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Hoe lang is lang?
Petra Sleeman
Verschenen in Alla Peeters & Petra Sleeman (eds.), 2022, Taalmysteries, 121-124.
Amsterdam: Uitgeverij Lias.
Als ons gevraagd wordt wat het langste woord is in het Nederlands, zullen sommigen
antwoorden: Hottentottententoonstelling. Anderen kennen van dit woord misschien een nog
langere versie, die wel als voorbeeld van het langste woord van het Nederlands gegeven wordt:
Hottentottententententoonstelling. Vanwege de vier (!) opeenvolgende lettergrepen ten, moet
je wel even goed kijken wat er staat als je dit woord leest.
In het Van Dale woordenboek komen geen van deze woorden voor. Dat is ook niet
nodig, omdat de betekenis van deze woorden gemakkelijk afgeleid kan worden van de
combinatie van de afzonderlijke delen. Een lang woord waarvan de betekenis niet
gemakkelijk af te leiden is, is zandzeepsodemineraalwatersteenstralen, met de betekenis
van ‘ophoepelen’. Er werd beweerd dat dit woord bedacht zou zijn door de Vlaamse
schrijver Herman Brusselmans en vervolgens opgenomen zou zijn in Van Dale. In zijn
boek Het oude nieuws van deze tijden zegt de ik-persoon, die zichzelf ‘een man van taal’
noemt, tegen zijn nieuwe hond Speedy dat dit woord het langste woord in Van Dale is.
Taalkundige Wim Daniëls heeft deze mythe ontkracht. Hij schreef dat het woord werd
opgenomen in de elfde editie van Van Dale, maar dat het enkele edities later weer werd
verwijderd, waarschijnlijk omdat het weinig gangbaar was. De roman is gepubliceerd in
1994, tien jaar na het verschijnen van de elfde editie van Van Dale. Dus, het woord stond
al in het woordenboek. De vorm van het woord is op het eerste gezicht een mysterie:
waarom is het sode en niet soda, zoals in het bekende schoonmaaktrio van vroeger zand,
zeep, soda? Het woord is een eufemistische verbastering van een wat minder nette variant
van ‘ophoepelen’, die sode en niet soda bevat. Een lang woord, maar met een niet heel
transparante betekenis dus.
Toch staan er lange woorden in Van Dale waarvan de betekenis wel gemakkelijk af te
leiden
is.
Voorbeelden
hiervan
zijn:
chronischevermoeidheidssyndroom,
arbeidsongeschiktheidsverzekering, meervoudigepersoonlijkheidsstoornis.Waarom staan
deze lange woorden wél in Van Dale? Naast het geven van de betekenis, is een tweede
reden om een woord op te nemen in het woordenboek dat het een gangbaar woord is, dat
in de omgangstaal of in kranten of boeken gebruikt wordt.
Hoewel de maker van een woordenboek een keuze maakt bij de bepaling of een
woord wel of niet in het woordenboek opgenomen wordt, hebben moedertaalsprekers van
het Nederlands of schrijvers van bijvoorbeeld een nieuwsbericht geen beperkingen en
kunnen zij woorden gebruiken (of vormen) die (nog) niet in Van Dale staan. Terwijl
arbeidsongeschiktheidsverzekering in Van Dale staat, kom je in de pers ook regelmatig het
woord arbeidsongeschiktheidsuitkering tegen, waarmee de WIA-uitkering aangeduid wordt.
Televisiekijkers kunnen het over het hamstergebaar van de coronapersconferentiedoventolk
hebben.
Om lange woorden te vormen maakt het Nederlands, net als het Duits, gebruik van
de combinatie van woorden die zelfstandig voor kunnen komen. Zo kunnen de delen
corona, pers, conferentie, doven en tolk van het woord coronapersconferentiedoventolk ook
apart gebruikt worden. In Romaanse talen, zoals het Frans of het Italiaans, worden lange
woorden gevormd door uitbreiding van een woord met voor- en achtervoegsels, die niet
zelfstandig voor kunnen komen. Voor het Frans wordt wel als langste woord beschouwd:
anticonstitutionnellement, dat ‘op een manier die tegen de grondwet ingaat’ betekent. Naast de
basis constitu, een vorm van het werkwoord constituer, bevat het woord
anticonstitutionnellement het voorvoegsel anti en de achtervoegsels tion, el, e en ment. Het

woord bestaat uit 25 letters. Als langste woord in het Italiaans wordt het woord
precipitevolissimevolmente beschouwd. Dit woord werd door de 17e-eeuwse Italiaanse
schrijver Francesco Moneti bedacht en voor het eerst gebruikt. Het betekent ‘hals over kop’ en
bestaat uit een vorm van het werkwoord precipitare ‘haasten’ in combinatie met de
achtervoegsels vol(e), issim(e), mente, die respectievelijk een bijvoeglijk naamwoord, een
overtreffende trap en een bijwoord vormen: ‘op een uiterst haastige manier’. In feite is het
tweede vol overbodig, omdat het hier een bijvoeglijk naamwoord maakt van iets wat al een
bijvoeglijk naamwoord is, en zou precipitevolissimamente zelfs een meer correcte vorm zijn.
Maar deze vorm wordt zelden gebruikt en staat ook niet in het woordenboek, in tegenstelling
tot de vorm met het tweede vol, dat met 26 letters het langste woord in het Italiaans is.
In het Nederlands kunnen woorden nog iets langer zijn dan in Romaanse talen. Ook lijkt
de manier van lange woorden maken door middel van voor- en achtervoegsels meer
beperkingen te hebben dan de manier van verlengen die in het Nederlands gebruikt wordt,
namelijk het combineren van woorden die ook op zichzelf kunnen staan. Het Guinness Book of
Records noteerde kindercarnavalsoptochtvoorbereidingswerkzaamheden als langste
Nederlandse woord. Het bevat 47 letters, maar het staat niet in Van Dale. Ook een
wetenschappelijke term als de chemische verbinding (2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)4,8,12 -trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2H-chromen-6-ol staat niet in Van Dale. Hoewel het
een zeer lang woord is, haalt het het niet bij de scheikundige term voor titine, een eiwit dat
in de spieren zit. In het Engels bestaat het woord uit 189.819 letters. Het uitspreken duurt
ongeveer 3,5 uur.
Dit soort gevallen buiten beschouwing latend, kunnen we voorzichtig concluderen dat
lange woorden in het Nederlands, waarschijnlijk vanwege de leesbaarheid, meestal uit niet meer
dan dertig letters bestaan, zoals Hottentottententoonstelling (27 letters), soms uit wat meer,
zoals
andere
lange
woorden
die
hierboven
genoemd
zijn,
waarvan
meervoudigepersoonlijkheidsstoornis (35 letters) in de huidige Van Dale staat, maar
zandzeepsodemineraalwatersteenstralen (37 letters) niet meer. Tellingen van Open Taal
leverden maar 16 woorden van 33 letters of meer op, 13 woorden van 32 letters en 25
woorden van 31 letters, op een totaal van 315.779 woorden. Is de hierboven getrokken
conclusie inderdaad correct? U kunt het bij lange woorden die u tegenkomt zelf nagaan.
Alleen tellen kan het uitwijzen.
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