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Dikke

Hij heet de dikke en wordt 150. Dat wordt volgende week gevierd. Ik ben dol op 
mijn dikke. Ik heb er al enkele van gehad en ze werden almaar lijviger. Zwaar-
lijviger. Dik van woorden. Bij mijn geboorte kwam hij nog in één deel. Intussen 
is hij verdrievoudigd. Een boek is ook maar een mens. 

Veel dikker, denk ik, zal hij niet worden. Ze kunnen hem nu bovendien zo dun 
maken dat hij in een gleufje past. Zelfs op een stip op mijn bureaublad. Maar al 
hangt hij straks als een geest in de cloud van mijn werkkamer, tot mijn laatste 
woord zal hij pal op het werkblad staan. Waar hij al staat sinds ik werk. 

De dikke is een woordenboek en zijn doopnaam is Van Dale. Zijn hele roep-
naam is De dikke Van Dale. U kent hem vast, ook al is hij niet in huis. Ik noem 
hem nooit de dikke. Hij is veruit het sierlijkste boek dat ik heb. Hij is ook het 
enige met twéé leeslintjes. En alles met leeslintjes heb ik graag in huis: levens-
geschiedenissen, derrières, naslagwerken. 

Ikzelf heb hem bij mijn weten altijd in huis gehad, al lang voor ik een huis had. 
Meer zelfs, jarenlang wás hij mijn huis, waar ik ook verbleef. Althans, het leek 
of ik overal vooral in hem woonde, zo dagelijks bezocht ik hem. En nu ik al 
jaren een huis heb, staat hij nog altijd als een huis op het werkblad. 

Ik overdrijf nauwelijks. Uren heb ik doorgebracht in het woordenboek. Ik be-
grijp zelfs niet helemaal dat niet iedereen die een taal spreekt, het woorden-
boek van zijn taal in huis heeft. Tegelijk, iedereen is zijn eigen woordenboek. 
Elke mens is een ademende woordenschat. Zelf heb ik een schat in huis die er 
al vanaf haar eerste woordjes dagelijks wel een onbekend uitflapt. Had ik al die 
uitvindingen met de jaren opgeschreven, ze had nu haar hoogsteigen dunne 
dikke. 

Alles met leeslintjes heb ik graag in huis: 

levensgeschiedenissen, derrières, naslagwerken 
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Met de jaren is het bladeren wat verminderd. Als het snel moet gaan, klik ik. 
Maar als er tijd is, kan ik er nog altijd heerlijke uren in doorbrengen. Want wat 
wemelt het op elke bladzijde van vindingrijkheid, geestigheid en zinnelijkheid. 
En hoe fabelachtig is het niet, dat wij dat allemaal ooit hebben bedacht. Gewoon 
al pratend. Levenslang. Een kwart miljoen woorden met 309.000 betekenis-
sen. Allemaal verwekt uit 26 letters. Faut le faire. 

En dan zwijg ik nog over alles waar de dikke niet over spreekt. Want hoe on-
uitputtelijk en mededeelzaam hij ook is, hoezeer hij ook de driedelige sterren-
kaart is van mijn taal, het spraakzaamst is hij buiten zijn bladzijden. Buiten de 
oevers van zijn boekdelen. Bijna dagelijks, ook naast mijn schat in huis, hoor 
of lees ik wel ergens een woord dat blijkbaar (nog) niet in hem thuishoort. 
Dagelijks immers groeit hij aan. Buiten zichzelf. Naast de officiële dikke dijt 
in huizen, straten en trams dagelijks een levende dikke uit. Maar ook dagelijks 
verdwijnt er wel een woord, voorgoed, wegens niet meer gebruikt door zijn 23 
miljoen gebruikers. Woorden zijn ook maar mensen. 

En zo staat hij, de dikke, die ik nooit de dikke noem, al lange jaren op de werk-
tafel: als een mens. Bijna dagelijks neem ik haar even ter hand, spreid haar, 
blader in haar schat, verleg een beetje het leeslint, neem hier en daar iets in de 
mond, luister naar haar klanken, sluit haar weer en zet haar opnieuw overeind 
op het werkblad. 

Als de drie gratiën, altijd binnen handbereik. Ik weet niet wat ik zonder hen zou 
doen. Een beetje in mijn blootje, sprakeloos, als een zin zonder woorden, een 
woord zonder betekenissen, naar de wereld staren? Soms weet ik het simpel-
ste niet meer. Wat geluk precies betekent, of muizenissen (‘probleem waarvan 
men het hoofd vol heeft’) of spiegelei of hoeën (‘hoe roepen’). Dan blader ik het 
op. Och ja natuurlijk, denk ik dan. En dan kan ik weer even verder. 

Bernard De Wulf (in dSWeekblad, 23/08/2014)
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HOOFDSTUK 1
Academisch Nederlands

BASISWOORDENSCHAT

1.1 VUL DE ONTBREKENDE WOORDEN OP DE JUISTE PLAATS IN

ad valvas, alternatief, arbitrair, casus, component, curriculum, efficiënt, 
ex cathedra, expliciteren, flexibel, intrinsiek, objectief, parafraseren, 
practicum, rationeel, relevant, repercussie, screenen, subjectief

1. In de volgende ___________________________ (praktijksituatie) lees je hoe een 

marketingverantwoordelijke een nieuw product op de markt brengt.

2. Beslis in een multiplechoicetest pas welk antwoord je aankruist als je elk 

_______________________________________ (keuze) grondig hebt gelezen.

3. Meer en meer wordt er van docenten verwacht dat ze _________________________ 

(meegaand) zijn en dus multi-inzetbaar.

4. De leerlingen vonden de maatregel om hoofddoeken te verbieden heel 

_______________________________________ (willekeurig), want petjes waren wel 

toegelaten in de les.

5. Ons handboek bestaat uit vijf _______________________________________ (delen): 

grammatica, spelling, taalzuivering, stijl en woordenschat.

6. Het _______________________________________ (leerplan) van onze opleiding heeft 

ingrijpende veranderingen ondergaan om nog beter tegemoet te komen 

aan de verlangens van het werkveld.

7. Om _______________________________________ (doeltreffend) te studeren moet je 

ervoor zorgen dat je door niets afgeleid wordt.
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8. Studenten die zich uit pure interesse in de leerstof verdiepen, hebben 

een _______________________________________ (inwendig) motivatie. Die verhoogt 

hun slaagkansen.

9. Elke evaluatieopdracht heeft een _______________________________________ 

(weerslag) op het leerproces van de student en op zijn attitude ten 

opzichte van het vak.

10. Op het einde van de les vroeg de lector aan de student om even te  

_______________________________________ (samenvatten in eigen woorden) wat hij 

verteld had.

11. In het begin van het academiejaar worden alle eerstejaars  

______________________________ (doorlichten) op hun kennis van het Nederlands.

12. Ik begrijp jouw argumentatie niet echt. Zou je dat met een  

_______________________________________ (passend) voorbeeld even kunnen  

_______________________________________ (toelichten)?

13. Wetenschappers benaderen alles altijd zo _______________________________________ 

(verstandelijk) mogelijk.

14. De prof liet zijn studenten _______________________________________ (via het 

meldingsbord) weten dat het _______________________________________ (praktijkles) 

met grammaticaoefeningen deze namiddag wegvalt en dat hij enkel  

_______________________________________ (doceren) zal lesgeven.

15. Docenten slagen erin om hun studenten _______________________________________  

(onbevooroordeeld) te beoordelen. Als studenten elkaar moeten 

evalueren, merk je dat dat eerder _______________________________________ 

(partijdig) gebeurt. 
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UITBREIDENDE WOORDENSCHAT

1.2 VERKLAAR DE CURSIEVE WOORDEN

1. Wie pragmatisch nadenkt over een oplossing, vindt er meestal een die voor 
alle partijen aanvaardbaar is.

2. Welke studiemethode moet je aanwenden om de beste resultaten te 
genereren?

3. De voordelen van deze monitoraatslessen zijn legio, maar voor veel 
studenten zijn ze triviaal.

4. “Jouw excuus klinkt plausibel, maar toch geloof ik je niet”, zei de docent.

5. Via deductie weet ik hoe ik dat woord correct moet spellen.

6. Tijdens zijn exposé poneerde de student duidelijke standpunten, die hij met 
vuur verdedigde.
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7. De student was ervan overtuigd dat hij zijn hypothese kon staven aan de 
hand van een aantal doorslaggevende argumenten.

8. Gebruik voor je paper het sjabloon dat op de homepagina van de school te 
vinden is.  

9. De student kon door omstandigheden niet deelnemen aan de praktijkles, 
maar hij kwam zelf met een constructief voorstel om de gemiste leerstof in 
te halen. 

10. Het is geen sinecure om die cursus te studeren. Ik zal al blij zijn als ik de 
essentie ervan onder de knie heb.
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HOOFDSTUK 2
Nederlands en algemene taalkunde

BASISWOORDENSCHAT

2.1  VERWARRENDE VARIANTEN: VERKLAAR HET VERSCHIL IN 
BETEKENIS

1. ironie  

 

sarcasme

cynisme  

understatement 

2. jargon

slang    

turbotaal   

Verkavelingsvlaams  


