
Honderd Biekorfjaargangen en het WNT

door D. Geirnaert

[p. 316]

In 1882, bij de afronding van het eerste deel van het door hem uitgetekende en in de steigers
gezette Woordenboek der Nederlandsche Taal, schreef Matthias de Vries in zijn inleiding: 

"Gesproten uit de broederlijke vereeniging der Nederlanders van Noord en Zuid, is het
van den aanvang af bestemd geweest om te getuigen van de eenheid van spraak, die
alle telgen van den Dietschen stam aan elkander snoert. Reeds bij zijne eerste wording
heeft het medegewerkt om Vlaamsch en Hollandsch eens voor al tot één
gemeenschappelijk Nederlandsch te verbinden; reeds nu is het een zichtbaar teeken
van eendracht en broedertrouw geworden, een waarborg van duurzame samenwerking
op het gebied van letteren en taal. Die aaneensluiting met onze broeders in het Zuiden
wekt eene blijde hoop." (WNT, Inleiding dl. I, lxxxviii (1882))

De Vries was in zijn formulering waarschijnlijk wel even oprecht als bloemrijk, maar in de
praktijk van de woordenboeksarbeid kwam er van de mooie eenheidsidealen aanvankelijk niet
zoveel terecht. De redactie bestond na het afhaken van Jan Baptist David om
gezondheidsredenen in 1863, en vóór de komst van de Vlaming Willem de Vreese in 1891,
uitsluitend uit Nederlandse wetenschappers en bij de keuze van de bronnen voor het
woordenboek lag, eufemistisch uitgedrukt, het accent nogal op Noordnederlands materiaal. In
Vlaanderen was dan ook niet iedereen even gelukkig met het WNT zoals het er in zijn
beginperiode uitzag. Ook tijdschriften als Biekorf en Loquela waren "WNT-watchers" die in
de kritiek dat het meer om een Noord-Nederlands dan om een algemeen Nederlands
woordenboek ging, geregeld hun partij meebliezen. Hierbij onderbouwden ze hun
aanmerkingen met harde cijfers en observeringen:

"Een … waar gebrek (bij het WNT, DG), ligt in de aanhalingen1. De opstellers en
trekken maar weinige … voorbeelden uit de Zuid-Nederlandsche schrijvers en
dichters. Zoo bevat de derde afleveringe van het 2de deel 744 aanhalingen getrokken
uit 102 dichters, waaronder er slechts 44 voorbeelden uit 10 Zuid-Nederlanders te
vinden zijn. In de 15de afleveringe op 678 aanteekeningen en zijn er toch maar 31 van
onze dichters. En in de eerste afleveringe van het 5de deel en zijn er niet meer als 16
voorbeelden uit 12 Zuid-Nederlandsche dichters, op 701 aanhalingen uit 116 dichters
genomen. [p. 317] … Kennen de heeren opstellers misschien de Zuid-Nederlandsche
dichters, schrijvers en taalvorschers niet genoeg?" (Biekorf 2, 47).

Een tweede voorbeeld van ongezouten WNT-kritiek in Biekorf levert het artikel Het
Woordenboek der Nederlandsche taal op p. 88-91 van jrg. 13. In een lezing voor de
Koninklijke Vlaamse Academie te Gent had D. Claes in 1901 een "WNT-zwartboek"
samengesteld met daarin een lange reeks voorbeelden waaruit de stiefmoederlijke
behandeling van het Zuid-Nederlands zou moeten blijken. Het artikel in Biekorf 13 brengt
deze lezing onder de aandacht van de lezers en besluit in de slotalinea:

                                                          
1 Het WNT is een woordenboek dat de meeste informatie die het biedt (de betekenissen en betekenisnuances van
een woord, de spreuken en zegswijzen erbij, specifiek taalgebruik enz.) steeds illustreert met citaten uit originele
bronteksten. Dit verklaart uiteraard ook de grote omvang van het werk: na de afronding van de letter Z beslaat
het drie meter boekenplank.



"D. Claes heeft overschot van gelijk, wanneer hij klaagt over de onpartijdigheid en de
vertrouwbaarheid van de opstellers van het Woordenboek"2.

Ondanks dit wat zure artikel uit 1902 waarin Biekorf D. Claes in zijn kritiek dus nog bijviel,
kon toch al vanaf 1891 een niet onbelangrijke toename bespeurd worden in het gebruik van
Vlaamse bronnen door de WNT-redactie. Dit was o.m. te danken aan de bemoeienissen van
diezelfde Koninklijke Vlaamse Academie die er bij haar leden op aandrong om voor het WNT
de werken van Vlaamse auteurs te excerperen. Ook gaf ze Willem de Vreese, die in 1891 de
WNT-redactie ging versterken, de opdracht om er op toe te zien dat het Zuid-Nederlandse
element in het woordenboek een ruimere plaats kreeg. De toename van Vlaams materiaal had
echter vooral te maken met een wijziging in de redactionele opvattingen over wat voor soort
woordenboek het WNT moest zijn. De stichter, Matthias de Vries, zag het WNT als een
hedendaags en normatief woordenboek, met een terugblik in het verleden tot ca. 1580. Zijn
opvolgers zagen het anders: het WNT moest een historisch woordenboek zijn, dat - zonder
normatief te zijn - het Nederlands beschreef van 1500 tot in de eigen tijd, met oog voor de
verscheidenheid van de taal in al haar uitingsvormen. Zo kwam de nadruk meer dan vroeger
op het historische aspect te liggen en werd er ook plaats ingeruimd voor het dialect (of
algemener: voor Nederlands dat niet [p. 318] meteen beantwoordde aan de Noord-
Nederlandse norm)3. Zowel Loquela als Biekorf maakten ruiterlijk melding van deze
kentering:

"In den grooten Woordenboek der Nederlandsche Taal beginnen de jonge
taalgeleerden de woorden die in Biekorf staan op te nemen" (Loquela XI (1891), Bijbl.,
Oostermaand (april), 4).

"Wij hebben de twee laatste afleveringen (van het WNT, DG) overloopen en bekennen
met voldoeninge dat de geene … die bewrocht wierd door de heeren Dr. A. Beets en
Dr. J.W. Muller, al de woorden opneemt van De Bo's Idioticon" (Biekorf 2, 127).

"Als eene nieuwigheid (bij het WNT, DG) is te vermelden, dat de opstellers meer acht
slaan op hetgeen in België zooal het licht ziet; ook de citaten worden veelzijdiger:
Biekorf, Duclos en Sleeckx genieten ook eens de eer eener aanhaling" (Biekorf 3, 79)4.

In de latere jaargangen van Biekorf nam de belangstelling voor het WNT echter af en op de
Leidse woordenboeksarbeid werd niet langer meer gereflecteerd. Toch betekende dit niet het
einde van de relatie Biekorf-WNT, alleen kwam nu de interesse juist meer van de andere kant:
het WNT nam Biekorf namelijk al vanaf de eerste jaargang op in zijn bronnenbestand5.

                                                          
2 Een jaar na het verschijnen van de lezing van Claes (titel: Eenige wenken over het Woordenboek der
Nederlandsche Taal) ging het Vlaamse lid van de WNT-redactie Willem de Vreese in op de kritiek van Claes in
zijn Het Woordenboek der Nederlandsche Taal en de critiek in Zuid-Nederland (Gent, 1902) waarbij hij op een
strijdbare manier heel wat aantijgingen van Claes overtuigend ontkrachtte (zie verder ook nog D. Geirnaert en R.
Tempelaars,  Negentien Leidse Gezellebrieven in Biekorf 99, p. 371).
3 Zie o.a. R. Tempelaars, Tussen droom en daad, met wetten en bezwaren. Over het verstandshuwelijk van het
WNT met de als bron gebruikte dialectwoordenboeken, in: Taal en Tongval, themanummer 4 (1991), p. 137 e.v.;
zie ook F. Moerdijk, Handleiding bij het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), Den Haag, 1994, p. 5.
4 Op p. 271 van diezelfde jaargang wordt ook nog eens gemeld dat het WNT in de net verschenen aflevering
Gort-grauw (verantwoordelijke redacteur is dr. A. Beets) i.v. Gouw informatie uit Biekorf 2 aanhaalt.
5 Dit is waarschijnlijk in een belangrijke mate aan Willem de Vreese te danken. Men zie hierover ook nog
Negentien Leidse Gezellebrieven, p. 355-356, 359 en 367-368.



Het WNT-bronnenbestand bevat een 50 à 60 tijdschriften. Binnen die groep springt Biekorf er
om twee redenen wat uit: ten eerste, het is een van de weinige periodieken met een levensduur
die niet echt onder hoeft te doen voor de bewerkingstijd van het WNT6 (weinig tijdschriften
halen immers de kaap van de 100) en ten tweede, een groot deel van de 100 Biekorf-
jaargangen werd in meerdere of mindere mate ook voor het werk aan het woordenboek
gebruikt (van heel wat andere tijdschriften gebruikte het WNT slechts een beperkt aantal
jaargangen).

Maar hoe zwaar weegt eigenlijk een dergelijke constatering? Hoe belangrijk is Biekorf
geweest voor “de moeder aller woordenboeken”? Een antwoord te geven op deze vragen was
tot voor kort zo goed als ondoenbaar. Om inzicht te krijgen in het Biekorf-gebruik zou men
[p. 319] immers allereerst elk WNT-deel van kaft tot kaft door moeten spitten, op zoek naar
eventuele citaten uit Biekorf en manueel is dit bijna onmogelijk vanwege de grote omvang
van het WNT. Nu echter sinds het begin van dit jaar de cd-rom van het gehele WNT op de
markt is7, wordt een dergelijke zoekopdracht in enkele seconden uitgevoerd; daarbij kan men
vervolgens ook nog eens de zoekresultaten afdrukken of als een apart bestand opslaan en
bewerken. Naast de cd-rom is echter ook het Voorbericht bij het laatste WNT-deel uit 1998
voor een dergelijke zoektocht onmisbaar. In de informatie die daar verzameld werd door F.
Moerdijk (hoofdredacteur), R. Tempelaars en M. Mooijaart (beiden WNT-redacteur) is o.m.
te vinden wanneer elk deel en elke aflevering van het WNT verscheen, wie de bewerkers
ervan waren en hoeveel kolommen en afleveringen elk deel telt. Het is o.a. dankzij deze
feitelijke informatie dat de kale cijfers en gegevens die de cd-rom oplevert (“hoeveel keer en
waar komt Biekorf in het WNT voor? Uit welke jaargangen van Biekorf is het meeste
materiaal afkomstig?”), beter geïnterpreteerd kunnen worden (“wie is verantwoordelijk voor
de aflevering waarin het Biekorfmateriaal gebruikt werd? Hoe ligt het Biekorf-materiaal over
het gehele WNT verspreid?”). In deze bijdrage doe ik verslag van mijn pogingen om, vooral
op basis van de cd-rom en het genoemde Voorbericht, inzicht te krijgen in het Biekorf-gebruik
in het WNT. Ik presenteer daarbij eerst de cijfers omtrent het aangetroffen materiaal, waarna
ik probeer tot een interpretatie van de gevonden gegevens te komen.

1. Het gebruik van Biekorf in het WNT: feiten en cijfers

Het zoeken op de cd-rom van het WNT naar het voorkomen van de tijdschrifttitel ‘Biekorf’ en
het vervolgens verder ordenen van het gevonden materiaal, leverde o.m. volgende
vaststellingen op:

- het WNT telt 778 woordenboeklemma’s waarin Biekorf één of meer keer voorkomt;
- in totaal zijn daarbij 1124 citaten uit Biekorf gebruikt;
- Biekorf werd voor het eerst aangehaald in 1891 (in het lemma Goed) en voor het laatst in

1998 (in het lemma Zwol);
- de meest geciteerde jaargang van Biekorf is jrg. 39 (1933): 156 keer;
- de jaargangen 37 tot 41 (1931-1935) zijn, samen met jaargang 45 (1939), opvallend meer

gebruikt dan de andere jaargangen: 53 x (jrg. 37), 125 x (jrg. 38), 156 x (jrg. 39), 70 x
(jrg. 40), 41 x (jrg. 41) en 69 x (jrg. [p. 320] 45); dit geeft een totaal van 514, wat betekent
dat ca. 45 % van alle Biekorf-aanhalingen in het WNT uit deze 6 jaargangen afkomstig is;
alleen de jaargangen 6 (1895) en 12 (1901) komen hier wat het aantal citaten betreft,
enigszins bij in de buurt: resp. 48 x en 51 x;

- met uitzondering van de jrg. 72 (18 x), 75 (12 x) en 78 (34 x) komen de Biekorf-
jaargangen van na 1939 amper in het WNT voor;

                                                          
6 De eerste WNT-aflevering verscheen in 1864, de laatste in 1998. De bewerkingstijd is dus 134 jaar.
7 In 1995 was al een eerste cd-rom uitgebracht met daarop het WNT van A-Wreker.



- 28 jaargangen van Biekorf, waarvan de verschijningsjaren binnen de bewerkingstijd van
het WNT liggen, zijn met geen enkel citaat in het woordenboek vertegenwoordigd: jrg. 31
(1925), 44 (1938), 47-51 (1946-1950), 54-59 (1953-1958), 76 (1975-76), 79-80 (1979-
1980) en 87-98 (1987-1998);

De Biekorf-citaten die via de cd-rom gevonden zijn, moeten ook bekeken worden op hun
spreiding over het gehele WNT. Deze spreiding kan men aflezen in fig. 1 (bij deze figuur is
gebruik gemaakt van een tabel uit het Voorbericht bij het laatste WNT-deel, waarin de
verschillende delen van het woordenboek naar ouderdom geordend staan8). De tabel werd
door mij nog verder aangevuld met de derde kolom die aangeeft hoeveel keer Biekorf in het
betreffende deel aangehaald wordt; ook voegde ik in de eerste kolom, na het deelnummer van
het WNT, tussen haakjes het aantal afleveringen toe waaruit het betreffende deel is
samengesteld. 

Fig. 1: het aantal Biekorf-citaten in de verschillende WNT-delen (de delen staan daarbij
geordend naar ouderdom, niet naar alfabet).

Deelnr. ( +
afl.)

Traject Biekorf Periode

I   (13) a - ajuin 0 1864-1882
IV   (15) g - gitzwart 0 1872-1889
X   (15) o - ooilam 0 1869-1893
II1-2   (19)   akant - blutten 4 1881-1903
V   (15) glaasje - harspleister 8 1890-1900
III1  (12) bo - byzantijnsch 7 1892-1902
XI   (14) ooit - ozon 19 1894-1910
VI   (14) harst - izegrim 26 1901-1912
IX   (14) m - nymph 1 1904-1913
VIII1  (12)   kr - lichamelijk 2 1907-1916
III2-3   (19) c - fuut 8 1908-1920
VIII2  (12) licht - lyrisme 5 1917-1924
XIII   (15) riant - ruzing 3 1914-1924
VII1   (20) j - keurmede 5 1913-1926
XII1   (20) p - pletseren 8 1912-1931
XVI   (14) stri - tiend 2 1925-1934
XIV   (24) s - sroop 4 1920-1936
XV   (17) st - strever 5 1924-1941
VII2   (25) keurmeester - kozijn 58 1926-1941
XII2   (20) pletten - quoyer 62 1932-1949
Suppl. I   (18) a - azuursteen 27 1942-1956
XVII1   (21) tiende - trekken 115 1941-1960
XVIII   (16) v - ver- (IV) 66 1947-1958
XII3   (22) r - reren 53 1947-1971
XXI   (20) ves - vluwe 92 1957-1971
XVII2   (16) trekker - tzigane 63 1960-1979
XII4   (6) res - rhythmus 9 1972-1981
XIX   (21) ver- (V) - verhypotheken 16 1959-1982
XVII3   (22) u - uzeeren 44 1975-1984

                                                          
8 Omdat men bij de aanvang van het woordenboek startte met de bewerking van de letters A, G en O en van
daaruit verder ging, en omdat het ook later nog voorkwam dat de redactie tegelijkertijd op verschillende plaatsen
in het alfabet werkte, loopt deze chronologische volgorde niet steeds parallel met de alfabetische. [p. 321]



XXII   (15) vo - voorhoofds 19 1972-1986
XX1   (18) veriabel - verschheid 30 1982-1986
XXIII   (12) vr- - vuuster 26 1974-1987
XXII2   (12) voorhouden - voyant 14 1986-1987
XX2   (21) verschieden - verzworen 50 1986-1988
XXIV   (20) w - weel (II) 65 1988-1989
XXV   (20) weelde - wijbisschop 45 1989-1991
XXVI   (20) wijburger - wrekend 35 1991-1993
XXVII   (20) wreker (I) - zicht (III) 55 1993-1994
XXVIII   (20) zichtbaar - zugelen 35 1994-1996
XXIX   (15) zuid - zythum 38 1996-1998

[p. 322] Uit de tabel in fig. 1 blijkt ondermeer:

- elk WNT-deel dat verscheen na 1891 (het jaar waarin Biekorf voor het eerst in de
kolommen van het woordenboek opduikt, zie hierboven), bevat steeds materiaal uit het
tijdschrift;

- het aantal citaten uit Biekorf neemt flink toe vanaf het K-deel dat in de periode 1926-1941
bewerkt werd; daaraan voorafgaand steken ook het O- en H-deel uit resp. 1894-1910 en
1901-1912, qua Biekorf-gebruik opvallend uit boven de andere delen;

- het WNT-deel met het meeste Biekorf-materiaal is dl. XVII1, met 115 Biekorf-citaten; dat
met het minste is dl. IX, met slechts 1 Biekorf-citaat;

Op zich zeggen cijfers en tabellen natuurlijk niet alles. Ze worden wel wat sprekender
wanneer men uitzoekt of er in de gegevens uitsluitend willekeur, of toch een bepaalde
constante, een bepaalde evolutie te ontdekken valt en hoe die dan te verklaren is. Daartoe
kunnen de hierboven genoemde cijfers in enkele grafieken verwerkt worden, waaruit
gemakkelijker antwoorden op de gestelde vragen af te leiden zijn.

Fig. 2: WNT-citaten uit Biekorf, bekeken per Biekorf-jaargang
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De grafiek laat zien wat hierboven al opgesomd werd: welke jaargangen citaten leverden voor
het WNT en in welke mate ze dat deden; ook is meteen te zien uit welke jaargangen geen



materiaal in het WNT te vinden is. Vooral de diverse pieken springen hierbij in het oog en
dan in de eerste plaats de pieken voor de jaargangen 37-41 (1931-1935) en 45 (1939), die in
het midden gegroepeerd staan. De toename van de aandacht voor Biekorf-materiaal die daaruit
spreekt, valt in de WNT-geschiedenis samen met het aantreden van een nieuwe generatie
redacteuren9, die sterk hun stempel op het woordenboek zouden drukken en van wie in 1937
de eerste WNT-afleveringen verschijnen. Het gaat hierbij om een groep van eminente
lexicografen met o.a. C. Kruyskamp (bekend van ettelijke drukken van het Van Dale-
woordenboek), K. Heeroma en A. Crena de Iongh, maar vooral ook met de Gezellespecialiste
N. Bakker en de Vlaming [p. 323] F. de Tollenaere. Nog meer dan de generaties voor hen
willen ze aandacht besteden aan dialect en het niet-gestandaardiseerde Nederlands. Het ligt
dan ook voor de hand dat zij daartoe ook Biekorf intenser gaan excerperen en gebruiken, niet
in de laatste plaats onder impuls van Biekorf-lezer De Tollenaere zelf10.

Voor het feit dat uit de Biekorf-jaargangen van na jrg. 45 relatief weinig citaten
opgenomen werden kan men verschillende verklaringen geven. Uiteraard zijn deze jaargangen
minder vertegenwoordigd omdat ze verschenen toen het WNT in het alfabet al redelijk ver
gevorderd was, zodat alleen nog woorden voor opname in aanmerking kwamen die begonnen
met de tot dan toe nog niet bewerkte letters. Een tweede oorzaak is echter zeker ook dat de
redacties na W.O. II de nieuw verschijnende Biekorf-afleveringen niet langer meer consequent
excerpeerden. De genoemde vierde generatie ging na haar grote excerpeeractie rond jrg. 37-
41 en 45 blijkbaar niet op dat enthousiaste élan door en latere redacteuren lijken de historische
band WNT- Biekorf minder te hebben aangevoeld, ondanks het feit dat die al vanaf de eerste
Biekorf-jaargang bestond en op de persoonlijke contacten tussen Gezelle en WNT-ers als
Boekenoogen en (vooral) De Vreese terug te voeren was11. Een derde oorzaak, die trouwens
de tweede ook helpt te verklaren, is het feit dat in de tweede helft van de 20ste eeuw het
aantal bronnen voor het WNT flink groeide, zodat het belang van Biekorf voor de gebieden
waar het aanvankelijk woordmateriaal voor aanleverde (zie verder) dan ook logischerwijze
afnam. Dat van de jaargangen 54 tot 59 in het WNT geen spoor terug te vinden is, is geen
toeval, maar het gevolg van het prozaïsche gegeven dat juist deze jaargangen zowel in de
WNT-bibliotheek als in de Leidse Universiteitsbibliotheek ontbreken. De verklaring tenslotte,
waarom zo goed als geen materiaal uit de laatste 20 jaargangen van Biekorf gebruikt werd,
ligt in het simpele feit dat de systematische materiaalverzameling voor het WNT in 1976
definitief afgesloten werd. Alleen voor dialectwoorden en voor toevallig aangetroffen
belangrijke aanvullingen van het historische taalmateriaal werden nog wel eens
uitzonderingen gemaakt.

Andere pieken en piekjes die de grafiek laat zien vinden hun oorsprong meestal in
allerlei lexicologische informatie die de betreffende jaargangen van Biekorf te bieden hebben.
Het gaat daarbij dan vooral om specifieke dialectische en vaktalige woordverzamelingen of
om collecties van spreuken en zegswijzen. Zo steken jrg. 75 en 78 boven de andere uit
omwille van de aanwezigheid daarin van de collectie [p. 324] Westvlaamse Zantingen van L.
Devloo; uit jrg. 72 excerpeerde men vooral de Zantingen van M. Vermeulen (een

                                                          
9 De vele redacteuren die aan het WNT gewerkt hebben, worden traditioneel in vijf generaties onderverdeeld,
waarbij een “generatie” bepaald wordt door de aanwezigheid van bepaalde markante figuren of door de
invoering van redactionele afspraken die de inhoud van en de werkwijze aan het WNT sterk bepaalden. Globaal
genomen zijn de volgende generaties te onderscheiden: 1) de eerste generatie rond M. de Vries zelf (1864-1892),
de tweede met o.a. Kluyver, Beets, Boekenoogen en De Vreese (1892-1911), de derde (1911 - ca. 1940) met o.a.
Heinsius, Knuttel en Van der Meulen, de vierde (ca. 1940-1976) met o.a. Bakker, Kruyskamp en De Tollenaere
en de vijfde (1976-1998), die het WNT afgerond heeft. De scheidslijnen tussen de verschillende generaties zijn
niet steeds even scherp te trekken: soms behoren redacteuren zowel tot de ene als tot de daarop volgende
generatie.
10 Dit baseer ik o.m. op persoonlijke mededelingen van dr. De Tollenaere en dr. Bakker.
11 Zie Negentien Leidse Gezellebrieven 355-357, 359-361, 367-368 en 381-382.



spreukencollectie) en de Taalaantekeningen van K. De Busschere; uit jrg. 43 de
Westvlaamsche Zanten van J. De Langhe; uit jrg. 9 de "vlaamsche woorden en spreuken" die
door G.V.d.P. bijeengebracht waren. Voor bepaalde vaktalige terminologie werd een beroep
gedaan op jrg. 45 (touwslagerij), jrg. 43 (zijdeweverij), jrg. 41 (blekerij), jrg. 41 en 6
(visserij), jrg. 40 (vlasbewerking en molenaarstermen), jrg. 38 en 16 (vuurwerkfabrikatie12),
jrg. 17 (uurwerkmakerij), jrg. 14 (imkerij) en jrg. 12 (zoutziederij). Ook dit is uit de grafiek af
te lezen. M.b.t. de populaire Biekorf-jaargangen uit de jaren '30 kon bovendien vastgesteld
worden dat ook de dialectisch gekleurde volksverhalen van G. Baert en vooral K. De Wolf de
WNT-excerpenten aanspraken: tientallen citaten eruit hebben uiteindelijk een plaats gekregen
in de kolommen van het woordenboek.

Fig. 3: het Biekorf-gebruik bekeken over de gehele WNT-bewerkingsperiode
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De hier bovenstaande grafiek is in feite de grafiek horend bij de tabel uit fig. 1. De grafiek is
echter preciezer en geeft per bewerkingsjaar van het WNT aan hoeveel materiaal men uit
Biekorf gebruikt heeft. Het leeuwendeel van de Biekorf-citaten is, zoals ook [p. 325] reeds
n.a.v. de tabel opgemerkt werd, duidelijk aan te treffen in de WNT-delen die in de laatste vijf
decennia tot stand gekomen zijn. Dit is logisch: voor de woorden die toen bewerkt werden
kon uiteraard al op meer Biekorf-jaargangen een beroep gedaan worden dan voor woorden die
in het begin van de 20ste eeuw geredigeerd zijn. Toch is er ook nog wat meer aan de hand.
Immers, wanneer dit de enige verklaring zou zijn voor het grote verschil tussen de linker- en
de rechterhelft van de grafiek, dan zou de toenemende beschikbaarheid van Biekorf-

                                                          
12 Een merkwaardige verzameling vuurwerktermen biedt de reclamefolder, door Guido Gezelle opgesteld voor
zijn broer en vuurwerkmaker Romaan Gezelle, en uitgegeven door V.M. in Biekorf 38, 378-381.



jaargangen moeten zorgen voor een keurig naar rechts oplopende lijn, en dat is nu niet het
geval.

Het aantal gebruikte citaten per jaar hangt natuurlijk ook rechtstreeks samen met het
aantal afleveringen dat er van het WNT in het betreffende jaar gepubliceerd werd. Hoe meer
afleveringen in een bepaald jaar verschenen, hoe groter uiteraard de kans dat er ook wel
ergens Biekorf-materiaal in verwerkt zal zitten. Dit verklaart al voor een deel de “Biekorf-
dichtheid” die aan de uiterste rechterzijde van de grafiek te zien is. In de jaren 1891-1978
verschenen er nl. gemiddeld 3 tot 7 afleveringen per jaar13 (met af en toe een uitschieter van 8
of 9 stuks), maar in de jaren na 1978 gaat het in stijgende lijn: in 1979-1982 9 of 10
afleveringen per jaar, in 1983-1985 11 tot 13 en  in 1986-1988 16 of 17; daarna volgen nog 11
of 12 afleveringen in 1989-1996, 10 in 1997 en, als afsluiter, in 1998 de finale aflevering. Het
toegenomen debiet in de jaren tachtig en negentig had uiteraard gevolgen voor het aantal
Biekorf-citaten dat voor elk van die jaren geregistreerd is. Wanneer men nu een correcter
inzicht wil krijgen in het belang dat WNT-redacteuren door de tijd heen bij hun
woordenboekswerk hechtten aan Biekorf, dan vertekent de factor van het sterk wisselende
aantal afleveringen per bewerkingsjaar het beeld op een hinderlijke manier. De cijfers die aan
de basis liggen van de grafiek in fig. 3 voldoen dus eigenlijk niet: het inzicht wordt pas
zuiverder wanneer men niet meer kijkt naar de hoeveelheid Biekorf-materiaal per
bewerkingsjaar, maar wel naar het aantal Biekorf-citaten dat in elk bewerkingsjaar per
aflevering gebruikt werd, en dit dus los van het feit of er veel of weinig afleveringen
verschenen. Pas op die manier lukt het om de redacteur in de ziel te kijken m.b.t. de waarde
die hij aan Biekorf toekende. Op basis van het jaartal + het aantal Biekorf-citaten van dat jaar
(zie fig. 3), en het aantal afleveringen van dat jaar (af te leiden uit de gegevens in het
Voorbericht van het laatste WNT-deel – zie hierboven) is het eenvoudig om het gemiddelde
Biekorf-gebruik per aflevering voor een bepaald jaar te berekenen. Dit levert een derde
grafiek op: [p. 326]

Fig. 4: het gemiddelde aantal Biekorf-citaten per aflevering in de diverse bewerkingsjaren
van het WNT
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Uit deze grafiek is op te maken dat het weer de redacteursgeneratie met N. Bakker en
F. de Tollenaere is, die het hoogste gemiddelde aan Biekorf-citaten per aflevering verwerkt (3
tot 7), terwijl de daaropvolgende generatie slechts 1 tot 3 haalt (uitzondering: 1988 met bijna

                                                          
13 Met uitzondering van de jaren 1944-1946, toen vanwege de oorlogsomstandigheden geen WNT-afleveringen
gedrukt konden worden.



4). Het piekje in de jaren 1899-1907 (1 à 2 Biekorf-citaten per aflevering) is toe te schrijven
aan het redactionele werk van vooral A. Beets en G. Boekenoogen, die meer dan hun
toenmalige collega's uit Biekorf citeerden. Boekenoogen correspondeerde met Gezelle in de
jaren '90 van de 19de eeuw14; het is dan ook niet ondenkbaar dat deze contacten met de
stichter van Biekorf hem bij zijn WNT-werk ontvankelijker maakten voor dit Gezelle-
gebonden tijdschrift. Voor Beets zie ik niet meteen een aanwijsbare aanleiding die bij hem,
meer dan bij zijn collega's, een welwillende houding t.o.v. Biekorf zou kunnen verklaren15.

2. De Biekorf-citaten in het WNT inhoudelijk bekeken

Bij de verklaring van de grote en kleine pieken in de grafiek van fig. 2 hiervoor, is al kort
ingegaan op de inhoudelijke kant van de [p. 327] meer dan 1100 Biekorf-citaten in het WNT.
Daar bleek dat een excerpent vooral aandacht kon hebben voor strikt dialectische woorden of
voor vaktaal; ook zegswijzen of spreuken (goed voor 150 cit.) waren populair. Toch dekken
deze drie vlaggen niet de gehele lading van het in Leiden gebruikte Biekorf-materiaal. Zo kon
het WNT bij het geven van bepaalde volkskundige informatie of terminologie ook wel zijn
voordeel doen met illustrerende aanhalingen uit Biekorf: men zie b.v. de gegevens uit Biekorf
over diverse gebruiken bij processies, te vinden i.v. Processie (Biekorf 38) en Reus (Biekorf
13), over bepaalde volksgeneeskundige recepten i.v. Tisanewortel (Biekorf 39), over
begrafenisrituelen bij Uitvaartkoek (Biekorf 27) of, i.v. Zwaan, over de zwaan als gevelteken
(Biekorf 26). Een enkele keer bood Biekorf het WNT ook bruikbare mythologische
informatie, men zie b.v. i.v. Woedend de verbinding het woedende heer waarmee eertijds een
bepaalde groep gezamenlijk optredende geesten aangeduid werd (Biekorf 16).

Waardevol voor het WNT was Biekorf regelmatig ook op het gebied van historisch
taalmateriaal. Bij bijna een vijfde van alle Biekorf-aanhalingen (200 cit.) gaat het om citaten
uit historische teksten die in de loop der jaren in Biekorf uitgegeven zijn. Meer dan de helft
daarvan (114 cit.) is afkomstig uit 16de-eeuwse teksten, ca. 45 uit 17de-eeuwse en ca. 40 uit
18de-eeuwse teksten. Interessant hierbij is, dat het Biekorf-materiaal het WNT daarbij
dikwijls de oudste aanhaling bezorgt (een 70-tal keer), of de jongste (een 50-tal keer). Een
mooi voorbeeld hiervan16 biedt het WNT-citaat uit 1673 (gehaald uit Biekorf 64) bij het
woord Zuidwester (= het speciale hoofddeksel van zeevissers, waarvan de achterrand tot in de
nek reikt). Tot voor de bewerking van dit woord in het WNT, was de oudst bekende
vindplaats van dit woord in het Nederlands een citaat uit de Camera Obscura van Nicolaas
Beets uit 1841; men ging er daarbij van uit dat zuidwester beschouwd moest worden als een
leenvertaling uit het Engels (south wester), waar het inderdaad enkele jaren vroeger, in 1836,
voor het eerst opgetekend was. Door de vroege Biekorf-vindplaats dient men er nu ook
rekening mee te houden dat zuidwester wel eens een oorspronkelijk Nederlands woord zou
kunnen zijn. De stelling van de leenvertaling uit het Engels mag daarom echter niet
uitgesloten worden17, alleen zou de ontlening uit het Engels dan wel veel eerder plaats
gevonden hebben dan men tot voor [p. 328] kort dacht en, een tweede gevolg, het Engelse
woord south wester zou dan natuurlijk ook een flink stuk van voor 1836 dateren, een gegeven

                                                          
14 Zie Negentien Leidse Gezellebrieven, p. 352-357.
15 M.b.t. deze A. Beets kan op deze plaats misschien iets rechtgezet worden. In het hiervoor genoemde artikel
over de Gezellebrieven werd op p. 360 vermeld dat Beets het woord klakspaan, waarvoor Gezelle (via De
Vreese) vrij uitvoerige gegevens aan de WNT-redactie bezorgd had, niet voor opname in het WNT selecteerde
toen hij het K-materiaal bewerkte. Dit is niet correct. Hij nam het wel op, als samenstelling bij het lemma
Klakken (I), weliswaar zonder Gezelles informatie maar wel met een citaat uit Biekorf (Biekorf 1, 267).
16 Voor nog enkele andere voorbeelden zie men het tweede onderdeel van de bijlage achteraan dit artikel.
17 Het woord werd aangetroffen in een 17de-e. boedelinventaris van een  Blankenbergse visser; kusttaal en
kustdialect aan deze zijde van het kanaal vertonen al eeuwen invloed van het Engels.



dat tot nu toe nog niet beschreven staat in de Engelse algemene of etymologische
woordenboeken.

Biekorf werd vaak ook gebruikt als leverancier van 'gewoon', d.i. niet strikt als dialect
of historisch te markeren taalmateriaal. Bij die woorden gaat het dan meestal om woorden met
een meer Zuid-Nederlandse of puristische inslag (b.v. prondelmarkt voor rommelmarkt,
toldienst voor douanedienst, tuimelwoord voor anagram, uitbaten voor exploiteren, naar de
vaantjes voor onherroepelijk verloren, vaderlandsliefde voor patriotisme, zanting voor het
verzamelen of voor collectie, zingenschap voor cantate). Toch maakte men, meer dan men
misschien zou verwachten, ook wel voor de beschrijving van het Algemeen Nederlands
gebruik van Biekorf: zo werden bij de illustratie van het 'gewone', ongemarkeerde gebruik van
woorden als dar, duig, kooi, processie, rationalisme, renaissance, trapladder, verzenden,
walhalla of ziel citaten uit Biekorf gebruikt.

De ‘zwaarte’ van het illustrerende Biekorf-materiaal, vergeleken met de rest van de
citaten die in het WNT werden verwerkt, kan men afwegen aan de belangrijkheid van dat
materiaal binnen een woordenboekslemma. Hierboven is al kort gesproken over het belang
van Biekorf als leverancier van de oudste of de jongste vindplaats van een woord of betekenis.
Men kan verder o.m. ook uitzoeken of Biekorf-citaten er misschien voor gezorgd hebben dat
er bepaalde betekenissen, betekenisnuances of zelfs complete woorden toegevoegd konden
worden aan de gigantische collectie woordbeschrijvingen van het WNT. Er zijn in het WNT,
op basis van die ca. 1100 Biekorf-citaten, inderdaad verschillende betekenissen en ook
verschillende woorden te vinden die exclusief met gegevens uit Biekorf geboekstaafd staan.
Het gaat hierbij in het totaal om een tiental trefwoorden (woordenboekslemma’s), 145
subtrefwoorden (afleidingen of samenstellingen die in het WNT niet apart, maar binnen
grotere lemma's beschreven staan18), 55 spreuken of zegswijzen en om een 125 betekenissen
of betekenisnuances binnen ook algemener gebruikte (sub)trefwoorden. Een aantal
voorbeelden van deze [p. 329] verschillende categorieën van 'Biekorf-unica' zijn
samengebracht in de Bijlage achteraan dit artikel.

De Biekorf-citaten werden in het WNT echter niet alleen gebruikt ter illustratie van
b.v. betekenissen of spreekwoorden. Een 50-tal keer gaat het ook om strikt informatief
materiaal dat aan de WNT-redactie bijkomende inlichtingen verschafte over de etymologie,
de spreiding, het gebruik of de spel- en vormvariatie van bepaalde woorden. Op die manier
konden b.v. extra gegevens geboden worden over het gebruik van de beklemtoonde en
onbeklemtoonde vormen van de voornaamwoorden wij/we en zij/ze (op basis van een artikel
van J. Craeynest in Biekorf 14), over de nevenvormen bij piempampoentje ‘lieveheersbeestje’
(Biekorf 4), ra (Biekorf 45), tred (Biekorf 37), vijt ‘ontsteking aan een vingertop, fijt’ (Biekorf
38), walkuren (Biekorf 16) en wij (Biekorf 17); over de herkomst van korenmaand ‘augustus’
(Biekorf 2), verontschamelen o.a. ‘schamel doen worden’ (Biekorf 78) en verprillen o.a.
‘opfleuren, verkwikken’ (Biekorf 84); over het gebruik en de spreiding van gouw (Biekorf 2),
hil ‘hoogte, heuvel’ (Biekorf 4), verjuis ‘druif’ (Biekorf 65), volzeggen ‘in zijn geheel of ten
einde toe uitspreken’ (Biekorf 14), en winnebrood ‘iemand die beroepshalve vlees en vis van
de markt naar het huis van de koper draagt’ (Biekorf 67). Een enkele keer zette informatie uit
Biekorf de wetenschappers hierbij ook op het verkeerde been. Zo beweerde A. Beets in een
klein artikel op p. 257-258 van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 11
(1892), weliswaar met enige omzichtigheid, dat in het woord zetpil het eerste deel wel eens
                                                          
18 De praktijk in het WNT is om niet elk woord als aparte woordenboeksingang te presenteren. De beschrijving
van het grootste deel van de samenstellingen en afleidingen is dan ook achteraan bij het grondwoord (simplex) te
vinden; alleen wanneer de samenstelling of afleiding als woord belangrijk genoeg bevonden werd (omwille van
zijn gevarieerdere betekenisaspecten bijvoorbeeld, of omwille van het feit dat het zelf ook weer afleidingen en
samenstellingen had) werd het als een apart trefwoord opgenomen. Zo is b.v. het woord Tuinhok in de reeks
samenstellingen achterin het lemma Tuin te vinden, woorden als Tuinhuis of Tuinier, waar lexicografisch meer
over te melden valt, zijn daarentegen wel als apart trefwoord behandeld.



het mnl. set 'achterste, anus' zou kunnen zijn en dus niet beschouwd diende te worden, zoals
lexicografen voor hem dachten, als de stam van het werkwoord zetten (in de bet. 'op de
vereiste wijze aan- of inbrengen'). Beets opperde zijn mogelijke etymologie in navolging van
Gezelle in Loquela, en na lectuur in Biekorf 3, waar op p. 127 over zetwormen,
‘ingewandswormen’ gesproken werd (die etymologisch inderdaad met het mnlse. set
verbonden moeten worden). Zijn verklaring werd vervolgens overgenomen in alle
etymologische woordenboeken die na 1892 het licht zagen, onlangs nog in 1997, in de
nieuwste editie van Van Dales Etymologisch Woordenboek. In het WNT-deel waarin zetpil
behandeld wordt (dl. 27, verschenen in 1994), werd echter eindelijk aannemelijk gemaakt dat
de etymologische uitleg van zetpil als samenstelling bij het werkwoord zetten
wetenschappelijk een stuk sterker is dan het etymologisch verhaal van Beets (en Gezelle)19. 

3. Viaenes Kleine verscheidenheden

Wanneer men op zoek gaat naar het Biekorf-gebruik in het WNT, moet men naast het
tijdschrift eigenlijk ook nog een tweede WNT-bron in het onderzoek betrekken.Vanaf 1982
werden voor het woordenboek nl. ook Viaenes Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen
(1300-1650) op bruikbaar woordmateriaal nagekeken. Het gaat bij deze Kleine
verscheidenheden om lexicografische notities die Viaene publiceerde in de jaargangen 61-75
van Biekorf. Deze notities bestonden uit commentaren bij woorden die Viaene optekende uit
diverse teksten waarvan hij vastgesteld had dat ze, ondanks het feit dat ze in de Bouwstoffen
bij  het Middelnederlands Woordenboek van Verdam (het MNW) als brontekst genoemd
stonden, destijds toch niet voor dit MNW geëxcerpeerd waren. In de jaren '70 werden Viaenes
kleine, los verschenen woordstudies in een beperkte oplage gebundeld in drie deeltjes Kleine
verscheidenheden (samen 308 blz.), die vervolgens ook in het WNT gebruikt zouden worden
als een nieuwe, zelfstandige bron.

Net zoals we in paragraaf 1 hiervoor gedaan hebben m.b.t. het Biekorf-gebruik in het
WNT, moeten we ook nu de cijfers en gegevens verzamelen omtrent de aanwezigheid van de
Kleine verscheidenheden in het WNT. Via het zoeken op de cd-rom van het WNT naar de
afkortingen Kl. Verscheidenheden, Kl. Verscheidenh. of (vooral) Kl. Versch. (de drie
aanduidingen van Viaenes collectie in het woordenboek), en na het verder categoriseren van
de gevonden zoekresultaten, krijgen we de volgende gegevens boven water:

- de Kleine verscheidenheden zijn voor het eerst in het WNT aangehaald in het lemma
verhuizen (1982), voor het laatst in het lemma wol (1992);

- er zijn 35 woordenboeklemma’s waarin Viaenes collectie één of meer keer voorkomt;
- in totaal zijn daarbij 41 citaten uit de Kleine verscheidenheden gebruikt;
- het gaat zo goed als steeds (d.i. in 38 van de 41 aanhalingen) om 16de-eeuws materiaal;
- het WNT telt 2 trefwoorden en 12 subtrefwoorden (afleidingen of samenstellingen, zie

voetnoot 16) die uitsluitend op basis van het materiaal uit de Kleine verscheidenheden
beschreven zijn (zie de Bijlage);

- 15 keer is een citaat uit de Kleine verscheidenheden ook het oudste citaat in het WNT.

Aangezien het materiaal uit de Kleine verscheidenheden, zoals gezegd, van oorsprong gewoon
Biekorf-materiaal is, betekent dit alles wel dat we enkele eindcijfers betreffende het gebruik
van Biekorf in het WNT wat moeten bijstellen: [p. 331]

                                                          
19 In de laatste druk van het Etymologisch woordenboek van J. de Vries en F. de Tollenaere (Het Spectrum,
1997) is het WNT-standpunt m.b.t. deze etymologie voor het eerst overgenomen. [p. 330]



- het WNT telt nu in het totaal 813 lemma’s met materiaal uit Biekorf (778 uit B, 35 uit
KV);

- daarbij zijn 1165 citaten gebruikt (1124 uit B, 41 uit KV);
- 11 trefwoorden (9 uit B en 2 uit KV) en 157 subtrefwoorden (145 uit B en 12 uit KV) zijn

in het WNT uitsluitend op basis van Biekorf-materiaal beschreven.

4. Conclusies 

In deze bijdrage hebben we geprobeerd inzicht te krijgen in het gebruik van Biekorf als bron
van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Dankzij de cd-rom van het gehele WNT kan
men daartoe de basisgegevens verzamelen via enkele simpele zoekvragen. Misschien zijn de
resultaten getalsmatig niet echt spectaculair te noemen wanneer men ze afzet tegen de grote
aantallen waar het in het WNT vaak om gaat: Biekorf-materiaal is ‘slechts’ terug te vinden in
een 800 van de ca. 97.000 WNT-lemma’s, ‘amper’ een 160 van de ca. 230.000
subtrefwoorden in het WNT zijn op basis van Biekorf opgenomen, en ‘niet meer dan’ 1165
van de ca. 1.300.000 WNT-citaten zijn uit Biekorf gehaald20. Het Biekorf-materiaal is in zijn
kwantitatieve beperktheid echter wel kwalitatief ‘zwaar’ of belangrijk materiaal, omdat zowat
een op de drie Biekorf-citaten niet louter illustreert, maar ook in enig opzicht iets extra’s
toevoegt aan het WNT (zie paragraaf 2). Dat is een gemiddelde dat flink hoger ligt dan bij de
doorsnee WNT-bron. Deze constatering geldt nog in grotere mate voor Viaenes Kleine
verscheidenheden, waar 31 van de 41 in het WNT opgenomen citaten (75 %) het
woordenboek op een of andere manier met belangrijke extra gegevens verrijken.

Inhoudelijk kon vastgesteld worden dat een WNT-excerpent Biekorf aanvankelijk
beschouwde als een bron voor (1) vindplaatsen voor de algemenere (Zuid-)Nederlandse
woorden, waarin (2) ook nog eens veel vaktalig, historisch, idiomatisch21 en dialectisch [p.
332] taalmateriaal aan te treffen was. In de loop der tijd verschoof de aandacht echter vooral
naar dit tweede luik en spitste men zich bij het excerperen vooral toe op de woordenschat in
de historische teksten die in Biekorf uitgegeven werden en op het dialectisch en idiomatisch
materiaal, dat door diverse Biekorf-medewerkers vaak in eigen collecties bijeengezet was. Bij
de bewerking van het WNT werden op die manier in het totaal 72 van de 97 Biekorf-
jaargangen die in de bewerkingstijd van het WNT gepubliceerd werden, gebruikt, zij het niet
alle even intensief: zoals uit grafiek 1 blijkt, zijn ca. 45 % van alle Biekorf-citaten in het WNT
afkomstig uit de jaargangen 37-41 en 45.

De belangrijkste uitkomst van ons onderzoek lijkt me echter dat we een scherper beeld
konden schetsen van een relatie die meer dan 100 jaar beslaat, en van de wijze waarop deze
relatie gedurende die lange periode onderhouden werd. Aanvankelijk was Biekorf hierbij een
van de verschillende kritische volgers in Vlaanderen van de werkzaamheden van het WNT,
meer bepaald m.b.t. de verwerking van Vlaams materiaal in de woordenboeksartikelen.
Daarna, vooral na een persoonlijke noodkreet van Willem de Vreese aan het adres van Guido
Gezelle zelf22, werd het WNT de initiatiefnemende partij in de relatie: het woordenboek kreeg
langzaam aan meer oog voor Biekorf als een bruikbare Vlaamse bron en Biekorf-materiaal
kon dan ook regelmatiger in de kolommen van het WNT teruggevonden worden. De meest
                                                          
20 De totaalcijfers van de subtrefwoorden en van de citaten in het WNT die hier genoemd worden, zijn gebaseerd
op een aantal steekproeven, uitgevoerd door F. Moerdijk bij de samenstelling van zijn Handleiding (zie noot 3)
en aldaar op p. 21 onder voorbehoud gegeven; het totaalcijfer voor het aantal lemma’s is wel vrij precies vast te
stellen op basis van de digitale bestanden die gebruikt werden voor de cd-rom van het WNT en die bewaard
worden bij het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden; in die bestanden heeft elk lemma zijn eigen
codering, wat het maken van een precieze berekening natuurlijk eenvoudig maakt (de subtrefwoorden en de
citaten hebben in die bestanden jammer genoeg nog geen eigen codering).
21 Het gaat hierbij dan vooral om (dialectisch gekleurde) spreekwoorden en zegswijzen.
22 Zie Negentien Leidse Gezellebrieven, 366-368.



intense periode in de verhouding Biekorf – WNT viel daarbij onmiskenbaar samen met de
werkzaamheden van de vierde generatie WNT-redacteuren, waarschijnlijk o.m. omdat
“Biekorf-” en “Gezelle-minded” wetenschappers zoals F. de Tollenaere en N. Bakker precies
van deze generatie deel uitmaakten. Het was onder deze generatie dat Biekorf (en dan vooral
de jaargangen 37-41 en 45) grondig geëxcerpeerd werd, het was ook bij deze generatie dat
gemiddeld het meeste Biekorf-materiaal in de WNT-afleveringen terug te vinden was.

Het WNT werd in 1998 afgerond. Dat hoeft echter niet het einde van de relatie Biekorf
– WNT te betekenen. Thans is bij het INL nl. een project gestart waarbij o.m. gepoogd zal
worden om alle WNT-delen meer op eenzelfde niveau te brengen en om in de meest storende
leemten in het woordenboek te voorzien23. Mochten beide partners het zinvol vinden om hun
meer dan honderdjarige relatie voort te zetten, dan kan het ook voor dit WNT-vervolgproject
nuttig zijn om in Biekorf-jaargangen naar bruikbaar materiaal te zoeken. [p. 333] Rekening
houdend met de doelstellingen van dit project mag verwacht worden dat, wanneer men nog
van Biekorf gebruik zal maken, men zich daarbij waarschijnlijk vooral op het historische
materiaal zal richten (de Kleine verscheidenheden van Viaene zouden daarbij alvast zeer
bruikbare en gemakkelijk bereikbare aanvullingen kunnen bieden). Het lijkt me in dat opzicht
dan ook voor Biekorf in ieder geval aangewezen om ook nog na jaargang 100 ruimhartig
plaats te blijven bieden aan de uitgave van allerlei historisch tekstmateriaal zoals dat in het
verleden steeds gebeurd is.

BIJLAGE: 

1. Een selectie uit alles wat in het WNT uitsluitend op basis van Biekorf (B) en de Kleine
verscheidenheden (KV) opgenomen werd  

a) Idiomatisch taalgebruik (vaste verbindingen en zegswijzen):
Zo goed als brood (B 1) - Die het graan verdient, krijgt het kaf  (B 11) - Als hadde komt is
hebbe te late (B 9) - 
Die zijn hof wel wiedt, gebuur zijn fouten niet en ziet (B 9) - Uitstel is kwijtspel (B 75) –
Een keer verstoelen (= van stoel veranderen), om te verkoelen (B 11) - 't Lijkt de heele
wereld, maar het is maar een halve parochie (= bedrieglijk voorkomen of bluf; B 78) -
Wind in den Zuiden, water voor de puiden  (B 28) - Je zou er zakken bij drogen (gezegd
bij onsamenhangende of onbenullige praat; B 78) - Zijn pijp uitkloppen (= sterven; B 39)
- Vliegende maandag (= het begin van W.O. I; B 23) - Witte ruiter (= luis; 17de e.; B 77)
- Zijn tijd verzeulen (= verspillen; B 78) - Zich een zate zetten (= gaan zitten; B 39).

Hierbij ook diverse zg.“zei-spreuken” (alle uit B 39):
Rekent en telt, zei de vent, en hij gaf zijn wijf een oortje - 't Is kwâ water, zei de reiger, en hij
peurde in den mestput - Vive la vink! zei de Waal, en hij had een uilenjong in zijn slagmuit -
Een ambacht is een goe' zate, zei de wever, en hij zat op nen hekel - Bloed trekt, zei de vent,
en hij liep achter zijn zwijn - Zulk volk, zulke wierook, zei de pastor, en hij wierookte met een
uil.

b) Trefwooorden:
Duizen (= bijvorm van deinzen; B 6) - Klets (= kaal; B 10) - Koppage (= bemanning; B 43) -
Puis (= bep. scheepsemmer; B 6) - Tramalie (= soort visnet; B 39) - Tingel (= netelende kwal;

                                                          
23 Op de website van het INL (http://www.inl.nl) is onder “Projecten” meer informatie over dit project te vinden.



B 39) - Trotsade (= spiraalvormig gewonden draad, streng of bundel, torsade; 16de e.; B 16) -
Verbindlooden (= van nieuw bindlood voorzien; 16de e.; B 67) - Verboezemen (een keurs of
jakje een nieuw boezemstuk geven; 16de e.; KV) - Verwassen (= van nieuw was voorzien;
16de e.; KV) - Wroedig (= verwoed; B 39).

c) Subtrefwoorden (afleidingen en samenstellingen die niet als apart lemma opgenomen
werden):
[p. 334]
Astzetter (B 39) - Dankprocessie (B 38) - Heilboodschap (= evangelie; B 12) - Hommelvocht
(= bier; Gezelle, aangehaald in B 12) - Klakspaan (B 1) - Kokkebrokken (= samen op een
spaarzame wijze het huishouden voeren; Gezelle in B 7) - Konijnenpijp (B 45) - Kontekletser
(= slipjas; B 39) - Kosterigge (= kosteres; 16de e.; B 41) - Kuiperstiel (B 12) - Ossenprikkel (=
stok om ossen voort te drijven; B 13) - Processiestrooisel (B 38) - Processiestraat of -weg
(16de en 18de e.; B 38) - Prutselwerk (= gepeuter; B 13) - Taalminnend (B 4) – Tipzak (B 37) -
Tongvast (= in iemands spraakgebruik verankerd; B 37) - Tovergebed (B 24) -
Toveressenkant (= kant die heel moeilijk is om te maken; B 38) - Toveressenteken (= teken
waaruit men de aanwezigheid van tovenaressen kan afleiden; B 30) - Treurpaneel (=
geschilderde Ecce Homo; B 25) - Uitsluierachtig (= geneigd tot uitstellen; B 11) -
Verbindingsvaart (B 39) - Verhuiswagenaar (16de e.; KV) - Vermaarblad (= reclamefolder; B
12) - Vestekaarter (B 37) - Vliegkundig (= aërotechnisch; B 23) - Voetluis (= teek; B 20) -
Vooropstelling (= premisse; B 17) - Vroegmorgen (B 17) - Vuilniskarlieden (1820; B 84) -
Wagenwijte (16de e.; KV) - Wapenronde (= glasraam met een gebrandschilderd blazoen; 16de

e.; KV) - Werkige (= kantwerkster; ook: werkster; B 13) - Wroedzak (B 38) - Waskegel,
zwermkoorts, zwermzuchtig (= imkertermen; B 14).

d) Betekenissen en betekenisnuances:
Afsteken: te vroeg kalven (B 43) – Buisen: de beweging van het schip van achter naar voren
(B 6) - Hiep: lijsterbes (B 13) - Opmooien: verfraaien (B 10) - Smeet: een bep. hoeveelheid
van iets (B 1) - Traam: elk van de veren van een bril (B 39) - Uitlaarzen: uitdrinken (B 39 en
41) - Vadde: bang, laf (1809; B 45) - Verzenden: doorseinen (B 16) - Voorzienigheid:
verwachting, vooruitzicht (B 38) - Wielrijder: wielrenner (B 19) - Wit: ongeverfd, blank (B
30) - Zwermer: zwermende bij (B 14).

2. Een selectie uit de Biekorf-citaten in het WNT, die de oudste vindplaats van een woord of
betekenis bieden en die daarbij ook nog eens minstens 100 jaar ouder zijn dan het tweede
WNT-citaat van dat woord:

Putmaker: grafdelver (16de e.; B 38) - Repareren: gerepareerd worden (18de e.; B 45) -
Strangeljoen: zekere veeziekte (16de e.; B 40) - Tranche: plak, moot (16de e.; B 40) - Venten:
bier of wijn verkopen (17de e.; B 7) - Verneersen: een lagere prijs stellen voor de uitvoering
van een bepaald werk (16de e.; B 39) - Verpikken: opnieuw met pik besmeren of dichtmaken
(16de e.; KV) - Verstrooien: van vers stro voorzien (16de e.; KV) - Vertinnen (16de e.; B 66) -
Vierponder: iets dat vier pond weegt (17de e.; B 16) - Voortbloeien (16de e.; B 53) - Wafelbak
(18de e.; B 83) - Weegluis: wandluis (16de e.; KV) - Wijte: tenen mand (16de e.; KV) - Wind:
recht om een windmolen te exploiteren (16de e.; KV) - Wiskundige (17de e.; B 11) -
Witwerker: kleinsmid, bankwerker (16de e.; KV) - Zuidwester (17de e.; B 64).

[Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Biekorf, Westvlaams archief voor geschiedenis,
archeologie, taal- en volkskunde, jg. 100 (2000), p. 316-334.]
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