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HEIDI AALBRECHT EN PYTER WAGENAAR

Oempa-Loempa, fantabuleus, mensbaksel, 

sloeriblubber … Wie is er niet opgegroeid 

met de kleurrijke taal van Roald Dahl? 

Vanwege Dahls honderdste geboortedag 

deze maand verschijnt er een woorden-

boek dat daar helemaal aan gewijd is.

D
e heksen, De fantastische Meneer Vos,  

De Griezels – hele generaties zijn opge-

groeid met de kinderboeken van Roald 

Dahl, de vertelkunstenaar die magische 

werelden tot leven bracht. Met zijn 1,98 meter was 

Dahl als zijn eigen creatie de Grote Vriendelijke 

Reus (GVR), die kinderen met een “droomblazer” 

mooie dromen inblaast – al gaat het er niet altijd 

even zachtzinnig aan toe in zijn verhalen.

“Grote gierende 
grasdoedels!”
De taal van Roald Dahl

 Met sardonisch plezier bracht hij verwende rot-

kinderen, domme, egoïstische ouders, een tiranniek 

schoolhoofd, heksen, mensenetende reuzen en al-

lerhande monsters tot leven, om ze vervolgens met 

evenveel genoegen hun verdiende loon te laten krij-

gen. Daarbij speelde hij naar hartelust met taal en 

bedacht hij allerlei nieuwe woorden.

Afgestompt
Roald Dahl moest het in zijn ogen opnemen tegen 

de tv. Hij luchtte zijn misnoegen over dat medium 

bijvoorbeeld via de “Oempa-Loempa’s”, die in  

Sjakie en de chocoladefabriek grimmig zingen over 

kinderen die te veel tv-kijken:

Hun hersens rotten in hun hoofd!

Verbeeldingskracht wordt uitgedoofd!

Zintuigen worden afgestompt!

Wat door al dat staren komt.

Maar ook op andere manieren liet hij doorscheme-

ren dat hij tv maar abject vond. De ouders van  

Matilda, de leesgierige hoofdpersoon uit het gelijk-

namige boek, zijn bijvoorbeeld niet zomaar on- 
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liegebrok  tot   limerick

de lijm
Lijm is een kleverige stof. Je kunt er dingen mee aan 

elkaar plakken. Meneer Griezel gebruik lijm om vogels 

te vangen voor zijn vogelpastei.

De lijm die hij gebruikte heette Muurvast en was kleveriger 

dan welke lijm ter wereld ook. Daarmee smeerde hij de 

bovenkant van alle takken in. – DE GRIEZELS

lijmen (lijmde, heeft gelijmd)

Als je iets lijmt, plak je dingen aan elkaar met lijm.

likkebaarden (likkebaardde, heeft gelikkebaard)

Als je likkebaardt, verheug je je op iets lekkers.

‘Dan kan ik beter zien wat je doet,’/ zei Wolf, terwijl hij 

naar haar staarde,/ en watertandde en likkebaardde. 

– GRUWELIJKE RIJMEN

likken (likte, heeft gelikt)

Als je likt, ga je met je tong langs iets. Je likt 

bijvoorbeeld aan een ijsje. Of aan een zuurtjesboot.

‘Hé, jij daar! Joris Teevee!’ schreeuwde meneer Wonka. 

‘Lik alsjeblieft niet met je tong aan mijn boot. Daar 

wordt-ie maar kleverig van!’ – SJAKIE EN DE CHOCOLADE-

FABRIEK

de limerick (twee limericks)

Er was eens een stadje in Ierland

De naam vind je echter niet hier, want

Een slimmerik weet

Allang hoe het heet

Die lacht en verklapt het aan niemand

(Dit is een limerick, voor het geval je dat nog niet had 

geraden.)

‘Nou, Matilda, ik zou graag een van die limericks horen die 

je zegt dat je hebt gemaakt. Kun je je er nog een van 

herinneren?’ – MATILDA

Husselen met woorden

Je kunt een vergelijking maken om te zeggen dat iets 

of iemand op iets anders lijkt. Roald Dahl gebruikt 

vaak vergelijkingen in zijn verhalen en gedichten. De 

onderrok van mevrouw Griezel, bijvoorbeeld, 

waaierde uit als een parachute. En Joris’ grootmoeder 

heeft een mondje dat zo verfrommeld is als een 

hondenkontje. Kijk bij gek en graf voor andere 

voorbeelden.

de liegebrok (twee liegebrokken)

De GVR noemt iemand die vaak liegt een liegebrok.

‘Dan stopt ik er hier en nu mee,’ zei de GVR scherp. ‘Ik 

wenst niet uitgemaakt te worden voor liegebrok.’ – DE GVR

Husselen met woorden

Liegebrok is een verhaspeling. De GVR haalt twee 

woorden door elkaar die allebei ‘iemand die vaak liegt’ 

betekenen: liegebeest en jokkebrok. Bij husseltaal 

vind je meer voorbeelden van zulke verhaspelingen.

liegen (loog, heeft gelogen)

Als je liegt, zeg je met opzet iets wat niet waar is.

‘Je staat weer te liegen, zoals gewoonlijk!’ gilde grootmoe. 

‘Jij liegt altijd.’ ‘Ik lieg niet, grootmoe. Ik zweer het!’ – JORIS 

EN DE GEHEIMZINNIGE TOVERDRANK

Lieveheersbeest (DE REUZENPERZIK)

Een lieveheersbeestje is een kleine vliegende kever die 

meestal rood is met zwarte stippen op de rug. Het 

Lieveheersbeest dat in de reuzenperzik woont, heeft 

vierhonderd kinderen. Ze wordt een vriendin van James.

  SPRANKELENDE SYNONIEMEN   Je kunt ook zeggen: 

lievevrouwebeestje. In Groot-Brittannië heet deze kever 

ladybird, en dat betekent letterlijk ‘damevogel’.

liever
Als je iets liever wilt dan iets anders, dan geef je daar 

de voorkeur aan. Je vindt het leuker.

‘Dat is heel wat beter dan doedelzakken, hè, Majestein?’ 

Het duurde een paar seconden voor de Koningin van de 

schrik was bekomen. ‘Ik heb toch liever doedelzakken,’ zei 

ze. – DE GVR

  LAAT JE NIET MISKWAKKELEN!   Liever is in deze betekenis 

de vergrotende trap van graag (graag-liever-liefst). 

Maar in de zin ‘Mijn kat is liever dan andere katten’ is 

liever de vergrotende trap van lief (lief-liever-liefst).

de lift (twee liften)

Een lift is een hokje dat mensen naar een andere 

verdieping van een gebouw brengt. Of, zoals met de 

grote glazen lift, naar de ruimte.

Meneer Wonka (…) drukte op een bruin knopje. De lift 

sidderde en toen, met een angstaanjagend gesuis, schoot 

hij recht omhoog als een raket. – SJAKIE EN DE GROTE 

GLAZEN LIFT

liggen (lag, heeft gelegen)

Als je ligt, is je lichaam helemaal op de grond, op een 

bank of op een bed. Je ligt op je rug, je zij of je buik.

De vier oudjes lagen stilletjes tegen elkaar aan in hun bed 

en probeerden de kou uit hun botten te verdrijven. 

– SJAKIE EN DE CHOCOLADEFABRIEK

lijken (leek, heeft geleken)

Op iets of iemand lijken betekent: er net zo uitziet als 

dat ding of die persoon.

De Reuzenkrokodil (…) ging over het stuk hout heen liggen 

en vouwde zijn poten onder zich, zodat hij precies op een 

wip leek. – DE REUZENKROKODIL

de lini
Een liniaal is een smal en plat stuk hout, plastic of 

metaal, met cijfertjes. Je kunt ermee meten, en langs de 

liniaal rechte lijnen trekken.

De scheiding in zijn haar was een witte lijn die kaarsrecht 

midden over zijn schedel liep, zo recht dat hij alleen maar 

met een liniaal gemaakt kon zijn.

  RINKELEND RIJM  

horizontaal

  WIST JE DAT?  

‘lijn’ betekent.

de lip
Je lippen zijn de twee dikke randen rond je mond. Als je 

je lippen afl ikt

‘Een grote, dikke oorwurm smaakt prima,’ zei grootmoe en 

likte haar lippen af.

TOVERDRANK

de 

Een liplikker is een exotisch snoepje uit het land van de 

middernachtzon. Het is zo lekker dat je je lippen erbij 

afl ikt. Je kunt liplikkers kopen in de Zoete Inval.

Er waren (…) buikbabbelaars en gobwangels van de Fiji 

Eilanden en liplikkers en pluchenuche uit het land van de 

Hoe gebruik je dit woordenboek?

Blauwe trefwoorden zijn de woorden 

die Roald Dahl heeft uitgevonden en 

waarvoor vertaalster Huberte Vriesendorp 

een Nederlands woord bedacht.
Het alfabet langs de zijkant van 

iedere pagina laat zien waar je 

bent in het woordenboek. Zoek 

de verdwaalde muis!

In duizenden voorbeeldzinnen 

zie je hoe Roald Dahl de 

woorden in zijn verhalen en 

gedichten gebruikte.

Husselen met woorden

Roald Dahl hield ervan om 

met taal te spelen. Laat je 

inspireren om met woorden te 

husselen in je eigen verhalen.

  SPRANKELENDE SYNONIEMEN   

Probeer deze woorden te 

gebruiken om je eigen verhalen 

afwisselender te maken. Soms 

gaat het om buitengebruikelijke 

Roald Dahl-woorden.

  LAAT JE NIET MISKWAKKELEN!   

Soms klinken woorden wel 

hetzelfde, maar betekenen ze 

iets anders. Volg deze tips om 

niet in de war te raken.� � � � � � � � � � � � �
belediging

� �
onbeleefd 

� � 	
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‘Dat wast maar een pritselig klein hapje,’ zei de GVR. ‘Hebt u soms nog 
meer van dit smikkelbare voersel in de kast staan, Majestein?’ – DE GVRhappen (hapte, heeft gehapt)

Als een dier naar je hapt, probeert het je te bijten.Bliksemsnel verhief de krokodil zich op zijn achterpoten en hapte met zijn kaken naar de Rolmopsvogel. – DE REUZENKROKODIL

hardop
Als je iets hardop zegt, gebruik je je stem, zodat 

anderen kunnen horen wat je zegt.
Heel langzaam, nu en dan struikelend over de vreemde 

woorden, las mevrouw Zilver de hele boodschap in 

schildpadtaal hardop voor. – IEORG IDUR

het handvat (twee handvatten)
Aan een handvat kun je iets vastpakken.
De Hertog (…) trok het handvat van zijn wandelstok 

omhoog en uit de holte in de stok kwam een lange dunne 

glanzende degen tevoorschijn. – DE GIRAFFE, DE PELI EN IK
hangen (hing, heeft gehangen)
1 Als een ding aan iets hangt, zit het er aan de 

bovenkant aan vast. Het raakt de grond niet.
Beneden de waterval (…) hingen grote glazen pijpen, die 

van ergens heel hoog uit het plafond kwamen, in de rivier. 

– SJAKIE EN DE CHOCOLADEFABRIEK
2 Als je iets (bijvoorbeeld een gevangen reus) aan iets 

hangt, maak je het daar aan de bovenkant aan vast, 

zodat het de grond niet raakt.‘Hij hoeft er ook niet in,’ zei de GVR. ‘Je hangt hem onder 

aan de buik van de helepoeper en draagt hem als een 

portedo.’ – DE GVR3 Als iets blijft hangen, blijft het ergens aan vastzitten.

In haren blijft van alles hangen, vooral eten. Spul zoals jus 

glijdt tussen het haar en blijft daar plakken. – DE GRIEZELS

de hangmat (twee hangmatten)
Een hangmat is een net of stuk stof dat je ophangt om 

in te liggen. Ju! rouw Spin spint zachte hangmatten 

van zijde.
James kroop in zijn eigen hangmat – en o, wat was die 

zacht en aangenaam vergeleken bij de harde, kale planken 

waarop hij thuis altijd had moeten slapen van zijn tantes. 

– DE REUZENPERZIK

het hapje (twee hapjes)Een hapje is eten dat je in één keer in je mond kunt 

stoppen. Voor reuzen is een hapje dus zo veel 
mensbaksels als hij in één keer kan opschrokken.
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goed

goed (beter, best)

Iets wat goed is, is aangenaam, lekker of plezierig. Iemand die goed 

is, is vriendelijk en heeft het beste met je voor. Probeer de volgende 

woorden te gebruiken voor goede dingen, mensen en reuzen, zodat 

je jouw verhalen ook fantabuleus maakt.

EEN GOEDE PERSOON OF EEN GOEDE REUS IS: aardig, betrouwbaar, 

deugdzaam, edel, eerlijk, fatsoenlijk, goedhartig, lobbesig, nobel, 

rechtschapen, vriendelijk.

• Tegenovergesteld zijn: afstuitend, boosaardig, gemeen, 

kwaadaardig, naar, oneerlijk, onfatsoenlijk, slecht, vals.

‘Ik is aardige en lobbessige reus! Ik is de enige aardige en lobbessige 

reus in Reuzenland. Ik is de GROTE VRIENDELIJKE REUS.’ – DE GVR

  ZOEK HET OP!   Echt lobbesige personages zijn bijvoorbeeld 

grootvader Jakob en ju! rouw Engel, en echt afstuitende 

personages zijn de Opperheks en de Griezels (maar er zijn er nog 

veel meer).

EEN GOEDE ERVARING OF EEN GOEDE DROOM IS: aangenaam, fi jn, 

plezierig, prettig, verrukkelijk, welgevallig.

MAAR ALS HET ECHT GOED IS, DAN IS HET: fantabuleus, 

fantastelijk, fantastisch, heerlijk, luxefl ux, 

prachtig, puikfi jn, schitterend, subliem, 

supermachtig, 

to!  sch, voortre! elijk.

• De goede dromen die de GVR vangt 

zijn gloeigoeien en gnifgnuivers, 

en de beste, superschitterendste 

zijn gouden pronksjuwelen.

‘Wat fantastelijk!’ riep de GVR nog steeds stralend. 

‘Wat hartstikke toffisch! Wat supermachtig! Ik gaat er gewoon van 

stottotteren.’ – DE GVR

IETS WAT GOED SMAAKT OF RUIKT IS: heerlijk, lekker, smakelijk, 

smiksmak, verrukkelekukkelijk, zwijmelig

• Tegenovergesteld zijn: akkiebakkie, goor, rotterig, smeergoor, 

smerig, vies, walgelijk.

‘Alle mensbaksels is onders en anders. Sommigen is verrukkelekukkelijk 

en anderen is akkiebakkie.’ – DE GVR

puikfi jn
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stof. Je kunt er dingen mee aan 
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de hangmatEen hangmat isin te liggen. 
van zijde.
James kroop in
zacht en aangewaarop hij thu

– DE REUZEN

het hapje
Een hapje is e
stoppen. Voor mensbakmensbakmensbakmensbakmensbakmensbakmensbakmensbakselsselssels
 � � � �  � � � � �  � � � � � � 
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 mochten 

in dit woordenboek staan. Dus staan alle woorden erin die Roald Dahl 

heeft verzonnen (en waarvoor vertaalster Huberte Vriesendorp een 

Nederlands woord bedacht). Bijvoorbeeld miskwakkeld en zozymen. En 

ook fl itspopper en fl itswinkel, zodat je die twee uit elkaar kunt houden. 

Maar dat is niet alles. Ook vind je alle namen van personen en 

andere schepsels die je tegenkomt in de verhalen van Roald 

Dahl, en woorden waaraan je hen kunt herkennen. Bijvoorbeeld: 

chocolatier (dat is iets anders dan een chocoladedier) 

en baardaap. Verder staan in dit boek woorden die een 

belangrijke rol spelen in Roald Dahls wereld. Je kijkt er dus 

vast niet gek van op dat lift en perzik erin staan, maar weet je 

ook waarom je wekker en antivries in dit woordenboek kunt 

vinden?

Tot slot: er staan ook woorden in die gewoon leuk zijn, bijvoorbeeld 

aaien. Want net als verhalen moeten woordenboeken een goed begin 

hebben.

� � � � � � � � � � � �  � � � � ! � "# � $ %  & ' � � " % � $ ( � � � )

Wat is een lexicograaf? Kijk op pagina 275.

SAMENSTELLER EN LEXICOGRAAF

Dit is niet zomaar een woordenboek. Maar je verwacht toch ook niet 

dat een Roald Dahl Woordenboek alledaags gewoon zal zijn, of wel? Veel 

woordenboeken zullen je vertellen wat een krokodil is of hoe je 

ballon moet spellen. Maar ze leggen niet uit wat het verschil 

is tussen een gloeigoeie en een trollenklopper. 

En ze zeggen ook niet waarvoor heksen de 

eieren van knorvogels nodig hebben of wat de 

vorm van een Drocht is (die is trouwens ovaal). 

Ook vertellen ze niet waarom een biefsteekmug 

biefsteekmug wordt genoemd. Al die dingen doet 

dit woordenboek wel. Soms zul je een betekenis zelfs 

nerovetsrethca moeten lezen of                  !

BEWERKERS EN LEXICOGRAFEN

op z’n kop


