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Het kunstwoord in de Nederlandse lexicografie van vroeger* 
 
Door Ike van Hardeveld 
 
Inleiding 
 
    De term kunstwoord werd in voorbije tijden – en dan spreek ik van de zeventiende, 
achttiende, negentiende eeuw – nogal eens gebruikt in de titel van een lexicografisch werk, 
om aan te geven wat voor trefwoorden in het werk waren samengebracht. Zo werd L. Meijers 
woordenschat in 1658 voorzien van een apart deel Konstwoorden, en werd in 1734 het 
Algemeen kunstwoorden-boek der wetenschappen van Johan Hubner uitgegeven. Van P. 
Weiland verscheen in 1824 het bekende Kunstwoordenboek en in 1847 kwam de niet minder 
bekende Algemeene kunstwoordentolk van J. Kramers Jz. op de markt.                           
     In sommige kunstwoordenboeken gaf de titel gelijk al aan dat er sprake was van 
kunstwoorden op een bepaald terrein. In het Muzijkaal kunst-woordenboek van J. Verschuere-
Reynvaan uit 1795 bijvoorbeeld en in het Kruidkundig kunst-woordenboek van H. 
Schuurmans Stekhoven uit 1825. Ook de titel van de Kunstwoordenleer der planten van A. 
Dietrich uit 1834 getuigde van beperking, evenals de titel van de Alphabetische woordenlijst, 
der meest algemeen gebruikelijke en voorkomende kunstwoorden van boomen, planten en 
bloemen, een werk van P. Hooftman uit 1885. Dergelijke titels lieten zien dat het 
trefwoordenbestand afkomstig was uit een bepaald domein van herkomst, zoals hierboven 
muziek, kruidkunde en botanica. 
    Indertijd had de term kunstwoord als variant konstwoord naast zich. Verschil in betekenis 
was er niet. Ook in ondertitels, opdrachten en inleidingen van lexicografisch werk werd het 
kunstwoord of konstwoord met regelmaat ten tonele gevoerd:  
 

"Zie hier dan een beknopt Woordenboekje voor Wisselhandelaars, niet onnuttig voor 
Aankoomelingen, om van alle de Konstwoorden in den Wisselhandel voorkoomende, begrip te 
hebben" ... (Inleiding Koopman 1768.)1 
"Verzameling der meest gebruikelijke Hollandsche zee kunstwoorden en spreekwijzen, in het 
Fransch en Engelsch overgebragt"... (Ondertitel Zeemans woordenboek, A.C. Twent 1813.)  
"Verklaring van scheikundige kunstwoorden in alphabetische rangschikking". (Ondertitel  
Leerboek der scheikunde, Berzelius-Mulder 1838.) 

 
Binnen de artikelen van woordenboeken komt men de term kunstwoord vaak tegen als 
onderdeel der interpretamenten. In het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) 
verschaffen citaten uit lexicografische bronnen voorbeelden te over: 
 

Uitsnoejen is een Kunstwoord van den Tuinbou ...  (1743)    (WNT Uits-)  
Verband, is een Kunstwoord der Chirurgie ...   (1743)    (WNT Verband) 
Clyssus, is een Konst-woord in de stofscheikunde ...  (1766)    (WNT Zuiveren) 
Arabier (een Konstwoord van ‘t Billard Spel) ...  (1769)    (WNT Arabier Supp.) 
Afsprong. Een konstwoord van de Jagt ...   (1769)    (WNT Afsprong Supp.) 
Piano. Is een kunstwoord der Muzikanten ...   (1778)    (WNT Piano (II)) 
Woelen; een kunstwoord van de landlieden ...   (1822)    (WNT Woelen) 

 
De term kunstwoord ontmoet men eveneens in niet-lexicografisch werk. A. Moonen heeft het 
in het voorwoord van de Nederduitsche spraekkunst (1706) over "Kunstwoorden, in de 
spraekkunst doorgaens gebruikt". Heineccius-Reitz deelt in Wisselrecht (1766) mee: "De 

                                                 
1 Bron: WNT Wissel (I). Overgenomen fragmenten uit het WNT zijn gekopieerd van de cd-rom. 
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meeste, zoo niet alle de konstwoorden van dezen handel (zyn) Italiaansche termen"...2 C.F. 
Ruppe schrijft in Theorie der hedendaagsche muzijk (1809): "Elke kunst of wetenschap heeft 
zijne bijzondere, en haar schier alleen eigene uitdrukkingen of kunstwoorden"... Zelfs 
Bilderdijk doet een duit in 't zakje in de Nederlandsche spraakleer (1826): "Met een zeer 
oneigen, of liever, gants verkeerdelijk toegepast kunstwoord, noemt men de Werkwoorden die 
hunnen voorleden tijd met deze verlenging vormen, gelijkvloeiende".... 
 
    Het ziet ernaar uit dat de term kunstwoord in vorige eeuwen geregeld werd toegepast, 
terwijl het woord tegenwoordig nauwelijks meer voorkomt. In deze studie proberen we vast te 
stellen wanneer en waar het kunstwoord in onze taal voor het eerst is gesignaleerd, bovendien 
welke betekenis het woord heeft en of deze betekenis in de praktijk altijd dezelfde is geweest. 
Wellicht is op deze manier tevens het in onbruik raken van de term te verklaren. 
    Wat staat de gebruiker van een woordenboek eigenlijk te wachten wanneer de titel aangeeft 
dat het kunstwoorden verklaart? Het antwoord op deze vraag is in het bijzonder van belang 
voor lexicografen en etymologen, die uit hoofde van hun beroep voortdurend naar woorden 
op zoek zijn en onderweg niet zelden met kunstwoorden van doen krijgen.  
 
Betekenis van de term kunstwoord. 
 
     Zoals de voorbeelden uit het WNT tonen, bestaan er kunstwoorden van chirurgie en 
scheikunde, van muziek en jacht, en zelfs van het "billard spel". Er zijn  kunstwoorden uit 
spraakkunst en handel, uit zeevaart en landbouw. Het is zoals C.F. Ruppe schrijft3, dat elke 
kunst of wetenschap zijn specifieke uitdrukkingen of kunstwoorden bezit. Daarbij heeft het 
woord kunst de oude, ruime betekenis van 'alles wat de mens kan of weet', waar zowel de 
wetenschappen bij horen als de ambachten en zelfs de takken van sport.  
    De grondlegger van het Woordenboek der Nederlandsche Taal, Matthias de Vries, heeft dit 
duidelijk onder woorden gebracht, toen hij in 1851 te Brussel zijn Plan van een Nederlandsch 
woordenboek voorlas. Wat betreft de kunstwoorden zei hij4: 
 

"Men zal met bijzondere zorg zich toeleggen op het verzamelen van Nederlandsche 
kunstwoorden in den ruimsten zin, als van woorden tot de scheepvaart, den handel, de 
nijverheid, den landbouw, of tot eenigen tak van nering en hantering, van wetenschap en 
bedrijf, betrekkelijk." 

 
In 1864 zag de eerste aflevering van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) het 
licht. 45 jaar later was het lemma KUNSTWOORD aan de beurt, in 1909. Redacteur Heinsius 
was de vervaardiger ervan en het begin luidde aldus5: 
 

KUNSTWOORD, znw. onz., mv. -en. Uit Kunst en Woord. Evenals hd. kunstwort eene 
vertaling van lat. terminus technicus. Een woord dat bepaaldelijk in verband met een of ander 
vak gebruikt wordt; of wel: een algemeen gebruikt woord wanneer dit, veelal in een bijzondere 
beteekenis, in verband met eenig vak wordt gebezigd; kunstterm, vakwoord. Ook fig. || De 
geneesmeesters, heelmeesters, en kruydmengers, welkers konstwoorden mede altemaal Grieks 
sijn, of Latijn, KOERBAGH, Bloemh. X.  

 

                                                 
2 Bron: WNT Tratte. 
3 Citaat zie boven. 
4 Bron: P.G.J. van Sterkenburg, Van woordenlijst tot woordenboek: p. 56. Leiden 1984. 
5 Zoals steeds is het citaat gekopieerd van de cd-rom. 
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Een kunstwoord, aldus dit lemma, wordt gebruikt "in verband met een of ander vak". Zoeken 
we het lemma VAK op in het WNT, dan passen bij het hier gebruikte woord vak de daar 
gegeven betekenissen onder 12) en 13): 
 

WNT VAK 
12) Tak van wetenschap, kennis of kundigheid. (...) 
13) (Vervolgens ook) Beroep, ambacht, middel van bestaan. (...) 
— Vakwoord (12-13), vakterm. 

 
Heinsius haalt in het lemma KUNSTWOORD als vroegste vindplaats Een Bloemhof van Adriaan 
Koerbagh aan, uit het jaar 1668. Koerbagh schrijft in dit citaat over de kunstwoorden van 
"geneesmeesters, heelmeesters, en kruydmengers" – dat wil zeggen van geneesheren, 
chirurgijns en apothekers6 – die bijna allemaal tot het Grieks of Latijn behoren. In Koerbaghs 
tijd werden de wetenschappen gewoonlijk beoefend in het Latijn en in mindere mate in het 
Grieks, en daar hoorden ook de vaktermen van geneesheren, chirurgijns en apothekers bij7. 
    Toch geeft het WNT nog twee vroegere vindplaatsen voor de term kunstwoord. De eerste is 
een citaat van 1605, uit de Placaten ende ordonnantien op 't stuck vande wildernissen (...) II. 
Iachtbedrijf, van Paullus Merula. Het WNT vermeldt het citaat drie keer8, in de lemma's 
BUIDEL, PAN (IV) en REE (I). De kunstwoorden blijken hier jachttermen: 
 

Soo de Netten, als 't Gespan werden in onse spraecke met Kunst-woorden genoemt Pannen 
ende Buydels; ende na de nature des Wildts, datmen daer in vervolght, Vercken-Pannen, 
Herten of Ree-Pannen; item Hasen of Conijnen-Buydels, MERULA, Wildern. 2, 75.9 

 
De tweede vindplaats is een citaat van Stevin in het lemma VERLATIJNEN, eveneens afkomstig 
uit 1605:  
  

Laet ons in plaets van 't ghene ... door verlatijnde constwoorden int corte vervatet is, stellen 
Duytsche redenen die int langhe daer af de meininghe inhouden, STEVIN bij BES, Bijdr. 
Gesch. Boekhouden 38 [1605]. 

 
Voor de term kunstwoord vermeldt het WNT verscheidene synoniemen. Om te beginnen zijn 
dat spreekwoord, termijn, term en uitdrukking. Deze woorden hebben op enig ogenblik dienst 
gedaan als synoniem voor kunstwoord, al waren ze niet alle vier even gebruikelijk. Van elk 
volgt hier een vindplaats:   
 

SPREEKWOORD 
— In den zin van: term. || Ghelijck elcke conste besondere naem ende spreeck-woorden 
ghebruyckt ..., om eyghenlijck te kennen te geven haer instrumenten ende reghels, soo 
heeft oock de mystique Theologie haer eyghen constwoorden, spreeck-woorden oft 
termijnen, ZACHMOORTER, Bruyd. Bedd. 2, 86.10 
 
TRIGONOMETRIE 

                                                 
6 De geneesmeester is in Koerbaghs tijd de universitair geschoolde geneesheer, de heelmeester is de chirurgijn 
die het "handwerk" van de arts verricht, zoals ledematen zetten, wonden verbinden en aderlaten, en de 
kruidmengers zijn de apothekers die van kruiden hun medicijnen bereiden.  
7 Meer hierover in: Ike van Hardeveld, Lodewijk Meijer (1629-1681) als lexicograaf: p. 162-163. Utrecht 2000. 
Dit werk is hier verder aangeduid als: Van Hardeveld 2000. 
8 Geheel of gedeeltelijk. 
9 WNT Pan (IV). 
10 Zachmoorter, M., Thalamus Sponsi. Bruydegoms Beddeken. Van nieuws oversien. III. Editie. 2 dln. 
Antw., 1628. Soms werd de uitgave van 1680 aangehaald. 
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(In dit boek) komen een meenigte termen of kunstwoorden voor, uit de Geometria, 
Trigonometria, Mechanica, Algebra genoomen, LÓVE, voor BOERHAAVE-LÓVE, Geneesk. 
Onderw. L [1745] 
 
VERBASTEREN 
Elke kunst of wetenschap heeft zijne bijzondere, en haar schier alleen eigene uitdrukkingen of 
kunstwoorden. Zij ontleenen die wel van vreemde talen, blijven zich gelijk, of verbasteren 
eenigzins door de overneming in eigen taal, maa enz., RUPPE, Theorie Hedend. Muzijk 1, V 
[1809]. 

 
In het lemma KUNSTWOORD noemt Heinsius de meer bekende synoniemen kunstterm en 
vakwoord, waarvan de laatste ons het meest eigentijds in de oren klinkt. Voor vakterm – 
equivalent van vakwoord – geeft het WNT in het lemma VAKTERM het synoniem technische 
term. Als synoniemen van kunstwoord treffen we in het WNT dus ook aan: kunstterm, 
vakwoord of vakterm, technische term.  
    In later tijd worden, in plaats van kunstwoord en kunstterm, steeds vaker vakwoord en 
vakterm gebruikt en in onze tijd is het tamelijk ongewoon om nog van kunstwoorden of 
kunsttermen te spreken. 
    Vakwoorden of vaktermen horen thuis in de vaktalen en vormen daarvan ongetwijfeld het 
belangrijkste bestanddeel. De laatste jaren heeft het woord vaktaal een specifieke betekenis 
gekregen en heeft het speciaal betrekking op het taalgebruik van wetenschap en techniek. In 
het Duits onderscheidt men wel Wissenschaftsprache en Handwerkerssprache, dat wil zeggen 
de vaktaal van de wetenschap en die van het ambacht11.  
    Naast dit onderscheid is er het verschil tussen vak-interne en vak-externe vaktaal. De vak-
externe vaktaal is de taal die informatie geeft aan de leek over een bepaald vakgebied en die 
de vaklieden in staat stelt zich voor leken verstaanbaar te maken. Deze hoort thuis in een 
woordenboek van de algemene taal. Het vak-interne vakjargon wordt gebruikt door de 
deskundigen onderling en hoort thuis in het vaktaalwoordenboek. De grens tussen vaktaal en 
algemene taal is moeilijk te trekken, omdat veel vaktermen gemeengoed zijn geworden12. 
    Passen we het voorgaande toe op het kunstwoord – immers het oude synoniem van 
vakwoord – dan onderscheiden we zodoende kunstwoorden die behoren tot de 
Wissenschaftsprache en kunstwoorden die behoren tot de Handwerkerssprache, en zijn er 
naast de typisch vak-interne kunstwoorden de meer algemene, vak-externe kunstwoorden.  
 
Ontstaan van de term kunstwoord 
 
    Geeft het WNT met het citaat uit Koerbaghs Bloemhof voor het lemma KUNSTWOORD een 
vroegste vindplaats uit 1668, en met de aanhalingen van Merula's Iachtbedrijf en van Stevin 
twee nog vroegere uit 1605, in werkelijkheid kwam het woord eerder in het Nederlands voor. 
De term kunstwoord wordt reeds gesignaleerd in het jaar 1584, in de Twe-spraack vande 
Nederduitsche letterkunst / ófte Vant spellen ende eyghenscap des Nederduitschen taals13. Het 
was een uitgave van de Amsterdamse rederijkerskamer In Liefd' Bloeyende en H.L. Spieghel 
was er zeer waarschijnlijk de auteur van. Op p. 92 van de Twe-spraack lezen we:  
 

..."ende tkomt zonderling wel te pas om de kunstwóórden, óf vocabula artis over te zetten / als 
van twe zelfstandighe namen komen."  

                                                 
11 Zie bijv.: E. Woudstra en M. Steehouder, "Vaktalen (I)", Onze taal, juni 1980: p. 53-54; "Vaktalen (II)", Onze 
taal, november 1980: p. 97-98. 
12 Zie bijv. P.G.J. van Sterkenburg, "Algemene woordenschat en WBD". Liber amicorum Weijnen: p. 11-20. 
Assen 1980.  
13Zie: G.R.W.Dibbets, Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst (1584): p. 271. Assen - Maastricht 1985. 
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Spieghel hanteerde dus al in 1584 de term kunstwoorden en beschouwde deze als een 
vertaling van het Latijnse vocabula artis. 
    Een jaar later treffen we het kunstwoord nog eens aan, weer in een uitgave van de Kamer In 
Liefd' Bloeyende, geschreven door Spieghel, namelijk het Ruygh-bewerp vande 
redenkaveling / ófte Nederduytsche dialectike, welk werk één geheel vormde met het Kort 
begrip des redenkavelings: in slechten rym vervat. Het Kort begrip eindigde met een lijst van  
"Kunstwóórden des redenkavelings / zó wy die verduytscht hebben". Op de lijst stonden ruim 
100 Latijnse trefwoorden – vaktermen uit de dialectica waartoe het gehele werk behoorde – 
voorzien van een Nederlandse vertaling14.  
    In 1587 volgde opnieuw een uitgave van In Liefd' Bloeyende van Spieghels hand, namelijk 
de Rederijck-kunst, in rijm opt kortst vervat, met als besluit een lijst van "Rederijxe kunst-
woorden verduytscht". Nu ging het om een tweehonderdtal Latijnse en soms Griekse 
vaktermen uit de retorica, voorzien van een equivalent in de moedertaal. De vroegste kunst-
woorden, die verzameld waren op de lijsten van de Amsterdamse Kamer, waren zodoende 
Latijnse, en soms Griekse, wetenschappelijke termen. 
    WNT-redacteur Heinsius noemde de term kunstwoord een "vertaling" van het Latijnse 
terminus technicus. H.L. Spieghel daarentegen, voor zover wij weten de eerste die de term 
kunstwoord gebruikte, zag kunstwóórden als vertaling van het Latijnse vocabula artis, en dat 
is wat ons betreft de meest voor de hand liggende verklaring.   
 
Meijers kunstwoorden 
     
    Na de ontstaansgeschiedenis van de term kunstwoord zoals we die hierboven hebben 
geschetst, is het interessant om na te gaan hoe er door een aantal lexicografen van aanzien in 
hun lexicografisch werk is omgegaan met het kunstwoord dat in titel, ondertitel of inleiding 
werd aangekondigd. Welke betekenis het woord voor hen had in de theorie én in de praktijk 
van het woordenboek. Een der eersten bij wie kunstwoorden een belangrijke rol hebben 
gespeeld was de Amsterdammer Lodewijk Meijer, die leefde in de jaren 1629–1681.     
    Zestig jaar na Spieghels Twe-spraack, in 1654, bewerkte Meijer de Nederlandtsche 
woorden-schat, een woordenboekje van bastaardwoorden. Vier jaar eerder was het werkje 
anoniem verschenen te Haarlem en volgens Meijers voorwoord was die eerste druk 
samengesteld door de tamelijk onbekende Haarlemmer Johan Hofman.  
    In zijn bewerking vulde Meijer Hofmans trefwoordenbestand aan met bastaardwoorden, 
maar veel meer nog met wat hij in de ondertitel "Konst-Woorden" noemde. Deze 
kunstwoorden had hij aangetroffen bij "Duitsche Wijsghieren" – waarmee hij Nederlandse 
geleerden bedoelde – en één van zijn bronnen was het werk van de Kamer In Liefd' 
Bloeyende: 
 

Nederlandtsche | Woorden-Schat, | Waar in meest alle de | Basterdt-Woorden, | Uyt | P.C. 
Hóófdt, H. de Ghróót, C. Huyghens, | I. v. Vondel, en andere voortreffelijke | Taalkundighe: | 
En | Konst-Woorden | Uyt | A.L. Kók, S. Stevin, de Kamer in Liefd' | bloeiende, en andere 
Duitsche Wijsghieren, | Verghadert, | Naauwkeurighlijk en met Kraft vertaalt worden.15  

 
In zijn volgende bewerking, die van 1658, verdeelde Meijer het woordenboek in twee delen. 
Volgens de titelpagina bevatte het eerste deel nu "Basterdtwoorden" en het tweede deel 
"Konstwoorden". Doordat Meijer het trefwoordenbestand splitste in kunstwoorden en 
bastaardwoorden, is vast te stellen wat hij met die twee begrippen bedoelde. Met zijn 
                                                 
14 Meer hierover bij Van Hardeveld 2000: p. 428, 429.  
15 Aldus titel en ondertitel van de Nederlandtsche woorden-schat, Amsterdam 1654. 
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opvatting van de term bastaardwoorden sloot hij aan bij hetgeen Hofman in de eerste druk 
van de Woorden-schat had gedaan. Het bleken uitheemse woorden die waren vernederlandst 
in vorm en/of uitspraak, en waarvan sommige nog geheel Frans waren. Meijers kunstwoorden 
daarentegen behoorden tot het Latijn, soms tot het Grieks, en waren volledig niet-Nederlands. 
Ze kwamen daarin overeen met de kunstwoorden op de lijsten van H.L. Spieghel, achterin de 
uitgaven van de Kamer In Liefd' Bloeyende. 
    Met de twee delen van de Woorden-schat had Meijer uiteenlopende bedoelingen. Door in 
Deel I een Nederlandse vertaling te geven voor bastaardwoorden, ijverde hij voor zuivering 
van de moedertaal. Bastaardwoorden kwamen voor in de spreektaal en het waren in Meijers 
ogen woorden waardoor de fraaie moedertaal bezoedeld werd en die hij als purist te vuur en te 
zwaard wilde bestrijden. Ze moesten vervangen worden door de zuiver Nederlandse 
equivalenten die in de Woorden-schat werden aangeboden. 
    In Deel II gaf Meijer Nederlandse vertalingen voor kunstwoorden, namelijk voor Latijnse 
en Griekse wetenschappelijke termen. Hiermee wilde hij bevorderen dat de wetenschappen 
zouden worden beoefend in het Nederlands in plaats van in Latijn en Grieks, zoals in die tijd 
gebruikelijk was16. Meijer nam in het deel Konstwoorden uitsluitend wetenschappelijke 
termen op, kunstwoorden die behoorden tot wat later de Wissenschaftsprache genoemd is. 
    Meijers indelingscriterium was in de eerste plaats de taal. Vernederlandste uitheemse en 
Franse woorden kwamen in het eerste deel met bastaardwoorden terecht, zuiver Latijnse en 
soms Griekse woorden in het tweede deel met kunstwoorden. De betekenis speelde daarbij 
een minder beslissende rol. In het tweede deel met kunstwoorden plaatste Meijer weliswaar 
termen uit de wetenschap, maar in het eerste deel met bastaardwoorden nam hij evengoed 
allerlei wetenschappelijke termen op.  
    Onder de 2500 trefwoorden die Meijer in de uitgave van 1658 toevoegde, waren talrijke 
termen uit de domeinen van wijsbegeerte, recht, geneeskunde en theologie. De meeste 
daarvan zette hij in het deel met kunstwoorden, maar daarnaast werden er nogal wat bij de 
bastaardwoorden ondergebracht vanwege hun vorm. We laten dit zien aan de hand van een 
aantal voorbeelden. In 1658 werden als nieuwe lemma's opgenomen: 
 
1658 In  Deel I  Basterdtwoorden:  

 
Sophistery – muggheziftery / haerkloovery / woordtvittery  (wijsbegeerte) 

 Stranguleren – worgen          (recht) 
 Amputatie – afsnijding          (geneeskunde) 
 Sacrificateur – ófferaar / ófferpriester / ófferman   (godsdienst) 
 
1658 In  Deel II Konstwoorden:  

 
Metempsychosis – zielverhuizing         (wijsbegeerte) 

 Antidicus – teghenspreeker / teghenparty        (recht) 
 Atrophia – benaaudheidt voor 't hart          (geneeskunde) 
 Arca foederis – bondtkist / kist des verbondts        (godsdienst) 
 
Meijer heeft de Nederlandtsche woorden-schat vier keer bewerkt en uitgebreid. Aan zijn 
laatste bewerking van 1669, die als titel kreeg L. Meijers woordenschat, voegde hij een derde 
deel toe, met verouderde en ongewone woorden uit het Nederlands. Hierin nam hij ondermeer 

                                                 
16 Meijers voorbeeld was zijn halfbroer A.L. Kók, die ondermeer Burgersdijks Institutionum logicarum synopsis 
in het Nederlands vertaalde als Frank Burghersdijks Kort be-ghrijp van 't reden-konstigh onder-wijs, óft Reden-
konstigh ruigh-be-werp, Amsterdam 1646. Kók voorzag deze vertaling van een lijst Latijnse kunstwoorden met 
Nederlandse vertaling. 
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woorden op uit oude beroepen en ambachten, woorden die wij eveneens zouden rekenen tot 
de vaktermen, maar dan behorend tot de zogenaamde Handwerkerssprache: 
 
 
1669 In Deel III Verouderde en onghewoone woorden: 
 
 Aakse – timmerbijl      (bosbouw) 
 Alsene – schoenmaakers els     (schoenmakerij) 
 Slytevleesch – die het vleesch slijt    (slagerij) 
 Schelf hilde – hooyschuur / koorenschuur / hooybergh  (landbouw) 
 Sok – de streek van een schip in 't water    (scheepvaart) 
 Stilpijn – pijnstillende artseny     (heelkunde) 
 
Lodewijk Meijer, die een vakterm in de vorm van een vernederlandst uitheems of Frans 
woord opnam bij de bastaardwoorden, die een vakterm in de vorm van een zuiver Latijns of 
Grieks woord opnam bij de kunstwoorden en die verouderde of ongewone vaktermen uit de 
moedertaal opnam bij de verouderde of ongewone woorden, beschouwde dus alleen de 
wetenschappelijke termen in Latijn of Grieks als kunstwoorden.  
    Meijers indeling in bastaardwoorden, kunstwoorden en verouderde of ongewone woorden 
bleef bestaan tot in de laatste druk van de Woorden-Schat. Het werk werd in totaal twaalf keer 
uitgegeven, voor het laatst in 1805, en deze opvatting van het begrip 'kunstwoord' heeft meer 
dan anderhalve eeuw invloed kunnen uitoefenen op ieder die het woordenboek raadpleegde. 
 
Kunstwoorden bij Egbert Buys 
 
In 1681 stierf Meijer en men vraagt zich af of de betekenis die hij hechtte aan de term 
kunstwoord navolging heeft gevonden onder de lexicografen die na hem kwamen. Doet men 
in de landelijke bibliotheken navraag naar kunstwoordenboeken uit de tijd na Meijer, dan 
blijken er niet bijzonder veel bewaard gebleven. Woordenboeken zijn naslagwerken die 
dikwijls worden gebruikt tot ze zijn versleten en dat is te merken aan het weinige dat ervan 
rest. In de werken die men uiteindelijk in handen krijgt, wijkt het trefwoordenbestand meestal 
af van hetgeen de titel belooft. Zo is het ook gesteld met het woordenboek van Egbert Buys.   
    In 1768 komt van Buys een omvangrijk kunstwoordenboek op de markt17, A new and 
complete dictionary of terms of art (....) Nieuw en volkomen konst woordenboek. Hoewel het 
werk uit twee delen bestaat, is het niet zo dat in het eerste het Engels voorop staat en in het 
tweede het Nederlands. Het blijkt een tweetalig Engels-Nederlands woordenboek waarvan de 
Engelse trefwoorden voor een deel behoren tot de vreemde woorden. 
    In de ondertitel beschrijft Buys de inhoud van dit kunstwoordenboek:  
 

"Bevattende eene genoegzaame verklaaring van alle de woorden, ontleent van de 
Hebreeuwsche, Arabische, Grieksche, Latynsche, Spaansche, Fransche, Engelsche, 
Hoogduitsche, Nederduitsche en andere taalen, die men gebruikt om eenige konst, 
wetenschap, gewoonte, ziekte, geneesmiddel, plant, bloem, vrucht, gereedschap, werktuig, 
enz. uit te drukken.  

                                                 
17Reeds in 1758 moet van Egbert Buys zijn verschenen het Volkomen konst woordenboek, bevattende eene 
genoegzame verklaring van alle woorden ontleend van de Grieksche, Spaansche, Fransche, Engelsche, Hoog- en 
Nederduitsche talen, uitgegeven door B. Wild te Utrecht en K. de Veer te Amsterdam.  
Zie nr. 477 in: F. Claes en P. Bakema, A bibliography of Dutch dictionaries. Tübingen 1995. Deze laatste bron is 
hier verder aangeduid als: Claes/Bakema 1995.  
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Voornamentlyk, eene volkomene uitlegging van alle de moeijelyke woorden of uitdrukkingen 
door de beroemdste dichters en schryvers gebruikt; mitsgaders van de duisterste uitdrukkingen 
in de rechten van Groot-brittanje." 

 
Het eerste gedeelte van de ondertitel maakt melding van een trefwoordenbestand van vreemde 
woorden18 die tevens tot de vaktermen behoren. Het tweede gedeelte van de ondertitel spreekt 
van moeilijke woorden en uitdrukkingen, afkomstig van beroemde schrijvers én uit het 
Engelse recht.  
    In de voorrede belooft Buys daarenboven de vertaling en verklaring van: 
 

..."alle Engelsche Woorden, die tot eenigerlei Konst, Weetenschap (byzonder de Rechten) en 
handwerk behooren, mitsgaders de verouderde Woorden, welke door de oudere en laatere 
schryvers uit allerlei Taalen zyn overgenomen: maar ook van de Konstwoorden zelfs in alle de 
Taalen die op het Tytelblad vermeld staan"...  

 
Het lijkt erop of Buys hier een beetje in zijn geleerde beloftes verstrikt is geraakt en bij naslag 
wordt duidelijk dat deze laatste beschrijving al helemaal niet overeenkomt met het werkelijke 
bestand van trefwoorden.  
    In A new and complete dictionary of terms of art (...) Nieuw en volkomen konst 
woordenboek blijkt het trefwoord dikwijls een verouderd Engels woord. Daarnaast kan het 
trefwoord uit een andere taal in het Engels zijn overgenomen en tot de vaktermen behoren, al 
heeft het soms betrekking op een bijster onbekende zaak. In het lemma volgt op het Engelse 
trefwoord een verklaring in het Engels, met daarachter een verklaring in het Nederlands. 
Enkele voorbeelden illustreren dit: 
 

A Bant'ling, a little Child; an Infant in swadling clothes. Een Zuigeling, een gebakerd Kind. 
Brig, Brix, a Bridge. Eene Brug. 
Brine it hither, bring it hither. Breng 't herwaards, breng het hier. 
Trowandise, truanting. Chauc19. Lanterfanting. 
 
Cha'rag, the Tribute which the Christians, and Jews pay to the grand Signior. De Schatting die 
de Christenen en Jooden aan den grooten Heer betaalen. 
Gymno'sophists (...) certain Philosophers in India, who went always naked, and lived solitary 
in Woods and Deserts, feeding on Herbs. Brachmannen, waereldwyzen of wysgeeren van 
Ethiopiën in Indiën. 

 
Het trefwoordenbestand van Buys' kunstwoordenboek bevat dus talrijke verouderde Engelse 
woorden. Daarnaast zijn er de vreemde woorden die het Engels uit een andere taal heeft 
overgenomen en die men eventueel als vakterm zou kunnen zien. Buys schaart tal van 
verouderde Engels woorden onder zijn kunstwoorden. Waarschijnlijk hebben voor hem al 
deze trefwoorden gemeen dat ze "moeilijk" zijn, waardoor het dictionarium meer functioneert 
als een woordenboek van moeilijke woorden, waarbij het dan gaat om moeilijke woorden in 
de Engelse taal. 
 
De zee-termen van Twent en Lantsheer 
 

                                                 
18 Vreemde woorden zijn woorden ontleend aan vreemde talen die nog van de ontlenende taal - in dit geval het 
Engels - afwijken in klank, spelling en/of woordvorming. Meer over vreemde woorden bij N. van der Sijs, 
Leenwoordenboek: p. 10-12. Antwerpen - Den Haag 1996.  
Merkwaardigerwijs noemt Buys in de ondertitel ook het Engels als taal waaraan woorden zijn ontleend. 
19 Hiermee zal Chaucer zijn bedoeld, de auteur van de Canterbury tales. 
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    Een totaal ander trefwoordenbestand werd aangeboden in de Dictionnaire des termes de 
marine Français (...) Woordenboek der Fransche zee-termen, dat in de jaren 1811-1813 
verscheen bij Hengst en Zoon in Amsterdam. Het eerste gedeelte was samengesteld door 
H.W. Lantsheer, "capitaine de vaisseau", het tweede gedeelte door A.C. Twent, "kapitein en 
kolonel ter zee".  
    Op de titelpagina van het tweede deel is vermeld:  
 

"Zeemans woordenboek, of verzameling der meest gebruikelijke Hollandsche zee 
kunstwoorden en spreekwijzen, in het Fransch en Engelsch overgebragt, tot nut van 
zeevarenden en amptenaren bij de Marine." 

  
De Nederlanse versie van de titelpagina voorin het werk geeft het doel van de uitgaaf wat 
uitvoeriger aan:  
 

"Ten gebruike der bureaux, administratien en directien van de Marine in Holland; en in het 
bijzonder voor de Heeren Zee-Officieren, zoo tot verstand der zeeboeken, zee-tactiek, 
seinboeken, instructien en ordres, als voor de dagelijksche manoeuvres".  

 
Het was inderdaad niet ondienstig de "Heeren Zee-Officieren" in staat te stellen om instructies 
in Engels of Frans te begrijpen en meer nog, ze zelf te geven aan uitheemse manschappen.... 
    In het eerste deel staat het Franse trefwoord voorop, gevolgd door een Nederlandse 
vertaling en/of verklaring en eventueel een Engelse. Het tweede deel vertaalt Nederlandse 
zeevaarttermen in Frans en Engels. Enkele voorbeelden zijn20: 
 

AANNEMENDE koelte. Vent fraichissant. – Freshing breeze.  
AFLOPEN van het stapel. Lancer. – To launch. 
HUIS (Te) vaarder. Bâtiment de retour. – Homeward bound ship. 
HIJS-OP!  Hisse! –  Hoist! 
HOUT. (Kwasterig)  Bois loupé. – Wenny timber. 
JAGERS. Vooruit schietende kanonnen. Canons de chasse. – Chasers, bow chasers, chase guns. 

 
De titelpagina van het tweede deel spreekt van "Hollandsche zee kunstwoorden en 
spreekwijzen", de titelpagina voorin spreekt over "Fransche zee-termen, bijeenverzameld en 
in Hollandsche en gedeeltelijk in Engelsche kunstwoorden overgebragt". De term 
kunstwoorden heeft hier kennelijk niets te maken met de taal. Het gaat louter om vakwoorden 
uit de scheepvaart, of ze nu zijn weergegeven in Frans, Nederlands of Engels. Het is een voor 
die tijd ongewoon zuiver gebruik van de term kunstwoord in de betekenis van 'vakterm'. 
Wellicht heeft de strikte beperking tot één bepaald domein van herkomst, dat van zeetermen 
voor zee-officieren, afdwalen verhinderd.  
 
Betekenis onzeker 
 
    Na 1805, het jaar waarin de laatste druk van L. Meijers woordenschat werd uitgebracht, 
zagen nog verscheidene lexicografische werken het licht die volgens hun titel de verklaring 
van kunstwoorden ten doel hadden. Overeenkomst met Meijers indeling van de Woordenschat 
is te constateren bij J. du Four, van wie in 1839 verscheen het Alphabetisch zakwoordenboek, 
behelzende eene verklaring van velerlei kunst-, bastaard- en verouderde woorden uit 

                                                 
20 Omdat het lettertype in de hier volgende lemma's een belangrijke rol speelt, is het zo goed mogelijk 
overgenomen. 
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onderscheidene talen ontleend21. In de titel vinden we Meijers indeling in bastaardwoorden, 
kunstwoorden en verouderde en ongewone woorden, vrijwel volledig terug. Net zo min als 
Meijer rekent Du Four op deze plaats de bastaardwoorden tot de kunstwoorden. 
    In 1864 verscheen van Isaac M. Calisch het Beknopt kunstwoordenboek of verklaring van 
de meest voorkomende vreemde woorden en spreekwijzen22. Volgens de titel bevat het 
kunstwoordenboek een trefwoordenbestand van "vreemde woorden". Of de term vreemde hier 
is toegepast in de betekenis die wij tegenwoordig aan het woord toeschrijven, nl. 'herkenbaar 
afkomstig uit een vreemde taal', is aan de hand van een titel verder niet vast te stellen23. 
    Opmerkelijk is ook de reeks Vak- en kunstwoorden van de Koninklijke Academie voor 
Nederlandse Taal- en Letterkunde, waarvan het eerste deel, Steenbakkerij, samengesteld door 
Th. Coopman, in 1894 werd gepubliceerd te Gent. Gezien de naam van de reeks, Vak- en 
kunstwoorden, zagen de geleerde leden der Academie verschil tussen vakwoorden en 
kunstwoorden, zozeer zelfs dat ze het tot uitdrukking brachten in hun naamgeving. 
    Voor Buys waren dus in 1758 kunstwoorden gelijk aan moeilijke woorden. De 
kunstwoorden van Lantsheer en Twent waren in 1813 vaktermen uit de scheepvaart. Du Four 
koos in 1839 bijna dezelfde indeling als Meijer voor de Woordenschat, en rekende daarbij 
bastaardwoorden en verouderde woorden niet tot de kunstwoorden. In 1864 lijkt voor Calisch 
een kunstwoord zoiets als een vreemd woord te zijn en de KANTL beschouwde in 1894 
vakwoorden en kunstwoorden als twee ongelijke zaken.  
    Dit zijn een aantal vrij willekeurig gekozen voorbeelden, die echter met elkaar laten zien 
dat de term kunstwoord in de toenmalige lexicografie een minder begrensde betekenis had dan 
men zou denken. De term kunstwoord werd zeer verschillend geïnterpreteerd en ook zeer 
verschillend behandeld in de opeenvolgende (kunst)woordenboeken. 
    In de eerste helft van de negentiende eeuw verschenen nog twee andere woordenboeken die 
volgens hun titel een verklaring wilden geven van kunstwoorden. Dat waren het 
Kunstwoordenboek van P. Weiland en de Algemeene kunstwoordentolk van J. Kramers Jz. 
Belangwekkend is het om vast te stellen welke betekenis de term kunstwoord had in deze 
twee meest invloedrijke kunstwoordenboeken van de negentiende eeuw.  
 
Weilands Kunstwoordenboek  
 
    In 1824 verscheen te 's Gravenhage bij de Wed. J. Allart het Kunstwoordenboek van P. 
Weiland, predikant van de remonstranten in Rotterdam24. Op de titelpagina stond:  
 

Kunstwoordenboek, of verklaring van allerhande vreemde woorden, benamingen, gezegden en 
spreekwijzen, die, uit verscheidene talen ontleend, in de zamenleving en in geschriften, 
betreffende alle vakken van kunsten, wetenschappen en geleerdheid voorkomen.  

 
Volgens de ondertitel wilde Weiland in dit kunstwoordenboek een verklaring geven van 
woorden en uitdrukkingen uit spreek- en schrijftaal die waren ontleend aan vreemde talen en 
die betrekking hadden op kunsten en wetenschappen. "Vreemde vakwoorden" zou men 
kunnen zeggen, al lijken de "gezegden en spreekwijzen" hier deels buiten te vallen. 
                                                 
21 Uitgegeven door P. Wedts de Swart te Vlissingen. Herdruk in 1849. Zie: Claes/Bakema 1995 nr. 484. 
22 De uitgever was H.C.A. Campagne in Tiel en een herdruk volgde in 1882. Zie: Claes/Bakema 1995 nr. 478. 
23 Zie ook E. Sanders in het voorwoord van: A. Kolsteren, Vreemde woorden, Spectrum Woordenboek 1994: 
"Strikt genomen zijn vreemde woorden woorden die afkomstig zijn uit een andere taal dan het Nederlands en 
nog als zodanig herkenbaar zijn". 
24 Pieter (later Petrus) Weiland werd in 1754 geboren te Amsterdam en overleed in 1842 te Rotterdam. Meer 
gegevens over Weiland en over zijn taalkundig en lexicografisch werk bij P.C. Molhuysen en K.H. Kossmann, 
Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, Deel X: kol. 1160-1162. Leiden 1937. Deze bron is hier verder 
NNBWb. genoemd. 
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    Het Kunstwoordenboek, een octavo, gedrukt in kleine letter en opgemaakt in twee 
kolommen, telde 500 pagina's. In 1832 volgde een Supplement op het Kunstwoordenboek van 
P. Weiland, eveneens een octavo25. Gezet in dezelfde letter en met gelijke opmaak, telde het 
400 pagina's, zodat het Supplement in omvang weinig onderdeed voor het Kunstwoordenboek 
zelf. In 1843 verscheen in Antwerpen een samenvoeging van beide werken onder de titel van 
de eerste uitgave uit 1824. Volgens Claes/Bakema volgden van deze woordenboekcombinatie 
herdrukken in 1846 en in 185826.   
    Weilands Kunstwoordenboek was vermoedelijk voortgekomen uit een andere omvangrijke 
onderneming van de auteur, namelijk het Nederduitsch taalkundig woordenboek, waarvan het 
eerste deel in 1799 uitkwam en het elfde deel in 181127. Toen Weiland dit grote werk had 
voltooid, heeft er vrijwel zeker nog heel wat materiaal op de plank gelegen dat niet te 
gebruiken was voor het Nederduitsch taalkundig woordenboek, aangezien daarin geen 
vreemde woorden als trefwoord werden opgenomen, maar dat voor een kunstwoordenboek 
juist van pas zou komen. 
    In het voorwoord van de eerste uitgave van het Kunstwoordenboek beschrijft Weiland de 
bedoeling van de nieuwe uitgave28: 
 

"Ik heb getracht, zoo veel mogelijk, aan mijne belofte te voldoen, en vreemde woorden en 
kunsttermen, met de noodige vertaling, op te geven, welke, in de dagelijksche verkeering, en 
in deze en gene geschriften, voorkomen, en niet algemeen verstaan worden. Ten aanzien van 
latijnsche, fransche, en uit andere talen ontleende spreekwijzen en gezegden, heb ik die, welke 
mij toeschenen van nut te kunnen zijn, wanneer zij mij, onder de bewerking, voorkwamen, of 
invielen, opgegeven, omdat zij dikwerf, zonder bijgevoegde vertaling, gebezigd worden"...  

 
Naar hetgeen hij hier schrijft, wilde Weiland in zijn werk een vertaling geven van vreemde 
woorden en van kunsttermen die hier in omloop waren, en bovendien van spreekwijzen en 
gezegden uit andere talen. Hij breidde in dit voorwoord het trefwoordenbestand dat de titel 
beloofde aanzienlijk uit, want het ging nu niet alleen om kunstwoorden, vaktermen, maar 
daarnaast om vreemde woorden en uitdrukkingen uit vreemde talen. 
    In werkelijkheid heeft Weiland in de kolommen van zijn Kunstwoordenboek wel degelijk 
overwegend vaktermen opgenomen. Ze waren afkomstig uit diverse talen, waaronder veel 
Frans en Latijn, Italiaans en Grieks. Het aantal bastaardwoorden was legio. De terreinen waar 
de kunstwoorden van afkomstig zijn, blijken zeer uiteenlopend en men komt termen tegen die 
te maken hebben met handel, godsdienst, edelstenen, botanica, kookkunst, dans. Daarenboven 
geneeskunde, welsprekendheid, mythologie, muziek, dichtkunde, krijgskunde, recht, 
grammatica enzovoort. 
    Hoewel uiteindelijk, wanneer men maar lang genoeg redeneert, bijna elk substantief 
onderdeel kan zijn van de een of andere vaktaal in een of ander taalgebied, treft men bij 
Weiland toch ook woorden aan die weinig vaktalig overkomen. Met name Franse 
bastaardwoorden uit de omgangstaal als fratsen, frivool, kanalje, malheur, maltraiteren, 
nonchalance, nonsens, perplex. Het geringe aantal Nederlandse trefwoorden betreft vaak 
zeevaartstermen, zoals bakgasten, bakboord, dukdalf en kabelgat. Het zijn er echter zo weinig 
dat men toch globaal wel zeggen kan dat Weiland zich in 1824 hoofdzakelijk beperkte tot de 
vréémde vakwoorden, juist zoals de titel had aangekondigd.  
    Soms biedt Weiland wel erg veel encyclopedische gegevens in de lemma's van zijn 
Kunstwoordenboek, of verklaart hij een trefwoord waarvan ook in zijn tijd vast nog nooit 
                                                 
25 Verschenen te Rotterdam, weer bij de Weduwe J. Allart. 
26 Claes/Bakema 1995: nr. 522. 
27 Het verscheen te Amsterdam bij J. Allart en is in allerlei beknopte vormen en onder verschillende titels, nog 
herhaaldelijk op de markt gebracht. 
28 "Voorberigt" p. III. 
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iemand had gehoord. Het is bepaald vermakelijk om te lezen dat een Tomahawk "eene soort 
van knods, bij de wilden" is, en een Ambulance "een zwervend lazaret". Maar over het 
algemeen bevatten zijn lemma's zeer veel nuttige informatie en was het Kunstwoordenboek 
van 1824 in de tijd waarin het verscheen een aanwinst op het gebied van de verklaring van de 
niet-Nederlandse vaktermen29.  
    De inhoud van het Supplement dat in 1832 volgde, bleek lexicografisch gezien van veel 
mindere kwaliteit. Weliswaar behelsde het trefwoordenbestand opnieuw bastaardwoorden en 
zuiver uitheemse woorden uit vreemde talen als Latijn, Grieks, Frans, Italiaans en Spaans, 
evenals een klein aantal woorden uit het Nederlands, en waren er vaktermen bij uit 
geneeskunde, handel en andere vakken. Maar veel meer lemma's waren nu afkomstig uit 
exotische talen en verre oorden als Turkije en Perzië, waarbij het vaak ging om bijzonder 
vergezochte trefwoorden met niet zelden uitvoerige toelichtingen van encyclopedische aard. 
We geven hier een paar voorbeelden30: 
 

Amindozae, advokaat bij de Birmannen. 
Bombarjon-Siggear, de schatmeester des keizers van Marokko. 
Dizeugmenon, heette bij de Grieken onder de vijf tretrachorden31 de tweede van boven af. 
Fa-el, Portugesche naam van de Chinesche munt le-ang, omtrent 45 stuivers van ons geld  

waardig. 
Hapaniemi, keizerlijk32 kadettenschool in het kerspel Radasalmi, in de provincie Savolar, in  

Finland.  
Meleket, kenet, eene rieten trompet, in Egypte en Abyssinië tot krijgsmuzijk gebruikt  

wordende. 
Siderotechnie, de ijzerhuttenkunde. 
Temnitz, een woord uit het Slavonisch afstammende en gevangenis beteekenende. 
Va, eene veldmaat der Sinezen, welke 4 van hunne ellen bedraagt. 

 
Het opvallende verschil in kwaliteit tussen het Kunstwoordenboek van 1824 en het 
Supplement van 1832, roept de vraag op of Weiland wel van allebei de auteur is geweest. Het 
is zeker mogelijk dat Weiland (een deel van) het materiaal voor het Supplement nog tijdens 
het samenstellen van zijn Kunstwoordenboek heeft bijeengebracht en het bij die gelegenheid 
als weinig geschikt terzijde heeft gelegd. Minder waarschijnlijk is het echter dat hij het 
Supplement zelf geheel heeft kunnen samenstellen.  
    Weiland, een bekend en uiterst productief taalkundige, leed aan een ernstige oogkwaal, die 
met de jaren steeds verergerde en eindigde met volslagen blindheid. Om die reden werd hij in 
1828 met emeritaat gezonden33. Het is weinig aannemelijk dat Weiland nadien in staat is 
geweest zelf nog het omvangrijke Supplement te vervaardigen, dat in 1832 uitkwam toen hij 
78 jaar oud was. Reeds in 1824 immers beschreef hij in het voorbericht van het 
Kunstwoordenboek hoe zijn oogkwaal hem hinderde bij zijn lexicografisch werk34: 
 

Ook heeft een gebrek aan mijne oogen mij belet, den druk naauwkeurig na te zien, alle 
ingeslopen feilen te verbeteren, en eene behoorlijke evenredigheid in het gebruiken van 
groote, kleine, en andere letters, te bewaren. 

 

                                                 
29 Niet altijd is hier zo over geoordeeld. In het NNBWb, Deel X kol. 1161, wordt het werk met één regel 
afgedaan: "van weinig waarde en daarom spoedig vergeten". 
30 Om ruimte te sparen zijn voorbeelden opgenomen van geringe omvang. 
31 In de uitgave van 1643 verbeterd tot "tetrachorden". 
32 In de uitgave van 1643 verbeterd tot "keizerlijke". 
33 NNBWb, Deel X kol. 1160. 
34 "Voorberigt" p. II. 
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De titelpagina van het Kunstwoordenboek van 1824 geeft aan: "Door P. Weiland". Acht jaar 
later staat op de titelpagina van het Supplement niet meer dan: "Supplement op het 
Kunstwoordenboek van P. Weiland", terwijl een voorwoord ontbreekt. De naam van de 
samensteller wordt niet genoemd en het is dus niet duidelijk wie de auteur is geweest35.   
    Veel van de buitensporige trefwoorden die in het Supplement waren opgenomen kunnen 
ergens ter wereld wel onderdeel hebben uitgemaakt van een bepaalde vaktaal, maar welke 
spreker van het Nederlands zou nu zulke trefwoorden naslaan in Weilands Supplement? De 
uitgever heeft zich dit laatste waarschijnlijk ook afgevraagd, want toen in 1843, een jaar na de 
dood van Weiland, Kunstwoordenboek en Supplement tot één geheel werden samengevoegd, 
zijn veel van de meest buitenissige trefwoorden met toelichting en al geschrapt. Het 
opmerkelijke van het geval was dat de Antwerpse uitgever van de gecombineerde uitgave, 
J.F. van Tichelt, daar in zijn inleiding met geen woord van repte.  
    Het probleem welke woorden in een woordenboek met kunstwoorden – vaktermen – op te 
nemen, is niet makkelijk op te lossen. Weiland zocht een oplossing door in het voorwoord 
mee te delen dat hij niet alleen kunstwoorden opnam, zoals de titel van zijn woordenboek had 
aangekondigd, maar tevens vreemde woorden. Dat maakte de begrenzing van het 
trefwoordenbestand minder exact en gaf hem meer speelruimte. Als vaktermen nam hij zuiver 
uitheemse woorden én bastaardwoorden op. Daarnaast verzamelde hij veel vreemde woorden 
die door de moedertaalspreker niet direct als vaktermen werden ervaren. Het werk schoof op 
in de richting van een woordenboek van 'vreemde woorden', dat wil zeggen van woorden die 
uit vreemde talen afkomstig waren en de betekenis van Weilands kunstwoord schoof mee, in 
de richting van het vreemde woord. 
 
Kramers' Kunstwoordentolk 
 
    Het tweede belangrijke kunstwoordenboek dat in de negentiende eeuw op de markt werd 
gebracht was een werk van Jacob Kramers, dat in 1847 verscheen bij Van Goor te Gouda. 
Kramers, begonnen als schoolmeester, trad later als lexicograaf bij Van Goor in vaste dienst  
en stelde voor deze verscheidene belangrijke woordenboeken samen36. Het eerste was in 1847 
de Kunstwoordentolk, een omvangrijk werk van 950 bladzijden. Op de titelpagina stond:  
 

"Algemeene Kunstwoordentolk, bevattende de vertaling en verklaring van alle vreemde 
woorden en zegswijzen, die in geschriften van allerlei aard, in de taal der zamenleving, in 
handel, bedrijf enz. voorkomen".37  

 
Volgens de ondertitel was het in de Kunstwoordentolk te doen om de vertaling en verklaring 
van alle vreemde woorden en zegswijzen in schrijf- of spreektaal. 
    Aan het begin van de "Voorrede" legde de auteur nog eens uit welke trefwoorden in het 
werk een plaats hadden gekregen. Dat waren de talrijke vreemde woorden die men in de 

                                                 
35 In de gecombineerde uitgave van Kunstwoordenboek en Supplement van 1843 memoreert uitgever J.F. van 
Tichelt (inleiding p. VIII) het uitkomen van het Supplement: "Ook reeds in het jaar 1832 verscheen te Rotterdam, 
onder den tijtel van Supplement op het Kunstwoordenboek van P. Weiland, een boek waarin naauwkeuriglijk, al 
wat in Weiland's werk ontbrak, bij een verzameld was". Uit dit citaat komt Weiland evemin als de auteur naar 
voren. 
36 Zie: E. Sanders, "Jacob Kramers (1802-1869): De beschonken lexicograaf". Trefwoord, juni 1992, p. 22-29. 
37 Het was de bedoeling dit werk Nieuw algemeen kunstwoordenboek te noemen, een titel die reeds was 
aangekondigd, maar die uitgever Van Goor veranderde in Kunstwoordentolk zodra hij vernam dat van Weilands 
Kunstwoordenboek juist een nieuwe uitgave zou verschijnen. Zie J. Posthumus, "Gerrit Benjamin van Goor 
(1816-1871), vijf episoden uit het leven van een doortastend zakenman-uitgever". Trefwoord, februari 1994, p. 
34-47.  
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gesproken en geschreven taal kon tegenkomen, waarbij wetenschappelijke vaktermen 
uitsluitend mochten worden opgenomen voorzover ze gemeengoed waren: 
 

"Volgens de bestemming van dit Woordenboek moet het geenszins de verklarende 
terminologie van eene bepaalde wetenschap, veel minder eene zakelijke encyclopaedie van 
alle wetenschappen zijn (...) Het kan en mag derhalve de wetenschappelijke kunsttaal niet in 
haren geheelen omvang opnemen, maar moet zich in 't algemeen bepalen tot zoodanige aan 
vreemde talen ontleende woorden, die (...) uit de engere kringen van bepaalde wetenschappen 
in de ruimere des levens over gegaan en een' eigendom der natie geworden zijn (...) Ieder 
gevoelt ligt, dat het hoogst moeijelijk, ja onmogelijk is, in deze eene vaste grenslinie te 
trekken..." 

 
Op p. VI voegde de auteur eraan toe dat ook "sommige nederduitsche woorden" een plaats 
hadden gekregen bij de lemma's, met name woorden uit de scheepvaart, gangbare 
persoonsnamen, verouderde woorden, in de middeleeuwen verlatijnste woorden, woorden met 
vreemde uitgang achter Nederlandse stam, en Nederlandse woorden die via een vreemde taal 
in het Nederlands waren teruggekeerd. In de kolommen van het woordenboek blijkt het aantal 
Nederlandse trefwoorden echter gering, vooral in de eerste helft van het werk, en betreft het in 
hoofdzaak oude persoonsnamen en termen uit de zeevaart.  
    Kramers' trefwoordenbestand telt een groot aantal bastaardwoorden. Het zijn uitheemse 
woorden, vernederlandst in vorm en/of uitspraak, afkomstig uit schrijf- of spreektaal, als: 
 

casseren, delivreren, disharmonisch, egaal, enerveren, fabuleus, foliant, gilet, hermeneutisch, 
incomparabel, miserabel, naturaliseren, ordonnantie, trompet, veteraan. 

 
Bij het opnemen van zuiver uitheemse woorden heeft de samensteller zich werkelijk weinig 
gelegen laten liggen aan "eene vaste grenslinie". In tegenstelling tot zijn voornemen in de 
voorrede, werden de meest ongebruikelijke trefwoorden in het werk ondergebracht en bevat 
het talrijke uiterst onbekende vreemde woorden uit Grieks, Latijn, Frans, Engels, Hoogduits, 
Italiaans, Spaans, Perzisch, Turks, Arabisch, Maleis, Russisch, Hebreeuws en andere talen. 
    In de eerste helft van het woordenboek vormen vak-interne wetenschappelijke termen – 
waarvan het volgens de voorrede niet gewenst was ze op te nemen – een belangrijk deel van 
het trefwoordenbestand. Het zijn vaktermen uit ondermeer geneeskunde en botanica, muziek, 
krijgskunde, chemie en mythologie. In de tweede helft van het woordenboek zijn minder 
vakinterne termen opgenomen. Hier treft men, meer dan in het eerste gedeelte, lemma's aan 
met zonderlinge gegevens over godsdiensten, maten, gewichten en personen, stammend uit de 
oudheid en uit allerlei verre oorden.  
    Vond men bij Weiland soms wonderlijke lemma's, het werk van Kramers overtreft hem 
hierin verre. Voorbeelden van lemma's uit zijn Kunstwoordentolk die men – soms met enige 
fantasie – nog bij de typisch vak-interne termen zou kunnen inlijven zijn38: 
 

Alakdaga, (...) de aardhaas, springhaas, in aziat. Rusland. 
Bulliet (....) versteende blaasslak 
Diachalasis, f. gr. Med., de oplossing, de scheiding van den zamenhang, het uiteenwijken der  

naden (van de bekkeneelsbeenderen). 
Diahexaplon, n. gr., bij veeartsen: een uit zes bestanddeelen zamengestelde geneesdrank voor  

paarden. 
Encablure, f. fr. (...) eene maat van 120 vadem op zee39. 

                                                 
38 Om ruimte te besparen zijn ook hier voorbeelden van geringe omvang gekozen. De ongewone en moeilijk te 
reproduceren diacritische tekens die in het woordenboek de klemtoon aangeven, werden weggelaten.  
39 In de vierde druk is dit gemoderniseerd tot "eene maat van 200 meter op zee". 
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Genethliacon of genethliacum, n. gr. (...) een gedicht op den geboortedag, wiegezang; 
Nasiterna, f. lat., eig. drieneus, eene oud rom. of campanische vaas met 3 tuiten of bekken. 

 
Het lemma pond beslaat in de Kunstwoordentolk anderhalve kolom en beschrijft ondermeer 
de verhouding van het Nederlandse pond tot het pond van maar liefst 50 vreemde landen en 
steden. Het lemma el geeft evenzo de verhouding van de Nederlandse el tot die van 14 
vreemde landen en steden.Talrijk zijn de lemma's die zelfs in een encyclopedie niet op hun 
plaats zouden zijn: 
 

Engels, n. een onderdeel van het oude pond trooisch gewigt, = 1/20 ons of 1,53802 wigtje. 
Genseeli, eene goude rekenmunt in Egypte. 
Jesumi, n. eene gedwongen jaarl. verrigting der Christenen in Japan, bestaande, naar men zegt,  

in het vertreden van een Christus- en een Maria-beeldje40. 
Pagwaten, pl., gebrandmerkte lijfeigenen der regering in Pegu en Ava. 
Tay-tuc, m. de titel, dien in China de vermoedelijke erfgenamen der kroon dragen. 
Urf, arab. (...) een turksch keizerlijk kabinets-bevel. 
Waidalotten, pl., eene priesterklasse van de oude heidensche Pruissen. 
Yakos, eene in Africa te huis behoorende uitslagziekte. 
Zarab-khane-emini, m. turk., de algemeene opzigter of intendant-generaal van de munten en  

mijnen in het Turksche rijk. 
 
Het trefwoordenbestand van de Kunstwoordentolk bevat dus een aantal oude Nederlanse 
woorden, waarvan de zeemanstermen tot de vakwoorden gerekend kunnen worden. Verder 
zijn er bastaardwoorden uit de geschreven en soms gesproken taal, maar typische vaktermen 
zijn dat meestal niet. Daarnaast zijn er velerlei uitheemse vakwoorden, niet zelden extreem 
vak-intern, die men niet in de omgangstaal zal tegenkomen en die al helemaal niet als het 
"eigendom der natie" kunnen worden gezien. Ten slotte zijn er nog tal van volstrekt 
onbekende uitheemse trefwoorden, die voor de gebruikers van het woordenboek niet tot enige 
vaktaal te rekenen zijn.  
    Samenvattend kan men zeggen dat het in de Kunstwoordentolk voor het meerendeel gaat 
om vreemde tot zeer vreemde woorden, die voor een spreker van het Nederlands slechts ten 
dele behoren tot de vaktermen.  
 
Kunstwoorden bij Van Dale 
 
    De betekenis die de term kunstwoord had in de lexicografie was al met al aan het einde van 
de negentiende eeuw weinig helder. Hoogstwaarschijnlijk is dat een belangrijke reden 
geweest waarom de samenstellers van woordenboeken de term steeds minder gingen 
gebruiken. Concreet is dit waar te nemen in het Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal, 
waarvan de eerste druk was samengesteld door de gebroeders Calisch en verscheen in 
afleveringen in de jaren 1861–186441. 
    In 1867 nam Johan Hendrik van Dale de herziening van dit woordenboek op zich, daarbij 
later geassisteerd door Manhave. In de jaren 1872–1874 werd hun bewerking in de verkoop 
gebracht onder drie verschillende titelpagina's, waarvan alleen de oudste liet zien dat het om 
een tweede, zij het ingrijpend bewerkte, druk ging. Op de titelpagina werd de inhoud van het 
woordenboek opgesomd:  
 

                                                 
40 In elk geval in de derde druk is "naar men zegt" gewijzigd in "naar men valschelijk voorgeeft".  
41 Voor deze en volgende gegevens zie de "Inleiding" van E. Sanders bij de fotografische herdruk van het Nieuw 
woordenboek der Nederlandsche taal, 1872. Hoevelaken 1992. 
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1. De meest gebruikelijke woorden, spraakwendingen en spreekwoorden; 2. De bastaardwoorden, die 
of reeds het burgerrecht hebben verkregen of vrij algemeen worden gebezigd (...) 3. De meeste 
kunstwoorden.42  
 
Wat er met kunstwoorden is bedoeld? Van Dale besteedt er geen aandacht aan in het 
"Voorbericht", maar wel in de kolommen van het woordenboek. Een kunstwoord is daar 'een 
technische term, een in de kunsten en bedrijven algemeen aangenomen woord' en een  
kunstwoordenboek is een 'technologisch woordenboek'. Het zal hier gaan om de 
Handwerkerssprache, de vaktaal van het ambacht, want technische termen zijn 'woorden, 
alleen gebezigd door handwerklieden, industriëelen enz.' Voor Van Dale is een kunstwoord 
blijkbaar een vakwoord dat behoort tot de Handwerkerssprache. 
    Het woord kunst heeft bij Van Dale als betekenis: 
 

'het vermogen in den mensch om de indrukken, die op zijne zintuigen of op zijn geest en 
gemoed worden gemaakt, in hoorbare en zichtbare vormen weer te geven. Zooals het doel der 
wetenschap kennen is, zoo is het kunnen weergeven van die indrukken het einddoel der kunst'. 

 
Als zodanig noemt Van Dale vrije kunsten, schoone kunsten, beeldende kunsten, vormende 
kunsten en werktuiglijke kunsten, waarbij hij als voorbeeld "het ivoordraaien" aanvoert, en 
zelfs noemt hij de zwarte kunst, maar de wetenschappen komen er niet meer aan te pas. 
Meijers opvatting van het begrip 'kunstwoord', namelijk de uitheemse wetenschappelijke 
term, is voor Van Dale duidelijk passé. 
    Bij het in onbruik raken van de woorden kunstwoord of kunstterm zal de gewijzigde 
betekenis van het element kunst- een rol hebben gespeeld. In onze tijd heeft het woord kunst 
als een van de meest prominente betekenissen die van de creatieve vormgeving. De huidige 
Van Dale43 noemt als betekenis van kunst ondermeer 'het vermogen van de kunstenaar', 'elk 
van de vakken die door kunstenaars beoefend worden', 'verzamelnaam voor alle vakken die 
door kunstenaars beoefend worden', 'voorbrengselen van kunst'. Ook kan het element kunst- 
in een samenstelling nog de betekenis 'namaak' hebben, al lijkt dit in het onderhavige geval 
van minder belang. 
    Toch klinkt soms zo hier of daar in ander lexicografisch werk nog een echo van de oude 
betekenis van de term kunstwoord. Dat is bijvoorbeeld het geval in Verschueren Groot 
geïllustreerd woordenboek, in 1991 bewerkt door F. Claes. Het kunstwoord vinden we daar 
terug als een 'vakwoord' en een vak kán een 'tak van wetenschap' zijn: 
 

kunstwoord (...) 1. technisch woord, vakwoord, vakterm. 2. woord in de kunst gebruikt.   
kunstwoordenboek (...) vakwoordenboek. 
vak (...) B. Metf. 1. afdeling in het ambachts- of bedrijfsleven, beroep, ambacht (... )  

2. tak van wetenschap of kennis (...). 
vakterm (...) term, woord aan een vak van wetenschap of kunst eigen. Syn. kunstterm,  

kunstwoord, vakwoord. 
 
Als criterium voor de opname in een lexicografisch werk is het kunstwoord echter niet langer 
te gebruiken en in titels, ondertitels en inleidingen van woordenboeken komt men het niet 
meer tegen.  
 
 
                                                 
42 Dit is de titelpagina van de fotografische herdruk, die de tweede titelpagina van de tweede druk weergeeft. Op 
de eerste titelpagina van de tweede druk staat "een groot aantal kunstwoorden", in plaats van "de meeste 
kunstwoorden". 
43 Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal, Utrecht-Antwerpen 1999. 
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Besluit 
 
    Overzien we de lotgevallen van de term kunstwoord, dan blijkt het aanvankelijk, aan het 
eind van de zestiende eeuw, door de Amsterdamse kameristen gebruikt in de betekenis van 
'uitheemse wetenschappelijke term, afkomstig uit Grieks of Latijn'. Aan wetenschappelijke 
uitgaven van de Kamer In Liefd' Bloeyende werden in die tijd lijsten toegevoegd van zulke 
kunstwoorden.  
    Deze opvatting van de term kunstwoord werd ondermeer overgenomen door Lodewijk 
Meijer, die in 1658 in de Nederlandsche woordenschat44 een apart deel Konstwoorden opnam. 
Hij beperkte zich hierin tot zuiver uitheemse, niet-Franse, wetenschappelijke vaktermen.  
    Na Meijer werd de term kunstwoord door verscheidene andere lexicografen toegepast, maar 
op zoveel verschillende manieren dat wel duidelijk werd dat het woord geen welomschreven 
inhoud had en dat de betekenis ervan onzeker was. 
    In de negentiende eeuw verscheen het Kunstwoordenboek van P. Weiland. Deze 
lexicograaf nam als trefwoorden uitheemse vaktermen op, die al dan niet waren aangepast aan 
de Nederlandse taal, naast andere vreemde woorden.  
    Het trefwoordenbestand van Kramers' Kunstwoordentolk bestond hoofdzakelijk uit 
vreemde tot zeer vreemde woorden, die voor een spreker van het Nederlands slechts ten dele 
thuishoorden bij de vaktermen.  
    Voor Van Dale tenslotte was het kunstwoord een vakwoord uit de Handwerkerssprache. 
Hiermee sloot hij aan bij een oude betekenis van het kunstwoord, die we in al 1605 aantreffen 
bij Merula, die jachttermen opsomde als kunstwoorden. Blijkens WNT-citaten werden in de 
achttiende eeuw ook termen uit land- en tuinbouw kunstwoorden genoemd en nog begin 
negentiende eeuw bestempelden Twent en Lantsheer zeevaartstermen als kunstwoorden. 
 
    Wat valt er uit dit alles nu te leren voor degenen die zich bezighouden met de historische 
lexicografie en die daarom dikwijls op zoek zijn naar woorden die deel uitmaken van het 
Nederlandse taaleigen? En welke betekenis heeft het voor de etymologen, met hun grote 
interesse voor vroegste bewijsplaatsen van woorden in de Nederlandse taal? 
    In de eerste plaats is naar voren gekomen dat een lexicograaf bij het samenstellen van zijn 
trefwoordenbestand lang niet altijd doet wat hij in het voorwoord zegt. Kramers – toch een 
lexicograaf van aanzien – handelde zelfs geheel in strijd met hetgeen hij in het voorbericht 
beweerde. 
    In de tweede plaats blijkt zonneklaar dat het feit dat een bepaald woord als trefwoord een 
plaats heeft gekregen op een kunstwoordenlijst, in een kunstwoordenboek of in een 
kunstwoordentolk, niet al te veel zegt over het karakter van dat woord. Het kan wel of niet om 
een vakterm gaan en al dan niet om een vreemd woord. Wanneer een lexicografisch werk is 
opgesierd met de vlag van het kunstwoord, dan is op zijn minst voorzichtigheid geboden. De 
lexicograaf weet nooit wat hem of haar te wachten staat en waar hij of zij met dat kunstwoord 
aan toe is.  
 
 
 
 
 
* Veel dank ben ik verschuldigd aan Marijke Mooijaart en aan Nicoline van der Sijs, die deze 
studie van kritische kanttekeningen hebben voorzien. 

 
44 Van dit woordenboek verschenen de 12 drukken niet altijd met gelijke titel: Nederlandtsche woorden-schat 
(1650, 1654), Nederlandsche woordenschat (1658, 1663), L. Meijers woordenschat (1669, 1688, 1698, 1720, 
1731, 1745, 1777), L. Meyers woordenschat (1805). 


