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Op 28 november 1927 vond bij Sotheby's in Londen een opmerkelijke boekveiling plaats. Twee verzamelaars uit Philadelphia, de Dickens-
verzamelaar Richard Gimbel en de Johnson-verzamelaar A.E. Newton, boden tegen elkaar op. Toen Newton een werk over Dickens voor 
Gimbels neus wegkaapte, overbood Gimbel hem uit wraak op een Johnsonkavel. Deze kavel bestond volgens de catalogus uit drie 
gebonden boekdelen, waarin gedrukte vellen van een deel van de tekst van Samuel Johnsons Dictionary, de letters A t/m P, waren 
samengebonden met honderden handgeschreven fiches. Gimbel, die noch voor noch na deze tijd ook maar de geringste interesse in 
Johnsons werken toonde, bleef de wraak tot het einde van zijn leven koesteren: op geen van de talrijke dringende verzoeken van 
onderzoekers om het materiaal te tonen ging hij in. Pas in 1973, drie jaar na zijn dood, werd het materiaal openbaar. Recentelijk heeft 
Reddick een degelijke studie gewijd aan dit materiaal, dat naar zijn mening de grootste en belangrijkste bron van kennis over Johnson bleek 
te zijn die op dit moment bekend is.1 Volgens de catalogus van Sotheby's waren de handgeschreven fiches 'final proofs submitted to the 
author' voor de eerste editie van het woordenboek.2 In werkelijkheid bleken het echter aantekeningen te zijn voor de vierde druk. Veel van 
de bijna 2000 fiches bleken bovendien oorspronkelijk onderdeel te zijn geweest van een eerdere versie van de eerste druk, die Johnson 
begin 1750 verworpen had. De fiches wierpen daarmee licht op twee zaken: het ontstaan van de eerste druk en de wijze van revisie van de 
vierde druk. 

Over leven en werken van de befaamde Engelse schrijver en lexicograaf Samuel Johnson (1709-1784) 
bestaat een enorme literatuur, al begonnen door tijdgenoten. Het bekendste werk is het omvangrijke Life of Johnson van James Boswell, 
voor het eerst verschenen in 1791 en nog steeds verkrijgbaar. Hierin wordt de nadruk gelegd op Johnson als gevat spreker, humorist en 
excentriekeling; Johnson de lexicograaf komt nauwelijks uit de verf. Hetzelfde geldt voor andere boeken van tijdgenoten waarin hij 
figureerde, bijvoorbeeld dat van Hester (Thrale-) Piozzi, Anecdotes of the late Samuel Johnson, LL.D., During the last twenty years of his 
life (1786). Johnson zelf regisseerde zorgvuldig het beeld dat van hem bestaat: de dag voor zijn dood vernietigde hij alle dagboeken en 
brieven die hij te persoonlijk vond. 

De eerste druk van het woordenboek verscheen in 1755 in twee enorme foliodelen - wat aanleiding gaf het woordenboek met de bijbel 
te vergelijken. De complete titel luidde: A Dictionary of the English Language: in which the words are deduced from their originals, and 
illustrated in their different significations by examples from the best writers. De Encyclopaedia Britannica heeft het nageteld: het 
woordenboek bevat 43.500 trefwoorden en 118.000 citaten. Het eigenlijke woordenboek wordt voorafgegaan door een 'Preface', een 
'History of the English Language' en een 'Grammar of the English Tongue'. 

Het woordenboek is verreweg Johnsons belangrijkste werk gebleven. Tot diep in de negentiende eeuw verschenen herdrukken, en het 
heeft op alle volgende Engelse woordenboeken, tot en met de Oxford English Dictionary (OED), invloed gehad. Het verhaal gaat dat James 
Murray, de eerste hoofdredacteur van de OED, altijd een opengeslagen exemplaar van het toentertijd 125 jaar oude woordenboek van 
Johnson onder handbereik had. 
Al vanaf het begin van de achttiende eeuw was er in Engeland de roep om een gezaghebbend [80]woordenboek, waarin correct Engels werd 
beschreven en geïllustreerd aan de hand van citaten van de beste auteurs. Men wilde een Engelse tegenhanger van het Italiaanse 
Vocabolario, uitgegeven door de Accademia della Crusca in 1612, en van het woordenboek van de Académie Française (1694). Dit 
woordenboek zou een monument voor de Engelse taal moeten worden en moeten dienen tegen het verval van het Engels. 

Vijf Londense boekhandelaren onder leiding van Roben Dodsley zagen wel brood in een dergelijke onderneming. (In die tijd waren 
boekhandelaren tevens uitgever, en het was gebruikelijk dat zij bij grote projecten samenwerkten om de investeringen en de risico's te 
delen). In 1746 benaderde Dodsley Johnson met het verzoek een gedetailleerd plan te schrijven voor een woordenboek. De keuze van 
Johnson lag bepaald niet voor de hand: Johnson was op dat moment bij het grote publiek nagenoeg onbekend, omdat hij tot dan uitsluitend 
onder pseudoniem gepubliceerd had. In het kleine schrijverswereldje had hij echter een goede naam opgebouwd. 



In augustus 1747 werd het Plan of a Dictionary of the English Language gepublieeerd (34 pagina's). In het Plan, volgens de 
Encyclopaedia Britannica: 'consisting of a discussion of language that can still be read as a masterpiece in its judicious considerations of 
linguistic problems', werd een opsomming gegeven van de problemen waar een lexicograaf mee te maken heeft. Ook in Johnsons tijd werd 
het Plan gunstig beoordeeld. Daarom sloten de boekhandelaren een contract met Johnson, waarin werd vastgelegd dat Johnson tegen een 
vergoeding van 1575 pond een woordenboek zou samenstellen volgens de richtlijnen die hij in het Plan had uiteengezet. Overmoedig zei 
Johnson: 'I can do it in three years.' Het werden er negen, maar daarmee sloeg hij nog ruim de leden van de Académie Française, die er met 
z'n veertigen precies veertig jaar over hadden gedaan. 

Voor de samenstelling van het woordenboek markeerde Johnson passages uit boeken, die moesten dienen als illustratie van een 
trefwoord. Voor het overschrijven van de gemarkeerde passages had hij zes amanuenses in dienst (van wie vijf uit Schotland afkomstig 
waren). Johnson excerpeerde alleen de beste werken die verschenen waren vanaf Sir Philip Sidney (omstreeks 1580) tot zijn eigen tijd en 
bovendien alleen werken die geschreven waren door auteurs wiens ideeën in zijn ogen 'correct' waren. Hij was van mening dat een citaat 
niet louter ter illustratie moest dienen, maar ook pedagogische waarde moest hebben. In de woorden van Hester Thrale:3 'I have heard Mr. 
Johnson say myself that he never would give Shaftesbury [Thomas] Chubb or any wicked Writer's Authority for a Word, lest it should send 
People to look in a Book that might injure them forever.' 
Johnsons opvatting over de morele verantwoordelijkheid van de lexicograaf kent nog in deze eeuw navolgers; zo weigerde Kruyskamp 
jarenlang 'onzinwoorden' als boterberg en boerenmetworst in Van Dale op te nemen. 

Niet voor alle woorden was het gemakkelijk om citaten te vinden. Johnson geeft toe dat sommige citaten komen 'from writers who were 
never mentioned as masters of elegance or models of stile; but words must be sought were they are used.'4 En: 'in what pages, eminent for 
purity, can terms of manufacture or agriculture be found? Many quotations serve no other purpose, than that of proving the bare existence 
of words, and are therefore selected with less scrupulousness than those which are to teach their structures and relations.'5

Ook het toeval bepaalde voor een deel de keuze van de geëxcerpeerde boeken: Johnson, die uit geldgebrek links en rechts boeken moest 
lenen, was berucht om de ruwe manier waarop hij ermee omsprong. Dit weerhield velen ervan hem hun boeken ter beschikking te stellen, 
ondanks Johnsons verzekering dat alle potloodaantekeningen en zelfs inkt met broodkruimels gemakkelijk weg te halen waren.6

In principe nam Johnson geen citaten op uit werken van tijdgenoten. Hierop maakte hij uitzonderingen, wanneer hij een werk bijzonder 
goed achtte. Hij citeerde zelfs eigen werk (voor zover niet onder zijn eigen naam gepubliceerd). Boswell vermeldt in 1780, dat sommigen 
kritiek hadden op enkele van de door hem gebruikte bronnen, omdat zij deze beneden de waardigheid van een dergelijk werk achtten. David 
Garrick, Johnsons oud-leerling en inmiddels een bekend acteur en dichter, noemde enkele bronnen waarop de kritiek zich richtte, waarop 
Johnson riposteerde: 'Nay, I have done worse than that: I have cited thee, David.'7

Tevens vereeuwigde hij tijdgenoten in definities. [81] 
Reddick verhaalt hoe hij naar aanleiding van de naamsverandering van de Schot David Malloch in Mallet onder alias toevoegde: as, Mallet, 
alias Malloch; that is otherwise Malloch', omdat hij het bespottelijk vond dat Malloch zich voor zijn Schotse naam schaamde.8 Boswell laat 
Johnson vertellen hoe hij onder renegado (afvallige) na de definitie 'iemand die overloopt naar de vijand, een deserteur' had toegevoegd: 
'Sometimes we say a GOWER'.9 (Lord Gower had vlak daarvoor het kamp der jakobieten verlaten.) 'Maar de zetter had meer verstand dan 
ik, en schrapte het.' 

Tot in onze tijd zijn de persoonlijke definities van Johnson het bekendste aspect van zijn woordenboek gebleven. Kruyskamp zegt 
hierover:10 'Dat in zaken waarvan de waardering louter een kwestie van smaak is ook de lexicograaf een persoonlijke noot mag laten horen, 
beschouwt de bewerker als een onbetwistbaar recht, waarvan Samuel Johnson de beschermheer is.' 
Persoonlijke noten laat Johnson horen in definities als pension: 'pay given to a state hireling for treason of his country', en excise: 'a hateful 
tax levied upon commodities, and adjudged not by the common judges of property, but wretches hired by those to whom excise is paid'.11 
Autobiografische gegevens vinden we bijvoorbeeld onder Grubstreet: 'originally the name of a street in Moorfields in London, much 
inhabited by writers of small histories, dictionaries, and temporary poems; whence any mean production is called Grubstreet'. Johnson 
woonde zelf lange tijd in de Grubstreet. Ontwapenend zijn ontboezemingen als etch: 'a country word, of which I know not the meaning', en 
cream: 'used somewhere by Swift.' 

De persoonlijke defnities trokken al bij Johnsons tijdgenoten de aandacht. Zo vermeldt Boswell dat in 1778 de Earl of Marchmont zegt: 
'Will he write the Lifes of the Poets impartially? He was the first that brought Whig and Tory into a Dictionary. And what do you think of 
his definition of Excise?' Dergelijke definities zullen zeker heb ben bijgedragen aan de populariteit van zijn woordenboek in bepaalde 
kringen. Hier moet echter de kanttekening gemaakt worden, dat het aantal persoonlijke definities zeer gering is. Vrijwel al Johnsons 
definities zijn serieus, maar telkens weer wordt de nadruk gelegd op het tiental waarin hij zich een zekere vrijheid permitteerde. Hetzelfde is 
Kruyskamp overkomen: 



deze wordt altijd geassocieerd met zijn definities van popmuziek en volleybaI. 
Omdat zowel de boekhandelaren als het publiek van Johnson verwachtten dat hij het verval van het Engels tegenging, nam hij allerlei 

waardeoordelen op, zoals: 'this sense wants better authority; a bad word; a doubtful word not authorized by any competent writer',12 
Reddick vermeldt nog zijn oordeel over to make away with (doden, uit de weg ruimen): 'the phrase is improper',13

 
Het werk aan het woordenboek vorderde veel langzamer dan verwacht, waardoor de relatie tussen Johnson en de boekhandelaren 
verslechterde. De vertraging komt onder andere omdat hij - voor het geld - ander werk erbij ging doen. Om Johnsons motivatie te vergroten 
besloten de boekhandelaren hem één guinea te geven voor elk vel dat hij bij de drukker inleverde,14 Uiteindelijk verscheen het 
woordenboek op 15 april 1755 voor £ 4.10 in een oplage van 1500 exemplaren. Het werd onmiddellijk verheven tot een symbool van Brits 
nationalisme. De al genoemde oud-leerling van Johnson David Garrick schreef een epigram 'On Johnson's Dictionary', dat triomfantelijk 
eindigde met de regels: 
 
And Johnson well arm'd like a hero of yore  
Has beat forty French, and will beat forty more! 
 
Met de veertig Fransen zijn natuurlijk de veertig leden van de Académie Française bedoeld. 

De enige vijandige recensie was van een rivaliserende lexicograaf, John Maxwell, die als alternatief pagina's uit zijn eigen te 
verschijnen woordenboek gaf - een woordenboek dat overigens nooit het licht heeft gezien! De overige kritiek had niet veel om het lijf. 
Misschien was Johnson zelf zich nog het meest bewust van de onvolkomenheden van zijn woordenboek. Een maand voor zijn dood schreef 
hij in een brief de vaak geciteerde uitspraak: 'Dictionaries are like watches, the worst is better than none, and the best cannot be expected to 
go quite true.' Boswell vertelt dat een dame eens aan Johnson vroeg hoe hij ertoe gekomen was pastern (koot van een paard) te definiëren 
als de knie van een paard. Zijn antwoord luidde: 'Ignorance, Madam, pure ignorance'.15  
 
Ondanks de goede recensies liep het woordenboek niet erg goed. Daarom besloten de boekverkopers op 14 juni een tweede editie uit te 
geven in wekelijkse afleveringen van afwisselend drie en vier gedrukte vellen voor sixpence of van zeven vellen per week voor een shilling. 
Dit om de kosten die tot nu toe gemaakt waren sneller terug te verdienen. De editie was identiek aan de eerste, behalve dat de gecursiveerde 
bronvermeldingen afgekort werden. Zo werd Shakespeare's Richard II bijvoorbeeld Shak. Hierdoor had de drukker minder cursieve letters 
nodig en kon de pagina sneller gezet worden. Opdat de gebruiker dit niet doorhad, begonnen ze er pas mee in de derde aflevering. Ook deze 
tweede editie verkocht niet spectaculair. De delen waren gewoon te duur en te moeilijk voor het gewone publiek. In januari 1756 werd een 
'Abridged edition' uitgegeven voor 10 shilling. Alle citaten werden weggelaten, maar de namen van de auteurs ervan werden gehandhaafd; 
op de titelpagina stond dan ook dat de woorden waren 'Authorized by the names of the writers in whose works they are found'. De definities 
werden verkort en er werden trefwoorden weggelaten. Deze editie verkocht goed, 5000 exemplaren in 4 jaar, met nieuwe edities met 
dezelfde oplage in 1760, 1766, 1770, en zo door tot ver in de negentiende eeuw. Reddick wijst op het ironische feit, dat de meeste mensen 
alleen de verkorte editie kenden en kennen, terwijl onderzoekers zich vrijwel uitsluitend richten op de complete editie.16

 
Op grond van het Gimbel-materiaal, gecombineerd met al langer bekend materiaal in de British Library, heeft Reddick de 
ontstaansgeschiedenis van Johnsons woordenboek en de ontwikkeling van Johnson van amateur tot beroepslexicograaf gereconstrueerd, en 
zo een compleet nieuwe component toegevoegd aan het Johnson-onderzoek. Reddick toont aan dat Johnson na een jaar zijn werkwijze aan 
het woordenboek radicaal heeft veranderd. In zijn Plan was Johnson ervan uitgegaan dat een woord theoretisch zeven soorten betekenissen 
kan hebben:17 1. de oorspronkelijke betekenis ('the primitive or natural sense'); 2. de toevallige ('the consequential or accidental'); 3. de 
metaforische ('the metaphorical'); 4. de dichterlijke ('the poetical, where it differs from that which is in common use'); 5. de gewone ('the 
familiar'); 6. de komische ('the burlesque'); en 7. de specifieke ('the peculiar sense as used by a great author'). Bij ieder woord zocht hij 
citaten, die hij ordende volgens deze betekenissen. Maar al werkende bleek dit niet te voldoen: er waren veel meer betekenissen, 
verschillende betekenissen liepen in elkaar over, kortom, de levende taal trok zich niets aan van de theorie. Daarom draaide hij na een jaar 
zijn werkwijze om: de gevonden citaten bepaalden voortaan de betekenissen van een woord. Hierdoor kon het aantal betekenissen nogal 
oplopen: het werkwoord to take kreeg 134 betekenissen! 

Toen Johnson met zijn werk begon, dacht hij dat hij de taal kon vastleggen, 'fixeren', maar ook daarvan kwam hij terug. In de 'Preface' 
van de eerste druk van het woordenboek zegt hij: 'When we see men grow old and die at a certain time one after another, from century to 
century, we laugh at the elixir that promises to prolong life to a thousand years; and with equal justice may the lexicographer be derided, 



who being able to produce no example of a nation that has preserved their words and phrases from mutability, shall imagine that his 
dictionary can embalm his language, and secure it from corruption and decay, that it is in his power to change sublunary nature, and clear 
the world at once from folly, vanity, and affection.' 

Ten slotte heeft Reddick kunnen reconstrueren hoe Johnson te werk is gegaan bij zijn herziening voor de vierde druk. Aan deze druk 
heeft hij van 1771 tot 1773 gewerkt en het is de enige grote revisie van zijn hand. Volgens Reddick hebben de geleerden te weinig aandacht 
aan de vierde druk besteed, terwijl Johnson zelf de vierde druk zeer serieus nam.18 Reddick laat in hoofdstuk 6 en 7 zien wat voor soort 
citaten Johnson aan de vierde druk toevoegde. Er blijkt dat meer dan de helft van de bronnen voor nieuwe citaten religieus van aard zijn. 
Veel citaten komen uit Miltons Paradise Lost en uit de bijbel, maar Johnson citeerde ook werken van al lang vergeten auteurs - wat het 
voordeel had dat ze alleen werden beoordeeld op de geciteerde uitspraak, en het citaat niet met allerlei theologische vooroordelen werd 
verbonden. 

Reddick komt tot de interessante conclusie, dat Johnson in de vierde druk het woordenboek bewust een politieke en religieuze lading 
heeft gegeven, door de grote hoeveelheid nieuwe citaten die consequent het orthodoxe anglicaanse geloof verdedigen. Dit als reactie op de 
aanvallen op de kerk die begin 1770 plaatsvonden. Reddick is van mening dat Johnson pas in deze vierde druk heeft waargemaakt waar hij 
in de eerste druk naar streefde: dat ieder citaat ook een didactisch doel moet hebben. Niet alleen hadden de citaten apart een functie en 
betekenis, maar door het grote aantal op één terrein -de religie - beïnvloedden ze ook de betekenis van het woordenboek als geheel. 

Reddicks boek levert niet alleen nieuwe inzichten over Johnson en zijn woordenboek, maar ook prachtige doorkijkjes in Johnsons tijd. 
Bovendien is hij erin geslaagd een zeer leesbaar boek te schrijven, ondanks de soms noodzakelijke technische uiteenzettingen. Johnsons  

woorden tegen Boswell kunnen dan ook op Reddick van toepassing geacht worden: 'I knew very weIl what I was undertaking, - and 
very well how to do it, - and have done it very well'. 

 
Dit artikel is in een kortere versie verschenen in de boekenbijlage van NRC Handelsblad van 9 oktober 1993. 
 
(Dit artikel is eerder verschenen in Trefwoord, 7, 1994, pp. 79-83. De paginanummering van het origineel staat 
tussen [ ] vermeld.) 
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