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Matthias de Vries als neologist 
 
 
door Rob Tempelaars 
 
In brede kringen gebruikelike woorden, vooral in de dagelikse omgang, worden niet zo licht 
uitgeworpen. Dat er van zulke pogingen invloed kàn uitgaan, blijft mogelik: de tegenwoordige 
taalkunde gelooft niet meer dat het individu onmachtig staat tegenover een zich spontaan 
ontwikkelende taal. Het hangt er maar van af, wèlk individu zijn invloed doet gelden, en over 
welk gezag hij beschikt. 
C.G.N. de Vooys, Verzamelde taalkundige opstellen. Twee bundel (Groningen en Den Haag 
1925), p 27. 
 
In de tweede en derde aflevering van de reeks Vriesiana voerden we Matthias de Vries 
ten tonele als maken en/of propagandist van de nieuwe woorden wieler, wieleren en 
wielenaar, respectievelijk postbewijs en postblad.1 Met die stukjes als uitgangspunt 
worden in deze aflevering de opvattingen van De Vries als neologist samengevat en 
geëvalueerd. De vraag is: welke maatstaven legde Matthias de Vries aan voor het 
creëren van neologismen en hoe verhouden die criteria zich tot zijn taalkundige 
opvattingen? 
 
De criteria 
Men behoeft geen groot tekstwetenschapper te zijn om op basis van de brief die De Vries op 
1 september 1869 aan het Leidsch Dagblad schreef tot een voorlopige analyse van De Vries' 
opvattingen in dezen te komen. Als ik het goed zie, verwoordde hij daarin achtereenvolgens 
(soms expliciet, soms wat meer impliciet) de volgende criteria: 
1. Het woord moet 'Nederlands' zijn. Voorbeeld: vélocipède dient vervangen te worden door 
een Nederlands equivalent. 
2. Het woord dient geschikt te zijn om als eerste lid in samenstellingen dienst te doen. 
Voorbeeld. vélocipède wordt afgekeurd, omdat het zich niet leent om als eerste lid in 
samenstellingen te fungeren. 
3. Het woord moet zodanig gekozen zijn dat het in de volksmond niet verbasterd kan worden. 
Voorbeeld: vélocipède is niet geschikt, omdat het gemakkelijk tot bijvoorbeeld vloospeet 
verbasterd kan worden. 
4. Het gekozen woord dient een der meest kenmerkende eigenschappen te benoemen. 
Voorbeeld: zoals vlieg, de kenmerkende eigenschap van vliegen aanduidt, duiden wieler en 
wieleren op de wielen die zowel voor het toestel als de handeling in hoge mate kenmerkend 
zijn.  
5. Het woord moet zo gekozen worden dat het niet tot verwarring aanleiding kan geven; 
daarom moet het woord voor de nieuw te benoemen zaak bij voorkeur geheel nieuw en dus niet 
polyseem zijn. Voorbeeld: het woord wieler is geheel nieuw en sluit derhalve geen andere 
betekenis in die tot verwarring zou kunnen leiden. 
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6. Het woord dient bij voorkeur bij een Nederlands grondwoord aan te sluiten. Voorbeeld: 
wieler sluit op gelukkige wijze aan bij het al bestaande grondwoord wielen (en bij het daarmee 
samengestelde woord voortwielen). 
7. Het woord dient bij voorkeur kort en gemakkelijk in het gebruik te zijn. Voorbeelden: wieler 
tegenover vélocipède, tweewieler tegenover tweewielige vélocipède, wielen tegenover 
velocipedeeren. 
8. Het nieuw gekozen zelfstandig naamwoord dient bij voorkeur zodanig gekozen te worden 
dat daarnaast een kort en bruikbaar werkwoord gebezigd kan worden. Voorbeeld: wielen 'rijden 
met de wieler' naast wieler (en tegenover velocipedeeren). 
9. De reeds bestaande soorten der zaak moeten, met gebruikmaking van het nieuwe woord, 
eenvoudig benoemd kunnen worden. Voorbeeld: tweewieler en driewieler als samenstellingen 
met wieler als tweede lid.  
10. De nog niet bestaande soorden der zaak moeten, met gebruikmaking van het nieuwe woord, 
eenvoudig [51] benoemd kunnen worden. Voorbeelden: stootwieler, trekwieler, draaiwieler en 
schroefwieler als samenstellingen met wieler als tweede lid, waarbij het specifieke trapwieler 
het oorspronkelijke wieler zou kunnen vervangen.  
 
De criteria hebben een heterogeen karakter en men mag dan ook aannemen dat De Vries aan de 
verschillende criteria niet evenveel waarde hechtte. In de tweede brief van De Vries aan het 
Leidsch Dagblad maakte hij dat zelf ook duidelijk. Opvallend is hoe De Vries zich in deze 
brief haastte eerst iets recht te zetten, alvorens op het voorstel van het Algemeen Handelsblad 
in te gaan om het woord wieleraar in te voeren. Kennelijk had hij de tegenstrijdigheid in zijn 
eerste brief ontdekt: weliswaar kan wielen voor wieler als grondwoord fungeren (criterium 6) 
en is het gemakkelijk in het gebruik naast het nieuw gevormde woord (criterium 8), maar het is 
niet geheel nieuw en monoseem en kan dus tot verwarring leiden (criterium 5). In de 
dichterlijke taal bestond het immers al. Criterium 5 was dus in strijd met de criteria 6 en 8, of 
woog in ieder geval zwaarder dan deze twee. Daarom prefeerde De Vries in tweede instantie 
het woord wieleren, waarbij hij opnieuw een beroep deed op het vijfde criterium ('Dat woord 
is geheel nieuw en kan geenerlei verwarring veroorzaken') en het vierde criterium ('terwijl juist 
een frequentatieve vorm hier recht eigenaardig is'). 
 In de brief die De Vries op 11 december 1883 over postbewijs schreef, worden 
achtereenvolgens drie van de hierboven genoemde criteria gebruikt: 
– Criterium 5: de voorlopige gebruikte term postaanwijzing wordt afgekeurd omdat hij verward 
zou kunnen worden met het in Duitsland gangbare postanweisung. Het geheel nieuwe 
postbewijs kan geen verwarring doen ontstaan. 
– Criterium 6: postbewijs is 'taalkundig zuiver' omdat het aansluit bij het werkwoord bewijzen, 
dat onder meer ook 'aanwijzen, toewijzen' betekent. Aangezien het hier om een Nederlands 
grondwoord gaat, speelt criterium 1 hierbij ook een rol.  
– Criterium 4: het woord postbewijs drukt het begrip met 'voldoende juistheid' uit. 
 Hoewel het geen criterium in strikte zin is, voegt Matthias de Vries er 'ter nadere aanbeveling' 
een retorisch argument aan toe: niet alleen de maker van het woord, maar ook een 
vooraanstaand letterkundige als Beets is zeer ingenomen met de vondst! 
 In de brief van 7 oktober 1887 over briefblad en postblad zien we eerst een al bekend 
uitgangspunt, te weten criterium 7: het voorgestelde woord briefblad is kort en zou derhalve 
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bruikbaar kunnen zijn. Een eerste bezwaar dat tegen het uit het Engels vertaalde briefblad 
wordt geuit duidt op een nieuw criterium, waarbij op de achtergrond mogelijk de angst voor 
verbastering in de volksmond (criterium 3) en in ieder geval het ongemak in het gebruik 
(criterium 7) meespelen: briefblad is niet welluidend en is moeilijk uit te spreken (criterium 
11). Het tweede bezwaar gaat weer terug op criterium 4: briefblad verdient geen aanbeveling 
omdat het niet 'eigenaardig' is en een 'ruimer denkbeeld' oproept. De voordelen van postblad 
zijn daarentegen: het is niet onwelluidend (criterium 11), handig in het gebruik (criterium 7) en 
het geeft een adequate omschrijving van de zaak (criterium 4 en 5). Ook hier besluit De Vries 
zijn brief met een retorisch argument: 'Moge het woord in den aanvang nog vreem klinken, dat 
heeft het met alle nieuwe woorden gemeen, en dat went spoedig. Ook briefkaart klonk eerst 
vreemd, maar is door de gewoonte sedert lang geijkt.' Hetzelfde argument speelde hij al in de 
voorgaande brieven uit, telkens volgens een bepaald stramien en zelfs in vrijwel dezelfde 
bewoordingen: 'Het is waar, men zal in het gebruik allengs aan den naam [postbewijs, RT] 
moeten wenne, maar dat is het geval net ieder nieuw woord, en de ondervinding leert hoe 
spoedig men aan zulk een woord went, mits het maar goed gekozen is' en '’t Is waar, hij [de 
naam wieler, RT] is nieuw en klinkt nog vreemd; maar dat zal met iederen naam, dien men 
kiest, het geval zijn; en is de naam goed, dan went men er spoedig aan. Ook gas, spoorweg, 
stoomboot, telegram en zoovele andere woorden zijn eenmaal nieuw en vreemd geweest; thans 
zijn zij oude bekenden. En is ook niet de achterlader gaandeweg een burger geworden op ons 
taalgebied?'2 
 Op grond van vier brieven kunnen we voorlopig vaststellen wat de voornaamste eisen zijn 
waaraan een neologisme in de visie van Matthias de Vries moet voldoen: het dient een geheel 
nieuw woord te zijn dat zijn voedingsbodem in het Nederlands heeft, dat de belangrijkste 
kenmerken van de beschreven zaak zo duidelijk mogelijk aangeeft, dat niet tot verwarring [52] 
kan leiden, en bij voorkeur kort en gemakkelijk in het gebruik is.  
 
Achterlader 
In het citaat hierboven brengt Matthias de Vries het woord achterlader ter sprake. Aan dit 
woord zit een geschiedenis vast die in dit kader niet onvermeld mag blijven. Die geschiedenis 
begong in 1866 toen het Pruisische leger onder Bismarck in de oorlog tegen Oostenrijk een 
klinkende zege behaalde. De overwinning hadden de Pruisen voor een belangrijk deel te danken 
aan het zogenaamde Zündnadel-geweer, een geweer dat van achten geladen werd en een veel 
sneller vuur toeliet, omdat 'de daarbij gebruikte patroon behalve het projectief en de 
buskruitlading tevens het ontstekingsmiddel bevatte'.3 De arme Oostenrijkers moesten het 
doen met de veel langzamere voorladers. In De Nederlandsche Spectator schreef Flanor,4 toen 
de oorlog eenmaal afgelopen was: 

De oorlog is uit [...]. Geen reputatie is thans grooter dan die van het zündnadel-geweer. Dat 
naaldgeweer – of liever de naald alleen, want die is de hoofdzaak, is de held van het oogenblik 
geworden. [...] Die naald zal beroemd worden. [...] Ik hoor ze al zingen: 

 Nimmer blonk der Pruisen adel 
 Schooner dan in hun zündnadel. 
 of 
 Cigaren, wijn, worst, eenheid, 't is die naald 
 O Pruis, die zooveel zaligheid voor u behaald.5 
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Wij moeten nu natuurlijk ook zulke geweren hebben, maar nog betere. 'Men verneemt' dat wij 
reeds elf zulke wapenen bezitten. Ik voor mij blijf het altijd als iets nog doelmatigers 
beschouwen, tegenover een vijand die 6, 8, ja 10 schoten in 1 minuut doet, niet te zeer op 
zijn tijd te zijn, maar daarentegen te zorgen juist die minuut later te komen.  
 

 
Het mechaniek van het Pruisisch zündnadelgeweer, illustratie uit Winkler Prins' Geïllustreerde 
Encyclopaedie, 4e druk, deel 8 (1917). 

 
Aangezien het nieuwe geweer van achteren geladen werd, kwam in Nederland de term 
achterlaadgeweer in zwang, een woord dat de spotlust van Flanor opwekte: 
 

Men schijnt dat nieuwe geweer bij ons een achterlaadgeweer te noemen. Een vernuftige 
woordvorming. Zoo zou men een omnibus een achterstapinrijtuig kunnen heeten. Gelukkig 
komen deze benamingen, ofschoon met een a beginnende, nog tijdig genoeg voor het 
woordenboek.6 

 
Tijdig genoeg voor het woordenboek? Ja zeker. Het toeval wil dat, terwijl Flanor de spot dreef 
met het achterlaadgeweer, De Vries en Te Winkel de laatste hand legden aan de WNT-
aflevering waarin achterlaadgeweer opgenomen had kunnen zijn; een jaar later wordt die 
aflevering gepubliceerd.7 Zoals hij wel vaker deed, liet De Vries op de binnenzijde van het 
omslag van de WNT-aflevering een nogal persoonlijk commentaar afdrukken. Ditmaal ging hij 
tekeer tegen het verderfelijke neologisme achterlaadgeweer en suggereerde als alternatief het 
woord achterlader: 
 

Bij de treurige vermaardheid, die in 't vorige jaar de Pruisische naaldgeweren verworven 
hebben, zal menigeen, als hij deze aflevering van het Ned. Woordenboek ontvangt, terstond 
kol. 683 opslaan, om te zien of Achterlaadgeweer er in staat.' Men zal het niet vinden, 
evenmin als Achterstapinrijtuig, door den Spectator ironisch naar dezelfde analogie gesmeed. 
Waarom niet? Omdat wij een woordenboek willen geven van 'de Nederlandse taal', niet van 
taalbedervende nieuwmodische wanspraak. Er was trouwens een afdoend beletsel, dat het 
opnemen van dit staaltje volstrekt onmogelijk maakte. Wij zijn gewoon, bij elk woord de 
etymologische verklaring te geven. Maar wie lost ons het raadsel op, hoe Achterlaadgeweer 
gevormd is? Elk samengesteld woord bestaat uit twee leden, niet meer en niet minder. Welnu, 
hoe dan af te deelen? Uit Achterladen en Geweer? of uit Achter en Laadgeweer? Maar noch 
achterladen noch laadgeweer heeft ooit bestaan: geen van beide levert zelfs een verstandigen 
zin. De eene verklaring is dus even ongerijmd als de andere, en eene derde is ondenkbaar. Hoe 
met 't keere, Achterlaadgeweer is een klank zonder samenhang of eenheid, eene aaneenlijming 
van drie leden, en derhalve taalkundig eene onmogelijkheid, een onding. Hoe dan de nieuwe 
uitvinding te noemen? Het zal best zijn nog een poosje te wachten, totdat een goede voorraad 
van zulke geweren gereed en aan de [53] manschappen rondgedeeld is. Dan zal het niet lang 
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duren, of zij krijgen een gepasten naam; want de 'spraakmakende gemeent' vormt beter 
woorden dan de geleerden en dagbladschrijvers. Misschien zullen onze soldaten het nieuwe 
wapen eenvoudig een Achterlader noemen. Dat het een geweer is, gehoeft wel niet 
uitgedrukt; dat ziet men vanzelf. Men spreekt ook van een revolver, niet van een revolver-
pistool. Achterlader (van de gekoppelde uitdrukking achte laden) zou zeker goed gevormd 
zijn, in overeenstemming met aflegger, een oud kleed dat men aflegt, doorrooker, een pijp 
die men doorrookt, uitdoeners (in Zeeland), doperwten die men uit de peul doet, enz. Zoo 
ook achterlader, een geweer dat men van achteren laadt. Dergelijke verwisselingen van actief 
en passief zijn overal in de volksspraak een uiterst gewoon verschijnsel, waarvan vooral onze 
taal menigvuldige voorbeelden bezit. 
Of onze soldaten en weerbaarheidsmannen Achterlader of een anderen naam in gebruik zullen 
brengen, moet de tijd leeren. Intusschen mochten wij het woord van eigen maaksel niet 
opnemen; want de woordenboekschrijver, wij hebben het meermalen gezegd, 'moet de taal 
niet maken, maar vinden.' Hij moet opteekenen wat werkelijk in gebruik is, maar – hoe groot 
ook soms de verleiding zij – op de ontwikkeling der taal mag hij niet vooruitloopen.  

 
De eerste woordenboekschrijver die op het bovenstaande reageerde was J.H. van Dale.8 In het 
door hem bewerkte gedeelte van het 'Verbeteringen en Aanteekeningen' op de eerste 
afleveringen van zijn woordenboek gaat hij onder het dubbele trefwoord achterlaadgeweer, 
achterlader uitvoerig in op de kwestie.9 Allereerst betwijfelde hij of achterlaadgeweer zich 
wel zo gemakkelijk zou laten verdringen als De Vries veronderstelde: 
 

Sedert de Red. dit schreef, is 't woord achterlader wel is waar meer in gebruik gekomen, maar 
toch het ongerijmde achterlaadgeweer niet verdwenen. Dit zal te minder het geval zijn, nu 
men zoowel kanonnen heeft, die van achteren geladen worden, als dergelijke geweren. Men 
spreekt nu reeds van achterlaadkanonnen, zoowel als van achterlaadgeweren.10 

 
Als alternatief stelde Van Dale een eponiem voor: 
 

't Ware daarom m.i. – vooral ook om 't woord achterlaadgeweer te doen verdwijnen– 
wenschelijk, met de Franschen, het geweer te noemen naar den naam des uitvinders. Zij 
spreken van Chassepot geweren, laten wij van Snidergeweren spreken. Er is niemand, die, 
zoo hij 't woord zóó hoort noemen, niet terstond zal denken aan een geweer van nieuw mode, 
dat van achten geladen wordt. [...] Er is geen twijfel aan, of, is eenmaal 't woord 
Snidergeweer b.v. in gebruik, 't zal spoedig zijn tweede lid (geweer) verliezen en de 
eigennaam Snider zal een gemeene naam snider worden.11  

 
Tot slot ontzenuwde Van Dale het argument van De Vries dat achterlader analogie zou 
vertonen met aflegger, doorrooker enzovoort: 

Maar ook achterlader, dat bij het groote publiek maar geen bijval kan vinden, wil mij maar 
niet bevallen, evenmin als voorlader voor voorlaadgeweer. Aflegger, doorrooker, uitdoener, 
afdraaier, afnemer laten zich verdedigen door het bestaan der werkw. afleggen, doorrooken, 
uitdoen, afdraaien, afnemen. De werkw. achterladen en voorladen bestaan niet en kunnen 
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niet bestaan, wijl voor en achter daarin de bet. zouden moeten hebben van: van voren en van 
achteren. 

 
Het betoog van Van Dale werd besloten met een mededeling tussen bijbelhaken: 'Met het hier 
gezegde kan ik mij best vereenigen. DR. M. DE VRIES.' 
 
Matthias de Vries mocht zich dan met Van Dales kritiek verenigen, enkele jaren later handelde 
hij daar niet naar. Een feit is dat spoedig alle legers met achterlaadgeweren waren uitgerust12 en 
dat deze geweren in Nederland achterladers – en niet Snidergeweren of snider – werden 
genoemd. Aan de twintigste en laatste aflevering van deel I van het WNT, verschenen in 1882, 
voegde De Vries op een apart blad een 'Nalezing' toe, waarin hij de tekst van 1867 integraal 
opnam, met de toevoeging: 'Sedert wij dit schreven, is het dwaze Achterlaadgeweer weder in 
onbruik geraakt, en Achterlader werkelijk de gewone naam geworden. Thans behoort het dus in 
onze woordenboeken te worden opgenomen.'13 Over Van Dales kritiek op de vemeende 
analogiegevallen aflegger, doorrooker enzovoort repte De Vries met geen woord meer.  
 Nog in 1942 was de herinnering aan De Vries' kruistocht tegen het achterlaadgeweer niet 
verdwenen, getuige een anoniem verschenen artikel in het blad Onze Taal, waarin De Vries' 
woorden met instemming worden aangehaald.14 Zo'n zestig jaar na dato bleken bij de vorming 
van neologismen nog dezelfde problemen te spelen: [54] 
 

Wij stuiten wel eens – en onze technici in het bijzonder – op moeilijkheden, wanneer wij 
woorden willen maken voor nieuwe begrippen, nieuwe dingen. Wij zijn dan geneigd alle 
denkbare eigenschappen van dat nieuwe ding in het woord uit te drukken, in dat ééne woord, 
en komen dan menigmaal tot onmogelijk lange samenstellingen; strijdig met den aard van de 
taal en van geen waarde voor het gebruik.  

 
Voor zowel het negentiende-eeuwse als het twintigste-eeuwse neologisme kunnen dezelfde 
maatstaven worden aangelegd. Het geval achterlader bewijst het: het is een geheel nieuw 
woord dat zijn voedingsbodem in het Nederlands heeft (een koppeling vanuit de verbinding 
achter laden, naar het oordeel van De Vries althans vergelijkbaar met aflegger en dergelijke), 
dat het belangrijkste kenmerk van de beschreven zaak duidelijk weergeeft, dat niet tot 
verwarring leidt (zoals het morfologisch ondoorzichtige achterlaadgeweer wel doet) en dat 
bovendien kort en gemakkelijk in het gebruik is.  
 
Matthias de Vries als taaltheoreticus 
Bij alles wat Matthias de Vries over taal te berde bracht, is het goed te bedenken dat hij van 
huis uit geen taalkundige was en dat hij bovendien veeleer een man van de praktijk dan een 
theoreticus was. De eisen die De Vries aan het neologisme stelde, kunnen dan ook ongetwijfeld 
voor een goed deel toegeschreven worden aan zijn heldere verstand en zijn gedegen inzicht in 
de pragmatiek van de taal, waarbij hij – zoals we zagen – ook retorische argumenten niet 
schuwde om zijn gelijk te halen. Geheel los van theoretische uitgangspunten blijken ze echter 
niet te staan, zoals blijkt uit enige publikaties van en over De Vries.  
 In de redevoering De Nederlandsche taalkunde beschouwd in hare vroegere geschiedenis, 
tegenwoordigen toestand en eischen voor de toekomst (1849)15 en in mindere mate ook in de 
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rede De Nederlandsche taalkunde in haren aard en strekking (1853)16 schetste De Vries een 
min of meer theoretisch kader van de taalwetenschap. Daarnaast zag hij zich vooral 
genoodzaaktzijn taaltheoretische uitgangspunten onder woorden te brengen in een pittige 
discussie met Taco Roorda (1801-1874), waarbij het verschil tussen spreektaal en schrijftaal 
de inzet vormde. Over dit debat, dat zich binnen de muren van de Koninklijke Akademie 
afspeelde, zijn we vooral door een drietal publikaties van Jan Noordegraaf uitzonderlijk goed 
geïnformeerd; in een eerste artikel belichtte hij vooral Roorda's inzichten, in een twee artikel 
zette hij de taaltheorie van Matthias de Vries uiteen, en in zijn proefschrift wijdde hij een heel 
hoofdstuk aan de discussie tussen beide kopstukken of – in de woorden van Noordegraaf – aan 
de botsing tussen twee taaltheorieën.17 Voor uitvoerige informatie over De Vries ideeën en het 
belang daarvan zij men verwezen naar de studies van Noordegraaf en de necrologieën van De 
Vries door H.E. Moltzer en J. te Winkel.18 Wij volstaan hier met de volgende korte 
samenvatting: Matthias de Vries beschouwde (deels onder vooral Duitse invloed) de taal als 
een organisme, met een eigen ontwikkeling volgens vaste wetten. De taalkunde moest die 
wetten op het spoor zien te komen, zoals de natuurwetenschappen de natuurwetten tot 
onderzoeksobject hadden; het doel van de taalwetenschap was drieledig: 'kennis van het 
tegenwoordige, verklaring uit het verledene, ontwikkeling voor de toekomst'.19 De basis voor 
de wetenschapsbeoefening was niet meer, zoals voorheen, bespiegeling, maar waarneming 
zonder enig voorbehoud. Als eenmaal de beginselen vastgesteld waren, kon men nagaan of 
taalvormen wetmatig of niet-wetmatig waren, met andere woorden de taalvorser zou in staat 
en bevoegd zijn om normatieve uitspraken te doen. Voor Matthias de Vries betekende dit dat 
hij zich in twee schijnbaar tegengestelde kwaliteiten met de taal bezighield: als autodidactisch 
taalkundige bestudeerde hij de ontwikkelingsgeschiedenis van de taal, waaruit hij vervolgens als 
geboren filoloog weerde wat met die ontwikkelingsgeschiedenis in strijd was.20 
 Dit is de geest die de eerste delen van het WNT ademen en dit is ook de geest waarin De 
Vries' pleidooien voor de door hem ontworpen neologismen geschreven zijn. Het leidmotief in 
de publikaties van Matthias de Vries is: vindt de taalvorm zijn verklaring en rechtvaardiging in 
de geschiedenis van de taal, kortom, is de taalvorm wetmatig of niet? Tegen die theoretische 
achtergrond moet men ook het voortdurend vermelden van analoge gevallen zien: daar waar 
door middel van waarneming vastgesteld kan worden dat het nieuwe woord gevormd is volgens 
wetten waaraan ook anderen, soortgelijke woorden voldoen. is de nieuwvorming als een 
waardevolle [55] aanvulling op het Nederlands te beschouwen. Overzien we echter de elf door 
De Vries zelf geformuleerde criteria, dan blijkt het merendeel daarvan voortgekomen te zijn uit 
puur pragmatische overwegingen. Matthias de Vries bleef, ook als het om neologismen ging, 
eerder een pragmaticus dan een theoreticus.  
 
Tot besluit 
Tot slot kan men zich afvragen wat de deel theoretisch, deel praktisch gefundeerde eisen die 
Matthias de Vries aan het neologisme stelde nu eigenlijk waard zijn. De taalgeschiedenis geeft 
daarover nauwelijks uitsluitsel: met wieler, wieleren en wielenaar was hij niet, met achterlader 
een beetje en met postbewijs en postblad zeer succesvol. Vermoedelijk is voor het behalen van 
succes niet de validiteit van de criteria bepalend geweest, maar veeleer het gegeven of het 
nieuwe woord 'van bovenaf' (postbewijs en postblad) opgelegd werd dan wel aan de 
taalgemeenschap voorgesteld werd (wieler c.s.). In het eerste geval had – en heeft – het 
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neologisme een veel grotere kans om een algemeen gangbaar te worden dan in het laatste geval. 
Een tweede factor die nooit uitgesloten mag worden, is het toeval: waarom het ene 
welgevormde en bruikbare neologisme het aflegt tegen een ander welgevormd of zelfs minder 
geschikt woord, is vaak niet te beredeneren. De wegen van een spraakmakende gemeente zijn 
niet zelden ondoorgrondelijk. Merkwaardig blijft wel dat de man die een met veel aplomb 
beweerde dat de lexicograaf de taal niet moet maken maar vinden en die staande hield dat de 
spraakmakende gemeente betere woorden vormt dan geleerden en dagbladschrijvers, zich later 
met enige graagte overgaf aan het maken van taal of – zo u wilt – het vinden van vondsten. 
 
Met dank aan Monique Bullinga, Jan Noordegraaf en Ewoud Sanders. 
 
Noten 
1. Trefwoord 5, mei 1993, pp. 31-34, resp. Trefwoord 6, sept. 1993, pp. 52-56. 
2 Op grond van dergelijke overeenkomsten lijkt het mij niet ondenkbaar dat De Vries zich bij 
het beantwoorden van vragen over nieuwe woorden mede baseerde op zijn eerder brieven over 
neologismen. 
3 Aldus Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie, deel X (1906), p. 7801. Het geweer werd gezien 
als een grote vooruitgang op het gebied van de wapentechniek. Zie verder ook noot 6.  
4. De Nederlands Spectator 1866, nr. 34 (25 augustus), p. 271. Achter het pseudoniem Flanor, 
de schrijver van de rubriek 'Vlugmaren' in De Nederlandsche Spectator, ging Gerard Keller 
(1829-1899) schuil. In 1864 nam Carel Vorsmaer (1826-1888), die vanaf 1860 redacteur van 
de Spectator was, de rubriek en het pseudoniem van Keller over. Op zijn beurt werd Vosmaer 
in 1888 opgevolgd door Pieter Boele van Hensbroek (1853-1912). De aangehaalde passage is 
dus afkomstig van Vosmaer. 
5 Het woord eenheid in het laatste versje duidt op de 'eenwording' van Pruisen: door de 
overwinning in de Pruisisch-Oosterijkse Oorlog verkreeg Pruisen een aaneengesloten gebied. 
6 Het achterlaadgeweer kreeg bekendheid door de Pruisische overwinning, maar was reeds 
eerder uitgevonden. In het eerste deel van zijn Militair woordenboek (A.W. Sijthoff, Leiden 
1861), p. 229, spreekt H.M.F. Landolt van kamerlaadgeweer als algemene en naaldgeweer als 
specifieke term: 'In de laatste dertig jaren zijn een groot aantal kamerlaadgeweren voorgesteld, 
waarvan ook enkele als oorlogswapens voor de infanterie ingevoerd zijn. Tot de laatste 
behoort de Franse walbus met 12 trekken, die in 1828 aangenomen werd, vervolgens het 
Pruissische naaldgeweer, dat in 1831 door Dreyse, geweerfabrijkant te Sommerda werd 
voorgesteld en tot 1835 zoo zeer volmaakt werd, dat Pruissen in dat jaar eene groote 
hoeveelheid van die geweren bestelde, die voorloopig in het arsenaal te Berlijn opgelegd en 
eerst in 2848 aan de troepen in gebruik gegeven werden.' Ook in Landolts Dictionnaire 
Polyglotte de termes techniques militaires et de marine, deel I (E.J. Brill, Leiden 1865) is 
naaldgeweer opgenomen. Zeer merkwaardig is het gebruik van het rechtstreeks aan het Duits 
ontleende zundnaaldgeweer in Nieuwenhuis' woordenboek van kunsten en wetenschappen 
(A.W. Sijthoff, Leiden 1866), p. 259, in de Algemeene Nederlandsche Encyclopedie voor den 
beschaafden stand (P.B. Plantinga/A.W. Sijthoff, Zutphen en Leiden 1868), p. 166, en later 
ook in de eerste druk van de Winkler Prins (1881) s.v. 'vuurwapens'. 
7 De vijfde aflevering van de letter A, bewerkt door M. de Vries en L.A. te Winkel, verscheen 
in 1867 en bevatte de kolommen 641t/m/ 800 (achteraan-ademhalen) van deel I. 
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8 In het Supplément op zijn Dictionnaire polyglotte de termes techniques militaires et de 
marine (E.J. Brill, Leiden 1871) nam H.M.F. Landolt voordien achterlader reeds op, overigens 
naast achterlaadgeweer. 
9 Van Dale bewerkte voor de 'Verbeteringen en Aanteekeningen' het deel van a t/m omgaan, 
dat dus van vóór 19 mei 1872 moet dateren; blijkens een noot op p. 29 nam Manhave het 
restant voor zijn rekening. Overigens wordt aan het slot van de aantekening ook melding 
gemaakt van de door De Vries bewerkte tweede druk van de Woordenlijst (1872), waarin 
achterlader voor het eerst is opgenomen. 
10 Volgens de 5de druk (1932) van de Winkler Prins Algemeene Encyclopaedie, p. 142, 
dateerde het eerste achterlaadveldgeschut van 1870. In het Supplément op Landolts 
Dictionnaire polyglotte (1871) zijn ook achterlaadkanon, achterlaadkarabijn, 
achterladingsstuk en achterladingstoestel opgenomen. 
[56] 
11 Merkwaardig is dat Van Dale kiest voor Snidergeweer. Algemeen wordt Dreyse – in 
Nieuwenhuis' Algemeen woordenboek en in de eerste druk van de Winkler Prins 'Drega' 
genoemd – gehouden voor de uitvinder van het Pruisische geweer (zie ook noot 6). Het door 
Snider uitgevonden infanteriegeweer is eerder een type kamerlaadgeweer. Bovendien werd in 
Nederland vooral het Beaumontgeweer gebruikt (zie ook de volgende noot). Afbeeldingen van 
het Pruisische zündnade-geweer M 41 (type Dreyse) en het Engelse infanteriegeweer M 53/66 
(systeem Snider) zijn te vinden in de vierde druk van de Winkler Prins, deel 8 (1917), s.v. 
'handvuurwapens'. 
12 Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie, X (1906), p. 7801: 'Omstreeks 1875 waren de legers 
van alle Rijken voorzien van uitmuntende achterlaadgeweren; Nederland nam hierbij met het 
Beaumontgeweer een eerste plaats in.' 
13 In het Supplementdeel van het WNT wordt volstaan met een verwijzing naar de 'Nalezing'. 
Vergelijk ook de volgende aanmerking in WNT IV (1889), kol. 2026 bij het artikel geweer: 'In 
de Nalezing op het Eerste Deel [...] is reeds opgemerkt, dat achterlaadgeweer in strijd met 
onze taalgebruiken is gevormd; op het niet ongebruikelijke kamerlaadgeweer [...] is hetzelfde 
van toepassing : men bedoelt een geweer dat niet door de tromp, maar door de kamer geladen 
wordt: hetzelfde dus als achterlader.' In de 3de uitgave van Van Dale neemt J. Manhave het 
hele verhaal van Van Dale integraal in het woordenboek op, onder de ingang achterlader. In de 
4de (1898) t/m 6de uitgave (1924) is achterlader het trefwoord, waarbij achterlaadgeweer als 
nevenvorm vermeld wordt. In de 7de uitgave verschijnen voor het eerst twee verschillende 
lemmata, waarbij achterlaadgeweer als germanisme [sic!] gelabeld wordt; dat blijft zo t/m de 
11de uitgave (1984). In de twaalfde uitgave (1992) is achterlaadgeweer verdwenen. De overige 
woordenboeken hebben, ook reeds in de 19de eeuw, meestal achterlader als trefwoord. Apart 
vermelding verdient het Volledig Woordenboek der Nederlandsche Taal (1893) van R.K. 
Kuipers, die Van Dales voorstel overneemt: bij achterlader, ook achterlaadgeweer, schrijft hij: 
'Deze worden worden nog altijd, zij het dan ook niet zooveel als enige jaren geleden gebruikt; 
een betere naam was misschien Snider-geweer of eenvoudig snider, naar den naam des 
uitvinders.' 
14 '"Achterlaadgeweer". Een lesje van Matthijs de Vries', in: Onze Taal 11 (1942) 3 (maart), p. 
19. 
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15 De Vries, toen nog tweede praeceptor aan het Stedelijk Gymnasium te Leiden, sprak deze 
rede uit voor een gehoor bestaande uit leden van de Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde. 
16 Rede uitgesproken op 29 oktober 1853 bij de aanvaarding van het hoogleraarschap aan de 
Universiteit van Leiden. 
17 Over het debat zie men Marijke van der Wal i.s.m. Cor van Bree, Geschiedenis van het 
Nederlands (Het Spectrum, Utrecht 1992), pp. 310-311. De bedoelde studies van Jan 
Noordegraaf zijn achtereenvolgens: 'Veranderingen in het taalkundig denken. Kanttekeningen 
bij een diskussie tussen Taco Roorda en Matthias de Vries', in: Handelingen van het 35e 
Nederlands Filologencongres te Leiden (Amsterdam 1979), pp. 53-60; 'De taaltheorie van 
Matthias de Vries', in: Glot 3 (1980), nr. 1, pp. 47-66; 'Taco Roorda en zijn discussie met De 
Vries', in: Norm, geest en geschiedenis. Nederlandse taalkunde in de negentiende eeuw (Foris 
Publications, Dordrecht en Cinnaminson 1985), pp. 271-413. Later stelde hij de discussie 
tussen Roorda en De Vries meer terloops ook aan de orde in twee Engelstalige publikatie, t.w. 
in 'Trend in 19th-Century Linguistics and the Debate in the Royal Dutch Academy (1855-
1858)', in: Hans-Josef Niederehe & Konrad Koerner ed., History and Historiography of 
Linguistics (Amsterdam en Philadelphia 1990), pp. 715-727, en in 'From Myth to History. 
On the Reception of German Historical Grammar in Ninetheenth-Century Dutch Linguistics', 
in: Daniel Droixhe & Chantal Grell ed., La linguistique entre mythe et histoire (Münster 1993), 
pp. 297-317. 
18 H.E. Moltzer, Matthias de Vries. Ter nagedachtenis (Groningen 1892); J. te Winkel, 'De 
omwenteling in de studie der Nederlandsche taal als het werk van Matthias de Vries', in: 
Vragen van den Dag 7 (1892), pp. 643-672 en 724-752. 
19 M. de Vries, De Nederlandsche taalkunde beschouwd in hare vroegere geschiedenis, 
tegenwoordigen toestand en eischen voor de toekomst (Haarlem 1849), p. 36. 
20 Vergelijk Van der Wal en Van Bree, Geschiedenis, p. 309.  
 
(Dit artikel is eerder verschenen in Trefwoord, 7, 1994, pp. 50-56. De paginanummering van 
het origineel staat tussen [ ] vermeld). 


