Dwalen door Van Dale
De vijftiende editie van de grote Van Dale getest
Een half jaar geleden verscheen de vijftiende
editie van de grote Van Dale. Hoe bevalt het
woordenboek in de praktijk?
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oals zo veel mensen dacht ook ik in 2005
dat met de nieuwe, veertiende editie van
Van Dale’s groot woordenboek van de Nederlandse taal een tijdperk zou worden afgesloten. Dit zou de laatste papieren versie van het
woordenboek zijn. Dat kon je ook wel afleiden uit
de cd-rom die er gratis bijgeleverd was. In de toekomst zou alles in woordenboekland digitaal worden. Veel handiger! Maar zie: we zijn nog geen tien
jaar verder of daar verschijnt een nieuwe, vijftiende
editie – op papier. Ook ik bestelde meteen een
exemplaar en huppelde op de dag van verschijnen
naar de boekhandel. En bij thuiskomst begon ik er
meteen in te lezen. Weet u wel dat een ‘lijger’ een
kruising is van een mannetjesleeuw met een vrouw-
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tjestijger? En dat, inderdaad, een ‘teeuw’ een kruising is van een mannetjestijger met een vrouwtjesleeuw? Maar een teeuw is ook een “door gebrek aan
zouten veroorzaakte runderziekte waarbij de dieren
aan allerlei voorwerpen gaan likken, steil haar krijgen en mager worden”. Dit zijn de omschrijvingen
waarvoor je een nieuw woordenboek koopt. Nu wist
ik ook eindelijk wat de functie was van een ‘snorband’: “band die ’s nachts over een opgestreken snor
gebonden wordt om aan de punten een opwaartse
richting te geven”.

Plofgeluid
Het goede nieuws is dat deze vijftiende editie even
gemakkelijk aanzet tot driftig heen-en-weer-bladerlezen als de voorganger. De rug is stevig maar soepel, de delen liggen prettig in de hand, vallen lekker
open en blijven goed openliggen, en – ook belangrijk – klappen na gebruik met een mooi vol plofgeluid weer dicht. Verder met het testrapport. Er
zijn geen leeslinten meer. Dat is jammer. De blauwgrijze kleur van de vorige editie vond ik mooier dan
de roomwitte van de nieuwe. En is dat roomwit niet
wat besmettelijk voor een veelgebruikt woorden-

