Aanloop en meervoudig betekenisgedeelte

Defi niendum en defi niens moeten syntactisch gelijkwaardig zijn, zo luidt een van de vele 
principes in de lexicografi sche praktijk. Dit principe is niet altijd te handhaven. Er zijn om-
standigheden dat de lexicograaf een enkelvoudig trefwoord voorziet van een meervoudige 
betekenisverklaring, een soort natuurlijke neiging volgend of door de aard van het woord 
daartoe gedwongen. Het is verleidelijk om het gebruik van de aanloop in deze gevallen te zien 
als een probaat middel om de verstoorde getalsverhouding tussen trefwoord en defi nitie te 
maskeren. Als dat al zo zou zijn, dan is het in ieder geval geen middel dat de woordenboek-
maker bewust hanteert. Maar aan zo’n verband moeten we hoogstwaarschijnlijk helemaal 
niet denken. Daarvoor komt de aanloop immers ook veel te vaak voor bij een enkelvoudig 
betekenisgedeelte. Feit blijft dat weglating van aanlopen in bepaalde defi nities met een meer-
voud de wanbalans tussen trefwoord en betekenisdeel zo sterk doet gevoelen, dat het geheel 
onaanvaardbaar is. We illustreren dat met de volgende WNT-voorbeelden, waarbij we de 
aanloop weer tussen rechte haken hebben geplaatst, maar met twee vraagtekens voor het be-
tekenisdeel aangeven dat verdwijning daarvan niet kan, of op zijn minst dubieus is (het eerste 
voorbeeld komt uit de GVD en het GWHN, de overige zijn afkomstig uit het WNT): 

androgeen 2: [benaming voor] ?? stoffen met androgene werking
veldsla 1): [Ben. voor de] ?? planten van het geslacht Valeriannella Tourn.
zeeworm: [Ben. voor] ?? versch. in zee levende wormen en wormvormige 
(week)dieren
zuil (I), 6, e, γ): (Elektr.) [Ben. van] ?? zuilvormige toestellen tot opwekking van elek-
trische stroom
zwavel (I), 4): [ben. van] ?? mijnstoffen die zeer brandbaar zijn.

Als weglating van de aanloop in deze gevallen niet kan, dan zouden we hier een uitzondering 
hebben op het “gebod” van Svensén en Landau. Die conclusie mogen we nog niet trekken. 
Er is immers een andere mogelijkheid om defi niendum en defi niens syntactisch weer in 
balans te krijgen: het betekenisgedeelte in het enkelvoud zetten. Bij onze voorbeelden met 
meervoudsdefi nities is het gebruik van het meervoud afhankelijk van het in de werkelijk-
heid voorkomen van meer exemplaren van een soort of van meer soorten (niet altijd is de 
bedoeling duidelijk). Ook met het enkelvoudige substantief is generieke referentie mogelijk. 
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Enkelvoudige defi niëring is dan ook aanvaardbaar, wat blijkt uit de volgende aanpassingen 
van de zojuist genoemde meervoudsvoorbeelden: 

androgeen 2: stof met androgene werking
veldsla 1): plant van het geslacht Valeriannella Tourn. 
zeeworm: in zee levende worm en in zee levend wormvormig (week)dier
zuil (I), 6, e, γ): zuilvormig toestel tot opwekking van elektrische stroom
zwavel (I), 3): mijnstof die zeer brandbaar is.

Defi niëring met het enkelvoud laat wel open of we van één dan wel van meer soorten uit 
moeten gaan. Toch verdient die oplossing de voorkeur. Ze is bondiger en verklaart direct de 
woordinhoud. Handwoordenboeken kiezen daar meestal dan ook voor. Hun koers is evenwel 
niet altijd rechtlijnig. Zo geeft het GWHN voor zeeworm de defi nitie ‘in zee levende worm’, 
maar voor androgeen ‘benaming voor stoffen met androgene werking’.

Een lichte moeilijkheid vormen soms (groeps)collectiva voor zaken die niet gelijk-
soortig zijn. Hier is zonder aanloop de combinatie enkelvoudig trefwoord en meervoudige 
defi nitie twijfelachtig of af te keuren: 

boekhoudmachine 2 (GVD en GWHN): [alg. naam voor] ?? schrijfmachines, kasre-
gisters en ponskaartenmachines
gezinsbijslag (GWHN): [verzamelnaam voor ] ?? de bijslagen die aan een gezin toege-
kend kunnen worden (zoals kinderbijslag, kraamgeld, leeftijdsbijslag, adoptiepremie).

In het eerste geval volgt op de aanloop een z.g. extensionele of enumeratieve defi nitie. De 
leden die een verzameling vormen, worden opgesomd. Hun omzetting in het enkelvoud 
zonder aanloop zou ‘schrijfmachine, kasregister, ponskaartenmachine’ opleveren. Ook dat 
resultaat is niet geweldig. Toch is defi niëring in het enkelvoud en zonder aanloop mogelijk, 
als men het woord maar herdefi nieert als: ‘machine gebruikt bij de boekhouding, zoals een 
schrijfmachine, kasregister of ponskaartenmachine’. De meervoudige defi nitie van gezins-
bijslag laat een betekenisparafrase aan het opsommende deel tussen haakjes voorafgaan en 
is op vergelijkbare wijze in het enkelvoud om te zetten: ‘bijslag die aan een gezin toegekend 
kan worden (zoals kinderbijslag, kraamgeld, leeftijdsbijslag, adoptiepremie)’.  

Soms is het gebruik van een enkelvoudig kernwoord niet mogelijk, of althans erg 
lastig. Dat is het geval als de referenten van de trefwoorden een deel van een vast paar, een 
vaste groep of een vast geheel vormen. Bij bepaalde woorden is dan een goede defi nitie niet 
mogelijk zonder dat aan die meerheid, veelheid of dat geheel wordt gerefereerd. Bovendien 
suggereert een enkelvoud het voorkomen met maar één exemplaar. Die suggestie is vooral 
hinderlijk als we weten dat de betreffende personen of zaken zich in de werkelijkheid altijd 
met een welbepaald aantal van twee of meer voordoen. Voorbeelden, waarbij we het dubi-
euze karakter van de enkelvoudsdefi nitie weer markeren met twee vraagtekens, zijn:

apostel 1, b) (WNT): Benaming van de twaalf jongeren, door Jezus uitgezonden om 
het Evangelie te verkondigen >?? Jongere, door Jezus uitgezonden om het Evangelie te 
verkondigen 
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roerklamp (GWHN): (scheepvaart) benaming voor twee klampen over de hele hoogte 
achter aan de klik van het roer >?? klamp over de hele hoogte achter aan de klik van het 
roer 
velg 3) (WNT): Aan het oude orgel: ben. van gebogen houten regels die de organist 
uittrekt of naar beneden trekt om de versch. stemmen van het orgel te laten spreken > 
?? Gebogen houten regel die de organist uittrekt of naar beneden trekt om een bepaalde 
stem van het orgel te laten spreken 
vleugelspier 1 (WNT): ben. van zekere spieren tusschen kaak- en wiggebeen >?? ‘zekere 
spier tussen kaak- en wiggebeen.

Als defi niëring met een enkelvoudig kernwoord problematisch is, moet de woordenboekmaker 
zijn toevlucht nemen tot een andere defi nitiewijze: constructies van het type ‘elk van de’, ‘elk 
der’, ‘elk van beide’, ‘een van de’. In de handwoordenboeken vindt men zowel voorbeelden van 
aanloopdefi nities als van zulke defi nities met ‘elk’. De GVD defi nieert apostel in aansluiting 
bij het WNT met ‘ben. van de voornaamste twaalf leerlingen van Jezus en eerste verkondi-
gers van het christendom’, het GWHN vermeldt ‘elk van de voornaamste twaalf leerlingen 
van Jezus en eerste verkondigers van het christendom’.

Bepaalde (genus)collectiva kunnen niet met een enkelvoudig synoniem, enkel-
voudig genuswoord of een constructie van het type ‘elk van de’ gedefi nieerd worden. Zij 
moeten een meervoudige betekenisverklaring krijgen. Dat meervoud is hier echter niet 
storend, maar juist op zijn plaats. De aanloop is niet nodig, zoals uit de volgende voorbeel-
den blijkt (de aanloop staat weer tussen rechte haken):

hamerslag III, 1) (WNT): [Collectieve benaming voor] de schilfers waarin de verbrande 
korst van het ijzer enz. onder ’t smeden uiteenspringt
tafelzilver 1) (WNT): [Collectieve benaming voor] de zilveren voorwerpen, als schalen, 
kandelabers, vazen enz., waarmee een feesttafel kan worden versierd
vee 1 (GVD): [alg. naam voor] de tamme dieren die de mens wegens hun nut houdt, 
m.n. de viervoetige dieren die melk, wol, vlees enz. leveren.

Zowel in het WNT (bij vee) als in de GVD (bij hamerslag, tafelzilver) en het GWHN (hamer-
slag, tafelzilver, vee) komen die defi nities zonder aanloop ook voor. Het bepalend lidwoord 
onderstreept de status van collectivum. Dat gebeurt nog sterker als dit gecombineerd optreedt 
met ‘gezamenlijke’. 

Een aanloop met meervoudig betekenisgedeelte komt verder nog voor in overkoepe-
lende betekenisaanduidingen bij hiërarchische structuren. Dit is het geval op niveau 1) van 
het volgende voorbeeld:

veldroos (WNT): 
1. Ben. voor versch. planten uit de rozenfamilie. 
a) Hondsroos, Rosa canina L.
b) Egelantier, Rosa rubiginosa L.
c) Duinroos, Rosa spinosissima of pimpinellifolia L.
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Feitelijk volgt hier op de aanloop geen echte defi nitie, maar een globale semantische aan-
duiding, bestaande uit een opgave van de begripsklasse die de daaronder volgende toepas-
singen gemeenschappelijk hebben. De betekenissen zelf volgen in de onderverdelingen a), 
b) en c).

Dergelijke hiërarchische structuren en overkoepelende noemers spelen voornamelijk 
een rol in omvattende wetenschappelijke woordenboeken van het kaliber WNT en soms ook 
in uit hun oorspronkelijke handwoordenboekenjas gegroeide commerciële woordenboeken 
als de GVD. Samenneming onder een bepaalde noemer gebeurt niet alleen op grond van 
zekere gemeenschappelijkheid, maar ook om bij kleinere, minder belangrijke toepassingen 
versnippering over te veel betekenisnummers te vermijden.

 In het geval van veldroos kan door het gebruik van ‘versch(eidene)’ de aanloop ‘Ben. 
voor’ weggelaten worden zonder dat misverstand over de status van de resterende tekst ont-
staat, maar het resultaat is niet fraai. Omzetting in het enkelvoud is niet gewenst, omdat dit 
juist zou kunnen leiden tot de opvatting dat ‘plant uit de rozenfamilie’ een heuse betekenis 
van veldroos is. Vervangende constructies met ‘elk van de’ zijn hier niet aan de orde. 

 Soms zijn onder een noemer wat kleinere “restbetekenissen” samengenomen die 
onder verschillende begripsklassen vallen, zoals in het volgende voorbeeld in de tekst op 
niveau 4): 

wees (I) (WNT):
4) Ben. van gesteenten, planten e.d.
a) (Fig.) Ben. voor een gesteente, een opaal, een variëteit van het chrysoberyl
b) (Verkl.) Volksnaam van het Maartsch viooltje (...)
c) (Verkl.) Ben. voor soort van anemoon. 

In ‘Ben. van gesteenten, planten e.d.’ is omzetting naar een enkelvoud, gebruik van ‘elk van 
de’ e.d. of behoud van het meervoud zonder aanloop evenmin mogelijk.

 Het lijkt er dus op dat de aanloop in deze structuurgevallen beter niet weggelaten 
kan worden. Sterker nog: hij is hier functioneel te gebruiken door de lexicograaf, namelijk 
als signaal dat wat na de aanloop volgt niet moet worden opgevat als volle betekenis, maar 
slechts als de aankondiging van de reële betekenissen die in de verdere onderverdeling vol-
gen.

5. Besluit

Metalinguïstische defi nities bij inhoudswoorden met aanlopen als ‘benaming van/voor’, ‘naam 
van/voor’ zijn vooral karakteristiek voor omvangrijke, wetenschappelijke woordenboeken 
als het WNT. Ze komen vrijwel uitsluitend voor bij substantieven, vooral bij plant- en dier-
namen. Ze zijn altijd overbodig bij enkelvoudige defi nities. Ook bij meervoudige defi nities zijn 
ze vrijwel nooit nodig. Meestal zijn dergelijke defi nities te vermijden door een gelijkwaardige 
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enkelvoudige defi niëring of door constructies als ‘elk van de’. Bij bepaalde collectiva is een 
meervoudige defi nitie een natuurlijke zaak. Alleen als de discongruentie storend is en niet 
op te heffen valt, is het gebruik van de aanloop wel op zijn plaats. Dat gebruik verdient zelfs 
aanbeveling bij globale, overkoepelende betekenisaanduidingen in hiërarchische structuren. 
Het kan daar dan als signaal worden opgevat dat het op de aanloop volgende gedeelte niet 
als betekenisverklaring is bedoeld. 
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