
LOUIS MORERI EN ZIJN DICTIONAIRE HISTORIQUE 
 

DOOR ED SCHILDERS 
 
Het komt uit de bibliotheek van de paters van het Onbevlekt Hart van Maria. Is er een betere aanbeveling voor 
een boek denkbaar? Hoewel. De stempels van de paters hebben het toch al overdadig beletterde titelblad, dat de 
grote voordelen van deze uitgave op bondige wijze uiteenzet, toch wel een beetje bevlekt, en bruin stof heeft zich 
door de eeuwen heen diep tussen de pagina's en in de rug genesteld. 

Dit is de Grand Dictionaire Historique, oorspronkelijk in 1674 in één deel gepubliceerd door Maître Louïs 
Moréri, 'docteur en théologie', maar nu, in zijn achttiende editie, uitgegroeid tot zeven delen in folio. Daar kan dus 
heel wat in. Bijvoorbeeld: 'Les vies et les actions remarquables des Patriarches, des Juges, des Rois des Juifs, 
des Papes, des Saints Pères & anciens Docteurs Orthodoxes; des Evêques, des Cardinaux, & autres Prélats 
célèbres; des Hérésiarques & des Schismatiques, avec leurs principaux dogmes'. 

De wereldse beroemdheden worden samengevat tot 'ceux qui se sont rendus recommandables en toutes 
sortes de Profession, par leur Science, par leurs Ouvrages, ou par quelque Acrion éclatante'. Verder zal de lezer 
of student er aantreffen: de religieuze en militaire orden, genealogieën, en 'L'Histoire fabuleuse des Dieux, & des 
Héros de l'Antiquité Payenne'. En nog is het niet genoeg. De beschrijvingen van keizerrijken, koninkrijken, 
republieken, provincies, steden, eilanden, gebergten, religie, bestuur, zeden en gewoonten: wat ooit als een 
biografisch naslagwerk begonnen werd, is flink uitgegroeid in de richting van een algemene encyclopedie. 
Speciale aandacht vraagt de titelpagina nog voor 'L'Histoire des Conciles Généraux & Particuliers, sous le nom 
des lieux où ils ont été tenus'. 1740 is het jaar van uitgave, de uitgevers waren Nederlandse boekhandelaren uit 
Amsterdam, Leiden, Den Haag en Utrecht.1

 
DE AUTEUR      Zo prestigieus als deze achttiende editie is, zo bescheiden was de eerste. Althans, in de ogen 
van 
samensteller Louïs Moréri, een jong theoloog uit het plaatsje Bargemont, nabij Fréjus. Moréri is pas dertig jaar 
oud als zijn naslagwerk in Lyon verschijnt, en hij heeft in zijn voorwoord nog de meeste aandacht voor de 
onvolledigheid en de onvermijdelijke fouten: 'Je prie les Lecteurs de ne m'imputer pas toutes les fautes qu'ils 
trouveront dans ce Livre. Je I'espère de ceux qui savent la difficulté qu'il y a de les éviter.' Een paar regels 
verderop volgt een goed voornemen: 'J'ai commencé cet ouvrage à l'âge de vingt-cinq ans; & Dieu me donnera 
peut-être encore assez de vie, pour le revoir plus d'une fois, & y corriger les fautes qu'on m'y fera remarquer.' 

Mogen we de levensberichten geloven, dan begon Moréri slechts aan zijn Dictionaire op aandringen van 
vrienden. Zelf gebruikt hij in dit verband het woord 'gedwongen'. Voor eigen studie had hij veel aantekeningen 
gemaakt en bovendien had hij altijd al een bijzondere belangstelling gehad om 'de grote personen uit vroeger 
eeuwen te leren kennen'. Na vijf jaar hard werken was een boek gereed dat in zijn tijd uniek was, een overwegend 
biografisch naslagwerk in het Frans, en dus niet, zoals enigszins vergelijkbare voorgangers, in het Latijn. 

De uitgave was een succes, en Moréri werd allerwegen geprezen, niet in de laatste plaats omdat hij pas 
dertig jaar oud was. In een tijd die op het stuk van geleerdheid en belezenheid toch wel wat gewend was, werd de 
Dictionaire beschouwd als een buitengewone prestatie. Een lofdicht dat kort na verschijning van de Dictionaire 
geschreven werd, en dat onder het lemma Moréri in de achttiende editie wordt geciteerd, vat het fraai samen: 

 
Moréri, met slechts dertigjaren 
Bracht gij een kunststuk door de pers, 
Zo groots en breed dat ik wil wagen 
Uw daad te vatten in dit vers; 
Wie zulk een werk met dertig in het licht kan geven,  
Die moet begonnen zijn in den beginne van zijn leven.2

 
Moréri heeft zijn voornemen om een naslagwerk te maken dat ook aan zijn eigen normen voldeed maar zeer 
beperkt kunnen uitvoeren. De tweede editie was in 1681 in Lyon onder de pers toen hij ziek werd en overleed, 37 



jaar oud. Zijn biografen laten er geen twijfel over bestaan: hij was de sterkste niet, en het werk aan de Dictionaire 
heeft hem gesloopt.[11] 
 
 EEN STEEKPROEF   

Ik ben zeer tevreden over mijn Moréri. De paters van het Onbevlekt Hart van Maria hebben het 
werk duidelijk niet stofvrij bewaard, en de band is behoorlijk gehavend, maar nog afgezien van het feit dat je op de 
buitenkant niets hoeft op te zoeken, is het binnenwerk dankzij het deugdelijke papier van vóór het houtpulptijdperk 
nog prima intact en heeft de worm slechts hier en daar toegeslagen - iets wat ik overigens wel charmant vind, die 
gaatjes. 

Gewoonlijk speelt voor mij bij de aanschaf van naslagwerken de vertrouwenskwestie geen rol. Nu was deze 
aanschaf niet de goedkoopste, en mogelijk drong zich mede daarom de vraag op of je nu werkelijk iets hebt aan 
zeven van die plavuizen. Ik ontwierp een kleine test. 

Uit Hilgers' studie over de Index der verboden boeken (Der Index, 1904) nam ik alle auteursnamen uit de 
eerste twee kolommen van het totaaloverzicht van verboden auteurs en werken. Die lijst telt 59 namen. Daarvan 
kende ik er slechts drie wat beter: Antoinette Bourignon, Angela Tarabotti, en Everard Bronchorst. Om een indruk 
te geven van het gezelschap volgt hier een aantal personen over wie Moréri inderdaad gegevens bleek te 
bevatten: Petrus Heigius, Ioannes Barnesius, Conradus a Lichtenavv, Ioannes Godelmannus, Otto Casmannus, 
Albericus Gentilis, Juan Huarte,  
D. Angelocrator, Tomasso Stigliani, en Ioannes Harpprachtus. Allemaal op een of andere manier dwarsliggers of 
scheurmakers. 

Aangezien ik alleen de eerste twee kolommen van Hilgers' overzicht gebruikte, dreigde de steekproef zich te 
beperken tot auteurs die tussen 1575 en 1609 op de Index waren geplaatst. Dit betekent dat de test voor Moréri 
als naslagwerk extra zwaar was. Het betreft immers auteurs die in 1740 al dood waren, en bovendien bevat de 
Index per definitie veel zondaars die alleen maar bekend zijn gebleven omdat ze zondaar waren. 

Om de test nog wat zwaarder te maken, voegde ik 36 namen aan de lijst toe, en wel die welke met een A 
beginnen in het register op Anne Sauvy's bibliografie van boeken die in Parijs tussen 1678 en 1701 in beslag 
werden genomen (Livres saisis à Paris entre 1678 et 1701, 1972). Zwaarder, omdat daar nogal wat verdwaalde 
paters en bevlekte jansenisten bij zitten die wel eens een pamfletje schreven dat zelfs de Index nooit gehaald 
heeft. In totaal had ik dus 95 namen. 

De score viel geenszins tegen. Van de 59 opgezochte Index-auteurs vond ik er 27 terug, van de 36 Parijse 
boekbandieten 19. 

 
Gemiddeld is dat 49 procent, maar belangrijker lijkt het me dat de gevonden informatie van dien aard bleek 

te zijn dat je er ook mee vooruit kunt op de vele zijpaden van de literaruurgeschiedenis en de biografie. Als je 
zulke oudjes in moderne naslagwerken al terugvindt, is de geboden informatie vrijwel altijd zeer teleurstellend. 
Everard Bronchorst was bijvoorbeeld ooit burgemeester van Deventer en professor in Leiden; wat doet hij op de 
Index? Ook Blyenburgius is een landgenoot die ik nog niet kende, maar die me nu interessant lijkt wegens zijn 
Carmina erotica, Liefdesliederen. Van de broers Reusnerius, Nicolaas en Elie, krijg ik nu het idee dat ik Nicolaas 
eigenlijk al had behoren te kennen, net als de Franse humanist Pierre Charron. Tomasso Stigliani blijkt een 
Maltezer ridder te zijn geweest die ook al door liefdesliedjes op de Index kwam. Hoewel ik de geschiedenis van 
het veile boek goed ken, ben ik Stigliani noch Blyenburgius ooit tegengekomen in naslagwerken over de wulpse 
letteren. Aanwinsten dus. 

 
DE EDITIES In hoeverre de edities 2 tot en met 17 van Moréri's Dictionaire in dezelfde mate aanbevelenswaardig 
zijn, durf ik niet met stelligheid te zeggen. Moréri werd na zijn dood zoiets als Baedeker of Michelin: een 
handelsmerk. In een tijd zonder auteursrecht betekende dat, dat iedere ondernemende boekhandelaar/uitgever 
die het benodigde kapitaal kon investeren, zich van de tekst en de formule meester mocht maken. Er werd een 
geleerde ingehuurd die met het mareriaal aan de slag ging, en er verscheen per definitie een 'uitgebreide en 
verbeterde' editie, die vervolgens weer de prooi werd van concurrerende uitgevers. De Nederlandse uitgevers 



bedienden zich van de Parijse uitgave, de uitgevers in Bazel breidden de Nederlandse uit, en de Parijzenaars 
borduurden weer voort op de boeken uit Bazel. Het voorwoord bij de achttiende druk bevat een mooie, zij het 
soms wat warrige uiteenzetting over die gang van zaken, waarin men bij de dertiende druk de tel kwijtraakt (zie 
onder, bijlage). 

De derde, vierde en vijfde editie (1683-1688) worden minder betrouwbaar geacht dan de eerste twee; 
inhoudelijk zijn ze niet bewerkt, en we mogen daarom aannemen dat het negatieve oordeel betrekking heeft op 
slordig zet- of drukwerk. In 1689 verscheen in Parijs een eerste supplement, waaraan meerdere redacteuren 
gewerkt [12] hebben. Jean Le Clerc, de geniale taalkundige die ook in Arnsterdam gedoceerd heeft, is in zijn 
bespreking van deze uitgave niet bijzonder ingenomen met de kwaliteit.3 Er staan nogal wat fouten in, schrijft hij, 
en hij vindt dat dat te verwachten was. Boekhandelaren (lees 'uitgevers') waren immers krenten; weinig geld voor 
redactie en correctie, snel zetwerk, het mag allemaal niets kosten, en dan krijg je dat. 

Het gevolg was dat Le Clerc door Nederlandse handelaren werd uitgenodigd om de leiding op zich te 
nemen van een Nederlandse editie (Franstalig). Merkwaardig genoeg beweert de anonieme auteur van het 
voorwoord van de 18de editie dat Le Clerc op dit aanbod inging omdat hij dacht dat het karwei wel zou meevallen: 
'omdat het werk al vijfmaal herdrukt was in Frankrijk, en er niet veel te corrigeren zou zijn'. Hoe het ook zij, 
tegenvallen deed het. 

 
Le Clercs editie verscheen in 1692 in vier delen in folio en werd in 1696 herdrukt. Twee jaar later bezorgde 

Le Clerc een editie die was herzien en uitgebreid op basis van Bayle's Dictionnaire Historique (Rotterdam, 1695-
1697). 

De Nederlandse uitgaven waren een succes: per jaar werden ongeveer duizend exemplaren verkocht. 
Waarschijnlijk heeft dat de doorslag gegeven bij Parijse boekhandelaren om de geleerde Vaultier te vragen een 
nieuwe editie (de negende) te verzorgen. Die verscheen in 1699, en in het voorwoord wordt opnieuw uitgebreid 
ingegaan op de ondeugdelijkheid van de voorgaande edities. 

Een en ander begint nu wat duidelijker te worden: fouten waren, zo lijkt het, het meest gehanteerde 
verkoopargument. Voorbeelden worden niet gegeven, maar soms blijkt dat met 'fouten' niet zozeer foutieve 
feitelijke informatie bedoeld wordt als wel zetfouten. Zetfouten in jaartallen zullen daarbij extra hinderlijk geweest 
zijn en de geleerde reputatie van de samenstellers geen goed hebben gedaan. Vaultier gaat zelfs zo ver dat hij 
zijn voorgangers ook stijlfouten aanrekent, en in de achttiende editie komt een lang voorbeeld voor van een zin 
waarin een komma zo verkeerd staat dat de feiten verdraaid worden. 

Daarmee vergeleken moet Le Clerc een wonder van bescheidenheid geweest zijn. Toen de Nederlandse 
boekhandels in hun advertenties beweerden dat Le Clercs editie alle andere overbodig maakte, protesteerde Le 
Clerc zelf: 'Un Marchand croit pouvoir louer impunément sa marchandise, & la soutenir sans défaut; mais un 
Auteur doit être plus conscientieux & plus modeste.' Dit was, dat is zeker, in de geest van Louïs Moréri. 

Nederland en Parijs geven in de regelmatige produktie van Moréri's de toon aan, maar ook in Oxford en 
Leipzig verschijnen vertalingen. In het voorwoord van de achttiende editie is zelfs sprake van een Slavische 
uitgave, maar of die er inderdaad gekomen is, is mij niet bekend. Het tempo ligt in elk geval hoog. Amper heeft de 
koper zijn Moréri in huis of er wordt alweer een volgende aangekondigd, waarin beweerd wordt dat de vorige zeer 
veel fouten bevat. Vanaf 1712 verschijnt dan ook een reeks supplementen voor degenen die hun exemplaar 
actueel willen houden. Van 1725 tot 1733 verschijnt in Nederland, onder redactie van J.L. Schuer, ook een 
tiendelige Nederlandstalige uitgave, onder de titel Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch, en 
oordeelkundig woordenboek.4 Behalve op Moréri is dit werk gebaseerd op een groot aantal andere naslagwerken. 

Fouten in vroegere edities van de Moréri waren uiteraard niet het enige verkoopargument. Uitbreiding was 
belangrijk. De achttiende editie beroemt zich erop dat zij 11.000 artikelen meer bevat dan de zestiende editie 
(Parijs, 1731), en 15.000 meer dan de zeventiende (Bazel, 1732). In hun zucht naar meer hebben de uitgevers 
ook besloten geografische informatie op te nemen, die in de regel heel weinig voorstelt. De achttiende editie meldt 
bovendien dat de afstanden zijn aangegeven in lieues de 20 au degré, en niet in milles. Het voordeel ontgaat me 
vooralsnog. Verder schijnt ook voor zowel protestanten als katholieken de telling van de bijbelboeken te zijn 



aangepast, en is het begin van de wereld op het jaar 4035 voor Christus gesteld, maar dan houden de 
inhoudelijke argumenten ook op. 

 
Vanaf 1712 wordt de tijdsspanne tussen de edities steeds groter; de markt lijkt verzadigd te raken. In 1759 
verschijnt de laatste Moréri, de negentiende editie, tien delen in folio. In Frankrijk is de encyclopedie van Diderot 
begonnen te verschijnen; in vergelijking daarmee lijkt Moréri niet al te modern meer. Er stond, zal de moderne 
lezer van toen gevonden hebben, wel erg veel in dat hopeloos verouderd was. Al die paters die wel eens een 
pamfletje hadden geschreven, al die obscure Index-figuren, al die jansenisten. 'Dóé jij daar nou nog wel eens wat 
mee?' 'En moet je kijken: de wereld begint in 4035 voor Christus!' [13] En zo is Moréri onder het stof geraakt. Het 
is diep tussen de pagina's gekropen, en als ik hem gebruik houd ik een stofdoek bij de hand. Dat is meer dan 
alleen een kwestie van hygiëne. Ik stof ook met symbolische bewegingen. 

 
 
BIJLAGE: DE EDITIES  

De volgende korte bibliografie is gebaseerd op het voorwoord van de achttiende editie. De 
datering is het jaar waarin het eerste deel van de uitgave verscheen; vaak nam de publikatie meerdere jaren in 
beslag. 
Editio princeps: 1674, Lyon, bij Jean Girin en Barthélemy Rivière; 1 deel (de delen zijn altijd in folio). Redactie: 
Louïs Moréri. 
Tweede editie: 1681, Lyon; herziene en uitgebreide druk in twee delen onder redactie van Moréri, die sterft 
voordat het boek verschijnt. Het tweede deel is gedrukt op kosten van een zekere Seigneur Pérayre, die het 
complete werk onder zijn naam opdroeg aan de koning. 
Derde editie: 1683, Parijs; mij zijn geen gegevens bekend over de redactie of een eventuele uitbreiding. Le Clerc 
oordeelt deze editie van mindere kwaliteit dan de voorgaande. 
Vierde editie: alle gegevens ontbreken. 
Vijfde editie: 1688, Parijs; ook deze editie is volgens Le Clerc minder goed dan de tweede. 
Eerste Franse supplement: 1689, Parijs; Supplément, ou troisième volume du Grand Dictionaire Historique..., 
etc.  
Zesde editie: 1692, Nederland (diverse boekhandelaren/uitgevers in diverse steden); 4 delen. Redactie: Jean Le 
Clerc. 
Eerste Engelstalige editie: 1694, plaats en redacteur onbekend. De uitgave is gebaseerd op de editie van 1692.  
Zevende editie: 1696, Nederland; redactie Le Clerc. Gecorrigeerd maar niet uitgebreid. 
Achtste editie: 1698, Nederland; redactie Le Clerc. Herzieningen op basis van de Dictionnaire Historique &-
Critique van Pierre Bayle. 
Negende editie: 1699, Parijs; redactie M. Vaultier. Aantal delen mij niet bekend. Herziening op basis van de drie 
Nederlandse edities, het eerste supplement werd in de alfabetische orde opgenomen. 
Tweede Engelstalige editie: Chambers' Cyclopedia of English Literature stelt de uitgave vanaf 1701 tot 1721. 
Redactie: Jeremy Collier. 
Tiende editie: 1702, Nederland; redactie Le Clerc; vier delen. Uitgebreid met zes- à zevenhonderd artikelen. 
Elfde editie: 1704, Parijs; redactie Vaultier. Herziene editie. De chronologie werd bewerkt door pater Ange 
Augustin. 
Eerste Engelse supplement: 1705; redactie: Collier.  
Twaalfde editie: 1707, Parijs; redactie: Louïs-Ellies du Pin. Vanaf hier hebben de redacteuren van Moréri (l8de 
editie) zich blijkbaar verteld. De geschiedenis moet als volgt zijn: 
Eerste Duitstalige editie: 1709, Leipzig; redactie Guillaume Budaeus. 'De edities uit Leipzig hadden twee 
belangrijke gebreken, ze waren exorbitant duur en bevatten zeer veel fouten.' 
Dertiende editie: 1712, Parijs; redactie Du Pin; vijf delen. De uitbreiding bestaat vooral uit heiligenlevens en de 
'fabuleuze geschiedenis van de oudheid'. De correcties betreffen vooral de chronologie. Deze editie werd een 
bijzondere verbetering geacht. 



Tweede Franse supplement: 1714, Parijs. Bevat voornamelijk de aanvullingen en correcties van voorgaande 
edities ten gerieve van bezitters van oudere uitgaven, maar met de twaalfde editie werd geen rekening gehouden. 
Derde supplement (eerste Nederlandse supplement): 1716, Nederland; twee delen. Redactie Bernard. Hierin zijn 
wel de herzieningen van de twaalfde editie opgenomen. 
Mogelijk eerste Slavische editie: 1716. Nadere gegevens ontbreken; de redacteuren van Moréri (l8de ed.) 
hebben deze wetenschap uit een anoniem bericht. De editie zou op basis van de uitgave van Budaeus 
ondernomen worden door 'vier monniken die zeer goed thuis zijn in deze taal'. [14] 
De Tsaar zelf zou het project hebben opgedragen 'ter verlichting van zijn onderdanen'. Standplaats van de 
redactie was Praag. 
Geheimzinnige Nederlandse herdruk: 1717, Nederland; deze herdruk verscheen als 'Tiende editie'. Waarom de 
uitgevers besloten een oude editie te herdrukken nadat er al drie verbeterde edities verschenen waren, is niet 
duidelijk, tenzij het succes van de Moréri's zo groot was dat zelfs de oude edities goed verkocht werden. Enige 
jaren geleden werd in Brussel een elfde editie uit 1724 geveild; ook dat doet vermoeden dat er meer ongewijzigde 
herdrukken van Moréri's geweest zijn dan tot nu toe werd aangenomen. 
Tweede Engelse supplement: 1721; redactie: Collier. Gebaseerd op het supplement van 1716 uit Nederland. 
Tweede Duitstalige editie: 1722, Leipzig. Voortzetting van het werk van Budaeus. Echter geen verbetering, gezien 
de reactie vanuit Bazel, hierna. 
Eerste Duitstalige editie uit Bazel: 1726; deze editie werd door boekhandel Brandmuller uitgegeven omdat hij 
zich schaamde voor de vele fouten in de twee edities die in Leipzig het licht zagen. Redactie onder leiding van 
J.C. Iselin. 
Veertiende editie: 1725, Parijs; zes delen. Redactie Abbé le Cointe. 
Eerste Nederlandstalige editie: 1725, Nederland; Groot Algemeen historisch, geographisch, genealogisch en 
oordeelkundig woordenboek. Kruyskamp (zie noot 4) schrijft dat de uitgave op naam van voornamelijk Van 
Hoogstraten gesteld is, maar dat deze zich al na het verschijnen van het eerste deel heeft teruggetrokken. Ook 
Brouerius van Nidek 'schijnt zich teruggetrokken te hebben' . De feitelijke redactie werd volgens Kruyskamp 
gevoerd door 'een overigens onbekende J.L. Schuer'. Dit is niet geheel juist. Van Hoogstraten overleed op 21 
november 1724. Jan Lodewijk Schuer heeft een korte paragraaf in het Biographisch Woordenboek der Noord- en 
Zuidnederlandsche Letterkunde van Frederiks en Van den Branden. Als overige redacteuren van de 
Nederlandstalige uitgave noemt Moréri (l8de druk) nog: 'Hermann van de Wall, dominee te Amsterdam; Gerard 
Outhof, pastoor en rector te Kampen [...] en Arnold Henri Westerhovius,rector en dominee te Tergou [Gouda]'. 
Mogelijk eerste Italiaanse editie: 1726. Het voorwoord kent alleen de aankondiging door boekhandelaar 
Mainardi. 
 
Tot zover de informatie uit het lange voorwoord (20 foliopagina's) bij de achttiende editie. Merk op dat tussen de 
dertiende en veertiende editie een periode ligt van dertien jaar, iets wat ik gezien de commerciële succesformule 
van de Moréri's, opmerkelijk lang vind. Bovendien noemt de auteur met geen woord de vijftiende, zestiende en de 
zeventiende editie. Ik heb dit probleem nog niet geheel kunnen oplossen, maar enige aanvullingen uit andere 
bronnen geven het volgend beeld te zien. 

De Feller (Dictionnaire historique, uitgave 1841) noemt een editie die in 1718 in vijf delen verscheen en die 
als een van de betere werd beschouwd. Dit zou dan (voorlopig) de veertiende editie zijn, zodat de editie van 1725 
de vijftiende is. Ook de Feller biedt geen volledige uitkomst wat betreft de zestiende en de zeventiende editie, die 
dus tussen 1725 en 1740 het licht zullen hebben gezien. Hij noemt wel een editie uit 1732 in zes delen. Daarmee 
is de witte vlek in ieder geval tot eenderde teruggebracht. De geschiedenis gaat daarna als volgt.  
Achttiende editie: 1740, Nederland; acht delen. Uitgave als volgt gefinancierd: Amsterdam: boekhandels P. 
Brunel, R. Wetstein, Weduwe P. de Coup & G. Kuyper, F. I'Honoré & Fils, P. Humbert, Z. Chatelain, H. Uytwerf, 
F. Changuion, J. Wetstein & G. Smith, P. Mortier, J. Catuffe; Leiden: S. Luchtmans, C. Haak; Den Haag: P. 
Gosse, J. van Duren, J. Néaulme, A. Moetjens, G. Block, A. van Dole; Utrecht: E. Néaulme. Deze editie bevat na 
de letter L een supplement van 110 pagina's met betrekking tot de letters A tot en met L. Dit zou erop kunnen 
wijzen dat kort voor 1740 een (Franse) editie verschenen is (de zeventiende?) waarvan men de nieuwste 



gegevens tijdens de produktie van de achttiende editie heeft geselecteerd. Het ontbreken van een supplement 
over de letters M tot en met Z is dan te verklaren met de gedachte dat dat deel van het alfabet nog in de reguliere 
uitgave verwerkt kon worden. 
Negentiende en laatste editie: 1759, Parijs; tien delen. Redactie: Drouet. De uitgave is gebaseerd op een 
supplement in vier delen van de abbé Goujet, waarvan het jaar van uitgave niet genoemd wordt.  
 
(Dit artikel is eerder verschenen in Trefwoord, 6, 1993, pp. 10-14. De paginanummering van het origineel staat 
tussen [ ] vermeld.) 
 
Noten: 
 
 
                                                 
1 Nadere gegevens over de genoemde edities zijn te vinden in de bijlage hierboven. 
2 De Franse tekst luidt: 
Dans une si grande jeunesse Mettre un Ouvrage sous la presse, 
Dont le vaste projet étonne les Savans, Chacun d'eux l'admirant s'écrie, 
Que pour le composer il a fallu trente ans; 
Le commençâtes-vous en commençant la vie? 
3 Bibliothèque Universelle, tome 14, p.66. 
4 Gegevens over dit werk zijn te vinden in C. Kruyskamp, Oorsprong en geschiedenis van de Nederlandse encyclopedie, 
AO-reeks nr. 2164 (1987). 


