
148 o n z e  t a a l  2 0 0 8 • 5

 tO llius’  g rammati C a
Een oud werk dat nooit 
in druk is verschenen  
is de Nederduitsche let-
terkunst van Herman 
Tollius (17421822), 
hoogleraar aan de uni
versiteit van Harder
wijk. Dat werd tot nu 
toe niet als een gemis 
ervaren – volgens  

vermaarde taalkundigen als De Vooys en 
Kruyskamp zou Tollius’ grammatica weinig 
nieuws te bieden hebben –, maar deson
danks is het na meer dan tweehonderd jaar 
toch tot een uitgave gekomen, en wel om
dat het werk een goed beeld geeft van de 
stand van zaken en de thema’s in de acht
tiendeeeuwse taalkunde. De uitgave is  
bezorgd door Roland de Bonth.

Proeve eener aanleiding tot de Nederduitsche  

letterkunst is een uitgave van de Stichting Neer

landistiek en kost € 22,50 excl. porto (gelijmd, 

156 blz.). Bestellingen bij de Stichting Neerlandis

tiek Vu, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. 

ISBN 978 90 8880 003 0

 bO erenwOO rD en
Het Boerenwoorden-
boek van taalkundige 
en publicist Wim  
Daniëls is geen woor
denboek van het boe
renbedrijf, maar een 
lange opsomming van 
Nederlandse woorden 
met boer of boerin erin, 
zoals boerenbont,  

Boerenhollands, boerenwormkruid, boerig, 
Boerinnenbond, hobbyboer, volboer en 
voortboeren. Verder bevat het boerenuit
drukkingen, zoals ‘Als een boer wijn drinkt 
en een pastoor karnemelk, dan zijn ze alle
bei ziek’ en ‘Twaalf boeren en een hond 
zijn dertien rekels’, en lijsten van boeren
plaatsnamen (Boerdonk, Gasselterboer-
veen), boerenachternamen (Boerdonk,  
Bravenboer) en pseudoboerenwoorden 
(tamboer, boerka).

Boerenwoordenboek is een uitgave van Kuux  

Media en kost € 9,95 (ingenaaid, 96 blz.);  

het is (ook) te bestellen via info@kuux.nl. 

ISBN 978 90 809501 2 2

 bOskOO ps
Nog niet zo lang gele
den sprak men in het 
boomkwekersdorp 
Boskoop een inmid
dels vrijwel uitgestor
ven zuidHollands dia
lect dat zich onder
scheidde door de – 
hoe kan het anders? – 
vele boomkwekers
termen die erin voor

kwamen. Het dialect is in een ver verleden 
al door verschillende auteurs beschreven  
in woordenlijsten en publicaties, en die  
zijn nu, aangevuld met de resultaten van 
een enquête onder oude Boskopers, ge
0ordend en samengebracht in het woor
denboekje Hanggaiten en vuilrapertjes.  
Het boek is geïllustreerd met foto’s uit de 
oude doos.  

Hanggaiten en vuilrapertjes. Boskoops dialect- en 

boomkwekerswoordenboek van Rob Tempelaars 

e.a. is een uitgave van BnM uitgevers en kost  

€ 17,90 (ingenaaid, 130 blz.). 

ISBN 978 90 8947 018 8

InZichtRaymond Noë

(V)mbowoordenboeken

Veel leerlingen in het vmboonderwijs hebben moeite met het raadplegen van  
de ‘traditionele’ woordenboeken. ze vinden er moeilijk hun weg in en begrijpen 
de gecomprimeerde informatie maar ten dele. uitgeverij Het Spectrum was  

eind vorig jaar de eerste die met vereenvoudigde woordenboeken speciaal voor het 
vmbo op de markt kwam, namelijk de Prisma expresswoordenboeken EngelsNeder
lands en NederlandsEngels. Het zijn forse pockets (18.000 respectievelijk 12.000 tref
woorden), die zich kenmerken door een aangepaste typografie, een duidelijke uitleg  
en veel voorbeeldzinnen. Binnenkort verschijnt ook een Prisma expresswoordenboek 
Nederlands.
 Van Dale Lexicografie heeft inmiddels ook een woordenboek ontwikkeld dat aansluit 
bij het kennis en taalniveau van vmboleerlingen en mbostudenten, namelijk het 
Woordenboek Nederlands voor vmbo & mbo. Het is een kloek, gebonden woordenboek  
– misschien wat dik voor de schooltas – dat zo’n 15.000 trefwoorden bevat. Het geeft 
een korte uitleg in makkelijk te begrijpen bewoordingen. zo staat er bij innerlijk “hoe  
iemand van binnen is; wat iemand denkt en voelt”, en bij opportunisme “het verschijn
sel dat iemand zijn of haar mening makkelijk verandert als dat hem of haar voordeel 
geeft”. 
 Onder de opgenomen woorden bevinden zich veel ‘schooltaalwoorden’: wat moei
lijkere woorden die vaak in het onderwijs en in schoolboeken gebruikt worden, zoals  
argument , conclusie, naarmate, daaromtrent en zogenaamd. De lemma’s geven informa
tie over betekenis, woordsoort en geslacht (versimpeld tot de of hetwoord), afbreek
punten, meervoud en syno en antoniemen. Vrijwel alle trefwoorden worden toegelicht 
met een duidelijke voorbeeldzin, en onder het motto ‘een plaatje zegt meer dan dui
zend woorden’ zijn er soms tekeningetjes opgenomen, die de tekst overigens ook wat 
‘lucht’ geven. En ten slotte staan er veertig “woordverhalen” in: korte kaderteksten ter 
lering en vermaak over onderwerpen als leestekens, briefconventies, het verschil tussen 
jou en jouw, en de etymologie van teen en schoen.

•  Prisma expresswoordenboeken Engels-Nederlands en Nederlands-Engels kosten € 8,95 (ingenaaid,  

ca. 480 blz.). ISBN 978 90 274 1917 0 resp. 978 90 274 1905 7

•  Woordenboek Nederlands voor vmbo & mbo kost € 28,50 (gebonden, 752 blz.)  

ISBN 978 90 6648 795 6

‘InZicht’ licht u in over nieuwe boeken, congres-

sen en lezingen in taalkundig Nederland en  

België. Vermelding in deze rubriek betekent  

niet dat de redactie ze aanbeveelt. Voor een zo 

volledig mogelijk beeld hebben wij ook uw hulp 

nodig. Weet u iets waarvan u denkt dat het in 

deze rubriek thuishoort, laat het ons dan weten. 

Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.



Jaarvergadering 
Onze Taal
SECRETARIAAT ONzE TAAL

Op maandagavond 9 juni zal in 
Sociëteit De Witte, Plein 24 in 

Den Haag de jaarvergadering van het 
Genootschap Onze Taal worden ge-
houden. De sociëteit ligt dicht bij het 
centraal station (ruim vijf minuten 
lopen, richting Binnenhof). De verga-
dering begint om 19.00 en eindigt 
om 20.30 uur. Bij het vaststellen van 
deze tijd is rekening gehouden met 
de EK-voetbalwedstrijd Italië-Neder-
land diezelfde avond.
 In verband met de beschikbare 
plaatsruimte wordt de leden die de 
jaarvergadering willen bijwonen, 
vriendelijk verzocht zich telefonisch 
(070 - 356 12 20) of schriftelijk aan te 
melden.

ag en Da

1 Opening door de voorzitter
2  Verslag van de jaarvergadering  

in 2007

3 Jaarverslag 2007

4 Financieel verslag 2007

5 Verslag kascommissie
6 Benoeming nieuwe kascommissie
7 Bestuurssamenstelling:
 Aftredend en herkiesbaar:
 - drs. J.H.J. Luif
 - mr. E.J. Numann
 - G.F. Raateland
 - mevr. H. Stoel
  statutair aftredend en niet-herkies-

baar:
 - dr. J.A. Brandenbarg
 - mevr. P.M. Veltman-Laseur;
  het bestuur draagt voor benoe-

ming voor:
 - drs. M. van der Weij
 - drs. L. Voogt
8 Rondvraag
9 Sluiting

Het jaarverslag en het financieel ver-
slag 2007 alsmede de overige verga-
derstukken liggen een half uur voor 
aanvang van de vergadering op de 
plaats van de jaarvergadering ter in-
zage. De vergaderstukken zijn van  
19 mei tot en met 9 juni ook in te 
zien op het secretariaat van het  
Genootschap Onze Taal, Raamweg 1a 
in Den Haag.

Alle leden zijn van harte welkom.   
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 verta al-DvD’ s van Dale
u hebt ze misschien al 
zien staan in de boe
kenaanbiedingen (zie 
blz. 145): Van Dale’s 
nieuwe grote elektro
nische vertaalwoor
denboeken voor pro
fessioneel gebruik. 
Vergeleken met hun 
voorlopers van vijf jaar 

geleden zijn deze digitale woordenboeken 
aanmerkelijk verbeterd qua gebruiksge
mak en zoekmogelijkheden. zo worden nu 
bij een zoekopdracht ook de lemma’s ge
toond waar het zoekwoord nog meer in 
voorkomt, en wie alle vier de woordenboe
ken (Engels, Duits, Frans en Hedendaags 
Nederlands) aanschaft, kan die allemaal  
tegelijk doorzoeken – en zelfs van bijvoor
beeld het Frans naar het Duits vertalen. En 
zoals je mag verwachten bij een nieuwe 
druk zijn de woordenboeken ook uitge
breid met nieuwe woorden: “duizenden 
nieuwe vertalingen per taal”, in het woor
denboek NederlandsEngels zelfs tiendui
zend. Het ligt in de bedoeling om jaarlijks 
updates van de woordenboeken uit te 
brengen. De woordenboeken zijn geschikt 
voor Windows 2000/xP/Vista en ook – en 
dat is voor het eerst – voor OS x 10.4/10.5 
op Macintoshcomputers. 

Het complete pakket bestaat uit de vertaal

woordenboeken Engels, Frans en Duits en het 

woordenboek Hedendaags Nederlands, en kost 

€ 399,–. Losse vertaalwoordenboeken kosten  

€ 179,–, Hedendaags Nederlands € 99,–. Gere

gistreerde gebruikers van een oudere versie van 

een van de vertaalwoordenboeken kunnen aan

spraak maken op een korting van 30%. 

ISBN: 978 90 6648 483 2 (Engels), 978 90 6648 

484 9 (Frans), 978 90 6648 485 6 (Duits), 978 

90 6648 482 5 (Nederlands), 978 90 6648 486 3 

(hele pakket).

 snelle zen
Deel 67 in de ‘Taal 
Anker’reeks, een serie 
taalhulpboeken van 
uitgever Kluwer, gaat 
over snellezen en snel 
schrijven. De auteurs, 
Jolanda van den Braak 
en Judith Winterkamp, 
leggen uit hoe je een 
tekst sneller kunt le

zen, begrijpen en onthouden door gebruik 
te maken van bepaalde aanknopingspun
ten die iedere tekst biedt. En als je dit on
der de knie hebt, zeggen de auteurs, zul je 
ook tijdwinst boeken bij het schrijven, om
dat je nu weet aan welke eisen een tekst 
moet voldoen.

Sneller lezen; sneller schrijven kost € 34,50  

(gelijmd, 108 blz.). ISBN 978 90 130 5427 9

 tijDsChr i f t vOO r neerlan D i s ti ek
Het tijdschrift Neerlan-
dica extra muros was 
een tijdschrift voor en 
door beoefenaars van 
de neerlandistiek aan 
buitenlandse universi
teiten, een groep die 
enigszins afgezonderd 
opereerde van de vak
broeders aan de natio

nale universiteiten. De laatste jaren is die 
scheiding vrijwel verdwenen, en daarom 
vond de uitgever, de Internationale Vereni
ging voor Neerlandistiek, het tijd worden 
voor een ander tijdschrift, waarin de geme
ne deler van binnen en buitenland, oftewel 
“grensoverschrijdende neerlandistiek”, een 
centrale plaats moet krijgen. Het eerste 
nummer van dit tijdschrift, dat Internationa-
le neerlandistiek is genoemd, is onlangs ver
schenen. De letterkunde is hierin voorals
nog wat sterker vertegenwoordigd dan de 
taalkunde, maar het blad geeft een aantal 
besprekingen van recente taalkundige wer
ken, en het bevat het artikel ‘Negerholland
se taalkunde’, over de stand van zaken in 
het onderzoek naar een van het Nederlands 
afgeleide creooltaal.

Internationale neerlandistiek is een uitgave van 

Rozenberg Publishers en kost voor 2008 (3 num

mers van 84 blz.) € 35,– (buitenland € 40,–). 

Abonnementen en informatie: info@rozen

bergps.com of 020  625 54 29. ISSN 00479276

 g ent s
In 1907 promoveerde 
de Vlaming Jan Oscar 
De Gruyter (18851929) 
op een hogelijk ge
waardeerd proefschrift 
over het Gentse dialect. 
De Gruyter kwam ver
volgens in de toneelwe

reld terecht (waar hij vooral als bestuurder 
carrière maakte) en zijn proefschrift werd 
nooit gepubliceerd. Maar de reputatie er
van bleef bestaan, en nu, meer dan hon
derd jaar later, is het dan toch uitgegeven 
dankzij de inspanningen van emeritus 
hoogleraar Nederlandse taalkunde Johan 
Taeldeman. Het is een verzorgde editie met 
veel illustraties, die ook leven en werk van 
De Gruyter uitgebreid belicht. Het proef
schrift zelf, dat de klank en vormleer van 
het Gents beschrijft, is zowel in gedrukte 
tekst als in facsimile van het handgeschre
ven origineel in deze uitgave opgenomen.

Het Gentse dialekt. Klank- en vormleer. Door dr. Jan 

Oscar De Gruyter (1907) is een uitgave van de Ko

ninklijke Academie voor Nederlandse Taal en 

Letterkunde (KANTL) en kost € 25,– (gelijmd, 

454 blz.). Bestellingen bij het secretariaat van de 

KANTL per email (secretariaat@kantl.be) of tele

foon (+32 9 265 93 40). ISBN 978 90 72474 75 9 


