
Op zoek naar banden tussen OED en WNT* 
 
 
 
door Frits Stuurman 
 
Alhoewel er ongetwijfeld vele verschillen zijn, is het toch waarschijnlijk nauwelijks 
controversieel te stellen dat het WNT in Nederland en de OED in het Verenigd 
Koninkrijk in grote trekken elkaars naaste tegenhangers zijn. Nadat ik elders al eens 
had gepubliceerd over bijdragen vanuit Nederland aan de OED, werd mij de 
suggestie aan de hand gedaan om nog eens te kijken wat er verder te vinden zou 
zijn over eventuele persoonlijke relaties over en weer tussen bij het WNT en bij de 
OED.1 Mijn verslag van wat er mij bij die zoektocht zoal onder ogen kwam, volgt 
hierna. De lezer geve zich er echter rekenschap van dat mijn onderzoek zich niet 
uitstrekte tot inhoudelijke sporen van daadwerkelijke wederzijdse beïnvloeding. 
Afgezien van een enkele opmerking hierover uit de pennen van J.W. Muller en A. 
Kluyver, blijft dat voor mij onbetreden gebied.2 
 
Ik rapporteer eerst wat OED-ers en WNT-ers over en weer over elkaar in hun 
publicaties hebben gezegd. Daarna besteed ik aandacht aan wat ik over OED-ers in 
het WNT-archief vond, en omgekeerd. Tenslotte zeg ik nog iets over anderen die 
bijdragen leverden aan OED en/of WNT. 
 
Als we om te beginnen kijken naar het voorwerk van de verschillende 
woordenboeken, dan is het opvallend punt dat in de Preface's van de OED wel 
WNT-ers vanwege bijdragen worden genoemd, maar in de inleidingen bij de delen 
van het WNT geen enkele OED-er. Voor de details zie Tabel I. 
 
Alhoewel hun verbintenissen met het WNT als zodanig nooit worden genoemd, gaan 
de Nederlandse in alle gevallen vergezeld van de WNT -locatie, Leyden of Leiden. Ik 
neem dus aan dat het wel degelijk om WNT-ers gaat, en niet om toevallige 
naamgenoten van resp. P.J. Cosijn en J.W. Muller. Anderzijds zijn de foute initialen 
                            
* Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Trefwoord 9, oktober 1994, p. 55-62. De originele 
paginanummering wordt tussen [  ] weergegeven. 
1 Dank aan Ewoud Sanders, van wie de suggestie kwam, en die ook verder hielp. Ik bedank verder 
degenen die mij bij OED en WNT erg behulpzaam zijn geweest: met name Jennie McMorris en 
Edmund Weiner, respectievelijk Fons Moerdijk, Piet van Sterkenburg, en speciaal Arend van der Veen. 
Veel dank ook aan Hansa Krijgsman, die bij alle stadia van dit onderzoekje betrokken is geweest, 
onder meer als 'wetenschappelijk hulppersoneel' met een subsidie van NWO (# 300-160-076). 
Mijn eerdere exposés gingen over bijdragen aan de OED van de Nederlandse anglisten A. Caland 
(1854-1910), C. Stoffel (1845-1908), en A.E.H. Swaen (1863-1947); zie F. Stuurman (1992) Final 
Words (Peter Lang Verlag, Frankfurt a.M.); F. Stuurman (ed) Dutch Masters and their Era (AUP, 
Amsterdam 1993). 
2 Het lijkt erop alsof eerst de tweede generatie WNT-redacteuren de OED bewonderde. Zo schreef 
J.W. Muller in 1910: ‘een louter wetenschappelijk werk, een zuiver historisch woordenboek (zooals [...] 
vooral Murray's New English Dictionary is) [...] lag niet in zijne [= De Vries'] bedoeling’. J.W. Muller 
Verspreide Opstellen (Tjeenk Willink, Haarlem 1938), p. 119. Anderzijds beweerde Kluyver in 1902 
nog: ‘Ons doel is, zoo goed wij kunnen, het plan uit te voeren dat door den stichter van het 
woordenboek [...] is uiteengezet [...] [H]ij verlangde een woordenboek van het algemeen Nederlandsch, 
dat zich ... boven die dialecten verheft, waaruit het is voortgekomen. Dit standpunt [...] is hetzelfde als 
dat van Grimm, Murray of Littré'. A. Kluyver ‘Verslag over het Nederlandsch Woordenboek’, in: 
Handelingen van het XXVIIe Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres 1902 (Callewaerdt-De 
Meulenaere, Yper 1902), p. 425. 



bij hun namen wellicht een aanwijzing dat de banden met Murray niet echt zo heel 
nauw waren. 
 
OED deel Auteur Genoemde WNT-er 
I Murray, 1888 M. de Vries, E.H. Cosijn [sic] 
II Murray, 1893 W.H. Muller [sic] 
III Murray, 1897 W.H. Muller [sic] 
V Murray, 1901 J.W. Muller 
VI M Bradley, 1908 A. Kluyver 
VII Murray, 1909 A. Kluyver 
IXI Bradley & Craigie, 1919 A. Beets 
IX2 T Craigie, 1919 A. Beets 
X2 X, Y, Z Onions, 1928 A. Beets 
 
Tabel I: WNT-ers in voorwerk bij de OED 
 
 
Hoe dan ook, de 10 vermeldingen van WNT-ers in de OED steken schril af bij het 
geheel ontbreken van OED-ers in voorwerk bij het WNT. Er doemt een beeld op alsof 
het om eenrichtingsverkeer zou zijn gegaan van Leiden naar Oxford. Binnen de kring 
van WNT-ers valt een verklaring hiervoor te ontlenen aan redacteur Muller. 
 

Wanneer men bij de bewerking van een of ander groot artikel voor ons Nederlandsch 
Woordenboek bij een Franschen, Duitschen, en Engelschen collega de 
overeenkomstige woorden opslaat, staat men verbaasd over het aantal Nederlandsche 
uitdrukkingen die men in een of meer terugvindt [...] Het Engelsch komt eerst in den 
jongsten tijd eenigen invloed oefenen [op het Nederlands] [...] In de M.E. schijnen 
veeleer omgekeerd zeer vele woorden [...] uit de [...] Nederlanden naar Engeland 
verhuisd te zijn (zie b.v. [...] Murray [i.e. de OED] passim); blijkbaar hebben de 
Engelschen allerlei zaken [...] eerst door onze bemiddeling leeren kennen. Welk een 
verschil met het heden!3 

 
Kortom, omdat de invloed van het Nederlands op het Engels vroeger groter was dan 
andersom, bestond er bij de OED meer behoefte aan expertise over het [56] 
Nederlands dan bij het WNT over het Engels. Dit beeld wordt bevestigd door wat mij 
in de wederzijdse archieven onder ogen kwam. Wel is het mogelijk dat in Leiden 
inhoudelijke correspondentie niet in de archieven terecht is gekomen, maar bij het 
corpus: zo vond ik in het WNT-archief slechts een verwijzing naar een bijdrage die 
door Onions aan Beets in het vooruitzicht werd gesteld, de bijdrage zelf ontbrak. 
Onions antwoordde Beets: ‘I have passed on your request for the article wainscot to 
Dr. Bradley, whose work it is.’4 
 
Met dit voorbehoud is er in de archieven van het WNT geen enkele bijdrage van te 
vinden van OED-ers. Omgekeerd valt in het OED-archief wel voor het overgrote deel 
de basis voor Tabel I te reconstrueren uit correspondentie van WNT-ers. 
 
 

                            
3 J.W. Muller Verspreide Opstellen (Tjeenk Willink, Haarlem 1938), pp. 80-81. Het gaat hier om de 
herdruk van het bekende artikel ‘Eischen en bezwaren der wetenschappelijke lexicographie’, dat 
eerder verscheen in: Taal en Letteren IX (1898), pp. 193-220. 
4 Brief van Onions aan Beets, d.d. 9.9.1920; archief. 



In Tabel II geef ik een volledig overzicht van wat ik aan feitelijk-inhoudelijke 
correspondentie van WNT-ers in het OED-archief zag: 
 
datum van aan onderwerp taal 
07.11.1885 Cosijn ? beggar;begijn Nederlands 
04.01.1886 De Vries ? begijn;beggar, to beg Engels 
14.02.1886 De Vries ? bergeend Engels 
05.05.1886 Cosijn ? biltong Nederlands 
28.08.1886? De Vries ? bluff Engels 
07.09.1886 De Vries ? boot Engels 
22.09.1886 Cosijn ? boer, buer Nederlands 
22.11.1897 Muller Murray breil Engels 
02.11.1903 Kluyver ? maalstroom Nederlands 
17.02.1909 Kluyver Murray pump Nederlands 
12.07.1910 Beets Bradley schoffel Nederlands 
13.08.1916 Beets ? stilleven Engels 
31.10.1919 Beets Onions diminutiefsuffix -je Nederlands 
09.11.1919 Beets Onions diminutiefsuffixen Nederlands 
 
Tabel II: Bijdragen WNT-ers aan de OED (OED-archief). 
 
Op de talen waarin correspondentie werd gevoerd, kom ik later terug. Met betrekking 
tot de vraagtekens in de derde kolom, zij opgemerkt dat van veel correspondentie in 
het OED-archief niet bewaard is gebleven aan wie een bepaald stuk is gericht; maar 
omdat Murray in 1885 en 1886 nog de enige OED-editor was, kunnen de brieven van 
Cosijn en De Vries gevoeglijk als aan hem gericht worden beschouwd. Voor de 
verhoudingen tussen WNT-ers onderling is het misschien goed te benadrukken dat 
men na Cosijn blijkbaar voor alle zekerheid ook nog De Vries zelf over begijn 
meende te moeten raadplegen: De Vries' onderstreping in 'What Mr. Cosijn wrote 
you on the subject, was the expression of our common opinion'5, verraadt wellicht 
enige irritatie over twijfel aan de eensgezindheid binnen het WNT. 
 
Voor de duidelijkheid schuif ik Tabel I en II nog in elkaar in Tabel III, waaruit dan de 
overeenstemming tussen correspondentie en voorwerk van de OED kan worden 
afgelezen. Ik geef hierbij de data van de Preface’s zelf; die stemmen niet altijd 
overeen met de data van de publikatie van het desbetreffende deel. 
 
In Tabel III kunnen twaalf van de veertien WNT-bijdragen uit Tabel II rechtstreeks als 
reden voor vermelding in het voorwerk van de OED worden aangemerkt. Tegenover 
de twee bijdragen waarvoor dat niet geldt, van Muller in 1897 en van Beets in 1910, 
staan twee OED-vermeldingen die niet op Tabel II terug te voeren zijn, van Muller in 
OED H-K  (1901) en van Muller in OED T (1919); en dat zijn precies dezelfde 
WNT-ers.6 Omdat de correspondentie zo nauwkeurig aansluit bij vermelding in het 
voorwerk van de OED, mag wel worden aangenomen dat archivering in Oxford 
hoogst betrouwbaar is. Omgekeerd wordt daarmee andermaal de eenzijdigheid van 
de bijdragen bevestigd: ook in Oxford heb ik geen verzoeken uit Leiden om bijdragen 

                            
5 Brief van De Vries, d.d. 4.1.1886; archief OED. 
6 In het geval van Muller kunnen we zijn vermelding in het voorwerk van 1901 misschien toch zelfs 
terugvoeren op zijn brief van 22.11.1897, als die datum klopt: niet alleen is Murray aan beide kanten de 
andere betrokkene, maar met de publicatie van de OED I in 1888 kwam de informatie over breil in 
1897 sowieso te laat voor de letter B waar hij anders voor bedoeld zou zijn geweest. 



onder ogen gekregen, noch post naar Leiden van OED-ers om aan zulke verzoeken 
te voldoen. 
 
Correspondentie WNT-ers      OED   
07.11.1885 Cosijn → Murray? beggar, begijn     
04.01.1886 De Vries → Murray? begijn, beg(gar)     
14.02.1886 De Vries → Murray? bergeend     
05.05.1886 Cosijn → Murray? biltong → A-B 1888 Murray: Cosijn, De Vries 
28.08.1886? De Vries → Muray? bluff     
07.09.1886 De Vries → Murray? boot     
22.09.1886 Cosijn → Murray? boer, buer     
22.11.1897? Muller → Murray breil  --   
-    H-K 1901 Murray: Muller 
02.11.1903 → maalstroom → M 1908 Bradley: Kluyver 
17.02.1909 Kluyver → ? pump → O-P 1909 Murray: Kluyver 
12.07.1910 Beets → Bradley schoffel  --   
13.08.1916 Beets → ? stilleven → SI-ST 1919 Bradley & Craigie: Beets 
-    T 1919 Craigie: Beets 
31.10.1919 Beets → Onions -je → Y 1921 Onions: Beets 
09.11.1919 Beets → Onions diminutieven     
 
Tabel III: Overeenkomsten correspondentie WNT-ers en voorwerk bij de OED 
 
 
Overigens moet de eenzijdige medewerking vanuit Leiden aan de OED worden 
afgezet tegen het feit dat er vanaf 1885 wel een wederzijdse uitwisseling bestond van 
afleveringen van de respectievelijke woordenboeken. Hierover is correspondentie 
bewaard in de archieven van zowel WNT als OED. Blijkbaar begint een en ander met 
een briefkaart van Murray aan Cosijn die ik niet heb aangetroffen.7 De Vries 
reageerde hierop als volgt: 
 

In answer to your postcard addressed to Mr Cosijn, I beg you to have the kindness of 
sending the two parts of your Dictionary to my address [...], all the books and papers 
required for our Dictionary staying in my house. 
I hope you have received all that has been published of [ 57] our work to this day, viz. 
The first volume (containing 15 parts), and besides 19 other parts, of which 2 belonging 
to A, 8 to G and 9 to O. In the beginning of next year a new part of G will be ready.8 

 
Uit correspondentie die nog in 1886 volgde, blijkt dat de uitwisseling toch niet 
helemaal soepel startte: 
 

You have received, I hope, our part G 19 (Gelte - Gemoedelijk) 
 

I write to our editors, in order to send you the two failing parts of our Dictionary 
(Gelegenheid - Gelte and Gelte - Gemoedelijk) 

 
Gaarne zou Prof. de Vries vernemen of Gij de twee laatste afleveringen van het Nd. 
Wdb. ontvangen hebt9 

                            
7 Murray reageerde allicht (mede) op Cosijns brief van 07.11.1885. 
8 Brief van De Vries aan Murray, 27.11.1885; archief OED. 
9 Achtereenvolgens: brief van De Vries, 28.8.1886?; brief van De Vries, 7.9.1886; brief van Cosijn 
22.09.1886. Alle in het archief OED. 



Persoonlijke band? 
Ook in 1886 was ook hier Murray waarschijnlijk de aangeschrevene. Tussendoor 
schreef Cosijn (over biltong10) met als aanhef 'M. H.', mijne heeren; Cosijns band 
met de OED c.q. met Murray was dus om te beginnen tenminste evenmin letterlijk 
een 'persoonlijke' als die van Murray met 'E.H.' Cosijn. 
 
Er mag gevoeglijk worden aangenomen dat de uitwisseling verder in het algemeen 
regelmatig verliep, en dat de informatie wederzijds ook daadwerkelijk werd gebruikt. 
Behalve in het hierboven aangehaalde citaat van Muller, waaruit blijkt dat men bij het 
WNT voor overeenkomstige woorden de OED opsloeg, wordt dit ook gesuggereerd 
door Kluyver in zijn brief over maalstroom: 
 

Ik ben met Dr. Lodewyckx nu aan de M begonnen. Om verschillende reden werd dit 
raadzaam geacht, hoezeer wij het levendig betreuren juist over dit gedeelte de helft 
van het Engelsche woordenboek nog te moeten missen.11 

 
Ontbrekende delen van de OED werden trouwens bij het WNT blijkbaar niet altijd 
node gemist. Zo vraagt Beets op 19 januari 1928 om een in Leiden ontbrekend 
traject, Ti - Trinity. Uit een brief van OUP aan Beets van 2 februari 1928 blijkt 
vervolgens dat het betreffende traject al op 14 juli 1914 naar Leiden werd verstuurd. 
Kennelijk was het in de tussenliggende 13 jaren niemand opgevallen dat dit traject 
ontbrak. In ieder geval suggereert OUP dat Beets nog maar eens goed moet zoeken; 
waarop Beets dan op 9 februari 1928 antwoordt: dat het zoeken toch vruchteloos is 
gebleven, dat het in 1914 verzonden traject wel ten gevolge van WO I in de post zal 
zijn kwijtgeraakt, en of alsnog een 'gratis' exemplaar kan worden gestuurd. Daar gaat 
OUP dan tenslotte blijkbaar op in, want op 24 februari 1928 bedankt Beets de 
uitgever voor Ti-Trinity.12 
 
[58] Een soortgelijke situatie doet zich voor bij de redacteuren van de OED. Op 9 
september 1920 richt Onions zich tot Beets over het ontbreken van delen van het 
WNT: 
 

I wonder whether you would be good enough to give me some information at your 
leisure, -if you are in a position to do so,- as to whether the Groot Woordenboek was 
supplied to the New English Dictionary or to Sir James Murray under a special 
agreement or on special terms. I am endeavouring to get together a complete set of the 
parts for our use; we have only certain sections of it here; hence my troubling you, for 
which I apologize. I feel that it is not fair to bother you with a business matter of this 
kind, but my excuse must be that we have not been businesslike enough ourselves to 
keep a proper record.13 

 
                            
10 Brief van Cosijn, d.d. 5.5.1886; archief OED 
11 Brief van Kluyver, d.d. 2.11.1903; archief OED. Overigens beantwoordt Kluyver, als redacteur van 
de letter M, een op 19.10.1903 vanuit Oxford aan Beets gestelde vraag. 'Dr. Lodewyckx' is Augustijn 
Lodewyckx (1876-1964), werkzaam bij het WNT 1902-1904; zie F. de Tollenaere (1990) 'Augustijn 
Lodewyckx', in: Jaarboek van de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie 1989 (INL, Leiden 
1990). 
12 De briefwisseling uit begin 1928, in deze paragraaf genoemd, bevindt zich in het WNT-archief. In de 
brief van Beets aan OUP, 24.2.1928, bedankt Beets tevens voor het opsturen van een overdruk van 
het dan zojuist verschenen artikel 'OED completed 1884-1928', uit Periodical 8, 15 februari 1928. 
13 Brief van Onions aan Beets, 09.9.1920; WNT-archief. Het eerste deel van dit schrijven, over 
wainscot, citeerde ik al hierboven. 



Beets schreef hierover aan uitgeverij Nijhoff; hij veronderstelt dat het ontbreken van 
het WNT in Oxford dateert vanaf het overlijden van Murray in 1915: 
 

De zaak is, dat de Redactie van het Engelsch Woordenboek sedert het overlijden van 
den Hoofdredacteur, Sir James Murray, niet meer over ons Woordenboek, als 
hulpmiddel bij haar werk beschikt. De familie van wijlen Sir James beschouwt zich 
blijkbaar als eigenaar en houdt het exemplaar en alle verschijnende Afleveringen onder 
zich.14 

 
Of Beets tot deze uitleg van de zaak is gekomen door nadere informatie van Onions, 
bleek in de archieven niet na te gaan. Als hij gelijk heeft, heeft de redactie van de 
OED in ieder geval ruim vijf jaar haar behoefte aan het WNT kunnen bedwingen. 
 
Terwijl Onions al toegeeft dat bij de OED in 1920 de geschiedenis van de uitwisseling 
tussen WNT en OED niet afdoende werd gearchiveerd, blijkt verder uit de brief van 
Beets aan uitgeverij Nijhoff dat bij het WNT die geschiedenis ook inmiddels niet goed 
(meer?) bekend is: 

 
Is het mogelijk de geschiedenis van die toezending [van het WNT naar Oxford] (ao 
1888, 1889 of misschien 1890) na te gaan? [...] Prof. Dr J.W. Muller (alhier) heeft 
indertijd mondeling met Dr Murray deze zaak ingeleid; hij heeft er geen schriftelijke 
bescheiden over.15 

 
Blijkbaar is het sinds 1920 dus een 'ontdekking' dat, zoals wij boven al zagen, er 
schriftelijke bescheiden zijn die aangeven dat het veeleer Cosijn en met name De 
Vries waren, die al in 1885 de wederzijdse toezending van het WNT en de OED met 
Murray regelden. 
 
Beets preciseert een en ander in een brief aan Onions: 
  

In Part I of the N.E.D. [i.e. de OED] in our 'Scriptorium' I read the inscription: 'from 
James A.H. Murray. Mill Hill Middx NW' (without date or year). I think or rather I am 
quite sure, the N.E.D. was orginally sent to Professor M. de Vries (since 1889? a.s.o.) 
but De Vries and his sons after him have always contemplated the supply of the N.E.D. 
as meant to the Editorial staff of the Woordenboek, so that the copy, after Prof. De 
Vries had deceased (1892), was transferred to the Editorial 'bureau' in the Leyden 
University Library.16 

 
 
Telegram 
Op 19 maart 1928 staat op de agenda van het redactie-overleg van het WNT de 
vraag wat te doen in verband met de naderende voltooiing van de OED; op 23 mei 
1928 wordt vermeld dat er een telegram is verzonden. Het telegram zelf is bewaard 
in het OED-archief: 
                            
14 Brief van Beets aan uitgeverij Nijhoff, 12.9.1920; archief WNT. 
15 Idem. 
16 Brief van Beets aan Onions, 28.9.1920; dit is het enige stuk dat ik zowel in het WNT-archief als in 
het OED-archief heb aangetroffen. Ter completering zij nog vermeld dat bij Beets' brief blijkbaar zat 
bijgesloten het ontkennende antwoord van uitgeverij Nijhoff, 21.9.1920, op Beets' vraag van 12.9.1920, 
dat wordt bewaard in het OED-archief. In het WNT-archief berust verder nog het bedankje van Onions 
aan Beets, zij het pas van 15.12.1920! 'My silence hitherto does not mean I am not grateful to you for 
the trouble you took', aldus Onions. 



 
Leiden 19 april 1928 date of the completion of the Oxford English Dictionary finis 
coronat opus the editors of the great Woordenboek Nederlandsche Taal send their 
fraternal congratulations = beets boekenoogen heinsius knuttel van der meulen 
 

Daarmee houdt de correspondentie in de archieven op; blijkbaar werd er in verband 
met het OED-Supplement (1933) geen contact met het WNT gelegd, en hebben 
WNT-ers ook verder geen contact meer met (oud-)OED-ers gezocht. Het allerlaatste 
wat ik nog vond was een briefje van Beets aan de broer van wijlen G.J. 
Boekenoogen, waarin Beets vraagt om het indertijd door Boekenoogen mee naar 
huis genomen traject pennage - premious.17 
 
Als we nu terugkeren naar het voorwerk van OED en WNT, dan valt, boven het 
figureren respectievelijk ontbreken van voor bijdragen bedankte collega's, een enorm 
verschil op in het aantal personen waaraan dank voor medewerking wordt betuigd. Ik 
laat hierover eerst Muller aan het woord: 
 

[de OED komt tot stand] Dank zij de hulp van eene gansche schare vrijwillige 
medewerkers [...] Met verklaarbaren trots worden dezen telkens in de Preface's 
genoemd [...] Deze geheel onbaatzuchtige, [59] uit zuivere belangstelling 
voortgekomen hulp wekt de bewondering en soms de afgunst van vreemdelingen […] 
Jammer dat ons Woordenboek slechts enkele van die trouwe vrienden telt - waarvan 
Dr. Murray zulk een indrukwekkende lijst kan geven -, welke geheel belangeloos 
excerpeeren of wel hunne eigene excerpten vrijgevig ter beschikking stellen.18 

 
In dezelfde trant sprak Kluyver op het Taal- en Letterkundig Congres van 1899: 
 

Ik herinner er aan, dat in Engeland een groot wetenschappelijk Woordenboek is 
uitgegeven door Murray en Barclay [sic], waaraan niet minder dan 1500 
vrijwillige medewerkers hunne bijdragen hebben gezonden. Men kan natuurlijk 
niet eischen, dat in Nederland eveneens 1500 medewerkers voor het 
Woordenboek zullen gevonden worden, maar 100 zouden er toch wel te vinden 
zijn.19 

 
Gezien het grote verschil in aantallen medewerkers tussen OED en WNT , is het des 
te opvallender dat er zich hier toch nog een overlapping manifesteert: onder de 
vrijwilligers van beide woordenboeken bevond zich namelijk A.E.H. Swaen.20 Wel 
beperkt Swaens medewerking aan de OED, voor zover erkend door vermelding in de 

                            
17 Brief van Beets aan L.F. Boekenoogen, d.d. 2.10.1930; archief WNT. De broer reageerde de 
volgende dag positief: brief van L.F. Boekenoogen aan Beets, d.d. 3.10.1930; archief WNT. 
18 Muller Verspreide opstellen (Haarlem 1938). Samengevoegd zijn hier fragmenten van p.59, p.60 
(noot) enp.69 (noot). 
19 A. Kluyver, ‘Verslag over het Nederlandsch Woordenboek’, in: Handelingen van het XXVe 
Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres 1899 (Annoot-Braeckman, Gent 1900), p.186. 'Barclay' 
zal wel een drukfout zijn voor Bradley; maar Kluyver is toch wel zelf verantwoordelijk voor het 
merkwaardige verschijnsel dat hier over de OED in de voltooide tijd wordt gesproken. Is dit andermaal 
een aanwijzing dat de banden van WNT en OED niet al te innig waren? 
20 Zie over Adriaan E.H. Swaen: A.G. Van Kranendonk 'Adriaan Ernst Hugo Swaen (Haarlem, 9 
Februari 1863 - Amsterdam, 28 October 1947)', in: Levensberichten van afgestorven leden van de 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1947-1949, 178-187; een Engelse vertaling hiervan, met 
aanvullingen, in: Stuurman Dutch Masters and their Era (Amsterdam 1993). Opvallend genoeg is niet 
eerder gewezen op Swaens medewerking aan zowel OED als WNT. 



Preface's, zich tot het Supplement van 1933; in het OED-archief kwam hij mij 
helemaal niet onder ogen.21 Maar toch vormt Swaen aldus een verbinding met het 
WNT, waar zijn naam twee maal tot het voorwerk doordrong.22 
 
Swaens werkzaamheden voor het WNT omspannen ruim een halve eeuw (1893-
1946). Het is daarom niet verwonderlijk dat in het WNT-archief een overvloed aan 
correspondentie-Swaen voorkomt: ik telde niet minder dan 42 stukken! Overigens 
was Swaens medewerking aan het WNT aanvankelijk niet zo 'belangeloos' of 
'vrijgevig' als Muller voor de OED suggereert: het oorspronkelijke voorstel was dat 
Swaen zou 'excerpeeren tegen betaling'; al gauw is van betaling echter al geen 
sprake meer.23 
 
Overigens excerpeerde Swaen niet alleen voor andere woordenboeken, hij stelde 
ook zelf een woordenboek samen: het Engelsch Woordenboek: Engelsch - 
Nederlandsch dat in 1933 bij Thieme in Zutphen verscheen. Swaen maakte daarbij 
gebruik, zo schrijft hij in zijn voorwoord, van 'de nagelaten verzameling Stoffel'.24 
 
 
Andere Nederlanders in de OED 
Met Stoffel komen we terug bij de OED, want in de Preface van het eerste deel 
(1888) wordt Stoffel vermeld als één van de 'principal readers before 1884', te weten 
als iemand die tussen de 2.000 en 5.000 excerpten bijdroeg.25 In het OED-archief 
heb ik vier brieven van Stoffel aangetroffen. De eerste, aan Murray, over 'materials', 
is van 26 maart 1882, dus ruim drie jaar voor de eerste correspondentie van 
WNT-ers met Murray. In een volgende brief aan Murray, biedt Stoffel nog meer 
materiaal aan: 
 

Would the loan of my Note-books, in which I write out the quotations as they occur in 
my reading - Modern and Middle English separately - be of any use to you? I suppose 
you have copyists who could write out the quotations on slips [...] The 'Note-books' are 
not indexed [...], because they were not originally intended for any other use than by 
myself.26 

 
Of de OED nog van Stoffels note-books gebruik heeft gemaakt, blijkt niet uit 
archiefstukken; maar zijn vermelding in de OED als reader van vóór 1884 maakt dit 
twijfelachtig. Een latere brief van Stoffel, aan Bradley, over mist, leidde in ieder geval 

                            
21 Zie Supplement to the OED 1993, p. VI; vgl. ook OED2 1989, p. lix. 
22 WNT II1 (1989) p. III: ‘… vrienden van het woordenboek die ons uittreksels bezorgden […] A.E.H. 
Swaen’; en: WNT  XII1 (1931) p. VI: ‘Prof.Dr. A.E.H. Swaen, te Amsterdam, verrijkte die bouwstoffen 
telkens met gegevens voor de jagerstaal.’ 
23 Zie brief van C.C. Uhlenbeck aan Muller, 28.3.1893 en brief van A.E.H. Swaen aan Muller, 
20.4.1893; beide in archief WNT. 
24 Het manuscript voor een latere editie van dit woordenboek ging bijna verloren in het bombardement 
van Zutphen van 14 oktober 1944. ‘Mijn boek over de valkerij is bij het bombardement van Zutphen 
geheel vernietigd’, schreef Swaen op 4.7.1945 aan het WNT, ‘doch mijn woordenboek is, als door een 
wonder gespaard'. Het plan was geweest om samen met Stoffel een woordenboek te maken, maar 
Stoffel overleed voordat dit zijn beslag kon krijgen. Zie verder over Stoffel: A.E.H. Swaen, 
'Levensbericht van C. Stoffel', in: Levensberichten van afgestorven leden van de Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde 1909-1910, pp. 169-187; een vertaling hiervan in het Engels, met 
aanvullingen, in Stuurman Dutch Masters and their Era (Amsterdam 1993). 
25 Vgl. ook OED2 (1989), p. LVII. 
26 Brief van C. Stoffel aan Murray, d.d. 26.3.1887; archief OED. 



niet tot vermelding van Stoffel in het voorwerk bij de OED.27 Mogelijk zijn de 
note-books, inmiddels wèl voorzien van een index, uiteindelijk alleen maar bij Swaen 
terecht gekomen.28 
 
Naast Stoffel en Swaen treft men in de OED nog een andere Nederlander aan: J.H. 
Gallée (1847-1908).29 In de OED IV (1901), Preface bij F, van Bradley (1897), vindt 
men een dankbetuiging voor 'help [...] on particular questions from other scholars, 
among whom [...] Prof. J.H. Gallée, Utrecht'. Dit stemt overigens weer nauwkeurig 
overeen met de aanwezigheid in het OED-archief van een drietal brieven van Gallée 
aan Bradley. Gallées brieven zijn tevens de enige gevallen waarin ik echt een 
persoonlijke band proefde: de aanhef van de brief van september 1897 is 'Dear 
Friend', en verwijst naar 'the kind reception in Oxford', waar Gallée dus blijkbaar 
persoonlijk een bezoek had gebracht. 
 
Opvallend is dat Gallée soms duidelijk fouten maakt in zijn brieven. Zo schrijft hij op 5 
oktober 1897: 'was in the impossibility of coming to Oxford'. Waar had moeten staan: 
'was unable to come'. Wat dit betreft valt er ook het nodige te schoolmeesteren over 
[60] het Engels van WNT-ers: 'failing [voor: missing] parts of our Dictionary' (De 
Vries, 7.9.1886), 'Your letter from [voor: of] 4 Aug.' (Beets, 13.8.1916). Maar 
opvallender is dat Kluyver, soms Beets, en zelfs de later in de anglistiek actieve 
Cosijn, aan de OED in het Nederlands schreven. Ik laat hierover Kluyver aan het 
woord: 
 

[...] met zeer veel belangstelling verneem ik dat onze taal U bekend is. Zeer gaarne 
heb ik mij dan ook van het Nederlandsch bediend, liever dan ze te schrijven in 
gebrekkig Engelsch.30 

 
Omgekeerd beviel het Engels van de grote anglist Stoffel de OED-ers kennelijk 
uitstekend: 'With repeated thanks for your kind opinion of my mastery of English', 
schrijft Stoffel in 1900 aan Bradley.31 
 
 
Caland 
Maar het waren niet de WNT-ers, niet Swaen, Stoffel of Gallée die bij uitstek de 
Nederlandse bijdrage aan de OED vertegenwoordigden. Die eer valt te beurt aan de 
Wageningse anglist Abraham Caland. Voor zover ik weet had Caland geen connectie 

                            
27 Brief van C. Stoffel aan Bradley, 17.11.1900; archief OED. In zijn laatste brief in het OED-archief, 
6.6.1901, vraagt Stoffel naar mogelijkheden om (ook?) in Engeland het werk te publiceren dat al in 
1902 bij ‘Anglistische Forschungen’ in Heidelberg het licht zag onder de titel ‘Chapters on English 
Printing, Prosody, and Pronunciation (1550-1700). Stoffel schreef dit samen met B.A.P. van Dam. 
28 In zijn levensbericht van Stoffel schrijft Swaen (1910. p. 186): ‘De meeste zijner aanteekeningen 
verzamelde hij in Nijmegen […] Zij zijn thans door de vriendelijkheid zijner dochters in mijn bezit.’ 
29 Gallée komt noch in de voorberichten op het WNT, noch in het WNT-archief voor. Wel studeerde hij 
onder De Vries, bij wie hij in juni 1873 promoveerde. In 1896 kritiseerde Cosijn Gallée als een 
‘Saxomaan’, wat Gallée er overigens niet van weerhield op 10 september 1899 een levensbericht van 
Cosijn te verzorgen voor De Amsterdammer. Zie verder over Gallée: H.T.J. Miedema, ‘Gallée als 
eerste hoogleraar in het Nedersaksisch', in: Driemaandelijkse Bladen NS I (1955), pp. 1-12. en J.C. 
Vollgraff, ‘Levensbericht van J.H. Gallée’, in: Levensberichten van afgestorven leden van de 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1908, pp. 67 e.v. De bibliografie bij dit laatste 
levensbericht werd mede samengesteld door WNT-redacteur J.W. Muller. 
30 Brief van Kluyver, d.d. 2.11.1903; archief OED. 
31 Brief van C. Stoffel aan Bradley, d.d. 17.11.1900; archief OED. 



met het WNT, maar in de OED wordt hij bedankt in Preface's op de delen I, IV, V, VI 
L, VI M, VI N, VIII Q-R, VIII S-Sh.32 Caland werd indertijd herdacht met een door een 
OED-er geschreven necrologie en hij wordt genoemd in de twee belangrijkste werken 
over de OED, wat geen van de WNT-ers hebben gehaald.33 In het OED-archief zijn 
dertien brieven van Caland bewaard gebleven. De laatste is een brief van 16 februari 
1900, waarin Caland bedankt voor een toegestuurde foto met inscriptie over zijn 
'overdue' medewerking aan de OED. 'The reading of your proofs’, schrijft hij, ‘is a 
source of great instruction and development'. 
 
Via Swaen, Stoffel, en Gallée, ben ik met Caland van het WNT naar de anglistiek 
afgedwaald; verder zal ik niet gaan. In mijn studies over de bloeitijd van de 
Nederlandse anglistiek heb ik gesuggereerd dat, al is haar reputatie vooral gevestigd 
met grammatica's, haar wezen toch vooral lexicografisch is geweest. Dat idee heeft 
nog niet veel weerklank gevonden. Toch sluit dit aan bij een van de conclusie van dit 
onderzoek: dat meer Nederlandse bijdragen aan de OED afkomstig zijn van anglisten 
dan van WNT-ers. Bij de OED moeten ze tot dezelfde conclusie zijn gekomen: in de 
tweede druk van de OED zijn de namen van alle eerder genoemde WNT-ers 
geschrapt; die van Caland, Stoffel en Swaen bleven echter gehandhaafd.34 

                            
32 Vgl. ook OED2 (1989), p. LVI. Caland wordt onder meer bedankt als leverancier van 5.000 tot 8.000 
citaten, voor de behandeling van bepaalden woorden en - met regelmaat - voor het lezen en corrigeren 
van drukproeven. Craigie schreeft in 1910 (in deel VIII Q-R): 'The whole of the proofs of Q and R were 
read by [Caland], whose death on Feb. 18 [sic; = 19] of this year has deprived the Dictionary of one of 
its most devoted and helpful voluntary workers.' 
33 The Athenaeum, No. 4297, 5.3.1910, p. 279. Het stuk is anoniem, maar wel bijna zeker van een 
OED-er afkomstig: op 27.2.1910 schreeft Murray aan Craigie m.b.t. Caland: 'I have not yet sent any 
par. to the Athenaeum, not knowing that it was of sufficient general interest, + not knowing much about 
his own work. Would you like to write something or give me a hint of what might be said?' Deze brief 
berust in het archief OED. Caland wordt genoemd in K.M.E. Murray Caught in het web of words (Yale 
University Press, New Haven & Londen 1977), p.185 en in D.L. Berg, A guide to the Oxford English 
Dictionary (OUP, Oxford/New York 1993), p. 105. Berg citeert Calands vrouw, die anders tegen de 
inspanningen van haar echtgenoot aankeek dan de redacteuren van het OED. Zij zou hebben 
gesproken over ‘that wretched Dictionary’. Deze opmerking wordt aangehaald in Periodical 8 (1928), p. 
8, maar de originele bron ervoor heb ik niet kunnen vinden. 
34 OED2 (1989): Caland (p. LVI), Stoffel (p. LVII), en Swaen (p. LIX). 
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