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Woordenboeken in de 21e eeuw 

Is het einde van De Dikke Van Dale op papier nabij?  
 
In The Guardian van 1 november 2009 hield journalist/schrijver/filosoof Mark Vernon een 
hartstochtelijk pleidooi voor het behoud van het papieren woordenboek.  
 
Leo Rademakers 
Student Nederlands aan de Fontys Hogescholen in Tilburg 
 

Hoewel Vernon eenvoudig beticht kan 
worden van ‘schrijven voor eigen 
parochie’ omdat hij redacteur is bij 
een Engelse uitgever van  
woordenboeken, gaf hij wel een paar 
steekhoudende argumenten voor zijn 
pleidooi.1   
Zo benoemt hij ten eerste de directe 
raadpleegbaarheid als argument. Een 
woordenboek als de papieren Dikke 
Van Dale hoeft niet eerst opgestart te 
worden, maar kan direct openslagen 
worden bij het juiste woord. Zolang 
computers nog uitgezet worden na 
gebruik –en de klimaatcrisis maakt 
deze oude gewoonte noodzakelijker 
dan ooit- zal dit een sterk pluspunt 
van het boek blijven.   
Ten tweede vindt Vernon het 
‘browsen’ door een woordenboek, 
waarbij het ene woord leidt tot 
opzoeken van een ander, en je dus 
binnen de kortste keren jezelf haast 
kwijt raakt tussen de kaften, veel 
boeiender en nuttiger dan het 
bladeren in een database. 
Afgeleid daarvan ziet hij de biblio-
theek als een soort mega-woorden-
boek, een plek dus die stimuleert tot 
leren en lezen. Een database kan in 
zijn ogen die functie niet zo gauw 
vervullen.   

 
Uiteraard noemt hij ook de bekende gevoelsmatige argumenten die wel vaker worden gebruikt om 
de aloude liefde voor het boek te verwoorden: ‘een boek kun je ruiken en voelen’. Toch is bijna elk 
van deze argumenten eenvoudig te weerleggen en af te doen als nostalgie, voortgekomen uit de 
boekenliefde. Wel heeft hij een sterk punt als hij beweert dat het gebruik van de spellingscontrole 
(in feite gewoon een elektronisch woordenboek dat is geïntegreerd in elk modern tekstverwerkings-
programma) funest is voor het taalgevoel van de moderne mens. Alle leraren Nederlands zullen dit 
hartgrondig met hem eens zijn. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 We need to have words - The closure of Chambers Harrap's Edinburgh office shows that dictionaries are in danger. Don't abandon them to 

the internet (The Guardian, 1 november 2009) 



 
 
Negen jaar eerder (op 3 november 2000) hield Professor Fons Moerdijk 2 in Assen al eens een lezing 
over het zelfde thema (‘Woordenboeken in het nieuwe millennium’). Gezien zijn status als hoofd-
redacteur van het grootste woordenboek ter wereld, het indrukwekkende ‘Groot Woordenboek der 
Nederlandsche Taal’, moeten we ervan uitgaan dat hij weet waarover hij spreekt.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

‘Ingebouwde spellingcontrole is funest voor het taalgevoel van jongeren’ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fons Moerdijk vergeleek bij zijn lezing drie versies: het papieren woordenboek, het woordenboek op 
cd-rom en het online-woordenboek. In al zijn wijsheid voorzag hij destijds al dat het papieren 
woordenboek zijn langste tijd gehad had, en dat de cd-rom het ook niet zou halen. En inderdaad: 
wie koopt tegenwoordig nog een woordenboek op cd-rom in een tijd waarin Wikipedia, Wiktionary 
(WikiWoordenboek) en ook het zoekprogramma Google zelf als zodanig fungeren? Wellicht gebruikt 
u net als velen wel eens de ‘Google-score’ als leidraad voor het correct schrijven van namen en 
woorden. Als de ene spelling van een woord 27.000 hits heeft en een andere spelling slechts 1.800, 
is er grote kans dat de eerste spelling de juiste is. 
 

 

 

 
 
Daarentegen hield de Vlaamse hoogleraar Dirk Geeraerts3 in een niet gedateerde reactie op de 
lezing van Moerdijk een warm pleidooi voor de Grote Van Dale op cd-rom. Hoewel zijn argumenten 
sympathiek zijn, heeft in dit geval de werkelijkheid hem al lang ingehaald. Weliswaar zul je op 
iedere uitgevers- en krantenredactie nog wel een dergelijke cd-rom tegenkomen, maar voor de 
doorsnee woordenboekgebruiker is de cd-rom inmiddels allang een gepasseerd station. 
Zou het werkelijk nog eens zo ver komen dat iemand over zijn opa of oma vertelt, dat die nog ‘met 
de hand’ een woord kon opzoeken in een soort alfabetische lijst die ‘woordenboek’ werd genoemd? 
Het is niet denkbeeldig.  
 
Om die reden hebben we het vraagstuk maar eens voorgelegd aan twee Nederlandse experts: Ewoud 
Sanders, journalist, taalhistoricus en actief publicist op het gebied van de lexicografie, de 
‘wetenschap van de woordenboeken’, en Nicoline van der Sijs. Zij is vooral bekend van haar 
taalkundige publicaties, maar van huis uit doctor in de etymologie, de wetenschap die de herkomst 
van woorden onderzoekt en beschrijft. 
 
Nicoline van der Sijs: ‘Ik verwacht dat het papieren woordenboek over 10 jaar veel minder 
bestaansrecht heeft dan nu. Ik kan mij hoogstens voorstellen dat het nog gebruikt wordt op scholen, 
of voor kleine kinderen.’ 

Is het dan niet zo, dat de enorme omvang van het internet de gebruikers de weg doet 
kwijtraken, waardoor ze eerder zullen teruggrijpen op zoiets tastbaars als het aloude woordenboek? 
‘Nee, daar geloof ik niets van; waar ik wel van overtuigd ben is dat er portals zullen worden 
ontwikkeld waar mensen de informatie die zij nodig hebben bij elkaar zullen zoeken en vinden. 
Terwijl nu iedereen zonder restricties zomaar alles op internet kan plaatsen, waardoor het 
inderdaad een heel gezoek is om de benodigde informatie bijeen te garen, zal er een manier 
worden ontwikkeld waardoor alles wat bij elkaar hoort en wat serieus is en belangrijk voor met 
name professionals, ook bij elkaar gevonden kan worden - eventueel via links. Eigenlijk zie je dat nu 
al; denk aan startpagina.nl of een pagina met historische kranten. Als je een oude krant wil 
raadplegen, ga je echt niet overal zoeken waar ze staan; je surft onmiddellijk naar de pagina met 
historische kranten. Ik verwacht dat dit verder uitgewerkt zal gaan worden in de toekomst.’ 

 

                                                 
2 Op vrijdag 15 mei 2009 heeft professor Fons Moerdijk na vierendertig jaar afscheid genomen van het Instituut voor Nederlandse 

Lexicologie.  Hij werd in 1990 benoemd tot hoofdredacteur van het grootste woordenboek ter wereld, het Woordenboek der Nederlandsche 

Taal (WNT). 
3 Dirk Geeraerts is Hoogleraar Algemene Taalwetenschap aan de KU Leuven en was voorheen hoofdredacteur van de Grote Van Dale op cd-

rom.  



 
 
 
Hoe zal dit gaan verlopen voor de professionals, de mensen die voor hun vak met woorden, 

woordenboeken en woordbetekenissen bezig zijn? Vindt Nicoline van der Sijs ook dat het ontstaan 
van online woordenboeken en encyclopedieën zoals Wikipedia en Wiktionary een verruiming van 
astronomische proporties betekent van de zoekmogelijkheden?  
‘Daar ben ik het helemaal mee eens; ik denk dat wetenschappelijke, taalkundige en technische 
woordenboeken over 10 jaar allemaal digitaal geraadpleegd worden. Professionals zullen steeds 
meer via internet hun kennis vergaren. Met mijn proefschrift “Etymologie in het digitale tijdperk”4 
heb ik geprobeerd specifiek voor mijn eigen vakgebied te laten zien wat de extra mogelijkheden 
zijn van een volledig digitaal doorzoekbaar etymologisch bestand.  
 
Taalhistoricus Ewoud Sanders is het volmondig met Nicoline van der Sijs eens. Ook hij voorziet het 
einde van het door hem zo geliefde tastbare woordenboek binnen enkele jaren. 
‘De verplichting voor scholieren om een woordenboek aan te schaffen, was de kurk waar uitgevers 
als Van Dale, de SDU (van het Groene Boekje) en Het Spectrum de afgelopen jaren nog op dreven. 
Maar de mensen die reageren op mijn taalrubriek in de NRC zijn veelal ouderen, die een woord uit 
het nieuws niet in hun verouderde woordenboek kunnen terugvinden. Zelfs díe nemen dus blijkbaar 
nog nauwelijks de moeite om een nieuwere uitgave aan te schaffen, terwijl jongeren sowieso hun 
weg op het internet wel vinden. De Google-score [zie boven; red.] is tegenwoordig al een algemeen 
aanvaard spellingshulpmiddel.’ 
  
‘Ieder modern tekstverwerkingsprogramma heeft een ingebouwd woordenboek in de vorm van de 
spellingcontrole. Zomaar gratis, dus wie gaat er nog betalen voor een woordenboek om erbij te 
raadplegen? De situatie bij uitgeverij Van Dale is echt dramatisch, ondanks de pogingen die ze de 
laatste twee jaar doen om ook in de digitale wereld een rol te spelen. Hun (betaalde) applicatie 
voor de iPhone is een succes, maar zal ze niet kunnen redden. Ze zijn gewoon té laat op de trein 
gesprongen, net als zo vele andere woordenboekuitgevers.’  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ewoud Sanders: 
‘Uitgevers van woordenboeken zijn gewoon te laat op de trein gesprongen’ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
‘Het aloude economische adagium “Volg de markt” hebben ze genegeerd, net zoals de 
muziekbranche dat in het laatste decennium van de 20e eeuw deed. Door zich te verzetten tegen 
iedere vorm van digitale verspreiding in plaats van er tijdig op in te spelen, is de markt ze links en 
rechts voorbijgescheurd.’ 
 
Tot zover de experts. De conclusie is daarmee welhaast onontkoombaar geworden. Hoewel velen 
het met Mark Vernon zullen betreuren, lijkt het er inderdaad op dat ‘De Dikke’ en andere 
woordenboeken hun langste tijd in de boekenkast gehad hebben. Opnieuw een betreurenswaardig 
maar onvermijdelijk slachtoffer van dit digitale tijdperk.  

                                                 
4 Dit proefschrift is op het internet terug te vinden onder: http://dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/index.htm 


