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Ike van Hardeveld  
Zestiende-eeuwse woordenboeken in het WNT* 
 
Inleiding 
 
In het jaar 1998 werd het Woordenboek der Nederlandsche Taal voltooid. Een schat aan 
informatie is daardoor in z’n volle omvang onder het bereik gekomen van geleerden en 
geïnteresseerden, van taalkundigen, letterkundigen, lexicologen, etymologen en anderen. 
    Het voltooide WNT oogst niet enkel welverdiend enthousiasme. Tijdens de omgang met dit 
gigantische werk rijzen ook alle mogelijke vragen. Een gedeelte van die vragen heeft 
betrekking op de bronnen die voor het WNT zijn gebruikt. Zoals bekend zijn dat er 
duizenden. De een spreekt van 8500 bronnen, een ander zelfs van 10.0001. 
    In de beginjaren van het WNT waren er zoveel bronnen niet. Toen Matthias de Vries met 
de bewerking van het WNT begon, begin jaren zestig van de negentiende eeuw, telde het 
bronnenbestand ongeveer duizend titels. Hoe meer het werk vorderde, hoe omvangrijker het 
bronnenbestand werd waaruit men putten kon.  
    Terwijl het aantal bronnen toenam, veranderden tevens de inzichten over de manier waarop 
bronnen konden en mochten worden gebruikt. Sommige wijzigingen in het bronnengebruik 
vonden onopzettelijk plaats, kwamen voort uit kleine wijzigingen die zich in de loop der jaren 
voltrokken of hingen samen met mening en werkwijze van de individuele redacteur. Andere 
waren het gevolg van principieel redactiebeleid of van praktische onderlinge afspraken. Door 
dit alles is in de verwijzing naar en de aanhaling van de talrijke WNT-bronnen zowel eenheid 
als verscheidenheid te constateren.  
    Het is dus in strijd met de werkelijkheid om te denken dat het WNT voor elke verschenen 
aflevering dezelfde bronnen heeft geraadpleegd en indien er geschikte stof in een bron werd 
aangetroffen, dat daar dan steeds op dezelfde manier gebruik van is gemaakt. Het feit dat een 
bepaald werk zich onder de bronnen van het WNT bevindt, garandeert zeker niet dat al het 
bruikbare materiaal daaruit is benut.  
    De wijze waarop gebruik is gemaakt van WNT-bronnen is verder voor een belangrijk deel 
afhankelijk van de kwaliteit en van de hoedanigheid van de bronnen zelf. Literaire werken 
bijvoorbeeld vormen andersoortige bronnen dan naslagwerken, en onder de laatste is er weer  
verschil tussen encyclopedieën en woordenboeken. Het gigantische werk van Vondel bevat 
heel wat meer stof tot citeren dan het bescheiden oeuvre van een Stalpert van der Wiele uit 
dezelfde periode. Het Etymologicum, Kiliaans volumineuze woordenboek uit 1599, biedt in 
vergelijking met het zoveel bescheidener Tyrocinium van Apherdianus uit 1552, een veelvoud 
aan materiaal. Het valt te verwachten dat heel dat veelsoortige bronnenbestand op zeer diverse 
manieren door de redactie is geraadpeegd en in het WNT is aangehaald.  
    Nu het WNT is voltooid, wordt het belangrijk om op tafel te krijgen hoe het WNT tijdens 
de bewerkingsjaren met zijn duizende bronnen is omgegaan. Welke bronnen heeft het nu 
werkelijk gebruikt en in welke jaren is dat geweest? Pas wanneer dat bekend is, kan men 
vaststellen of het materiaal uit een bron gedurende de bewerking van een bepaalde WNT-
aflevering inderdaad voor de redacteur toegankelijk was. 
    In de laatste jaren bestaat er veel belangstelling voor de vroegste vindplaats van woorden. 
Vooral de etymologen onder ons willen weten wanneer een bepaald woord voor de eerste 
maal in onze taal is aangetroffen, om de ontstaansgeschiedenis ervan te kunnen beschrijven. 
Vroeg lexicografisch werk kan op dit gebied belangrijke informatie bieden. Het jaar waarin 
het WNT is begonnen een lexicografische bron aan te halen is informatief, want werd een 

                                                 
1 A. Moerdijk, ‘Het WNT in cijfers’. Het grootste woordenboek ter wereld: p. 319-338. Den Haag - 
  Antwerpen 1998. 
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bron al gebruikt toen een WNT-artikel werd geschreven, dan zou een vroegste vindplaats uit 
deze bron vermeld moeten zijn1.  
    Ook voor de geschiedenis van het WNT zelf is het van belang om vast te stellen vanaf welk 
tijdstip een bepaald woordenboek als bron is gebruikt, in welke mate, en op welke manier. 
Dergelijke kennis is nodig voor de beslissingen die genomen moeten worden bij de 
actualisering van het WNT, die men nu aan het voorbereiden is op het Instituut voor 
Nederlandse Lexicologie (INL) en die moet leiden tot verdere vervolmaking van de WNT cd-
rom. 
    Toen ik enige tijd geleden het WNT mijn diensten aanbood als vrijwilliger, kreeg ik het 
voorstel om nader onderzoek te verrichten naar hetgeen zestiende-eeuwse bronnen van 
lexicografische aard aan het WNT hebben bijgedragen. Er moest worden vastgesteld welke 
lexicografische werken uit de zestiende eeuw als bron zijn gebruikt, vanaf welk jaar dat is 
gebeurd, en in welke mate. Ook waren van belang de interne en externe eigenschappen van de 
aanhalingen van deze bronnen in het WNT.  
    De ruime formulering ‘bronnen van lexicografische aard’ werd gekozen omdat het hier om 
een zeer ongelijksoortig bestand gaat. Het reikt van het bastaardwoordenboek van Van den 
Werve uit 1553, Het tresoor der Duytsscher talen, en het gespreksboek van Meurier uit 1567, 
de t’Samensprekinghen, tot aan het elftalig woordenboek van Calepinus, het Dictionarium 
undecim linguarum van 1595, en Kiliaans invloedrijke Etymologicum van 1599.  
    De zestiende eeuw werd als eerste onderzoeksterrein aangewezen omdat dit de vroegste 
periode is waarin woordenboeken met het Nederlands als een der talen, met enige regelmaat 
van de pers zijn gekomen. Als zestiende-eeuws zijn al die werken bestempeld waarvan de 
eerste druk in de zestiende eeuw verscheen.       
    Lexicografisch werk uit vroeger tijd is gewoonlijk in de loop der jaren meerdere malen 
uitgegeven. Lang niet al die drukken zijn bij het WNT aanwezig, of zijn zelfs maar in de 
Nederlandse bibliotheken bewaard gebleven. Ons onderzoek beperkt zich daarom tot die 
uitgaven die door het WNT als bron zijn genoemd in de bronnenlijsten of in de kolommen 
van het woordenboek zelf.  
    Als men wil vaststellen welk gebruik het WNT van een woordenboek heeft gemaakt, dan 
moet men zich richten op aantoonbaar gebruik. Zeker zullen allerlei lexicografische bronnen 
door de WNT-medewerkers zijn bekeken en uitgetrokken, zullen er volop woordenboekfiches 
bij het materiaal van de redacteuren hebben gezeten en heeft de bron indirect invloed gehad 
op het eindresultaat, maar hier is het te doen om de manier waarop lexicografisch werk van de 
zestiende eeuw concreet in het WNT te vinden is. De volgende vragen staan dus centraal: 
 
1. Welke zestiende-eeuwse lexicografen en lexicografische werken zijn door het WNT als 

bron gebruikt en, indien vast te stellen, welke drukken daarvan? 
2. Op welk tijdstip is het WNT aantoonbaar begonnen deze bronnen te gebruiken, anders 

geformuleerd, in welk jaar is elke bron voor de eerste keer aangehaald? 
3. Hoe vaak zijn de bronnen aangehaald, dat wil zeggen, in hoeveel artikelen van het WNT 

is de bron aangehaald, het aantal treffers, en hoeveel keer per artikel? 
4. Op wat voor manier is in de aanhalingen naar de bron verwezen? 
5. Welke functie hebben de aanhalingen in de context van het WNT-artikel; gaat het 

bijvoorbeeld om een oudste aanhaling, om een enige aanhaling of om een enige 
vindplaats? 

6. Hoe zien de verschillende aanhalingen er inhoudelijk uit; is er sprake van een 
woordenboekcitaat, van een literaire aanhaling of van een vermelding? 

                                                 
1 Hierbij dient te worden aangetekend dat een ter zake kundig etymoloog wel weet dat hij niet kan blindvaren op 
het WNT en dat persoonlijk raadplegen van de bron niet onverstandig is. 
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7. Als een bron is aangehaald, is zo’n aanhaling dan van waarde, of kan ze achteraf gezien 
wel worden gemist? Op de laatste vraag – voer voor lexicografen – geeft dit artikel slechts 
zeer beperkt antwoord. Maar daarover later meer.  

 
Om een antwoord te vinden op deze vragen kon gelukkig gebruik worden gemaakt van ‘Het 
Woordenboek der Nederlandsche Taal op CD-Rom’. Ondanks zijn tekortkomingen is dat een 
prachtig instrument om een dergelijk onderzoek mee te verrichten, hoewel daarnaast 
raadpleging van het grafische WNT noodzakelijk blijft.  
    Door voor de cd-rom de juiste zoekopdrachten samen te stellen – wat dikwijls geen 
sinecure was –  konden in het resultaatvenster de trefwoorden worden opgeroepen van alle 
artikelen waarin naar een bepaalde lexicografische bron was verwezen.  
    Voor een deel van de hierboven gestelde vragen was de oplossing alleen af te leiden uit het 
volledige zoekresultaat, het totaal van alle opgesomde treffers. Dat bestand kon variëren van 
het ene lemma waarin Cingularius werd aangehaald, tot de meer dan elfduizend lemma’s 
waarin werd verwezen naar Kiliaan. Er was ondermeer uit op te maken in hoeveel artikelen 
een bepaalde bron werd aangehaald, hoeveel aanhalingen er waren en wat de oudste was. 
    Voor andere vragen bleek het werken met steekproeven de aangewezen weg. Om daarbij 
betrouwbare resultaten te bereiken, moest het percentage van de uitgekozen treffers 
samenhangen met de omvang van het trefwoordenbestand in het resultaatvenster. Hoe kleiner 
het aantal treffers was, hoe groter het percentage van de steekproef moest zijn, zoals nog zal 
worden toegelicht. Deze niet zelden omvangrijke steekproeven gaven uitsluitsel over de 
interne en externe eigenschappen van de aanhalingen.  
    Echter, er is bij dit onderzoek niet alleen gestreefd naar rechtlijnige resultaten. Er wordt in 
het onderzoeksverslag ook een indruk gegeven van de haken en ogen die het geeft om in de 
eenentwintigste eeuw met een computer te gaan zoeken in een buitengewoon omvangrijk en 
ingewikkeld werk dat in een tijdspanne van bijna anderhalve eeuw grotendeels handmatig 
werd vervaardigd. De uitkomsten van het onderzoek zullen uiteindelijk evenzeer 
samenhangen met de inhoud van het Woordenboek der Nederlandsche Taal als met de strakke 
wetmatigheden van het hedendaagse computertijdperk.  
 
Zestiende-eeuwse lexicografische bronnen die het WNT noemt 
 
Als in 1864 de eerste artikelen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal op papier 
verschijnen, dan worden daarin de namen genoemd van twee woordenboekschrijvers uit de 
zestiende eeuw. In het artikel AALBES is sprake van ‘PLANT.’, met welke afkorting Plantijn 
wordt bedoeld, en meer in het bijzonder zijn Thesaurus. In het artikel A (I) doet ‘KIL.’ zijn 
intrede, een afkorting die verwijst naar Kilianus, oftewel Cornelis van Kiel, van wie in 1574 
en 1588 het Dictionarium Teutonico-Latinum verscheen en in 1599 het Etymologicum. 
    Welk werk van Kiliaan in de beginperiode van het WNT werd aangehaald staat in Deel I 
van dit woordenboek, op de pagina tegenover het eerste lemma van de A. Een klein lijstje 
geeft daar de betekenis van de eigennamen in het WNT ‘bij welke de bedoelde geschriften 
niet of zeer verkort zijn opgegeven’. De letters ‘KIL.’ worden verklaard met ‘Kiliani 
Etymologicum Teutonicae Linguae’, zodat we er vanuit kunnen gaan dat van Kiliaan 
aanvankelijk het Etymologicum is gebruikt. In Deel IV, verschenen in 1889, blijkt uit het 
‘Eerste vervolg op de lijst der aangehaalde schrijvers’ dat van het Etymologicum de 
heruitgave door Van Hasselt uit 1777 werd geraadpleegd. Op het bureau van de eerste 
redactie van het WNT lag dus een exemplaar van Kiliaans Etymologicum in de heruitgave van 
1777, daarnaast was er de Thesaurus van Plantijn.  
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    Bij het gebruik van woordenboeken in het WNT speelt de beschikbaarheid een belangrijke 
rol1. In de beginjaren van het WNT was het bronnenbestand, in het bijzonder het bestand van 
secundaire bronnen als woordenboeken, nog zeer beperkt. Voortdurend werd sindsdien het 
bronnenbestand aangevuld. Wat betreft het materiaal uit woordenboeken nam de 
beschikbaarheid in de tweede helft van de twintigste eeuw explosief toe. Hieraan werkte wel 
de uitbreiding van de WNT-bibliotheek mee, maar bovenal het systematisch excerperen van 
grote hoeveelheden woordenboeken door uitschrijven of door fotokopiëren.  
    Invoering van de computer maakte daarnaast alfabetiseren op grote schaal mogelijk voor 
elke tekst waarin de Nederlandse woordenschat niet volgens alfabet gerangschikt was. Juist in 
de oudste woordenboeken is het trefwoordenbestand dikwijls zo onoverzichtelijk geordend, 
zelfs al is het volgens de letters van het alfabet, dat het heel lastig is om vast te stellen of een 
bepaald woord daarin al dan niet als trefwoord voorkomt. Een fraai voorbeeld biedt Het 
tresoor der Duytsscher talen van Jan van den Werve uit 1553, waarin slechts een hardnekkige 
speurtocht naar het gezochte trefwoord voert. Staat een dergelijk trefwoordenbestand eenmaal 
in de computer, dan is het kinderspel om een volmaakte alfabetisering tot stand te brengen. 
Ook woorden uit de nog minder toegankelijke interpretamenten zijn op deze manier 
bereikbaar te maken. 
    In het voltooide WNT van 1998 komen meer dan twintig zestiende-eeuwse lexicografen 
voor van wie lexicografisch werk als bron heeft gediend. Bovendien zijn er de anoniem 
verschenen woordenboeken. Auteurs zowel als titels worden genoemd door de Bronnenlijst 
op de cd-rom van het WNT. 
    De opeenvolgende bronnenlijsten die in de loop der jaren in oude delen van het WNT zijn 
gepubliceerd, werden in 1943 door Kruyskamp samengevoegd, uitgebreid met de aanwinsten 
uit de jaren 1934-1943, en apart uitgegeven, welke uitgave in 1953 en in 1966 nog door 
aanvullingen werd gevolgd. De Bronnenlijst op de cd-rom is een weergave van deze apart 
gedrukte Bronnenlijst van Kruyskamp met zijn aanvullingen2, en gaat niet rechtstreeks terug 
op de lijsten van aangehaalde schrijvers in de oude WNT-delen. In de Bronnenlijst van de cd-
rom vinden we de lijst van 1943 en de aanvullingen van 1953 en 1966 in één alfabet door 
elkaar. Correcties die in de originele aanvullingen van 1953 en van 1966 af en toe werden 
gegeven op titels uit 1943, en waaruit was op te maken wanneer ongeveer nieuwe bronnen of 
andere drukken in gebruik werden genomen werden daardoor minder herkenbaar3. 
    Aanvullende, maar ook afwijkende gegevens levert de Bronnenlijst 1980, een interne lijst 
die door het WNT voor eigen gebruik werd opgesteld. En soms treft men nog andere 
gegevens aan, in de kolommen van het WNT zelf. Men komt ze min of meer toevallig tegen 
tijdens het verrichten van onderzoek.  
    Niet alle zestiende-eeuwse lexicografen en werken van lexicografische aard op de 
bronnenlijsten zijn in de aanhalingen van het WNT terug te vinden. Misschien zijn ze niet 
daadwerkelijk als bron gebruikt, of wellicht werd er in de aanhalingen niet herkenbaar naar 
verwezen, zodat ze zelfs met de computer niet te traceren zijn. Anderzijds zijn er zeker 

                                                 
1 Deze en andere gegevens over woordenboeken uit alle periodes in het WNT bij: Marijke Mooijaart,  
‘De woordenboeken in het Woordenboek’. Het grootste woordenboek ter wereld: p. 259-279. Den Haag - 
Antwerpen 1998. 
2 De Bronnenlijst van 1943 en de aanvullingen van 1953 en 1966 zijn normaal samengevoegd in één band. Deze 
en andere gegevens betreffende bronnenlijsten en hun aanvullingen bij A. Moerdijk, Handleiding bij het 
Woordenboek der Nederlandsche Taal: p. 274-289. ’s-Gravenhage 1994. Dit werk is hier verder aangegeven als: 
Moerdijk 1994. 
3Een nauwkeuriger bepaling van ingebruikneming door het WNT verkrijgt men door eerst met de cd-rom vast te 
stellen in welke artikelen een bepaalde bron of een bepaalde druk is aangehaald, en door vervolgens met behulp 
van het ‘Alfabetisch overzicht van delen en afleveringen’ op de cd-rom, op te zoeken in welke jaren deze 
artikelen zijn geschreven, en wanneer dus de gezochte bron voor het eerst werd aangehaald. Kiliaan 1599 blijkt 
dan bijvoorbeeld al te worden genoemd in het artikel Geletterd van 1885, en in Geschiedenis van 1887.    
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uitgaven en drukken als bron geraadpleegd die op de bronnenlijsten ontbreken en die tot nu 
toe niet zijn achterhaald. 
    Treft men in de kolommen van het WNT een auteursnaam aan in klein-kapitale letters, dan 
wijst dat op een bronvermelding. Maar lang niet altijd is met zekerheid vast te stellen naar 
welk werk of naar welke druk de vermelding verwijst. Niet zelden is volstaan met het geven 
van een auteursnaam in klein-kapitaal en wordt er geen werk genoemd. En dikwijls vermeldt 
de aanhaling geen jaar van uitgave.  
    Soms is de WNT-redactie ertoe overgegaan om van een bepaalde bron een andere druk te 
gebruiken, wanneer men de hand had weten te leggen op een betere uitgave, zonder dat die 
verandering van druk in het WNT werd aangegeven. Wat dit betreft is ongelijk gehandeld. 
Aanhalingen van Sasbout bijvoorbeeld bevatten altijd een jaar van uitgave, die van Kiliaan 
daarentegen voor een groot deel niet. Juist bij de oudste aanhalingen werd weinig waarde 
gehecht aan precieze vermelding van het jaar van herkomst en Kiliaan was een heel oude 
bron. De nauwkeurige vermelding van de titel en het jaar van uitgave werd in de loop der tijd 
steeds belangrijker geacht.  
    Na het voorgaande zal duidelijk zijn dat onderzoek verrichten naar het gebruik van bronnen 
door het WNT werken betekent met een aantal handicaps. Zoeken naar brongebruik moet 
gebeuren vanuit de aanhalingen. Maar als die aanhalingen geen titel bevatten en/of geen 
jaartal, dan is dat niet zo eenvoudig, en is het in elk geval dikwijls onmogelijk om 
nauwkeurige resultaten te geven. Al is ook het onderzoek waarop dit artikel is gebaseerd, met 
de grootst mogelijke volledigheid en nauwgezetheid verricht, de gegeven resultaten dienen 
steeds geplaatst te worden in het kader van ‘ongeveer’ en ‘zeer waarschijnlijk’.  
    Het WNT biedt een schat aan informatie, maar niet al die informatie is met een computer te 
vangen of te ordenen, of volgens eenentwintigste-eeuwse eisen exact thuis te brengen op een 
plaats van herkomst. Met dat oogmerk werd het Woordenboek, in het bijzonder tijdens de 
eerste periode van zijn ontstaan, ook niet geschreven.  
    In het overzicht dat hier volgt staan in alfabetische volgorde de zestiende-eeuwse 
woordenboeken en woordenboekschrijvers die als bronnen zijn genoemd op de Bronnenlijst 
van de cd-rom, op de interne Bronnenlijst 1980 of soms alleen in het WNT zelf1. In hoeverre 
ze werkelijk als bron zijn gebruikt, is een andere kwestie.  
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Plantijn, C., Thesaurus Theutonicae linguae. Antwerpen 1573. 
Plantijn, C., De Thesaurus van Plantijn van 1573. Uitg. F. Claes, ’s-Gravenhage 1972. 
Promptuarium Latinae linguae. Antwerpen 1591. 
Sasbout, M., Dictionaire Flameng-François. Antwerpen 1576. 
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Sasbout, M., Dictionaire Françoys-Flameng. Antwerpen 1579. 
Servilius, J., Dictionarium triglotton. Antwerpen 1552. 
Servilius, J., Dictionarium triglotton. Antwerpen 1560. 
Vocabulare om te leerene Walsch, Spaensch, ende Vlaemsch. Antwerpen 1520. 
Werve, J. van den, Het tresoor der Duytsscher talen. Antwerpen 1553. 
Werve, J. van den, Den schat der Duytscher talen. Delft 1614. 

 
Hindernissen in het WNT 
 
Het WNT, een uitzonderlijk omvangrijk en ingewikkeld werk, is tot het jaar 1982 met de 
hand bewerkt. Het woordenboek ontstond in de loop van 147 jaar en is vervaardigd door een 
zeventigtal redacteuren en aspirant-redacteuren1, op basis van een steeds toenemend 
bronnenbestand. Eenvormigheid van het geboden materiaal behoort daardoor tot de volstrekte 
onmogelijkheden. Onderzoek via de cd-rom kan veel duidelijk maken, maar niet alles in het 
gigantische Woordenboek der Nederlandsche Taal is daarmee te achterhalen.  
    Om te onderzoeken op welke manier het WNT een lexicografische bron uit de zestiende 
eeuw heeft gebruikt, moet eerst worden vastgesteld in hoeveel artikelen die bron is 
aangehaald, het aantal treffers dus, en daarna hoe groot het totale aantal aanhalingen is. Voor 
het eerste is een waterdichte zoekopdracht voorwaarde, voor het tweede kan men 
gebruikmaken van het getal dat in het zoekresultaat voor de gevonden treffers staat en dat 
aangeeft hoeveel aanhalingen elk artikel bevat2. Dikwijls wordt een lexicografische bron niet 
meer dan eenmaal in een artikel aangehaald, maar twintig aanhalingen in één artikel komt ook 
voor.  
    Wil men het aantal treffers van een bepaalde bron bepalen, dan blijkt het moeilijk – en ook 
wel eens onmogelijk – om een sluitende zoekopdracht te bedenken om alle aanhalingen van 
de bron in één verzameling te vergaren. De cd-rom, die werkelijk heel veel mogelijkheden 
biedt om een zoekopdracht samen te stellen, treft hier weinig blaam. Het is eerder een gevolg 
van de manier waarop in de loop der jaren in het WNT naar de verschillende bronnen is 
verwezen.  
    Er zijn bronnen waarnaar de verwijzingen vrijwel gelijkluidend zijn zodat men de 
aanhalingen zonder veel moeite kan opsporen. Zo is het bijvoorbeeld gesteld met het werk 
van Curius, Rerum maxime vulgarium, dat in 165 artikelen ongeveer 183 keer is aangehaald. 
Het WNT verwijst er op één manier naar met auteur en jaar van uitgave, met of zonder 
vermelding van de pagina. De enig voorkomende verwijzingen zijn: 
 

 CURIUS D 2 rº [1538] 
   CURIUS [1538] 
 

Daarnaast zijn er bronnen, in het bijzonder werken die vaak zijn aangehaald gedurende  
lange tijd, waarnaar op velerlei manieren is verwezen. De auteursnaam is wel of niet afgekort, 
de titel staat er wel of niet bij, het paginanummer is al dan niet opgenomen, het jaar van 
verschijnen kan ontbreken, er worden uiteenlopende verschijningsjaren genoemd...  
    Een goed voorbeeld biedt de Sylva synonymorum van S. Pelegromius, sinds 1898 
aangehaald, en met ongeveer 306 aanhalingen aanwezig in 260 artikelen. Een derde deel van 
deze aanhalingen is bekeken en de manier waarop hierin naar de bron is verwezen volgt 
hieronder, gekopieerd van de cd-rom. De verschillen tusssen de verwijzingen lijken soms 
                                                 
1 Zie ‘Medewerkers van het WNT’ op de cd-rom, of in het laatste WNT-deel. 
2 Zijn er meer dan duizend treffers, dan laat de cd-rom de vermelding van het aantal aanhalingen per treffer 
achterwege. Dit is een ongelukkige zaak, al was het technisch noodzakelijk, omdat juist frequent aangehaalde 
bronnen van veel belang zijn. 
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gering, maar toch zijn al deze verwijzingen anders, en kan die ongelijkheid moeilijkheden 
veroorzaken bij het formuleren van een passende zoekopdracht1:   
 

   PELEGROMIUS, Synon. L 4 rº b [1537] 
     PELEGROMIUS, Synon. [1537] 

PELEGROMIUS G 8 rº [1537] 
PELEGROM. I 2 rº [1537] 
PELEGROMIUS [1537→] 
PELEGROMIUS [1537] 
PELEGROMIUS [1545] 

     PELEGROMIUS [1546] 
PELEGROMIUS P vij vº [1546] 

     PELEGROM. S viij rº [1546] 
PELEGROMIUS, Synon. 161 a [1555] 
PELEGROM. [1563] 
PELEGROM. 142 a [1563] 
PELEGROMIUS 357 a [1563] 
PELEGROMIUS, Synon. [1563] 
PELEGROM., Synon. (ed. 1615) 
PELEGROMIUS, 399 a (ed. 1615) 
PELEGROMIUS 104 [1615] 
PELEGROMIUS [1615] 
PELEGROM. 414 b [1615] 
PELEGROM. [1615] 
PELEGROMIUS 197 (uitg. 1646) 
PELEGROM., Synon. aº. 1646 
PELEGROMIUS, Synon. 63 b 
PELEGROM., Synon. 417     
PELEGROM., Lynon. 323 (sic) 

     PELEGROM., Synon. 
     PELEGROMIUS 
     PELEGROM.  

 
Een andersoortig voorbeeld van ongelijke verwijzingen is te vinden bij Mellema. Zoeken naar 
aanhalingen uit zijn werk, met de opdracht <MELLEMA>, voert naar 1399 treffers. Zoekt 
men echter met de opdracht <WAESBERG*> dan levert dit 79 treffers op, waarvan er tien 
vrijwel zeker eveneens bij Mellema thuishoren, hetgeen men alleen vast kan stellen door alle 
79 treffers stuk voor stuk te bestuderen. Verschillende boekverkopers met de geslachtsnaam 
Van Waesberghe hebben namelijk, zowel in Rotterdam als in Antwerpen, lexicografisch werk 
van Mellema uitgegeven, waardoor deze naam af en toe in het WNT is gebruikt om naar het 
werk van Mellema te verwijzen. In dit geval gaat het slechts om een gering aantal afwijkende 
aanduidingen, maar te traceren zijn ze eigenlijk niet. Door het ontbreken van consequentie in 
het verwijzen worden aanhalingen soms onvindbaar.  
    De manier waarop naar een bron is verwezen, kan nog meer moeilijkheden veroorzaken bij 
het zoeken van aanhalingen. Dit wordt gedemonstreerd door de aanhalingen van het werk van 
Kiliaan. Verwijzingen naar Kiliaan zijn goed te traceren door de consequente manier waarop 
het WNT steeds de auteursnaam in de aanhaling vermeldt, in de vorm van KIL., KILIAAN, of 
KILIAEN. Zoeken op cd-rom met de opdracht <KIL*>, met gebruikmaking van het jokerteken, 
brengt ons naar alle treffers. Echter, de zoekopdracht voert eveneens naar artikelen waarvan 
het trefwoord – dat aan het begin van een artikel immers in klein-kapitaal is afgedrukt – met 
de lettercombinatie ‘KIL’ begint, zonder dat er sprake is van een verwijzing naar Kiliaan. Zo 
                                                 
1 Van de verschijningsjaren op dit lijstje ontbreekt 1546 zowel in de Bronnenlijst van de cd–rom als in de interne 
Bronnenlijst 1980. Ook 1545 en 1555 komen er niet op voor, maar daar wordt zo weinig naar verwezen dat van 
een vergissing sprake kan zijn.  



 9 

worden ondermeer ook KILDERIG, KILDIG, KILDUIVEL, KILHEID, KILJEMORTEN, KILKEPER en 
KILKOUD meegerekend. 
 
Een laatste, zeer ingewikkeld voorbeeld betreft Junius. Is men op zoek naar aanhalingen uit 
zijn lexicografisch werk, dan blijken in het WNT meerdere auteurs voor te komen die de 
naam Junius dragen. In de artikelen van het WNT komen we tegen: 
 
1. J.H. Junius - Heraldiek. Amsterdam 1894.  

Zoeken met <JUNIUS #6 Herald*> levert 214 treffers. (Waarbij ‘#6’aangeeft dat de 
twee gezochte woorden niet verder dan zes woorden van elkaar mogen staan.)  

2. Fr. Junius - Observationes in Willirami Paraphrasin 1655.  
Zoeken met <JUNIUS #6 Observ*> levert 12 treffers. 

3. Junius - Schilderkonst 1641. 
Zoeken met <JUNIUS #6 Schilder*> levert 28 treffers. 

4. Junius - Gloss. Goth. 1665.  
Zoeken met <JUNIUS #6 Gloss*> levert 9 treffers. 
 

Er komen in het WNT nog andere werken voor die als bron zijn gebruikt en waarvan de 
auteur ene Junius is, maar dan gaat het om niet meer dan enkele verwijzingen. 
    Pas wanneer men deze gegevens heeft verzameld – en die komt men min of meer toevallig 
tegen in de loop van het onderzoek – kan een betere zoekopdracht worden bedacht om 
aanhalingen te vinden uit de Nomenclator van Junius van 1567 en 1577: 
 

< JUNIUS #6 1567 > levert 773 treffers op. 
< JUNIUS #6 1577 > levert 45 treffers op. 
< JUNIUS #6 Nomencl* <EN> <NIET> (1567 <OF> 1577) levert 423 treffers op. 
 

In totaal zijn dit 1241 treffers waarin JUNIUS voorkomt, met in al dan niet afgekorte vorm 
Nomenclator, met of zonder de vermelding 1567 of 1577. Maar nu zijn nog niet de plaatsen 
gevonden waar de gezochte Junius in het WNT voorkomt, zonder de toevoeging van 1567 of 
1577 of Nomenclator.  
    Naar Junius wordt soms verwezen in opmerkingen, zonder vermelding van een titel of een 
jaar van herkomst, waardoor het niet zeker is over welke Junius, of over welk werk het gaat1. 
Is Junius in één adem genoemd met een lexicograaf uit de zestiende eeuw, dan lijkt het wel 
aannemelijk dat het om de gezochte auteur gaat. Enkele voorbeelden2: 
 
Rademaker 
Bij JUNIUS en KIL. vindt men den vorm radmaker, maar er is geen bewijs voor dat deze ooit  
in de levende taal is gebruikt.  
Melde  
daarnaast milde (bij JUNIUS en KIL.) 
Horenmaand  
De vorm hoerenmaend, in kol. 820 vermeld, berust vermoedelijk wel op eene „geleerde”  
etymologie van H. JUNIUS. 
 

                                                 
1 Wordt de naam van een auteur die verschillende soorten werken heeft gepubliceerd, alleen op auteursnaam 
aangehaald, dan gaat het vaak om woordenboeken. Maar dat is niet altijd het geval. Bovendien zijn er niet zelden 
verschillende auteurs die dezelfde naam dragen. 
2  Het vetgedrukte woord boven elk gekopieerd fragment dat hier volgt, is het trefwoord van het betreffende 
WNT-artikel. 
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Amoom (Supp.) 
bij DASYPODIUS en JUNIUS wordt amomum vertaald met roos van Jericho. 
Meetkunde 
Bij JUNIUS wordt geometres alleen vertaald met landtmeetter 
Meger 
evenzoo geeft JUNIUS in den zin van galium alleen megerkraut, als Hoogduitschen term 
Arkel  
In de latere woordenboeken wordt arkel verklaard met uitstek (zie PLANTIJN, KILIAAN, 
MELLEMA) 
 
    Het laatste voorbeeld laat zien, dat Junius wat dit betreft geen uitzondering vormt. 
Belangrijke lexicografen uit de zestiende eeuw, ook Kiliaan, Plantijn en Mellema, worden wel 
vaker zonder werk of jaar ten tonele gevoerd. De precieze herkomst van dergelijke 
aanhalingen is vaak moeilijk te achterhalen.  
    Het lijkt trouwens een bijna onmogelijke opgave om achteraf vast te stellen welke drukken 
voor aanhalingen van een lexicografische bron zijn gebruikt, soms zelfs wanneer dateringen 
zijn gegeven. Om deze bewering te illustreren, blijven we bij het voorbeeld van Junius. De 
Bronnenlijst van de cd-rom vermeldt van hem twee uitgaven, waarbij direct is aangegeven op 
welke manier de bron is aangehaald. In kopie: 

 
Junius, H., Nomenclator omnium rerum propria nomina variis linguis explicata 
indicans. Antw., 1577. 
Aangehaald als JUNIUS, Nomencl. Behoudens de enkele vermeerderingen in deze uitg. 
gedateerd op het jaar van den 1

sten
 dr., 1567. 

 
*Junius, H., Nomenclator, omnium rerum propria nomina variis linguis explicata 
indicans. Antw., 1567. 
Doorgaans wordt deze uitg. (niet die van 1577) aangehaald. 

 
Bij naslag blijkt de eerste titelbeschrijving afkomstig te zijn uit de Bronnenlijst van 1943, de 
tweede uit de Aanvulling van 19661. De asterisk in de laatste beschrijving wijst op correctie 
van de eerdere beschrijving. Aanvankelijk zal men hebben aangehaald uit de editie van 1577, 
maar hebben gedateerd met 1567 omdat men veronderstelde dat de druk van 1577 niet 
gewijzigd was. Later kwam de editie van 1567 beschikbaar en haalde men die aan. 
Waarschijnlijk is sindsdien alleen aangegeven dat de uitgave van 1577 werd aangehaald als er 
werd geput uit de ‘vermeerderingen’ van deze druk. 
    Anders is het gesteld met de interne Bronnenlijst 1980. Deze vermeldt van Junius vier 
uitgaven, samen met de manier van aanhaling. In kopie: 
 

Junius, H., Nomenclator, omnium rerum propria nomina variis linguis explicata 
indicans. Antw., 1567.    Aangehaald als Junius, Nomencl. 
 
Junius, H., Nomenclator, omnium rerum propria nomina variis linguis explicata 
indicans. Antw., 1577.     Aangehaald als Junius, Nomencl. 
 
Junius, H., Nomenclator, omnium rerum propria nomina variis linguis explicata 
indicans. 3e dr. Antw., 1583.    Aangehaald als Junius, Nomencl. 
 

                                                 
1 In dit geval helpt het dus om naast de cd-rom de papieren versie van de WNT-bronnenlijst te raadplegen. 
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Junius, H., Nomenclator, omnium rerum propria nomina duabus linguis explicata 
indicans. In usum scholarum. Antw., 1585.   Aangehaald als Junius, Nomencl. 

 
Volgens de interne Bronnenlijst 1980 zijn er dus vier verschillende uitgaven gebruikt, die van 
1567, 1577, 1583, 1585, alle vier aangehaald als ‘Junius, Nomencl.’. Het is niet zo dat er in 
dit geval vanuit is gegaan dat een jaartal de aanhaling wel zou completeren, want in de 
aanhalingen met JUNIUS wordt een datering 1583 of 1585 niet eens gevonden.  
    Men zou uit deze gegevens kunnen concluderen dat de inhoud van de uitgaven van 1567, 
1577, 1583 en 1585 gelijk is, afgezien van de aanvullingen van 1577, maar de afwijkende titel 
van de uitgave van 1585 lijkt toch wel te wijzen op enige afwijking van de inhoud, en de 
Bibliography of Netherlandic dictionaries van Claes1 vermeldt deze uitgave apart onder 
nummer 2489, als uitgave van Plantijn. Alleen vergelijking van de vier drukken zelf zou 
kunnen aantonen in hoeverre ze gelijk zijn en in welk opzicht ze onderling verschillen. 
    Zonder dat wij een dergelijk veelomvattend vergelijkend onderzoek hebben verricht, is er 
in het onderzoek voor dit artikel van uitgegaan dat voor het WNT geen andere uitgaven van 
Junius’ Nomenclator als bron zijn gebruikt dan de vier van de Bronnenlijst 1980. In 
werkelijkheid zijn er talrijke uitgaven geweest van het lexicografisch werk van Junius. Men 
vindt een opsomming in Claes/Bakema2. Van het werk dat het WNT als bron heeft 
aangehaald, vermeldt Claes/Bakema, onder nummer 2164, naast de uitgaven van 1567, 1577 
en 1583, ook nog drukken uit 1569 en 1575. 
    Eerst wanneer men ongedateerde aanhalingen van een lexicografisch werk zou vergelijken 
met alle drukken die van dat werk in de bronnenlijsten worden genoemd, zou het mogelijk 
zijn vast te stellen in welke druk of drukken de aanhaling in de gegeven vorm voorkomt. En 
dan blijft er altijd nog de mogelijkheid dat de redacteur die de aanhaling eens schreef een 
werk of een druk raadpleegde die niet in het bezit was van het WNT en die niet als officiële 
WNT-bron was geregistreerd. 
    De artikelen van het WNT leveren 773 treffers van JUNIUS met de vermelding 1567, 45 
treffers van JUNIUS met vermelding van 1577, en 423 treffers van JUNIUS zonder jaartal 
met de vermelding Nomencl(ator). Bij ons onderzoek hebben wij de vermeldingen zonder jaar 
samengenomen met die van 1567. Alleen de met 1577 gedateerde namen we apart. In dit 
geval leek dit de meest voor de hand liggende manier van doen, maar of deze keuze geheel 
overeenkomt met de praktijk van de aanhalingen is verder niet te bewijzen. Het is dus zaak 
om in deze studie naast onderzoeksresultaten per druk ook getallen per werk of per auteur te 
geven. Hoe minder uitgesplitst de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd, hoe 
betrouwbaarder ze zijn. 
    Rest met betrekking tot het onderzoek waarop dit artikel berust, nog de vraag welk 
percentage van de treffers is onderzocht. Welk gedeelte nader werd bestudeerd, hangt af van 
het aantal treffers per bron. Zijn er weinig treffers, dan is een groot percentage bekeken, zo 
niet alles, zijn er veel treffers dan is daarvan een kleiner percentage genomen. Bij een 
toenemend aantal treffers neemt het percentage dus af. Concreet betekent dit dat de volgende 
richtlijn is gevolgd: 
  t/m 50 treffers per bron: 100% gezien 
  t/m 100 treffers per bron: 50%  
  t/m 300 treffers per bron: 33%  
  t/m 1000 treffers per bron: 20%  
  t/m 2000 treffers per bron: 10%  
  meer dan 2000 treffers per bron: 5%  
                                                 
1 Amsterdam 1980. 
2 F. Claes en P. Bakema, A bibliography of Dutch dictionairies. Tübingen 1995. Verder aangeduid als: 
Claes/Bakema. 
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De nader onderzochte artikelen zijn steeds gekozen regelmatig verspreid door de stof. Dat 
betekende bijv. dat voor 50% elke tweede treffer werd bekeken, voor 20% elke vijfde treffer, 
voor 5% elke twintigste treffer. Indien een bepaald artikel voor nader onderzoek werd 
uitgesorteerd, dan zijn daarin álle aanhalingen bekeken, of het er nu veel waren of weinig.  
 
Bronnen en hun gebruik 
 
Duizenden bronnen vormen samen de materiaalverzameling van het WNT. De meeste 
behoren tot de primaire bronnen, die bewijsplaatsen leveren van de woorden in hun context. 
Daarnaast zijn er secundaire bronnen, die dienen als naslagmateriaal. Hierbij behoren de 
woordenboeken, die de redacteur tijdens zijn bewerking kan raadplegen.  
    Woordenboekmateriaal is in principe secundair, maar soms kan het zorgen voor aanvulling 
op het vlak van woordgebruik dat niet uit het primaire materiaal is overgeleverd, of vult het 
lacunes in de tijd die het primaire materiaal niet heeft kunnen dichten.  
    Citaten uit woordenboeken die bestaan uit een trefwoord en een betekenisdefinitie, noemt 
men woordenboekcitaten. Het zijn citaten óver het woord. Als is volstaan met de loutere 
verwijzing naar een bepaalde vindplaats van een woord, spreekt men van een vermelding1.  
    Woordenboeken leveren dikwijls niet alleen vermeldingen of definities, maar ze kunnen 
ook voorbeeldzinnetjes of kleinere syntactische gehelen als woordgroepen bijdragen. Deze 
bevatten het woord in zijn context en verschillen functioneel niet van citaten uit de primaire 
bronnen. We spreken in dit geval van ‘literaire citaten’, ook al zijn ze uit niet-literaire 
woordenboeken afkomstig. De term laat zien dat het woordenboek in dit geval is gebruikt als 
primaire bron. 
    Is een lexicografische bron in het WNT aangehaald, dan kan zo’n aanhaling op 
verschillende plaatsen in het artikel staan. De meeste aanhalingen worden aangetroffen in de 
betekenisafdeling van het artikel, achter het ‘hek’, het dubbele verticale streepje dat aan de 
citaten voorafgaat. Achter dat hek komen eerst de aanhalingen van woordenboeken, de 
secundaire bronnen, dan volgt een liggend streepje en daarna volgen de aanhalingen van 
primaire bronnen. Beide soorten aanhalingen zijn chronologisch geordend.  
    Niet altijd is in de praktijk aan de hier beschreven ordening voldaan. De betekenis van een 
minder belangrijk woord kan bijvoorbeeld worden geïllustreerd door slechts één enkele 
aanhaling, afkomstig uit secundaire óf primaire bron. De aanhalingen van secundaire en van 
primaire bronnen kunnen door elkaar zijn gezet, zij het gewoonlijk wel in chronologische 
volgorde. Hoe verder men in de tijd komt, des te strakker de opbouw der artikelen, en des te 
groter de kans de aanhaling van het woordenboek volgens de regels áchter het hek en vóór de 
liggende streep aan te treffen.  
    Is een woordenboek gebruikt als primaire bron, dan hoort de aanhaling achter de liggende 
streep thuis, bij de andere primaire bronnen. In werkelijkheid komt zo’n aanhaling toch 
dikwijls bij de secundaire bronnen terecht. 
    Een andere plaats waar aanhalingen van woordenboeken worden gevonden is het kopje. 
Het kopje begint met het trefwoord en eindigt waar met de eerste betekenis de 
betekenisafdeling begint2. In dit beginstuk van het artikel kan naar een secundaire bron zijn 
verwezen bij de vermelding van vormvarianten, of in een etymologische toelichting. Juist op 
zulke plaatsen komen aanhalingen voor zonder datering, en daarvan verwijzen er heel wat 
naar Kiliaan. Dergelijke aanhalingen zijn vaak uiterst onregelmatig van vorm:  
 

                                                 
1 Voor deze en andere gegevens over citaten, zie Moerdijk 1994, p. 96-118. 
2 Moerdijk 1994, p. 32. 
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Aas (I)1 
Nauw verwant met mnl. aet, ate, voedsel, spijs, dat nog bij KIL. wordt aangetroffen 
Achterin 
Het woord komt bij PLANT., KIL. en de Staten-overzetters nog niet voor. 
Averij  
Averij is eigenlijk wat KILIAAN er van zegt: de schade die aan een schip en de daarin geladen 
goederen wordt toegebracht; doch het is een rechtsterm geworden, en ook thans als zoodanig 
in gebruik. 
Beane 
znw. Naam van een Franschen wijn, aldus genaamd naar Beaune in Bourgogne, dat nog 
tegenwoordig veel wijn oplevert (KIL. geeft als plaatsnaam Beane, Beaume). 
 
Van de zestiende-eeuwse werken van lexicografische aard die volgens bronnenlijsten en 
WNT-kolommen voor het WNT als bron zijn geraadpleegd, is eerder in dit artikel al een 
overzichtslijst gegeven. Aan de hand van deze lijst hebben we onderzocht of deze bronnen in 
het WNT ook werkelijk zijn aangehaald en als dat het geval is, hoe dikwijls. Bovendien 
zochten we uit in welk jaar het WNT een bron voor de allereerste keer aanhaalde, en in welk 
artikel dat gebeurde.  
    Deze gegevens over brongebruik zijn samengevat in Tabel 1. In de eerste kolom van de 
tabel is de auteur van de bron genoemd, met daarachter beknopt de titel. Is er geen auteur 
bekend, dan is met de titel volstaan. Welke titel met de korte aanduiding precies is bedoeld, is 
te vinden in de genoemde overzichtslijst. 
    De tweede kolom vermeldt het jaar van uitgave van de gebruikte bron, zoals dat in de 
aanhalingen is aangetroffen. Zijn er daarnaast aanhalingen zonder jaartal – en dan moet het 
gaan om een noemenswaardig percentage – dan is dit aangegeven door ‘z.j.’, zonder jaar.  
    De derde kolom geeft het jaar waarin de bron voor de eerste keer in het WNT is 
aangehaald, waarbij gaat het in feite gaat om het jaar van eerste publicatie. In welk jaar een 
bepaald artikel werd gepubliceerd is na te gaan in het voorwerk van het laatste WNT-deel, 
maar ook in het ‘Alfabetisch overzicht delen en afleveringen’ op de cd-rom. Het jaar van 
bewerking kan aanzienlijk verschillen van het jaar van publicatie, vooral als het artikelen van 
aspirant-redacteuren betreft.  
    De vierde kolom geeft het trefwoord van het artikel waarin de oudste aanhaling werd 
aangetroffen. Komen er van de bron aanhalingen voor in meerdere artikelen uit hetzelfde 
vroegste jaar, dan is het alfabetisch eerste trefwoord genoemd.  
    In de vijfde kolom toont het eerste getal het aantal treffers, dus het aantal artikelen waarin 
de bron is aangehaald. Het tweede getal staat tussen haken en geeft het totale aantal 
aanhalingen weer. In één artikel komen nogal eens meerdere aanhalingen voor. Het totale 
aantal aanhalingen is berekend door het aantal dat werd gevonden in het onderzochte 
percentage treffers, om te rekenen naar 100%. Er zijn bronnen waarvan het aantal aanhalingen 
het aantal treffers niet of nauwelijks te boven gaat, zoals Chytraeus, daarnaast zijn er bronnen 
die veel meer aanhalingen opleveren dan treffers, zoals Calepinus. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Zoals steeds is het vetgedrukte woord boven een gekopieerd fragment het trefwoord van het WNT-artikel 
waarin het fragment voorkomt. 
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Tabel 1  Bronnen en hun gebruik volgens alfabet  
 
Auteur / titel bron  datering bron in 

het WNT 
gebruikt 
vanaf         

oudste    
trefwoord 

frequentie 
gebruik 

Apherdianus, Tyrocinium  1552 1960 trekpaard 209  (336) 
Berckelaer, Dictionarium  1556, z.j. 1938 koekbakker 375  (520) 
Berlai(n)mont, Vocabulare  1536 1940 koomenschap  131  (200) 
Berlai(n)mont, Vocabulare  1540 1947 afdragen (supp.) 43  (47) 
Berlaimont, Vocabulare   1554 1976 voetbank 1  (1) 
Brechtanus, In etymologiam  1515 1967 verbieden 167  (191) 
Calepinus, Pentaglottos, Dict.  1545, post 1545 1966 vleier 13  (29) 
Chytraeus, Nomenclator  1582–1594 1881 akkermannetje 7  (7) 
Cingularius, Synonymorum  1540 1975 uit 1  (1) 
Colloquia et dictionariolum  1565, 1577 1947 afgunst (supp.) 3  (3) 
Colloquia et dictionariolum  1630, 1631 1910 inlandsch 24  (27) 
Curius, Pappa rerum  1541 1947 vaar (VII) 1  (2) 
Curius, Rerum maxime  1538 1948 ajuin (supp.) 165  (183) 
Dasypodius, Dict. Latino–Germ.  1536, 1537 1950 vat (I) 6  (6) 
Dasypodius, Dict. Latino–Germ.  1546 1938 knor (I) 423  (632) 
Dasypodius, Dict. Germanicolat.   1556, z.j. 1938 koe (I) 595  (794) 
Dasypodius, Dict. Latinogerm.  1557 1948 akkeren (supp.) 2  (2) 
Dictionarium tetraglotton  1562 1969 representatie 907  (1620) 
Gallus, Dict. Latinogermanicum  1556 1973 tuit (II) 27  (33) 
Junius, Nomenclator  1567, z.j. 1887 geronnen 1.235  (1.524) 
Junius, Nomenclator  1577 1891 gors (II) 45  (48) 
Kilianus, Dict. Teutonico–Lat., 
Etymologicum 

 1574,1588,1599, 
1605,1642,1777, z.j. 

1864 a (I) 11.566  (20.274) 
 

Lambrecht, Naembouck  1546 1968 verbitteren 387  (432) 
Lambrecht, Naembouck  1562 1942 pronken (I) 595  (660) 
Luython, Dict. en Fr. et Fl.  1555, z.j. 1934 pompe 376  (446) 
Mellema, Dict. promptuaire, 
Le grand dictionaire Fr.–Fl.1 

 1602–1630, z.j. 1872 gaarden 1.409  (1.750) 

Meurier, Colloques  1557, 1558, z.j. 1900 beurzensnijder 16  (16) 
Meurier, Dictionaire Fl.–Fr.  1563 1969 tsamen 64  (90) 
Meurier, Dictionaire Fl.–Fr.  1567, z.j. 1947 puilen (II) 43  (47) 
Meurier, Formulaire de missives  z.j. 1899 beschikken  5  (5) 
Meurier, Magazin de planté  1573, z.j. 1897 halsboei 8  (8) 
Meurier, Perroquet mignon  1580, z.j. [1897]2 behoorte  14  (14) 
Meurier, Propos puerils  1597, z.j. 1899 bescheidenlijk 9  (10) 
Meurier, t’Samensprekinghen  1567 1912 paaien (I) 199  (237) 
Meurier, Vocabulaire  1557 1969 tsamen 6  (8) 
Meurier, Vocabulaire  1562 1969 tsamen 4  (5) 
Meurier, Vocabulaire  1566 1971 vlucht (I) 1  (1)      
Murmellius, Pappa puerorum  1515 1942 agaat (supp.) 297  (369) 
Mussem, Jan van, Rhetorica  1553 1956 venerabel (II) 108  (127) 
Mussem, Jan van, Rhetorica  1607 1954 refutatie 5  (5) 
Paludanus, Dictionariolum  1544 1948 recht (II) 338  (459) 
Pelegromius, Silva synonymorum  1537–1646, z.j. [1898] opdoen 260  (306) 
Plantijn, Thesaurus  1573, z.j. 1864 aalbes 5.873  (10.560) 

                                                 
1 Hoewel de eerste uitgave van Mellema’s werk volgens de bronnenlijsten plaatsvond in 1589, zodat het nog tot 
het lexicografisch werk van de zestiende eeuw kan worden gerekend, heeft het WNT zelf vooral geput uit 
uitgaven van de jaren 1602–1630. 
2 Als het jaar van uitgave van de aflevering waarin de bron voor het eerst is aangehaald tussen vierkante haken 
staat dan ontbreekt dat jaartal op de omslag van de oorspronkelijke WNT-aflevering en is het gebaseerd op de 
opgave in het Nieuwsblad voor den Boekhandel of op gegevens uit de voorberichten. Zie Marijke Mooijaart, 
‘Overzicht delen en afleveringen’, p. XXII-XLIII in deel XXIX van het WNT. 
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Tabel 1  Bronnen en hun gebruik volgens alfabet (vervolg) 
 
Auteur / titel bron  datering bron in 

het WNT 
gebruikt 
vanaf         

oudste    
trefwoord 

frequentie 
gebruik 

Sasbout, Dict. Fl.–Fr.  1576, 1579 1947 afdruppen (supp.) 595  (955) 
Servilius, Dict. triglotton  1552 1954 arsenicum (supp.) 827  (1388) 
Servilius, Dict. triglotton  1560 1907 krauwel 68  (112) 
Vocabulare om te leerene Walsch  1520 1949 varken  68  (94) 
Werve, Jan van den, Tresoor der 
Duytsscher talen / Schat der... 

 1552,1553,1608, 
1614, 1774, z.j. 

1889 gijler 651  (793) 

 
In de voorgaande tabel zijn van sommige lexicografische werken meerdere drukken 
samengevoegd, hoewel ze tijdens het onderzoek wel afzonderlijk werden bestudeerd. Dikwijls 
is in het WNT niet consequent naar de verschillende drukken verwezen, zodat een strikte 
scheiding van drukken niet in overeenstemming bleek met de werkelijkheid van de 
bronvermeldingen.  
    Dit geldt vooral wanneer er veel aanhalingen zijn zonder jaartal, hetgeen bijvoorbeeld het 
geval was bij het werk van Kiliaan, dat meer treffers opleverde zónder dan mét datering. 
Hetzelfde geldt voor het werk van Mellema. Met de cd-rom werden uit 1602 12 treffers 
gevonden, uit 1618 1072 treffers, en uit 1630 17 treffers. Toch durfden we in bovenstaand 
overzicht deze jaren niet als aparte uitgaven op te nemen, omdat van Mellema ook 286 niet 
gedateerde aanhalingen voorkomen. De aanhalingen zonder jaar doen de grenzen tussen de 
aanhalingen van verschillende drukken vervagen omdat onbekend is waar ze bij horen. 
    In het geval van Mellema is wel duidelijk dat de uitgave van 1618 de meeste treffers heeft 
opgeleverd, en dat er daarnaast uitgaven zijn geweest die maar een hoogst enkele keer werden 
aangehaald. Dat het in dit laatste geval niet gaat om foute jaarvermeldingen, maar dat de 
datering wel degelijk tot de mogelijkheden behoort, blijkt uit de Bibliography van 
Claes/Bakema, die van de genoemde jaren een uitgave van Mellema vermeldt1. 
    Zelfs wanneer in Tabel 1 de uiteenlopende drukken wel apart zijn opgenomen, dient daar 
met enige terughouding naar te worden gekeken. Want aanhalingen uit een latere druk zijn in 
het WNT, op grond van onderlinge gelijkheid, niet zelden voorzien van het jaar van uitgave 
van de eerdere druk die men aanvankelijk gebruikte.  
    Voegen we de aantallen van de verschillende werken van eenzelfde auteur samen, dan geeft 
dat een duidelijker beeld van de betekenis die zo’n auteur voor het WNT heeft gehad. Een 
overzicht van de bijdragen per auteur zal worden gegeven in Tabel 5. 
 
Eerder en later gebruikte bronnen 
  
In 1864 zijn Plantijn en Kiliaan de eersten die in de historie van het WNT als lexicografische 
bronnen uit de zestiende eeuw worden aangehaald. In de jaren die volgen zijn nieuwe 
woordenboeken geleend en aangeschaft en vervolgens als bron gebruikt. Zelfs nog in 1973 
werd voor de eerste keer naar een lexicografische bron uit de zestiende eeuw verwezen, 
namelijk naar het Dictionariolum Latinogermanicum van Gallus uit 1556. Dat was dus 109 
jaar na de eerste verwijzingen van 1864. 
    In het overzicht dat hier volgt als Tabel 2, zijn de lexicografische bronnen uit de zestiende 
eeuw gerangschikt volgens het jaar waarin zij in het WNT voor de eerste maal zijn 
aangehaald. Het gaat hier dus om de derde kolom, ‘gebruikt vanaf’, met het jaar van eerste 
aanhaling. De bronnen zijn gerangschikt van vroeg naar laat gebruik. Zo is duidelijk te zien 
welke als eerste in gebruik werd genomen, welke daarna, en dat zo verder tot aan de laatste. 

                                                 
1 Claes/Bakema: nr. 1146, 1147. 
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Tabel 2  Bronnen van vroeg naar laat gebruik  
 
Auteur / titel bron  datering bron in 

het WNT 
gebruikt 
vanaf          

oudste    
trefwoord 

frequentie  
gebruik 

Kilianus, Dict. Teutonico–Lat., 
Etymologicum 

 1574,1588,1599, 
1605,1642,1777, z.j. 

1864 a (I) 11.566  (20.274) 
 

Plantijn, Thesaurus  1573, z.j. 1864 aalbes 5.873  (10.560) 
Mellema, Dict. promptuaire, 
Le grand dictionaire Fr.–Fl. 

 1602–1630, z.j. 1872 gaarden 1.409  (1.750) 

Chytraeus, Nomenclator  1582–1594 1881 akkermannetje 7  (7) 
Junius, Nomenclator  1567, z.j. 1887 geronnen 1.235  (1.524) 
Werve, Jan van den, Tresoor der 
Duytsscher talen, Schat der... 

 1552,1553,1608, 
1614, 1774, z.j. 

1889 gijler 651  (793) 

Junius, Nomenclator  1577 1891 gors (II) 45  (48) 
Meurier, Perroquet mignon  1580, z.j. [1897] behoorte  14  (14) 
Meurier, Magazin de planté  1573, z.j. 1897 halsboei 8  (8) 
Pelegromius, Silva synonymorum  1537–1646, z.j. [1898] opdoen 260  (306) 
Meurier, Propos puerils  1597, z.j. 1899 bescheidenlijk 9  (10) 
Meurier, Formulaire de missives  z.j. 1899 beschikken  5  (5) 
Meurier, Colloques  1557, 1558, z.j. 1900 beurzensnijder 16  (16) 
Servilius, Dict. triglotton  1560 1907 krauwel 68  (112) 
Colloquia et dictionariolum  1630, 1631 1910 inlandsch 24  (27) 
Meurier, t’Samensprekinghen  1567 1912 paaien (I) 199  (237) 
Luython, Dict. en Fr. et Fl.  1555, z.j. 1934 pompe 376  (446) 
Dasypodius, Dict. Latino–Germ.  1546 1938 knor (I) 423  (632) 
Dasypodius, Dict. Germanicolat.   1556, z.j. 1938 koe (I) 595  (794) 
Berckelaer, Dictionarium  1556, z.j. 1938 koekbakker 375  (520) 
Berlai(n)mont, Vocabulare  1536 1940 koomenschap  131  (200) 
Lambrecht, Naembouck  1562 1942 pronken (I) 595  (660) 
Murmellius, Pappa puerorum  1515 1942 agaat (supp.) 297  (369) 
Berlai(n)mont, Vocabulare  1540 1947 afdragen (supp.) 43  (47) 
Sasbout, Dict. Fl.–Fr.  1576, 1579 1947 afdruppen (supp.) 595  (955) 
Colloquia et dictionariolum  1565, 1577 1947 afgunst (supp.) 3  (3) 
Meurier, Dictionaire. Fl.–Fr.  1567, z.j. 1947 puilen (II) 43  (47) 
Curius, Pappa rerum  1541 1947 vaar (VII) 1  (2) 
Curius, Rerum maxime  1538 1948 ajuin (supp.) 165  (183) 
Dasypodius, Dict. Latinogerm.  1557 1948 akkeren (supp.) 2  (2) 
Paludanus, Dictionariolum  1544 1948 recht (II) 338  (459) 
Vocabulare om te leerene Walsch  1520 1949 varken  68  (94) 
Dasypodius, Dict. Latino–Germ.  1536, 1537 1950 vat (I) 6  (6) 
Servilius, Dict. triglotton  1552 1954 arsenicum (supp.) 827  (1388) 
Mussem, Jan van, Rhetorica  1607 1954 refutatie 5  (5) 
Mussem, Jan van, Rhetorica  1553 1956 venerabel (II) 108  (127) 
Apherdianus, Tyrocinium  1552 1960 trekpaard 209  (336) 
Calepinus, Pentaglottos, Dict.  1545, post 1545 1966 vleier 13  (29) 
Brechtanus, In etymologiam  1515 1967 verbieden 167  (191) 
Lambrecht, Naembouck  1546 1968 verbitteren 387  (432) 
Dictionarium tetraglotton  1562 1969 representatie 907  (1620) 
Meurier, Dictionaire Fl.–Fr.  1563 1969 tsamen 64  (90) 
Meurier, Vocabulaire  1557 1969 tsamen 6  (8) 
Meurier, Vocabulaire  1562 1969 tsamen 4  (5) 
Meurier, Vocabulaire  1566 1971 vlucht (I) 1  (1)      
Gallus, Dict. Latinogermanicum  1556 1973 tuit (II) 27  (33) 
Cingularius, Synonymorum  1540 1975 uit 1  (1) 
Berlaimont, Vocabulare   1554 1976 voetbank 1  (1) 
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De eerste zestiende-eeuwse lexicografen die in het WNT als bron worden genoemd, zijn in 
1864 Kiliaan, met het Etymologicum, en Plantijn, met de Thesaurus. De zestiende-eeuwse 
lexicograaf die het laatst zijn intrede doet is in 1973 Gallus. Alleen het Vocabulaire van 
Berlaimont van 1554 en Cingularius’ Synonymorum leveren hierna nog één enkele aanhaling.  
    Gedurende een periode van ruim 110 jaar zijn in het WNT nieuwe lexicografische bronnen 
uit de zestiende eeuw in gebruik genomen. Bekijken we de jaren van eerste vermelding, dan 
blijkt dat lexicografische bronnen niet gelijkmatig verspreid door de jaren heen hun intrede 
deden in de kolommen van het WNT. Nog minder is het zo dat het aanvankelijk wel zeer 
karige lexicografische bronnenbestand in de vroegste WNT-jaren met de grootst mogelijke 
snelheid werd aangevuld.  
    Verdeelt men de periode 1864-1976, een periode van ruim 110 jaar, in tijdvakjes van tien 
jaar en telt men hoeveel lexicografische bronnen uit de zestiende eeuw in elk van deze 
tijdvakjes voor de eerste keer zijn genoemd, dan krijgt men een indruk van de snelheid 
waarmee nieuwe bronnen werden toegevoegd. Alleen het laatste tijdvakje beslaat 13 jaar, 
omdat op de valreep nog twee bronnen werden aangeboord die vrijwel niets aan het WNT 
hebben bijgedragen. Op deze manier onstaat een beeld van de toename van het 
bronnenbestand, zoals gegeven in Tabel 3. 
 
Tabel 3  Nieuwe lexicografische bronnen uit de zestiende eeuw in het WNT  
 
1864 1874 1884 1894 1904 1914 1924 1934 1944 1954 1964 
 t/m  t/m  t/m  t/m  t/m  t/m  t/m  t/m  t/m  t/m  t/m 
1873 1883 1893 1903 1913 1923 1933 1943 1953 1963 1976 
  3   1   3   6   3   0   0   7   10   4   11 
 
Over de toeneming van het aantal lexicografische bronnen uit de zestiende eeuw valt nu het 
volgende op te merken. Het WNT startte in 1864 met het werk van Kiliaan en Plantijn. Hun 
woordenboeken zouden tijdens het ontstaan van het WNT uitputtend worden geraadpleegd. In 
de eerste tien jaar werd daarnaast nog één, evenmin onbelangrijk, werk toegevoegd, namelijk 
Le grand dictionaire François-Flameng van Mellema.  
    In de tweede tien jaar was het alleen de Nomenclator Latinosaxonicus van Chytraeus die 
werd opgenomen in het bronnenbestand, een werk dat weinig aanhalingen opleverde.  
    In het derde decennium werd in gebruik genomen de Nomenclator van Junius, daarnaast 
meerdere uitgaven van Het tresoor der Duytsscher talen van Jan van den Werve. Het werden 
allebei bronnen van gewicht. 
    Tijdens het vierde decennium verschenen in een tijdsbestek van vier jaar, zes nieuwe 
bronnen in de WNT-kolommen. Hiervan zou alleen het werk van Pelegromius, Silva 
synonymorum, belangrijk zijn. De werken van Meurier werden maar weinig aangehaald. Toch 
betekenden ze een beduidende uitbreiding van het lexicografisch bronnenbestand. Het ging 
hier om het Magazin de planté, Le perroquet mignon, Propos puerils, Colloques en 
Formulaire de missives.  
    Na deze krachtsinspanning leverde de periode 1904-1913 niet meer dan drie nieuwe 
bronnen op, maar die zijn wel belangrijk geweest. Dat waren het Dictionarium triglotton van 
Servilius, de t’Samensprekinghen van Meurier, en het anonieme Colloquia et dictionariolum.  
     Mogelijk bestond er op dat moment het idee dat genoeg lexicografisch materiaal uit de 
zestiende eeuw aanwezig was, want het duurde meer dan twintig jaar voor het WNT op dit 
gebied verwees naar nieuwe bronnen. Maar toen vond ook een inhaalslag plaats, met het 
Dictionaire en François et Flameng van Luython, het Dictionarium Latinogermanicum en het 
Dictionarium Germanicolatinum van Dasypodius, het Dictionarium Germanicolatinum van 
Berckelaer, het Vocabulare van Berlai(n)mont, en de Pappa puerorum van Murmellius. Ook 
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het Naembouck van Joos Lambrecht werd in gebruik genomen, zij het nog in de druk van 
1562 in een uitgave van Verdeyen. In de periode 1934-1943 werden zo zeven nieuwe bronnen 
aangeboord, die stuk voor stuk niet onbelangrijk zouden zijn.  
    De grootste aanvulling van het zestiende-eeuws lexicografische bronnenbestand vond 
plaats in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, een periode waarin nieuwe uitgaven van 
historische woordenboeken beschikbaar kwamen. Het decennium 1944-1953 bracht tien 
nieuwe titels, die alle tien in het WNT werden geïntroduceerd in de jaren 1947-1950. Het ging 
hier om het Vocabulare van Berlai(n)mont uit 1540, het Dictionaire Flameng-François van 
Sasbout, het Dictionaire Flamen-François van Meurier, de Rerum maxime vulgarium en de 
Pappa rerum maxime vulgarium van Curius, het Dictionariolum van Paludanus en 
verschillende uitgaven van de Dictionarium Latino-Germanicum van Dasypodius. Daarbij 
kwamen nog twee anonieme werken, de Colloquia et dictionariolum octo linguarum en de 
Vocabulare om te leerene Walsch, Spaensch, ende Vlaemsch van 1520. Het ene werk was 
voor het WNT van meer gewicht dan het andere, maar er waren toch verschillende 
waardevolle bronnen bij.  
    Het decennium 1954-1963 bracht niet meer dan vier nieuwe bronnen. Twee uitgaven van 
de Rhetorica van Jan van Mussem, een werk dat een hoogst interessante woordenlijst bevatte, 
het Dictionarium triglotton van Servilius dat veel bij zou dragen, en het Tyrocinium van 
Apherdianus.  
    De laatste periode waarin nieuwe bronnen werden aangehaald, loopt van 1964 tot en met 
1976. Het bronnenbestand werd met elf werken uitgebreid, namelijk de Pentaglottos van 
Calepinus, drie drukken van de Vocabulaire van Meurier en ook weer een uitgave van zijn 
Dictionaire Flamen-François. Er was het Dictionariolum Latinogermanicum van Gallus bij, 
en wonderlijk genoeg pas in dit laatste decennium het Dictionarium tetraglotton, waar het 
WNT in 1969 voor de eerste keer naar verwees. De oudste uitgave van Lambrechts 
Naembouck, die van 1546, werd in gebruik genomen en bovendien het In etymologiam 
collectarius uit 1515 van Brechtanus. Hierna volgde in 1975 van Cingularius’ Synonymorum 
nog één aanhaling en in 1976 één van Berlaimonts Vocabulaire uit 1554.  
    Het is jammer dat we hier geen scherper en genuanceerder beeld hebben kunnen geven van 
de ingebruikneming door het WNT van de verschillende lexicografische bronnen uit de 
zestiende eeuw. Er is in de loop der jaren te weinig en te onduidelijk aangegeven naar welke 
bron precies, en naar welke druk daarvan, een aanhaling verwees, om meer te kunnen 
concluderen dan hier is gedaan.  
    Er zijn bovendien meer lexicografische werken, en vooral ook meer drukken, als bron 
gebruikt dan hiervoor is beschreven, zoals ook te zien is wanneer men de gegevens in de 
tabellen gaat vergelijken met de overzichtslijst aan het begin van dit artikel. Maar dit is 
hetgeen op overtuigende wijze uit de aanhalingen naar voren is gekomen.  
 
Belangrijke en minder belangrijke bronnen 
 
Hoe vaker een lexicografische bron uit de zestiende eeuw in het WNT is aangehaald, hoe 
groter over het algemeen de betekenis van deze bron voor het WNT zal zijn. In Tabel 4 zijn 
de lexicografische bronnen uit de zestiende eeuw gerangschikt volgens de frequentie van hun 
gebruik, in een volgorde die loopt van meer naar minder treffers. In de vijfde kolom geeft het 
eerste getal het totale aantal treffers van de betreffende bron aan, het tweede getal tussen 
haken het totale aantal aanhalingen van deze bron.  
   Bij de beoordeling van de hier gegeven frequenties moet men wel rekening houden met het 
tijdstip van ingebruikname. Een woordenboek dat pas laat in het WNT verschijnt en dat toch 
enkele honderden treffers oplevert, zou omgeslagen over het hele WNT zeer frequent 
voorkomen. 
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Tabel 4  Bronnen van meer naar minder belang  
 
Auteur / titel bron  datering bron in 

het WNT 
gebruikt 
vanaf          

oudste    
trefwoord 

frequentie  
gebruik 

Kilianus, Dict. Teutonico–Lat., 
Etymologicum 

 1574,1588,1599, 
1605,1642,1777,z.j. 

1864 a (I) 11.566  (20.274) 
 

Plantijn, Thesaurus  1573, z.j. 1864 aalbes 5.873  (10.560) 
Mellema, Dict. promptuaire, 
Le grand Dictionaire Fr.–Fl. 

 1602–1630, z.j. 1872 gaarden 1.409  (1.750) 

Junius, Nomenclator  1567, z.j. 1887 geronnen 1.235  (1.524) 
Dictionarium tetraglotton  1562 1969 representatie 907  (1620) 
Servilius, Dict. triglotton  1552 1954 arsenicum (supp.) 827  (1388) 
Werve, Jan van den, Tresoor der 
Duytsscher talen / Schat der... 

 1552,1553,1608, 
1614, 1774, z.j. 

1889 gijler 651  (793) 

Sasbout, Dict. Fl.–Fr.  1576, 1579 1947 afdruppen (supp.) 595  (955) 
Dasypodius, Dict. Germanicolat.   1556, z.j. 1938 koe (I) 595  (794) 
Lambrecht, Naembouck  1562 1942 pronken (I) 595  (660) 
Dasypodius, Dict. Latino–Germ.  1546 1938 knor (I) 423  (632) 
Lambrecht, Naembouck  1546 1968 verbitteren 387  (432) 
Luython, Dict. en Fr. et Fl.  1555, z.j. 1934 pompe 376  (446) 
Berckelaer, Dictionarium  1556, z.j. 1938 koekbakker 375  (520) 
Paludanus, Dictionariolum  1544 1948 recht (II) 338  (459) 
Murmellius, Pappa puerorum  1515 1942 agaat (supp.) 297  (369) 
Pelegromius, Silva synonymorum  1537–1646, z.j. [1898] opdoen 260  (306) 
Apherdianus, Tyrocinium  1552 1960 trekpaard 209  (336) 
Meurier, t’Samensprekinghen  1567 1912 paaien (I) 199  (237) 
Brechtanus, In etymologiam  1515 1967 verbieden 167  (191) 
Curius, Rerum maxime  1538 1948 ajuin (supp.) 165  (183) 
Berlai(n)mont, Vocabulare  1536 1940 koomenschap  131  (200) 
Mussem, Jan van, Rhetorica  1553 1956 venerabel (II) 108  (127) 
Servilius, Dict. triglotton  1560 1907 krauwel 68  (112) 
Vocabulare om te leerene Walsch  1520 1949 varken  68  (94) 
Meurier, Dictionaire Fl.–Fr.  1563 1969 tsamen 64  (90) 
Junius, Nomenclator  1577 1891 gors (II) 45  (48) 
Berlai(n)mont, Vocabulare  1540 1947 afdragen (supp.) 43  (47) 
Meurier, Dictionaire. Fl.–Fr.  1567, z.j. 1947 puilen (II) 43  (47) 
Gallus, Dict. Latinogermanicum  1556 1973 tuit (II) 27  (33) 
Colloquia et dictionariolum  1630, 1631 1910 inlandsch 24  (27) 
Meurier, Colloques  1557, 1558, z.j. 1900 beurzensnijder 16  (16) 
Meurier, Perroquet mignon  1580, z.j. [1897] behoorte  14  (14) 
Calepinus, Pentaglottos, Dict.  1545, post 1545 1966 vleier 13  (29) 
Meurier, Propos puerils  1597, z.j. 1899 bescheidenlijk 9  (10) 
Meurier, Magazin de planté  1573, z.j. 1897 halsboei 8  (8) 
Chytraeus, Nomenclator  1582–1594 1881 akkermannetje 7  (7) 
Meurier, Vocabulaire  1557 1969 tsamen 6  (8) 
Dasypodius, Dict. Latino–Germ.  1536, 1537 1950 vat (I) 6  (6) 
Mussem, Jan van, Rhetorica  1607 1954 refutatie 5  (5) 
Meurier, Formulaire de missives  z.j. 1899 beschikken  5  (5) 
Meurier, Vocabulaire  1562 1969 tsamen 4  (5) 
Colloquia et dictionariolum  1565, 1577 1947 afgunst (supp.) 3  (3) 
Dasypodius, Dict. Latinogerm.  1557 1948 akkeren (supp.) 2  (2) 
Curius, Pappa rerum  1541 1947 vaar (VII) 1  (2) 
Meurier, Vocabulaire  1566 1971 vlucht (I) 1  (1)      
Berlaimont, Vocabulare   1554 1976 voetbank 1  (1) 
 



 20 

Omdat in bovenstaande tabel van sommige werken de drukken apart zijn opgenomen, van 
andere werken niet, levert dit overzicht een tamelijk ongelijksoortig beeld op. Duidelijker is 
het in dit geval om alle aanhalingen van het werk van één auteur samen te nemen en daarnaast 
de aanhalingen samen te voegen van de diverse drukken van elk anoniem werk. Nog steeds 
geldt voor de resultaten van dit onderzoek: hoe minder uitgesplitst, hoe betrouwbaarder.  
    Tabel 5 laat dus zien hoe dikwijls elke auteur, en elke anonieme bron, in het WNT is 
aangehaald. De bronnen zijn nog eens opgenomen in volgorde van afnemende frequentie. 
 
Tabel 5  Bijdrage per auteur of anoniem werk van meer naar minder belang  
 
Auteur / titel bron  datering bron in het WNT gebruikt vanaf    

           
frequentie  
gebruik 

Kilianus, Dict. Teutonico–Lat., 
Etymologicum 

 1574, 1588, 1599, 1605, 1642, 
1777, z. j. 

1864 11.566  (20.274) 

Plantijn, Thesaurus  1573, z.j. 1864 5.873  (10.560) 
Mellema, Dict. promptuaire, 
Le grand dictionaire Fr.–Fl. 

 1602–1630, z.j. 1872 1.409  (1.750) 

Junius, Nomenclator  1567, 1577, z.j. 1887 1.280  (1.572) 
Dasypodius, Dict. Latino–Germ., 
Dict. Germanicolat. 

 1536, 1537, 1546, 1556, 1557, z.j. 1938 1026  (1434) 

Lambrecht, Naembouck  1546, 1562 1942 982  (1092) 
Dictionarium tetraglotton  1562 1969 907  (1620) 
Servilius, Dict. triglotton  1552, 1560 1907               895  (1500) 
Werve, Jan van den, Tresoor der 
Duytsscher talen / Schat der... 

 1552,1553,1608,1614, 1774, z.j. 1889 651  (793) 

Sasbout, Dict. Fl.–Fr.  1576, 1579 1947 595  (955) 
Luython, Dict. en Fr. et Fl.  1555, z.j. 1934 376  (446) 
Berckelaer, Dictionarium  1556, z.j. 1938 375  (520) 
Meurier, Colloques, Dictionaire 
Fl.–Fr., Formulaire de missives, 
Magazin de planté, Perroquet 
mignon, Propos puerils, 
t’Samensprekinghen,Vocabulaire 

 1557, 1558, 1562, 1563, 1566, 
1567, 1573, 1580, 1597, z.j. 

1897 369  (441) 
 
 

Paludanus, Dictionariolum  1544 1948 338  (459) 
Murmellius, Pappa puerorum  1515 1942 297  (369) 
Pelegromius, Silva synonymorum  1537–1646, z.j. [1898] 260  (306) 
Apherdianus, Tyrocinium  1552 1960 209  (336) 
Berlai(n)mont, Vocabulare  1536, 1540, 1554 1940 175  (248) 
Brechtanus, In etymologiam  1515 1967 167  (191) 
Curius, Pappa rerum, Rerum 
maxime 

 1538, 1541 1947 166  (185) 

Mussem, Jan van, Rhetorica  1553, 1607 1954 113  (132) 
Vocabulare om te leerene Walsch  1520 1949 68  (94) 
Gallus, Dict. Latinogermanicum  1556 1973 27  (33) 
Colloquia et dictionariolum  1565, 1577, 1630, 1631 1910 27  (30) 
Calepinus, Pentaglottos, Dict.  1545, post 1545 1966 13  (29) 
Chytraeus, Nomenclator  1582–1594, z.j. 1881 7  (7) 
Cingularius, Synonymorum  1540 1975 1  (1) 
 
Men kan de omvang vaststellen van het aandeel dat lexicografische bronnen uit de zestiende 
eeuw met elkaar hebben geleverd aan het WNT, door alle treffers uit Tabel 5, en evenzo alle 
aanhalingen, bij elkaar op te tellen. In totaal blijkt het te gaan om 28.172 treffers, met daarin 
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45.377 aanhalingen. Dit zijn aantallen bij benadering, zoals nu langzamerhand wel duidelijk 
zal zijn.  
    Bij Tabel 5 moet nog aangetekend worden dat niet alleen het Dictionarium Teutonico-
Latinum en het daaruit voortgekomen Etymologicum aan Kiliaan worden toegeschreven. Deze 
lexicograaf heeft waarschijnlijk ook een belangrijk aandeel gehad in de samenstelling van het 
Dictionarium tetraglotton, zoals is aangetoond door F. Claes, bij de heruitgave van het 
Tetraglotton in 19721.  
    Als men nu van deze drie woordenboeken de treffers bij elkaar optelt, en vervolgens de 
aanhalingen, dan blijken van alle treffers van zestiende-eeuwse lexicografische werken in het 
WNT er 12.473 geheel of grotendeels voor rekening van Kiliaan te komen, dat is 44%. Van 
alle aanhalingen verwijzen er 21.894 naar het werk van Kiliaan, wat wil zeggen 48%. Het 
aandeel van Kiliaan beslaat dus bijna de helft. Dit onderstreept het belang dat Cornelis van 
Kiel voor het WNT heeft gehad. Het is bijna een wat verontrustend idee dat de invloed van 
één enkele lexicograaf zo groot heeft kunnen zijn.  
    Hierbij dient te worden opgemerkt dat het de politiek van veel WNT-redacteuren is geweest 
om van de oudere woordenboeken minstens Kiliaan aan te halen vanwege zijn gezag. Er 
konden dan wel gegevens van andere lexicografen aanwezig zijn, maar die werden niet altijd 
opgenomen. Zo werd de lexicograaf die als overschrijver werd gezien, vaak weggelaten. 
    Op de bijdrage van Kiliaan volgt in grootte die van de Thesaurus, 10.560 aanhalingen in 
5873 treffers. Hoewel de Thesaurus is bedacht en in 1573 te Antwerpen uitgegeven door 
boekdrukker Plantijn, die verscheidene Nederlandse vertaalwoordenboeken op de markt wilde 
brengen, is daarvan toch, volgens F. Claes, André Madoets de eigenlijke auteur geweest. In de 
inleiding van de fotografische herdruk van 1972 merkt Claes op: ‘Volgens de boekhouding 
van Plantijn was de Thesaurus in hoofdzaak het werk van zijn corrector André Madoets’2.  
    Na de bijdrage van deze Madoets komt als bron voor het WNT het lexicografisch werk van 
E.E.L. Mellema, met 1409 treffers, daarna Hadrianus Junius met de Nomenclator, 1280 
treffers, dan volgt Dasypodius, van wie als laatste meer dan duizend treffers worden gemeld, 
1026 om precies te zijn.  
    De 1620 aanhalingen van het Tetraglotton hebben we hiervoor al toegeschreven aan 
Cornelis Kiliaan. Meer dan duizend aanhalingen werden ook geleverd door J. Servilius met 
zijn Dictionarium triglotton, namelijk 1500, en door Joos Lambrecht met zijn Naembouck, 
1092 aanhalingen.  
    Bijna duizend aanhalingen, 955 in 595 treffers, zijn afkomstig van M. Sasbout, uit het 
Dictionaire Flameng-François. Daarnaast verwijzen er ook tussen de 500 en 1000 
aanhalingen naar het bekende werk van Jan van den Werve, Tresoor/Schat der Duytscher 
talen, naar het Dictionaire en François et Flameng van Luython, en naar het Dictionarium 
Germanicolatinum van Berckelaer.  
    Verder is er nog een aantal lexicografische bronnen waar door het WNT naar wordt 
verwezen in 100 tot 500 aanhalingen. Daar hoort Meurier bij, met een beduidend aantal 
werken van lexicografische aard. Daar hoort Paludanus bij met zijn Dictionariolum, evenals 
Murmellius met de Pappa puerorum, ook de Silva synonymorvm van Pelegromius, het 
Vocabulare van Berlai(n)mont, de Rerum maxime vulgarium van Curius en de Rhetorica van 
Jan van Mussem. De lijst wordt gecompleteerd door Apherdianus’ Tyrocinium en Brechtanus’ 
In etymologiam collectarius van 1515.  
    Zes kleine bronnen besluiten de rij. Het anoniem verschenen Vocabulare om te leerene 
Walsch, Spaensch, ende Vlaemsch, het Dictionariolum Latinogermanicum van Gallus, de 
anonieme Colloquia et dictionariolum, het lexicografisch werk van Calepinus, de 
Nomenclator Latinosaxonicus van Chytraeus, en Cingularius van wie slechts één aanhaling te 
                                                 
1 F.M. Claes, Het Tetraglotton van 1562, ’s-Gravenhage 1972. Deel II, Inleiding: p. 6,7.  
2 F.M. Claes, De Thesaurus van Plantijn van 1573, ’s-Gravenhage 1972. Inleiding: p. 16,17. 
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traceren is. Het precieze aantal treffers en aanhalingen van deze bronnen is hiervoor vermeld 
in Tabel 5.  
 
Treffers zonder jaar en bijzondere aanhalingen   
 
Om te bepalen op welke manier het WNT gebruik heeft gemaakt van lexicografische bronnen 
uit de zestiende eeuw, is het nodig te weten of de aanhalingen van deze bronnen wel of niet 
gedateerd zijn. We hebben daarom een antwoord gezocht op de vraag hoeveel van de treffers 
die elke bron heeft opgeleverd aanhalingen betreffen die niet gedateerd zijn, en indien er 
ongedateerde treffers zijn, hoe groot dan hun percentage is. Men vindt deze gegevens in de 
tweede kolom van Tabel 6.  
    Is minder dan 1% van de treffers ongedateerd, dan wordt dat in de tabel niet vermeld. En 
men dient er rekening mee te houden dat zelfs één treffer zonder jaar al een hoog percentage 
aan ongedateerde treffers tot gevolg kan hebben als een bron heel weinig treffers oplevert. 
    Daarnaast wilden we weten welke functie de aanhalingen hebben in hun context binnen het 
WNT-artikel. Terwijl het totaal aantal aanhalingen al staat vermeld in de tweede kolom van 
Tabel 6, laten de getallen in de drie volgende kolommen zien hoeveel bijzondere aanhalingen 
er zijn. Achtereenvolgens geven deze cijfers weer: 
 
• Hoeveel aanhalingen binnen hun context de oudste aanhaling vormen, zowel onder 

aanhalingen van lexicografische als van niet-lexicografische bronnen.  
• Hoeveel aanhalingen binnen hun context de enige aanhaling vormen, zowel van 

lexicografische als van niet-lexicografische bronnen.  
• Hoeveel aanhalingen verwijzen naar de enige vindplaats, dat is de enige plaats waar het 

betreffende woord in het bronnenmateriaal van het WNT is aangetroffen. 
 
Bij het vaststellen van de oudste aanhaling en van de enige aanhaling is over het algemeen 
niet verder gekeken dan de alinea waarin de aanhaling staat. Gewoonlijk zijn de oudste 
aanhaling en de enige aanhaling achter het hek te vinden. Naar gegevens die elders in het 
artikel voorkomen en die op de resultaten invloed zouden kunnen uitoefenen, is op de  
cd-rom niet gezocht. Een aanhaling die de enige vindplaats vermeldt, kan ook worden 
gevonden op andere plaatsen dan achter het hek, zoals in het eerste gedeelte van het artikel. 
    Is een aanhaling niet gedateerd, dan is af en toe niet vast te stellen of er sprake is van een 
oudste aanhaling. Zijn er dus van een bron veel aanhalingen zonder jaar, dan kan dat het getal 
van de oudste aanhalingen doen dalen. 
 
Tabel 6  Treffers zonder jaar en bijzondere aanhalingen   
De bronnen zijn gerangschikt volgens jaar van eerste verwijzing. 
 
Bron 
auteur, titel, datering in WNT 

 frequentie gebruik, 
treffers zonder jaar 

oudste 
aanhaling 

enige 
aanhaling 

enige 
vindplaats 

gebruikt 
vanaf       

Kilianus, Dict. Teutonico–Lat., 
Etymologicum, 1574, 1588, 1599, 
1605, 1642, 1777, z. j. 

 20.274 aanhalingen 
11.566 treffers  
6.887 treffers z.j. 59% 

 
6262 

 

 
2642 

 
176 

 
1864 

Plantijn, Thesaurus, 1573, z.j.  10.560 aanhalingen 
5.873  treffers 
3.040 treffers z.j. 52%  

 
5200 

 

 
1520 

 
20 

 
1864 

Mellema, Dict. promptuaire, 
Le grand dictionaire Fr.–Fl., 
1602-1630, z.j. 

 1.750 aanhalingen 
1.409 treffers 
286 treffers z.j. 20% 

 
250 

 

 
80 

 
–– 

 
1872 
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Tabel 6  Treffers zonder jaar en bijzondere aanhalingen (vervolg)  
De bronnen zijn gerangschikt volgens jaar van eerste verwijzing. 
 
Bron 
auteur, titel, datering in WNT 

 frequentie gebruik, 
treffers zonder jaar 

oudste 
aanhaling 

enige 
aanhaling 

enige 
vindplaats 

gebruikt 
vanaf       

Chytraeus, Nomenclator,     
1582–1594, z.j. 

 7 aanhalingen, 
7 treffers 
1 treffer z.j. 14% 

 
6 
 

 
–– 

 
–– 

 
1881 

Junius, Nomenclator, 1567, z.j.  1.524 aanhalingen 
1.235 treffers 
462 treffers z.j. 38% 

 
716 

 
106 

 
–– 

 
1887 

Werve, Jan van den, Tresoor der 
Duytsscher talen, Schat der..., 
1552, 1553, 1608, 1614, 1774, z.j. 

 793 aanhalingen 
651 treffers 
124 treffers z.j. 19% 

 
465 

 
113 

 
4 

 
1889 

Junius, Nomenclator, 1577  48 aanhalingen 
45 treffers 

 
24 

 
6 

 
2 

 
1891 

Meurier, Magazin de planté, 
1573, z.j. 

 8 aanhalingen 
8 treffers 
6 treffers z.j. 75% 

 
4 

 
3 

 
–– 

 
1897 

Meurier, Perroquet mignon, 1580, 
z.j. 

 14 aanhalingen 
14 treffers 
12 treffers z.j. 86% 

 
6 

 
1 

 
–– 

 
[1897] 

Pelegromius, Silva synonymorum, 
1537-1646, z.j. 

 306 aanhalingen 
260 treffers 
30 treffers z.j. 12% 

 
102 

 
57 

 
–– 

 
[1898] 

Meurier, Formulaire de missives, 
z.j. 

 5 aanhalingen 
5 treffers 
5 treffers z.j. 100% 

 
3 

 
1 

 
–– 

 
1899 

Meurier, Propos puerils, 1597, 
z.j. 

 10 aanhalingen 
9 treffers 
7 treffers z.j. 78% 

 
5 

 
2 

 
–– 

 
1899 

Meurier, Colloques, 1557, 1558, 
z.j. 

 16 aanhalingen 
16 treffers 
3 treffers z.j. 19%  

 
11 

 
3 

 
–– 

 
1900 

Servilius, Dict. triglotton, 1552, 
1560 

 1500 aanhalingen 
895 treffers 

 
870 

 
123 

 
20 

 
1907 

Colloquia et dictionariolum, 
1630, 1631 

 27 aanhalingen 
24 treffers 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1910 

Meurier, t’Samensprekinghen, 
1567 

 237 aanhalingen 
199 treffers 

 
96 

 
18 

 
–– 

 
1912 

Luython, Dict. en Fr. et Fl., 1555, 
z.j. 

 446 aanhalingen 
376 treffers 
36 treffers z.j. 10% 

 
190 

 
45 

 
–– 

 
1934 

Berckelaer, Dictionarium, 1556, 
z.j. 

 520 aanhalingen  
375 treffers 
20 treffers z.j. 5%           

 
220 

 
30 

 
–– 

 
1938 

Dasypodius, Dict. Germanicolat. 
1556, z.j.  

 794 aanhalingen 
595 treffers 
25 treffers z.j. 4% 

 
422 

 
103 

 
15 

 
1938 

Dasypodius, Dict. Latino–Germ., 
1546 

 632 aanhalingen 
423 treffers 

 
418 

 
30 

 
5 

 
1938 

Berlai(n)mont, Vocabulare, 1536  200 aanhalingen 
131 treffers 

 
110 

 
11 

 
2 

 
1940 

Lambrecht, Naembouck, 1546, 
1562 

 1092 aanhalingen 
982 treffers 

 
491 

 
55 

 
–– 

 
1942 

Murmellius, Pappa puerorum, 
1515 

 369 aanhalingen 
297 treffers 

 
288 

 
24 

 
–– 

 
1942 

Berlai(n)mont, Vocabulare, 1540  47 aanhalingen 
43 treffers 

 
24 

 
4 

 
1 

 
1947 
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Tabel 6  Treffers zonder jaar en bijzondere aanhalingen (vervolg)  
De bronnen zijn gerangschikt volgens jaar van eerste verwijzing. 
 
Bron 
auteur, titel, datering in WNT 

 frequentie gebruik, 
treffers zonder jaar 

oudste 
aanhaling 

enige 
aanhaling 

enige 
vindplaats 

gebruikt 
vanaf       

Colloquia et dictionariolum, 
1565, 1577 

 3 aanhalingen 
3 treffers 

 
1 

 
1 

 
–– 

 
1947 

Curius, Pappa rerum, 1541  2 aanhalingen 
1 treffer 

 
1 

 
–– 

 
–– 

 
1947 

Meurier, Dictionaire. Fl.–Fr., 
1567, z.j. 

 47 aanhalingen 
43 treffers 
4 treffers z.j. 9% 

 
18 

 
3 

 
1 

 
1947 

Sasbout, Dict. Fl.–Fr., 1576, 1579  955 aanhalingen 
595 treffers 

 
360 

 
40 

 
–– 

 
1947 

Curius, Rerum maxime, 1538  183 aanhalingen 
165 treffers 

 
101 

 
12 

 
–– 

 
1948 

Dasypodius, Dict. Latinogerm., 
1557 

 2 aanhalingen 
2 treffers 

 
2 

 
–– 

 
–– 

 
1948 

Paludanus, Dictionariolum, 1544  459 aanhalingen 
338 treffers 

 
249 

 
20 

 
–– 

 
1948 

Vocabulare om te leerene Walsch,  
1520 

 94 aanhalingen 
68 treffers 

 
84 

 
–– 

 
–– 

 
1949 

Dasypodius, Dict. Latino–Germ., 
1536, 1537 

 6 aanhalingen 
6 treffers 

 
3 

 
–– 

 
–– 

 
1950 

Mussem, Jan van, Rhetorica, 
1607 

 5 aanhalingen 
5 treffers 

 
5 

 
–– 

 
–– 

 
1954 

Mussem, Jan van, Rhetorica, 
1553 

 127 aanhalingen 
108 treffers 

 
72 

 
7 

 
2 

 
1956 

Apherdianus, Tyrocinium, 1552  336 aanhalingen 
209 treffers 

 
211 

 
15 

 
–– 

 
1960 

Calepinus, Pentaglottos, Dict., 
1545, post 1545 

 29 aanhalingen 
13 treffers 

 
24 

 
1 

 
–– 

 
1966 

Brechtanus, In etymologiam 
collectarius, 1515 

 191 aanhalingen 
167 treffers 

 
155 

 
4 

 
–– 

 
1967 

Dictionarium tetraglotton, 1562  1620 aanhalingen 
907 treffers 

 
820 

 
90 

 
–– 

 
1969 

Meurier, Dictionaire Fl.–Fr., 
1563 

 90 aanhalingen 
64 treffers 

 
28 

 
7 

 
2 

 
1969 

Meurier, Vocabulaire, 1557  8 aanhalingen 
6 treffers 

 
2 

 
3 

 
–– 

 
1969 

Meurier, Vocabulaire, 1562  5 aanhalingen 
4 treffers 

 
2 

 
–– 

 
–– 

 
1969 

Meurier, Vocabulaire, 1566  1 aanhaling 
1 treffer 

 
1 

 
–– 

 
–– 

 
1971 

Gallus, Dict. Latinogermanicum, 
1556 

 33 aanhalingen 
27 treffers 

 
13 

 
3 

 
–– 

 
1973 

Berlaimont, Vocabulare, 1554   1 aanhaling 
1 treffer 

 
–– 

 
–– 

 
–– 

 
1976 

 
De treffers zonder jaar vormen het eerste, bijzonder belangrijke, onderwerp waarover Tabel 6 
gegevens verstrekt. In de ongedateerde aanhaling wordt dikwijls uitsluitend de naam van de 
auteur gegeven, al dan niet afgekort. Meestal heeft men wel een vermoeden welk werk is 
aangehaald, maar duidelijk is het niet altijd. Een aanhaling als ‘KIL.’ of ‘KILIAAN’, kan 
verwijzen naar het Dictionarium Teutonico-Latinum, maar ook naar het latere Etymologicum. 
Daarentegen lijkt het bij de aanhaling ‘PELEGROM.’ of ‘PELEGROMIUS’ aannemelijk dat zijn 
Silva synonymorum is bedoeld, omdat de bronnenlijsten van het WNT geen ander werk van 
Pelegromius noemen. In beide gevallen is niet te zien om welke druk het gaat. Ook een 
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aanhaling als ‘JUNIUS, Nomencl.’ of ‘JUNIUS, Nomenclator’, laat de geraadpleegde druk in het 
midden, al weten we hier wel welk werk is aangehaald.  
    Illustratief is het geval van Dasypodius, een bron waar herhaaldelijk zonder datering naar is 
verwezen, en van wie de volgende uitgaven zijn gebruikt: 
 
Dictionarium Latino-Germanicum uit 1537 (6 treffers); eerste aanhaling in 1950/1951. 
Dictionarium Latino-Germanicum uit 1546 (423 treffers), eerste aanhaling in 1938. 
Dictionarum Germanicolatinum uit 1556 (570 treffers), eerste aanhaling in 1938.  
 
Alle aanhalingen van Dasypodius zijn door vermelding van het jaar van uitgave bij één van 
deze drie onder te brengen, met uitzondering van 25 aanhalingen die geen jaartal bevatten, en 
die voor het merendeel bestaan uit de simpele verwijzing ‘DASYP.’. De bron Dasypodius is 
zonder datering aangehaald in de treffers die hier volgen. Het jaar waarin het artikel met de 
ongedateerde aanhaling erin voor het eerst werd gepubliceerd, staat voorop: 
 

1896 – Haam (V)   
1938 – Koek,  Koel,     
1939 – Kogel, Kom (I), Komen    
1940 – Koopen, Procureur    
1941 – Kouseband, Profijtelijk, Straat, Straf, Straffen 
1942 – Kop (II), Propoost 
1943 – Pruimeboom 
1947 – Puilen (II), Puist 
1948 – Pulver, Punt (I), Punt (II) 
1949 – Amoom (Supp.), Purper 
1956 – Trapgans 
1960 – Treurlijk 
 

Laten we de eerste aanhaling uit 1896 buiten beschouwing – dat zal een uitzonderlijk geval 
zijn – dan wordt naar Dasypodius zonder datering verwezen in de periode 1938 –1949. 
Daarna nog twee keer, in 1956 en 1960. Het gaat hier, voorzover dat in de aanhalingen in het 
WNT te zien is, om aanhalingen uit een Nederlands-Latijns werk. Dat zou dan Dasypodius’ 
Dictionarium Germanicolatinum van 1556 moeten zijn, dat voor de eerste maal werd 
aangehaald in 1938, in het lemma KOE (I). Dit gegeven komt overeen met wat in het rijtje 
hierboven staat, namelijk dat Dasypodius in 1938 voor de eerste keer ongedateerd werd 
aangehaald, in het lemma KOEK. Op grond van deze overweging kunnen, in dit vrij duidelijke 
geval, de 25 ongedateerde treffers van Dasypodius worden opgeteld bij de treffers van zijn 
Dictionarium Germanicolatinum uit 1556, hetgeen in Tabel 6 ook is gedaan. 
    In afwijking van het voorgaande zijn de meeste ongedateerde aanhalingen niet met enige 
zekerheid toe te schrijven aan een bepaalde druk, ook al zal een uitvoerige studie van de 
lexicografische bron af en toe wat meer licht in de zaak kunnen brengen.  
    Aan een nauwkeurige datering van aanhalingen werd in de beginperiode van het WNT 
weinig belang gehecht, waarschijnlijk overeenkomstig de algemene zienswijze van die tijd. 
Voor sommige bronnen zal het onnodig zijn geacht het jaar van uitgave te vermelden, omdat 
men dacht dat er maar één uitgave van was. Soms was dit inderdaad het geval, zoals 
bijvoorbeeld bij het Magazin de planté uit 1573 van Meurier. Van de 8 treffers uit dit werk 
zijn er 6 niet gedateerd, maar in de praktijk maakte dat weinig uit, want er verscheen voor 
zover bekend nooit een tweede druk1.  

                                                 
1 Claes / Bakema: nr. 1149. 
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    Bekijken we de treffers zonder jaar in Tabel 6, dan hebben juist de bronnen waar vroeg 
naar werd verwezen, al in de negentiende eeuw, veel ongedateerde treffers opgeleverd. Hoe 
later men een bron in gebruik nam, hoe meer men overtuigd was van het nut van datering. 
Steeds meer raakte men bekend met het feit dat de historische woordenboeken opeenvolgende 
drukken kenden die van elkaar konden verschillen. Toch is het niet zo dat in de twintigste 
eeuw geen ongedateerde aanhalingen meer zijn geproduceerd. Dat is hiervoor wel gebleken 
uit het voorbeeld van Dasypodius. Pas in de tweede helft van de twintigste eeuw erkende men 
de absolute noodzaak van datering. Het Dictionarium tetraglotton, in gebruik genomen in het 
jaar 1969, leverde 1620 aanhalingen op, maar geen aanhalingen meer zonder jaartal. 
    Volgens Moerdijk ontbreekt bij woordenboekcitaten vóór 1942 de datering1. Toch zijn er in 
het jaar 1887 al gedateerde aanhalingen van Mellema opgenomen, zij het niet achter het hek, 
in de lemma’s GESCHIEDBOEK, GEWEER en GEWENSCHEN, en het jaar daarop, in 1888, 
vinden we zo’n gedateerde aanhaling achter het hek in GEWIJSDE. Gedateerde aanhalingen 
van de Thesaurus van Plantijn daarentegen vormen voor 1942 een uitzondering, al vindt men 
er in 1887 onder andere al een in GESCHIEDBOEK en GESCHIEDENIS. Ongedateerde 
aanhalingen uit de Thesaurus komen na 1942 inderdaad maar weinig voor en in elk geval niet 
achter het hek. Het schijnt dus per bron wel wat te verschillen. 
  
    De bijzondere aanhalingen vormen het tweede, even belangrijke onderwerp waar  
Tabel 6 gegevens over verschaft. Het gaat hier om de functie van de aanhalingen in hun 
context binnen de artikelen van het WNT. Is de aanhaling de oudste aanhaling, de enige 
aanhaling, of geeft ze een enige vindplaats? Deze drie soorten aanhalingen van bijzondere 
aard hebben één ding gemeen, namelijk het feit dat ze de oudste zijn, zowel onder de 
aanhalingen van lexicografische als van niet-lexicografische bronnen.  
    Het minst gevonden wordt de enige vindplaats, een aanhaling waarin is vermeld dat ze 
verwijst naar de enige plaats waar het betreffende woorden in het bronnenmateriaal van het 
WNT is aangetroffen. Hierbij is voorzichtigheid geboden, aangezien zo’n enige vindplaats 
werd vastgesteld aan de hand van het bronnenmateriaal waarover het WNT beschikte op het 
moment dat het artikel werd geschreven. Hoe later een enige vindplaats is gesignaleerd, hoe 
betrouwbaarder de constatering.  
    De enige aanhaling, zowel van lexicografische als van niet-lexicografische bronnen, die in 
haar eentje moet dienen als bewijsmateriaal voor het betreffende woord, wordt minder 
sporadisch aangetroffen. Gewoonlijk illustreert de enige aanhaling een woord dat in het 
artikel minder belangrijk is, en dat naar de mening van de redacteur met een enkel citaat 
voldoende is geïllustreerd. De enige aanhaling geeft altijd de oudste vindplaats, hetgeen 
verklaart waarom zo’n enkel citaat ontleend kan zijn aan een secundaire bron en niet aan een 
primaire.  
    De bijzondere aanhaling die het meest voorkomt is de oudste aanhaling, zowel onder de 
aanhalingen van lexicografische als van niet-lexicografische bronnen. De oudste aanhaling 
staat voorop achter het hek en wordt per definitie door andere aanhalingen gevolgd. Dat 
gevolg bestaat soms uit één of meer woordenboekaanhalingen. Meestal echter gaat het om één 
of meer woordenboekaanhalingen met daarachter nog één of meer aanhalingen van primaire 
bronnen. Af en toe volgen er helemaal geen woordenboekaanhalingen, maar alleen 
aanhalingen van primair materiaal.  
    Dit alles is niet zonder belang, want wanneer een oudste woordenboekaanhaling vergezeld 
wordt van een literaire aanhaling, dan bevestigt dat in het algemeen de betrouwbaarheid van 
het woordenboek. Dat registreert een woord dat inderdaad in het taalgebruik wordt 

                                                 
1 ‘Zoals bij de gewone citaten ontbreekt ook bij de woordenboekcitaten vóór 1942 de datering’. Moerdijk  
  1994: p. 113.   
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aangetroffen. En als het merendeel der oudste aanhalingen blijkt te worden vergezeld van een 
of meer literaire aanhalingen, dan vergroot dat de waarde van deze aanhalingen. 
    Hoe meer bijzondere aanhalingen een lexicografisch werk heeft opgeleverd, des te 
belangrijker is het als bron voor het WNT, aangezien het kennelijk is gebruikt om het 
primaire materiaal aan te vullen. 
    Aanhalingen die niet tot de bijzondere aanhalingen behoren, zou men ‘gewone 
aanhalingen’ kunnen noemen. Zij zijn in hun context niet de oudste aanhaling, want er wordt 
een oudere gegeven. Zij zijn niet de enige aanhaling, want er zijn meer aanhalingen. Zij 
betreffen niet de enige vindplaats, want zoiets zou zijn vermeld in het WNT. Kortom, de 
gewone aanhalingen hebben hun nut, maar zijn minder uitzonderlijk van karakter.  
   Om van de bijzondere aanhalingen nog wat meer te laten zien, zijn hun aantallen hieronder 
in Tabel 7 nogmaals vermeld, maar nu is al het gebruikte werk van één auteur samengenomen 
en zijn van de anonieme bronnen de gebruikte drukken samengevoegd. Zo wordt duidelijk 
welke bijzondere aanhalingen de auteur, of de anonieme bron, hebben bijgedragen, en 
hoeveel.  
    De vierde kolom vermeldt het aantal oudste aanhalingen van de bron, met daarnaast tussen 
haken het percentage dat deze oudste aanhalingen vormen van het totaal aantal aanhalingen 
van deze bron. Voor de laatste kolom zijn de bijzondere aanhalingen bij elkaar opgeteld, en is 
berekend welk percentage ze vormen van het totale aantal aanhalingen dat door auteur of 
anonieme bron is bijgedragen.  
 
Tabel 7  Bijzondere aanhalingen per auteur of anoniem werk  
 
Auteur / titel 
         van de bron 

datering bron  
in het WNT 

aanhalin-
gen in 
het WNT 

oudste 
aanhaling 

enige  
aanhaling 

enige 
vind-
plaats 

totaal  
bijzondere 
aanhalingen    

Apherdianus, 
Tyrocinium 

 
1552 

 
336 

 
211  (63%)  

 
15 

 
–– 

 
226  67% 

Berckelaer, Diction.     1556, z.j. 520 220  (42%) 30 –– 250  48% 
Berlai(n)mont, 
Vocabulare 

 
1536, 1540, 1554 

 
248 

 
134  (54%) 

 
15 

 
3 

 
152  62% 

Brechtanus,  
In etymologiam 

 
1515 

 
191 

 
155  (81%) 

 
4 

 
–– 

 
159  83% 

Calepinus, 
Pentaglottos, Dict. 

 
1545, post 1545 

 
29 

 
24  (83%) 

 
1 

 
–– 

 
25  86% 

Chytraeus, Nomencl. 1582–1594, z.j. 7 6  (86%) –– –– 6  86% 
Colloquia et 
dictionariolum 

1565, 1577, 
1630, 1631 

 
30 

 
2  (7%) 

 
2 

 
1 

 
5  17% 

Curius, Pappa rerum, 
Rerum maxime 

 
1538, 1541 

 
185 

 
102  (55%) 

 
12 

 
–– 

 
114  62% 

Dasypodius,  
Dict. Latino–Germ.,  
Dict. Germanicolat. 

1536, 1537, 
1546, 1556, 
1557, z.j. 

 
1434 

 
845  (59%) 

 
133 

 
20 

 
998  70% 

Dict. tetraglotton 1562 1620 820  (51%) 90 –– 910  56% 
Gallus, Dict. 
Latinogermanicum 

 
1556 

 
33 

 
13  (39%) 

 
3 

 
–– 

 
16  48% 

Junius, Nomenclator 1567, 1577, z.j. 1572 740  (47%) 112 2 854  54% 
Kilianus,  
Dict. Teutonico–Lat., 
Etymologicum 

1574, 1588, 
1599, 1605, 
1642, 1777, z. j. 

 
20.274 

 

 
6262  (31%) 

 
2642 

 
176 

 
9080  45% 

Lambrecht, 
Naembouck 

 
1546, 1562 

 
1092 

 
491  (45%) 

 
55 

 
–– 

 
546  50% 

Luython, Dict. en 
François et Flameng 

 
1555, z.j. 

 
446 

 
190  (43%) 

 
45 

 
–– 

 
235  53% 
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Tabel 7  Bijzondere aanhalingen per auteur of anoniem werk (vervolg) 
 
Auteur / titel 
         van de bron 

datering bron  
in het WNT 

aanhalin-
gen in 
het WNT 

oudste 
aanhaling 

enige  
aanhaling 

enige 
vind-
plaats 

totaal  
bijzondere 
aanhalingen    

Mellema, Dict. 
prompt., Le grand 
dict. Fr.–Fl. 

 
1602–1630, z.j. 

 
1750 

 
250  (14%) 

 
80 

 
–– 

 
330  19% 

Meurier, Colloques, 
Dictionaire Fl.–Fr., 
Form. de missives, 
Magazin de planté, 
Perroquet mignon, 
Propos puerils, 
t’Samensprekinghen, 
Vocabulaire 

 
1557, 1558, 
1562, 1563, 
1566, 1567, 
1573, 1580, 
1597, z.j. 

 
 

441 
 
 

 
 

176  (40%) 

 
 

41 

 
 

3 

 
 

220  50% 

Murmellius,  
Pappa puerorum 

 
1515 

 
369 

 
288  (78%) 

 
24 

 
–– 

 
312  85% 

Mussem, Jan van, 
Rhetorica 

 
1553, 1607 

 
132 

 
77  (58%) 

 
7 

 
2 

 
86  65% 

Paludanus, Diction. 1544 459 249  (54%) 20 –– 269  59% 
Pelegromius,  
Silva synonymorum 

 
1537–1646, z.j. 

 
306 

 
102  (33%) 

 
57 

 
–– 

 
159  52% 

Plantijn, Thesaurus 1573, z.j. 10.560 5200  (49%) 1520 20 6740  64% 
Sasbout, Dictionaire 
Flameng-François   

 
1576, 1579 

 
955 

 
360  (38%) 

 
40 

 
–– 

 
400  42% 

Servilius, Dict. trigl. 1552, 1560 1500 870  (58%) 123 20 1013  68% 
Vocabulare om te 
leerene Walsch 

 
1520 

 
94 

 
84  (89%) 

 
–– 

 
–– 

 
84  89% 

Werve, Jan van den, 
Tresoor der / Schat 
der Duytsscher talen  

1552, 1553, 
1608, 1614, 
1774, z.j. 

 
793 

 
465  (59%) 

 
113 

 
4 

 
582  73% 

 
 
Oudste aanhalingen 
 
Bij de citaten achter het hek worden gewoonlijk eerst de aanhalingen gegeven van 
lexicografische bronnen, te beginnen bij de oudste, daarna komen aanhalingen van niet- 
lexicografische bronnen, eveneens vanaf de oudste. Als een woordenboekaanhaling de oudste 
is van alle aanhalingen achter het hek, primaire en secundaire, dan verwijst ze naar de oudste 
vindplaats van het woord in het bronnenmateriaal waarover het WNT beschikte op het 
moment dat het artikel werd geschreven.  
    Hierboven in Tabel 7 is te zien, dat van de aanhalingen van lexicografische bronnen uit de 
zestiende eeuw een niet gering percentage behoort tot de oudste aanhalingen. Klaarblijkelijk 
was een van de belangrijkste redenen om deze bronnen aan te halen, dat ze oude, en dikwijls 
oudste vindplaatsen van woorden opleverden.  
    Kiliaan droeg met het Dictionarium Teutonico-Latinum en het Etymologicum aan het WNT 
meer dan 20.000 aanhalingen bij. Daarvan blijken 6.262 aanhalingen, 31%, opgenomen als 
oudste aanhaling. Plantijn leverde met zijn Thesaurus 10.560 aanhalingen, waarvan 5.200 als 
oudste aanhaling, 49%. Het gaat hier om opvallend grote aantallen. Kiliaan en Plantijn 
leverden verreweg de meeste oudste aanhalingen. Het hoogste percentage, 86%, vinden we bij 
Chytraeus met zijn Nomenclator, maar bij hem gaat het om niet meer dan zes oudste 
aanhalingen. Calepinus komt tot 83% met 24 oudste aanhalingen, Brechtanus met zijn In 
etymologiam collectarius tot 81% met 155 oudste aanhalingen, en Murmellius met de Pappa 
puerorum komt met 288 oudste aanhalingen tot 78%.  



 29 

    Het Tetraglotton, pas in gebruik genomen in 1969, leverde desondanks 820 oudste 
aanhalingen op, 51% van alle aanhalingen van dat werk. En dit woordenboek werd toch 
uitsluitend gebruikt gedurende een periode waarin het WNT de beschikking had over het 
totale bronnenbestand. Het was dus zeker niet uit gebrek aan bronnen dat in het Tetraglotton 
zoveel oudste vindplaatsen werden aangetroffen. De overige aantallen en percentages van 
oudste aanhalingen vindt men vermeld in de vierde kolom van Tabel 7.  
    Hieronder volgen drie voorbeelden van oudste aanhalingen, die verwijzen naar Berckelaers 
Dictionarium Germanicolatinum uit 1556. Dit werk heeft 520 aanhalingen opgeleverd, 
waarvan 220 oudste aanhalingen. Relatief gezien is dat veel, 42%. Boven elk voorbeeld is het 
trefwoord van het artikel vet vermeld, daaronder volgt een fragment uit het artikel, gekopieerd 
van de cd-rom (en vergeleken met het grafische WNT).  
    In het eerste voorbeeld staat de aanhaling van Berckelaer als oudste aanhaling voorop 
achter het hek, in de vorm van een vermelding. In het tweede voorbeeld is de oudste 
aanhaling als literair citaat achter het liggend streepje geplaatst bij de primaire bronnen. In het 
derde voorbeeld wordt de oudste aanhaling uit Berckelaer, een woordenboekcitaat, gevolgd 
door drie vermeldingen uit ander lexicografisch werk: 
 
Vervulling 
— Vervulling doen, genoeg zijn resp. een groep pers. aanvullen (als vert. van lat. 
sufficere). || BERCKELAER V v vº [1556]. DE GROOT, Inl. Ii 2 vº [ed. Haarlem, 1631]. 
Sufficere, vervulling doen, genoeg sijn, KOERBAGH, Wdb. Regten 224 [1664].  
Zuurlijk 
a) Op een wijze die blijk geeft van een onvriendelijke, onwelwillende, norsche gezindheid of 
stemming. || HANNOT-V. HOOGSTR. [1704]. BINNART-DE WILDE [1719]. — Hy sach my suerlijcken 
aen, hy toenden my een wreet ghesicht, BERCKELAER R iij rº a [1556]. Suerlick sien, oft suer 
sien, PLANT. [1573].  
Turf (I) 
— Turfmijt (4), stapel turf. || Torfmite als eenen hoop torfs, Meta cespitum, BERCKELAER 
[1556]. BOMHOFF [1857]. CORN.-VERVL. 2270 [1906]. DE BONT [1958]. — 
 
Enige aanhalingen 
 
Een enige aanhaling kan men beschouwen als een bijzonder soort oudste aanhaling. De 
aanhaling staat niet alleen als oudste op de eerste plaats achter het hek, maar er volgt geen 
enkele andere aanhaling op, literair noch niet-literair. Vooral in de betekenisafdeling van een 
minder belangrijk woord dat in een onderafdeling van het hoofdwoord wordt behandeld, zoals 
een afleiding of een samenstelling, is nogal eens met de woordenboekaanhaling volstaan.  
    De categorie ‘enige aanhaling’ ligt dicht bij de ‘enige vindplaats’. Bij de enige aanhaling 
kan ook sprake zijn van afwezigheid van ander materiaal, zonder dat het expliciet wordt 
vermeld. Het is de vraag of een redacteur maar één woordenboekaanhaling opneemt, en 
verder niets, als er nog ander materiaal beschikbaar is.  
    Tabel 7 laat zien hoe Kiliaan met het Dictionarium Teutonico-Latinum en het 
Etymologicum de meeste enige aanhalingen heeft opgeleverd, ruim 2600. Op hem volgt 
Plantijn met de Thesaurus, waaruit er ruim 1500 afkomstig zijn. Verder zijn meer dan 
honderd enige aanhalingen ontleend aan het Dictionarium Latinogermanicum en het 
Dictionarium Germanicolatinum van Dasypodius (samen 133), het Triglotton van Servilius 
(123), het bastaardwoordenboek van Van den Werve (113) en de Nomenclator van Junius 
(112). Het Dictionarium tetraglotton levert 90 enige aanhalingen op. De overige, kleinere, 
aantallen zijn in Tabel 7 terug te vinden.  
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    Van de Nomenclator van Junius volgen hier drie voorbeelden van enige aanhalingen. Men 
lette op de ongelijke manier waarop naar de bron is verwezen:  
 
Kich 
2) Moeilijke, benauwde ademhaling. || Asthma. ... AL. Keiche. B. Kich. G. Difficulté d'haleine 
vehemente, JUNIUS, Nomencl. 299 b. 
Winkel (I) 
— Winkelbreker, inbreker in een winkel. Sinds lang veroud. || Directarij .... Einsteiger. 
Huysenbeclimmers, winckelbreeckers, dieuen by nachte. Larrons de nuict. Ladri di notte. 
Ladrones de noche, JUNIUS, Nomencl. 549 a [1567].  
Griek (I) 
α) Afgeleefd man, oude suffer. || Senecio ... Een versuften ouden grieck, JUNIUS, Nomenclator, 
uitg. 1577, 13 b. 
 
Enige vindplaatsen 
 
Soms is een woord – ook wel eens een afwijkende woordvorm, of een ongewone 
woordbetekenis – maar één enkele keer aangetroffen in het bronnenmateriaal van het WNT. 
Dat feit wordt in het WNT-artikel vaak meegedeeld en geïllustreerd door de aanhaling van 
deze ‘enige vindplaats’. De constatering dat hier sprake is van een hapax, een slechts eenmaal 
aangetroffen woord, hoort uiteraard weer bij het moment van vervaardiging en bij het 
bronnenmateriaal waarover het WNT op dat moment de beschikking had. Naar zulke enige 
vindplaatsen wordt nogal eens met argwaan gekeken, óók in het WNT zelf. Heeft het woord 
wel echt bestaan? 
     Bevindt de enige plaats waar een woord ooit is aangetroffen, zich in een lexicografisch 
werk, dan rijst des te meer de vraag of het woord werkelijk tot de taal heeft behoord. In een 
meertalig woordenboek kan het zijn ontstaan door al te getrouwe vertaling vanuit een 
vreemde taal naar het Nederlands. Die vertaling kan dan wel begrijpelijk zijn en Nederlands 
aandoen, maar komt soms in de levende taal niet voor.  
    Ernstiger nog is het probleem dat het materiaal waaruit woordenboeken zijn samengesteld 
menigmaal is verzameld uit andere lexicografische werken. Het is dikwijls van her en der bij 
elkaar gesprokkeld, gecombineerd, bewerkt en aangevuld tot een nieuw lexicografisch werk 
ontstond. Is eenmaal in een woordenboek een niet-bestaand woord opgenomen, dan is de kans 
levensgroot dat het vroeg of laat in een ander woordenboek terechtkomt.  
    Zo’n niet-bestaand woord kan een eigen leven gaan leiden in het land der lexicografen, die 
het ten langen leste als ‘spookwoord’ zullen herkennen en verbannen. Niet zelden proeft men 
in het WNT achterdocht ten aanzien van de bijzondere vondeling die het desondanks niet 
onvermeld wil laten.  
    Bij een enige vindplaats kan ook sprake zijn van een opmerkelijke woordbetekenis, zoals 
hieronder in het voorbeeld VOOR (II), of van een afwijkende woordvorm, zoals in het 
voorbeeld SPONGIE (III) te zien is: 
 
†Spongie (III) 
 znw. vr. Twijfelachtige, eenmaal vermelde vorm naast Slonsje, dievenlantaarn. || Spongie. 
Laterna spongiosa, foraminosa, fistulosa. vulgo absconsa, KIL. 
Wond (I) 
— Wondlitteeken. Ongewoon en eenmaal aangetroffen. || Wondtlitteecken, Cicatrix, DASYP. 
[1556].  
Vandaar: wondmeesterij, chirurgie. Eenmaal aangetroffen. || Wondt meesterie, Chirurgia, 
DASYP. [1556].  
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Voor (II) 
— Incidenteel met een meer ‘instrumenteel’ karakter: door middel van —. || Lof eere ende 
danckbaerhede Si gode den vader in des hemels stede Die ons voor Christum heeft verlost, V. 

BERLAINMONT K vi rº [1536]. 
Zilver (I) 
— Zilverschaal. 1º. Schaal van zilver, zilveren schaal(tje). Uitsl. in het aangeh. wdb. || 
Siluerschale, tasse d'argent, MEURIER [1563 → 1567]. 
 
Percentage bijzondere aanhalingen 
 
Voor de cijfers in de laatste kolom van Tabel 7 is per bron het aantal oudste aanhalingen, 
enige aanhalingen en enige vindplaatsen bij elkaar opgeteld. Berekent men per bron welk 
percentage van het aantal aanhalingen de bijzondere aanhalingen vormen, dan is een 
opvallend hoge uitkomst het resultaat, want voor 69% van alle bronnen is dat meer dan 50%.     
    Het hoogste percentage bijzondere aanhalingen, 89%, hoort bij het Vocabulare om te 
leerene Walsch, Spaensch, ende Vlaemsch. Dat is niet zo vreemd, aangezien het werk al vroeg 
verscheen, in 1520. Ook Murmellius, met zijn Pappa puerorum uit 1515, eveneens een heel 
vroeg werk, levert 85% aan bijzondere aanhalingen, en Brechtanus met zijn In etymologiam 
collectarius uit hetzelfde jaar ligt daar met 83% nauwelijks onder. 
    Natuurlijk is de ouderdom van een bron niet het enige element dat telt. Minstens zo 
belangrijk is de hoedanigheid ervan, waardoor er al dan niet ongewone woorden, vormen en 
betekenissen in worden gevonden die behoren tot de Nederlandse taalschat. Zo levert het 
werk van Calepinus, van 1545 en daarna, ook 86% aan bijzondere aanhalingen op. En het 
hoge percentage dat Het tresoor / Den schat der Duytscher talen van Jan van den Werve 
oplevert, 73%, zal zeker meer te danken zijn aan de bijzondere kwaliteiten van dat werk dan 
aan de verschijningsjaren van de geraadpleegde uitgaven, die lopen van 1552 tot 1774.  
    Het laagste percentage bijzondere aanhalingen, 17%, levert het Colloquia et dictionariolum 
septem/octo linguarum, uit de jaren 1565-1631. Van dit werk zijn vrijwel steeds zeventiende-
eeuwse uitgaven gebruikt. Het op één na laagste percentage bijzondere aanhalingen, 19%, 
wordt gevonden bij Mellema, voor aanhalingen van zijn Dictionaire promptuaire Françoys, 
Dictionaire ou promptuaire François-Flameng, en Le grand dictionaire François-Flameng. 
Hoewel de eerste uitgave van Mellema’s werk op de bronnenlijsten dateert van 1589, zodat 
het nog tot het lexicografisch werk van de zestiende eeuw kan worden gerekend, heeft het 
WNT zelf in hoofdzaak geput uit uitgaven van de jaren 1602-1630, van de zeventiende eeuw 
dus. Percentages van 17% of 19% aan bijzondere aanhalingen zijn voor zestiende-eeuws 
lexicografisch werk uitzonderlijk laag, zoals in Tabel 7 te zien is.  
 
De vijf verschillende soorten woordenboekaanhalingen 
 
Zoals uit de eerder gegeven voorbeelden is gebleken, vertonen de aanhalingen van 
lexicografisch werk onderling grote verschillen wat betreft omvang, opbouw, en 
samenstellende elementen. De aanhaling kan bestaan uit één enkel woord, en dat zelfs 
afgekort, maar ook uit een uitvoerig citaat dat in de WNT-kolommen ettelijke regels in beslag 
neemt. Het citaat kan eentalig zijn, maar meertaligheid komt evengoed voor. Het woord waar 
het om gaat, kan aan het begin van het citaat staan, maar ook op elke andere plaats in het 
citaat. Op het gebied van de woordenboekaanhaling is niets onmogelijk.  
     Men kan de woordenboekaanhalingen aan de hand van hun interne structuur indelen in vijf 
verschillende soorten. Dat zijn: de vermelding, het woordenboekcitaat , het 
woordenboekcitaat , het literair citaat, en de overige aanhaling. 
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De vermelding 
 
De meest simpele woordenboekaanhaling, maar ook de minst zeggende, is de vermelding. 
Moerdijk omschrijft de vermelding als ‘de loutere verwijzing naar een bepaalde vindplaats 
van een woord’1. Ik veronderstel dat het daarbij ook om de verwijzing naar een woordvorm 
kan gaan of naar een bepaalde woordbetekenis. Dat vermeldingen meer of minder volledig 
kunnen zijn, is in dit artikel wel gebleken. De ideale vorm zou zijn: auteur + titel + jaar van 
uitgave, maar dat komt zelden voor. Gewoonlijk is hiervan slechts vermeld wat door de 
redacteur noodzakelijk werd geacht, waarbij na 1942 meestal het jaartal.  
    Ter illustratie volgen hier vijf voorbeelden. De eerste vermelding, van Kiliaan, bestaat uit 
niet meer dan een afgekorte auteursnaam. In het tweede voorbeeld twee vermeldingen, met 
auteursnaam en datering. Bij Luython is daarin wel een pagina gegeven, maar niet de titel van 
de bron, hetgeen veel vaker gebeurde. In het derde voorbeeld bevat de vermelding van het 
Tetraglotton titel, paginanummer en datering. Als vijfde nog een voorbeeld uit een lemma 
beginnend met de letter Z, dus geproduceerd in 1996, waarin alle woordenboekaanhalingen 
achter het hek, ook de vermeldingen van Plantijn en Kiliaan, nauwkeurig van een jaartal zijn 
voorzien: 
 
Beer (II) 
Samenst. In de bet. 1). Beerbig (zie ald.); beervarken, beer (KIL.); 
Vogel 
— Vogelhuis. 1º. Vogelkooi, volière. || LUYTHON 4 c [1555]. MEURIER [1557 →]. 
Uitk- 
— Uitknagen, knagend uithollen, kartelen. || Dict. Tetragl. 109 a [1562]. V. DALE [1872]. 
Hergaan 
bedr. en onz. onreg. st. ww. Mnl. hergaen. Van Gaan met her- (I, 1 of 2) en 6). 
1) Bedr. — Iets herhalen (PLANT.; KIL.);  
Zorgelijk  
α) In het alg. || Periculosus .... Perilleux, Dangereux. Periculoes, Sorcghelick, Dict. Tetragl. 
226 b [1562]. PLANT. [1573]. KIL. [1588]. AGRON en LANDRÉ [c. 1813]. JOOS [1900]. MAASEN en 
GOOSSENS [c. 1900]. — 
 
Woordenboekcitaten  en  
 
Woordenboekcitaten zijn, in de woorden van Moerdijk, ‘citaten uit woordenboeken, 
encyclopedieën e.d. die bestaan uit een trefwoord en een betekenisdefinitie’2. Binnen het 
WNT wordt onderscheid gemaakt tussen woordenboekcitaten waarin het behandelde woord 
als trefwoord voorop staat, hier aangegeven met , en woordenboekcitaten waarin het 
behandelde woord zich in het tweede deel van het citaat bevindt, hier aangegeven met .  
    Het doel van het woordenboekcitaat  is deels aan te geven dat het woord in een bepaald 
jaar in een woordenboek voorkwam, en deels de definitie van dat woordenboek van het 
behandelde woord te gebruiken ter ondersteuning of als extra informatie. Is bijvoorbeeld het 
woordenboek een bastaardwoordenboek, dan zegt dat iets over de status van het 
overeenkomstige woord. Gaat het om een meertalig woordenboek met een vreemde taal als 
brontaal, dan zou het WNT in uitzonderlijke gevallen het vreemde woord zelfs abusievelijk 
als Nederlands woord hebben kunnen overnemen, zoals is gedaan met Asyndeton.  

                                                 
1 Moerdijk 1994: p. 96. 
2 Moerdijk 1994: p. 96. 
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    Het doel van het woordenboekcitaat  is eveneens het voorkomen van het woord in een 
bepaald woordenboek en in een bepaald jaar te registreren, maar de definitie speelt een 
minder belangrijke rol. Komt een aanhaling uit het verklarende deel van het artikel dan zal het 
meestal gaan om een bestaand Nederlands woord, maar er is daarbij het gevaar, zeker als er 
sprake is van een synoniemendefinitie, dat het woord slechts een gelegenheidswoord is dat 
nooit werkelijk is gebruikt, bijvoorbeeld een vertaling van het vreemde trefwoord. 
    Wat betreft de lexicografische werken uit de zestiende eeuw die het WNT als bron heeft 
gebruikt, moet worden opgemerkt dat meestal sprake is van meertalige woordenboeken. De 
‘definitie’ van het woord is in dat geval soms niet meer dan een synoniem van het trefwoord 
in een andere taal, bedoeld als vertaling en niet als definitie. Dit gegeven beperkt de waarde 
van het onderscheid tussen woordenboekcitaat  en woordenboekcitaat  wel enigszins.  
    Hier komt bij dat in citaten uit veeltalige woordenboeken één of meer talen kunnen zijn 
geschrapt, ter wille van de beknoptheid. Het is dan wel eens min of meer toevallig in welk lid 
van het woordenboekcitaat het behandelde woord te vinden is, namelijk wanneer die positie 
een gevolg is van weglating door de redacteur, en niet van de plaats die het woord in het 
oorspronkelijke woordenboekartikel innam.  
    Bovendien, staat in een veeltalig woordenboekcitaat het betreffende woord tussen een 
eerste en een derde deel in, dan zou men het soms in combinatie met het eerste gedeelte 
kunnen kenmerken als woordenboekcitaat  en in combinatie met het derde gedeelte als 
woordenboekcitaat , omdat de functie van de nevengeschikte synoniemen in de 
verschillende talen dezelfde is. 
    Ondanks deze bezwaren, die zeker niet van toepassing zijn op elk citaat uit een meertalig 
woordenboek, hebben wij de woordenboekcitaten toch verdeeld in groep  en groep , al 
naar gelang het behandelde woord in het eerste deel van het citaat te vinden was of pas 
daarna. Dit onderzoek betrof nu eenmaal zowel eentalige als meertalige lexicografische 
bronnen, waarvan we de aanhalingen op overeenkomstige wijze moesten classificeren om het 
gebruik van de verschillende bronnen met elkaar te kunnen vergelijken. Voor 
woordenboekcitaten uit ééntalige woordenboeken, zoals het werk van Jan van den Werve, en 
de woordenlijst uit de Rhetorica van Jan van Mussem, is het onderscheid tussen  en  
echter meestal van meer betekenis dan voor woordenboekcitaten uit meertalige 
woordenboeken. Bij het raadplegen van de cijfers in Tabel 8 dient men daar rekening mee te 
houden. 
    Hieronder volgen nu eerst vier voorbeelden van het woordenboekcitaat . Zoals te zien is 
heeft de onderscheiding met  voor de eerste twee woordenboekcitaten meer zin dan voor de 
volgende twee: 
 
Anatomie (Supp.) 
b) Als handeling: het ontleden, sectie. || Anatomie, een versnijdinge alsmen des menschen lijf 
vanden anderen snijdt, dat men alle die aderen ende inghewant besien mach, V. D. WERVE B i rº 
[1553].  
*Asyndeton, (Supp.) 
Spraak- en stijlkundige term. Weglating van verbindingswoorden tusschen nevengeschikte 
zinnen of leden van opsommingen. || Asyndeton ..., Alsmen diuersche redenen sonder 
coniunctien wt spreect, SERVILIUS, Dict. trigl. E 8 rº [1552].  
Vliegen 
I) Zich van nature met daartoe bestemde organen door de lucht voortbewegen. || Vlieghen 
voller, V. BERLAIMONT K ij vº a [1536].  
Trompetten 
1) (Onz.) Op een trompet blazen, een of meer trompetten tot klinken brengen, inz. bij wijze 
van signaal. || Trompetten, Canere tuba. Clangere, DASYP. [1556] 
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Vervolgens worden vier voorbeelden gegeven van het woordenboekcitaat . Opnieuw is de 
onderscheiding met  in het ene voorbeeld zinvoller dan in het andere. Als het over 
woordenboekcitaten gaat uit de zestiende eeuw, zou men de onderscheiding met  het beste 
kunnen uitleggen als niet behorend tot , dus het betreffende woord niet als trefwoord op de 
eerste plaats.  
    In het voorbeeld uit HANDBUSSEL is te zien hoe ‘hant-bussel’ niet als trefwoord op de 
eerste plaats staat, zodat wij het hebben ingedeeld bij de woordenboekcitaten . Samen met 
de betekenisdefinitie die erop volgt, zou men het woord echter ook als woordenboekcitaat  
kunnen beschouwen, hetgeen hier dus niet is gedaan. In het voorbeeld uit het lemma VLIEGEN 
staat achter het hek eerst een woordenboekcitaat , daarop volgt een woordenboekcitaat . 
In het voorbeeld uit PUNDER is goed te zien hoe de functie van de vier opeenvolgende 
woorden in het woordenboekcitaat uit Berckelaer vrijwel dezelfde is: 
 
Handbussel 
znw. m., mv. -s. Hd. handbüschel. Uit Hand in de bet. I, I) en Bussel (zie ald.). Handvol; 
thans verouderd. || Manipule, ... een hant vol, een hant-bussel, soo veel als een maeyer met 
den hant grijpen mach, V. D. WERVE, Schat, 89 b  
Vliegen 
I) Zich van nature met daartoe bestemde organen door de lucht voortbewegen. || Vlieghen 
voller, V. BERLAIMONT K ij vº a [1536]. Niti alis, Vliegen, SERVILIUS, Dict. Trigl. 
Tsamen 
— Tsamennaaien (SAMEN-: O.-I. e. W.-I. Voyag. 1, 14 d). || Consuo ..., te samen nayen) 
couldre l'vng a l'autre, CALEPINUS [1545]. 
— Tsamenrollen (SAMEN-: VALENTIJN, O.-I. III, 238 b). || Conglobo ..., zu samen hauffen) te 
samen rollen) entosser en vng rond, CALEPINUS [1545]. 
Punder 
Zie PONDER (III) en nog het volgende.||Vnser, Punder, Statera, Libella, BERCKELAER V viij a.  
 
Literair citaat 
 
Citaten zijn volgens Moerdijk ‘afgebakende tekstpassages met het betreffende woord in zijn 
context, gehaald uit de bronnen van het Woordenboek. Ze worden ook wel literaire citaten 
genoemd’1. Moerdijk meent dat de laatste benaming onzuiver is omdat veel van deze citaten 
afkomstig zijn uit niet-literaire bronnen, zoals in ons geval lexicografisch werk van de 
zestiende eeuw. Persoonlijk lijkt de term ‘literair citaat’ me juist verhelderend, omdat eruit 
blijkt hoe niet-literaire bronnen gebruikt kunnen worden als primaire bronnen en literaire 
citaten kunnen opleveren.  
    ‘Het betreffende woord in zijn context’ ontmoeten we in velerlei gedaanten in de literaire 
citaten van het WNT. Er kan sprake zijn van een woordgroepje, of van een complete zin, of 
van een tekstpassage die tevens de betekenis van het woord toelicht. Omvangrijke en fraaie 
citaten komen we tegen, ook uit de bronnen waarmee wij ons bezighouden, die oud zijn en 
daardoor des te meer uitzonderlijk materiaal kunnen bevatten. 
    Wordt een woordenboek gebruikt als primaire bron en wordt er een literair citaat aan 
ontleend, dan hoort dat citaat thuis achter de liggende streep, bij de de aanhalingen van 
primaire bronnen. Maar in de geschiedenis van het WNT is dat beleid niet steeds gevolgd. 
Literaire citaten uit lexicografisch werk komt men ook tegen bij de aanhalingen van 
secundaire bronnen. Voorbeelden van literaire citaten zijn:  

                                                 
1 Moerdijk 1994: p. 96. Met ‘het Woordenboek’ is hier het WNT bedoeld. 
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Verhuren 
 — Ic ian van berlaimont kenne ende lijde verhuert te hebben Peeter van marscalck een huys 
geleghen Tantwerpen op die merckt, V. BERLAINMONT f iij vº [1536].  
Twijfelachtig 
— Bep.: dubbelzinnig; polyinterpretabel. || Een ghescrifte mach wesen twijfelachtich by dien 
datment in tween oft meer manieren trecken ende verstaen mach, V. MUSSEM Fiiij vº [1553]. 
Uitpersen 
— Vinacea, Sloesteren vande druuen, ende tgeint datter blijft naer dat den wijn wtgheperst es, 
PALUDANUS 30 c [1544].  
Vergadering 
Examen apium. Eenen zwarm, oft vergaderijnghe van bien, PALUDANUS 17 a [1544]. 
 
Overige aanhalingen 
 
Zoals gezegd zijn de aanhalingen van lexicografisch werk in het WNT dikwijls ongelijk van 
opbouw. Daarnaast hebben de woordenboekaanhalingen in de beginperiode van het WNT nog 
niet zo’n welomschreven samenstelling als in later jaren. Het valt daarom te verwachten dat 
onregelmatig gevormde aanhalingen vooral zullen verwijzen naar woordenboeken waar al in 
de allervroegste periode van het WNT gebruik van werd gemaakt, met name het werk van 
Kiliaan en de Thesaurus van Plantijn. Zoals zal blijken uit de gegevens in Tabel 8, is dat 
inderdaad het geval.  
    Onregelmatigheid van de aanhalingen werd in de hand gewerkt door de uiteenlopende 
plaatsen waar aanhalingen werden toegepast, plaatsen die ze een afwijkende functie konden 
verlenen. Achter het hek was de functie duidelijk en was de vorm van 
woordenboekaanhalingen regelmatiger dan bijvoorbeeld in een etymologische toelichting aan 
het begin van het artikel.  
    Meestal was het tijdens ons onderzoek, ondanks allerlei onregelmatigheden en afwijkingen 
van het geëigende patroon, toch wel mogelijk de woordenboekaanhalingen onder te brengen 
bij het rijtje van vier: vermelding, woordenboekcitaat , woordenboekcitaat , literair citaat. 
Soms echter lukte dat niet, vooral niet bij aanhalingen van Kiliaan en van de Thesaurus.  
    Dergelijke niet nader onder te brengen aanhalingen zijn verzameld in een aparte groep, als 
‘overige aanhalingen’. Toch is deze term minder vaag dan het lijkt, want gewoonlijk, maar 
niet altijd, is zo’n aanhaling nog wel te typeren als ‘vermelding + opmerking’. Men noemt 
dan de bron in de redactionele tekst zonder eruit te citeren, en laat deze verwijzing vergezeld 
gaan van een opmerking. Dit gebeurde vooral in de oude delen, toen men nog niet zo 
systematisch citeerde uit de oude woordenboeken, maar ze wel degelijk raadpleegde. 
Hieronder van de ‘overige aanhalingen’ enkele voorbeelden: 
 
Achteraan 
Het woord komt bij PLANT., KIL en de Staten-overzetters nog niet voor. 
Glad 
Ook bij ons bewijzen de vormen met t, tt (PLANT., KIL., DE BO) misschien Hoogduitschen 
invloed. 
Oorkonden 
De oorspronkelijke beteekenis wordt zelfs door PLANTIJN niet meer vermeld; 
Poelen (II) 
De omschrijving bij PLANTIJN wijst er op dat hij heeft gedacht aan een afl. van Poel (I). 
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Raphoen 
 — RAAPHOEN —, znw. onz. Een woord dat in alle wdb. van PLANT. en KIL. tot V. DALE en KUIPERS 
staat opgeteekend, maar waarvan het bestaan in het ndl. toch schimmig blijft. 
Rimpel 
In het Mnl. komen ook voor: rompel, rumpel (nog thans in dialecten bekend) en rumpe; PLANT. 
geeft rimpel en rumpel; KIL. rimpe, rimpel en rompel, 
 
De vijf verschillende soorten aanhalingen zijn terug te vinden in de tabel die hier volgt. Tabel 
8 vermeldt in de eerste kolom de auteur van de bron indien bekend, de bron zelf, en de 
aangehaalde drukken. In de tweede kolom staat het totale aantal aanhalingen van de bron. In 
de kolommen daarachter is te zien hoeveel van deze aanhalingen behoren tot 
achtereenvolgens de vermelding, het woordenboekcitaat , het woordenboekcitaat , het 
literair citaat, en de overige aanhaling.  
 
Tabel 8  Verschillende soorten aanhalingen per bron  
De bronnen zijn gerangschikt volgens jaar van eerste verwijzing. 
 
Bron 
auteur, titel, 
datering in WNT 

 totaal 
aantalaan-
halingen 

vermel-
ding 

woorden-
boekcitaat 
      

woorden-
boekcitaat 
      

literair 
citaat 

overige 
aanhaling 

bron 
gebruikt 
vanaf 

Kilianus, Dict.Teuto-
nico-Lat., Etymolog., 
1574, 1588, 1599, 
1605, 1642, 1777, z.j.  

  
20.274 

aanhalingen 
 

 
 

3072  
 

 
 

13.072  
 

 
 

–– 
 

 
 

1135  
 

 
 

2995  

 
 

1864 

Plantijn, Thesaurus, 
1573, z.j. 

 10.560 
aanhalingen 

 
1900  

 
5360  

 
–– 

 
2640  

 
660 

 
1864 

Mellema, Dict. 
prompt., Le grand 
dictionaire Fr.–Fl., 
1602-1630, z.j. 

  
1.750 

aanhalingen 

 
 

910 

 
 

560 
 

 
 

20 
 

 
 

160 
 

 
 

100 
 

 
 

1872 

Chytraeus, Nomencl.,  
1582–1594, z.j. 

 7 
aanhalingen 

 
1 

 
–– 

 
4 

 
–– 

 
2 

 
1881 

Junius, Nomenclator, 
1567, z.j. 

 1.524 
aanhalingen 

 
184 

 
87 

 
784 

 
397 

 
72 

 
1887 

Werve, Jan van den, 
Tresoor/Schat  der 
Duytsscher talen, 
1552, 1553, 1608, 
1614, 1774, z.j. 

  
793 

aanhalingen 
 

 
 

77 

 
 

311 

 
 

226 

 
 

145 

 
 

34 

 
 

1889 

Junius, Nomenclator, 
1577 

 48 
aanhalingen 

 
10 

 
5 

 
26 

 
7 

 
–– 

 
1891 

Meurier, Magazin de 
planté, 1573, z.j. 

 8 
aanhalingen 

 
–– 

 
–– 

 
8 

 
–– 

 
–– 

 
1897 

Meurier, Perroquet 
mignon, 1580, z.j. 

 15  
aanhalingen 

 
1 

 
–– 

 
–– 

 
12 

 
2 

 
[1897] 

Pelegromius, Silva 
synonymorum, 
1537-1646, z.j. 

 306 
aanhalingen 

 
30 

 
111 

 
54 

 
90 

 
21 

 
[1898] 

 
Meurier, Formulaire 
de missives, z.j. 

 5 
aanhalingen 

 
–– 

 
–– 

 
–– 

 
5 

 
–– 

 
1899 

Meurier, Propos 
puerils, 1597, z.j. 

 10 
aanhalingen 

 
1 

 
–– 

 
–– 

 
9 

 
–– 

 
1899 

Meurier, Colloques, 
1557, 1558, z.j. 

 16 
aanhalingen 

 
3 

 
–– 

 
1 

 
12 

 
–– 

 
1900 

Servilius, Dict. trigl. 
1552, 1560 

 1500 
aanhalingen 

 
189 

 
10 

 
563 

 
722 

 
16 

 
1907 
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Tabel 8  Verschillende soorten aanhalingen per bron (vervolg) 
De bronnen zijn gerangschikt volgens jaar van eerste verwijzing. 
 
Bron 
auteur, titel, 
datering in WNT 

 totaal 
aantalaan-
halingen 

vermel-
ding 

woorden-
boekcitaat 
      

woorden-
boekcitaat 
      

literair 
citaat 

overige 
aanhaling 

bron 
gebruikt 
vanaf 

Colloquia et dict., 
1630, 1631 

 27 
aanhalingen 

 
1 

 
–– 

 
–– 

 
26 

 
–– 

 
1910 

Meurier, 
t’Samenspr., 1567 

 237 
aanhalingen 

 
3 

 
–– 

 
–– 

 
231 

 
3 

 
1912 

Luython, Dict. en Fr. 
et Fl., 1555, z.j. 

 446 
aanhalingen 

 
40 

 
–– 

 
260 

 
130 

 
16 

 
1934 

Berckelaer, Dict., 
1556, z.j. 

 520 
aanhalingen 

 
120 

 
230 

 
20 

 
140 

 
10 

 
1938 

Dasypodius, Dict. 
Germanicolat., 
1556, z.j.  

 794 
aanhalingen 

 
183 

 
444 

 
5 

 
153 

 
9 

 
1938 

Dasypodius, Dict. 
Latino–Germ., 1546 

 632 
aanhalingen 

 
35 

 
20 

 
423 

 
154 

 
–– 

 
1938 

Berlai(n)mont, 
Vocabulare, 1536 

 200 
aanhalingen 

 
37 

 
41 

 
–– 

 
121 

 
1 

 
1940 

Lambrecht, 
Naembouck, 1562 

 660 
aanhalingen 

 
145 

 
350 

 
–– 

 
135 

 
30 

 
1942 

Murmellius, Pappa 
puerorum, 1515 

 369 
aanhalingen 

 
45 

 
3 

 
189 

 
123 

 
9 

 
1942 

Berlai(n)mont, 
Vocabulare, 1540 

 47 
aanhalingen 

 
2 

 
30 

 
–– 

 
15 

 
–– 

 
1947 

Colloquia et dict., 
1565, 1577 

 3 
aanhalingen 

 
2 

 
–– 

 
–– 

 
1 

 
–– 

 
1947 

Curius, Pappa rerum, 
1541 

 2 
aanhalingen 

 
–– 

 
–– 

 
–– 

 
1 

 
1 

 
1947 

Meurier, Dictionaire  
Fl.–Fr., 1567, z.j. 

 47 
aanhalingen 

 
6 

 
24 

 
–– 

 
17 

 
–– 

 
1947 

Sasbout, Dict. 
Fl.–Fr., 1576, 1579 

 955 
aanhalingen 

 
385 

 
405 

 
30 

 
115 

 
20 

 
1947 

Curius, Rerum 
maxime, 1538 

 183 
aanhalingen 

 
12 

 
–– 

 
119 

 
51 

 
1 

 
1948 

Dasypodius, Dict. 
Latinogerm., 1557 

 2 
aanhalingen 

 
1 

 
–– 

 
–– 

 
1 

 
–– 

 
1948 

Paludanus, 
Dictionariolum, 1544 

 459 
aanhalingen 

 
68 

 
15 

 
190 

 
180 

 
6 

 
1948 

Vocabulare om te 
leerene Walsch, 1520 

 94 
aanhalingen 

 
8 

 
–– 

 
2 

 
79 

 
5 

 
1949 

Dasypodius, Dict. 
Latino–Germ., 1536, 
1537 

 6 
aanhalingen 

 
1 

 
–– 

 
–– 

 
–– 

 
5 

 
1950 

Mussem, Jan van, 
Rhetorica, 1607 

 5 
aanhalingen 

 
–– 

 
1 

 
–– 

 
4 

 
–– 

 
1954 

Mussem, Jan van, 
Rhetorica, 1553 

 127 
aanhalingen 

 
10 

 
34 

 
–– 

 
83 

 
–– 

 
1956 

Apherdianus, 
Tyrocinium, 1552 

 336 
aanhalingen 

 
69 

 
–– 

 
66 

 
199 

 
2 

 
1960 

Calepinus, 
Pentaglottos, Dict., 
1545, post 1545 

 29 
aanhalingen 

 
5 

 
–– 

 
23 

 
1 

 
–– 

 
1966 

Brechtanus, In 
etymologiam, 1515 

 191 
aanhalingen 

 
36 

 
8 

 
135 

 
12 

 
–– 

 
1967 
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Tabel 8  Verschillende soorten aanhalingen per bron (vervolg) 
De bronnen zijn gerangschikt volgens jaar van eerste verwijzing. 
 
Bron 
auteur, titel, 
datering in WNT 

 totaal 
aantalaan-
halingen 

vermel-
ding 

woorden-
boekcitaat 
      

woorden-
boekcitaat 
      

literair 
citaat 

overige 
aanhaling 

bron 
gebruikt 
vanaf 

Lambrecht, 
Naembouck, 1546 

 432 
aanhalingen 

 
166 

 
236 

 
–– 

 
20 

 
10 

 
1968 

Dictionarium 
tetraglotton, 1562 

 1620 
aanhalingen 

 
230 

 
15 

 
610 

 
710 

 
55 

 
1969 

Meurier, Dictionaire 
Fl.–Fr., 1563 

 90 
aanhalingen 

 
29 

 
51 

 
–– 

 
7 

 
3 

 
1969 

Meurier, 
Vocabulaire, 1557 

 8 
aanhalingen 

 
1 

 
–– 

 
5 

 
2 

 
–– 

 
1969 

Meurier, 
Vocabulaire, 1562 

 5 
aanhalingen 

 
–– 

 
–– 

 
5 

 
–– 

 
–– 

 
1969 

Meurier, 
Vocabulaire, 1566 

 1  
aanhaling 

 
–– 

 
–– 

 
–– 

 
1 

 
–– 

 
1971 

Gallus, Dict. Latino- 
germanicum, 1556 

 33 
aanhalingen 

 
3 

 
–– 

 
15 

 
14 

 
1 

 
1973 

Berlaimont, 
Vocabulare, 1554  

 1 
aanhaling 

 
–– 

 
1 

 
–– 

 
–– 

 
–– 

 
1976 

 
Tellen we de getallen van Tabel 8 bij elkaar op, dan blijkt dat het totaal aantal aanhalingen 
van zestiende-eeuwse lexicografische bronnen in het WNT 45.377 bedraagt. Daarbij zijn: 
 

8.021 vermeldingen, dat is 18% van het totaal. 
  21.424 woordenboekcitaten , 47% van het totaal. 
  3.783 woordenboekcitaten , 8% van het totaal. 
  8.060 literaire citaten, 18% van het totaal. 
  4.099 overige aanhalingen, 9% van het totaal. 
 
Het grootste deel van alle aanhalingen, 55% procent, wordt gevormd door de 
woordenboekcitaten,  of . Van het totaal aantal aanhalingen bestaat 47% uit 
woordenboekcitaten , hetgeen aantoont dat men in bijna de helft van de gevallen een 
woordenboek aanhaalt voor het identieke trefwoord.  
    In 18% van het totaal aantal aanhalingen is volstaan met een simpele vermelding. Ruim 
80% van alle aanhalingen bestaat dus uit een literair citaat, een woordenboekcitaat of een 
overige aanhaling. Het aantal literaire citaten, 18% van het totaal, blijkt net zo groot als het 
aantal vermeldingen, hetgeen met betrekking tot werken van lexicografische aard opmerkelijk 
mag worden genoemd. In de ontstaansgeschiedenis van het WNT is er immers meestal naar 
gestreefd de literaire citaten zoveel mogelijk uit niet-lexicografische bronnen te halen.  
    Tijdens de laatste WNT-periode is dikwijls de richtlijn gehanteerd zich te beperken tot een 
oudste en jongste woordenboekcitaat, en om alleen een volledige woordenboekcitaat te geven 
als het iets substantieels toe te voegen had ten opzichte van de eigen definitie. In alle andere 
gevallen werd alleen een vermelding opgenomen. Desondanks blijkt het aantal vermeldingen 
hier niet groter te zijn dan 18%. 
    De cijfers uit de vorige tabel zijn voor elke auteur en voor elke anonieme bron 
samengenomen in het nu volgende overzicht. Tabel 9 laat zien hoeveel van elk der vijf 
verschillende soorten aanhalingen auteur of anoniem werk aan het WNT heeft bijgedragen. 
Dit gegeven is zowel in getallen als in percentages terug te vinden. Dit keer zijn de bronnen 
alfabetisch gerangschikt. 
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Tabel 9  Verschillende soorten aanhalingen per auteur of anonieme bron  
 

Bron 
auteur, titel, datering in WNT 

 aanhalin- 
gen totaal 

vermel-
ding 

woorden-
boekcitaat 
      

woorden-
boekcitaat 
      

literair 
citaat 

overige 
aanh. 

Apherdianus, Tyrocinium, 1552  336 
aanhalingen 

 
69  21% 

 
–– 

 
66  20% 

 
199  59% 

 
2  –– 

Berckelaer, Dict., 1556, z.j.  520  
aanhalingen 

 
120  23% 

 
230  44% 

 
20  4% 

 
140  27% 

 
10  2% 

Berlai(n)mont, Vocabulare,  
1536, 1540, 1554 

 248 
aanhalingen 

 
39  16% 

 
71  29% 

 
–– 

 
136  55% 

 
2  1% 

Brechtanus, In etymologiam, 1515  191 
aanhalingen 

 
36  19% 

 
8  4% 

 
135  71% 

 
12  6% 

 
–– 

Calepinus, Pentaglottos, Dict., 
1545, post 1545 

 29 
aanhalingen 

 
5  17% 

 
–– 

 
23  79% 

 
1  3% 

 
–– 

Chytraeus, Nomenclator,     
1582–1594, z.j. 

 7 
aanhalingen 

 
1  14% 

 
–– 

 
4  57% 

 
–– 

 
2  29% 

Colloquia et dictionariolum,  
1565, 1577, 1630, 1631 

 30 
aanhalingen 

 
3  10% 

 
–– 

 
–– 

 
27  90% 

 
–– 

Curius, Rerum maxime, Pappa 
rerum, 1538, 1541 

 185 
aanhalingen 

 
12  6% 

 
–– 

 
119  64% 

 
52  28% 

 
2  1% 

Dasypodius, Dict. Latino–Germ., 
Dict. Germanicolat. 1536, 1537, 
1546, 1556, 1557, z.j. 

 1434 
aanhalingen 

 
220  15% 

 
464  32% 

 
428  30% 

 
308  21% 

 
14  1% 

Dictionarium tetraglotton, 1562  1620 
aanhalingen 

 
230  14% 

 
15  1% 

 
610  38% 

 
710  44% 

 
55  3% 

Gallus, Dict. Latino-Germanicum, 
1556 

 33 
aanhalingen 

 
3  9% 

 
–– 

 
15  45% 

 
14  42% 

 
1  3% 

Junius, Nomenclator, 1567, 1577, 
z.j. 

 1.572 
aanhalingen 

 
194  12% 

 
92  6% 

 
810  52% 

 
404  26% 

 
72  4% 

Kilianus, Dict. Teutonico-Lat., 
Etymolog. 1574, 1588, 1599, 1605, 
1642,1777,z.j.  

 20.274 
aanhalingen 

 

 
3072  15% 

 

  
13.072 
            64%  

 
–– 

  
1135  6% 

 

 
2995        
      15%  

Lambrecht, Naembouck, 1546, 
1562 

 1092 
aanhalingen 

 
311  28% 

 
586  54% 

 
–– 

 
155  14% 

 
40  4% 

Luython, Dict. en Fr. et Fl., 1555, 
z.j. 

 446 
aanhalingen 

 
40  9% 

 
–– 

 
260  58% 

 
130  29% 

 
16  4% 

Mellema, Dict. prompt., Le grand 
diction. Fr.–Fl., 1602-1630, z.j. 

 1.750 
aanhalingen 

 
910  52% 

 
560  32% 

 
20  1% 

 
160  9% 

 
100  6% 

Meurier, Colloques, Dictionaire 
Fl.–Fr., Formulaire de missives, 
Magazin de planté, Perroquet 
mignon, Propos puerils, 
t’Samensprekinghen, Vocabulaire, 
1557, 1558, 1562, 1563, 1566, 
1567, 1573, 1580, 1597, z.j. 

  
 

441 
aanhalingen 

 
 
 

44  10% 

 
 
 

75  17% 

 
 
 

19  4% 

 
 
 

296  67% 
 
 

 
 
 

7  2% 

Murmellius, Pappa puerorum, 
1515 

 369 
aanhalingen 

 
45  12% 

 
3  1% 

 
189  51% 

 
123  33% 

 
9  3% 

Mussem, Jan van, Rhetorica, 1553, 
1607 

 132 
aanhalingen 

 
10  8% 

 
35  26% 

 
–– 

 
87  66% 

 
–– 

Paludanus, Dictionariolum, 1544  459 
aanhalingen 

 
68  15% 

 
15  3% 

 
190  41% 

 
180  39% 

 
6  1% 

Pelegromius, Silva synonymorum, 
1537-1646, z.j. 

 306 
aanhalingen 

 
30  10% 

 
111  36% 

 
54  18% 

 
90  29% 

 
21  7% 

Plantijn, Thesaurus, 1573, z.j.  10.560 
aanhalingen 

  
1900  18% 

 
5360  51% 

 
–– 

 2640  
         25%  

 
660  6% 
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Tabel 9  Verschillende soorten aanhalingen per auteur of anonieme bron (vervolg) 
 

Bron 
auteur, titel, datering in WNT 

 aanhalin- 
gen totaal 

vermel-
ding 

woorden-
boekcitaat 
      

woorden-
boekcitaat 
      

literair 
citaat 

overige 
aanh. 

Sasbout, Dict. Fl.–Fr., 1576, 1579  955 
aanhalingen 

 
385  40% 

 
405  43% 

 
30  3% 

 
115  12% 

 
20  2% 

Servilius, Dict.trigl., 1552, 1560  1500 
aanhalingen 

 
189  12% 

 
10  1% 

 
563  38% 

 
722  48% 

 
16  1% 

Vocabulare om te leerene Walsch, 
1520 

 94 
aanhalingen 

 
8  9% 

 
–– 

 
2  2% 

 
79  84% 

 
5  5% 

Werve, Jan van den, Tresoor / 
Schat  der Duytsscher talen, 1552, 
1553, 1608, 1614, 1774, z.j.   

 793 
aanhalingen 

 
77  10% 

 
311  39% 

 
226  28% 

 
145  18% 

 
34  4% 

 
De getallen en percentages in voorgaande tabel tonen van elke bron op welke manieren het 
WNT deze heeft aangehaald. Tot welke soort de aanhalingen behoren wordt in hoofdzaak 
bepaald door de eigenschappen van het lexicografisch werk, bovendien, zij het in mindere 
mate, door het jaar waarin de aanhalingen zijn geproduceerd. Eerder al hebben we opgemerkt 
dat in het bijzonder in de beginjaren van het WNT lexicografisch werk nogal eens als primaire 
bron ter hand werd genomen bij gebrek aan ander materiaal. Het ontlenen van literaire citaten 
kan daarmee samenhangen.  
    Uit de cijfers van Tabel 9 komen allerlei belangrijke feiten naar voren. Het grootste aantal 
vermeldingen bijvoorbeeld verwijst naar Kiliaan, namelijk 3072. Dat is 38% van alle 
vermeldingen van zestiende-eeuwse lexicografische bronnen samen. Na hem komt de 
Thesaurus van Plantijn met 1900 vermeldingen, dat is 24% van alle vermeldingen. Gezien 
vanuit de aanhalingen van elke bron afzonderlijk, staat Mellema voorop, met 52% aan 
vermeldingen, en op hem volgt Sasbout met 40%. Het werk van deze twee is opvallend vaak 
gebruikt om ernaar te verwijzen zonder citaat of verdere opmerking. Aangezien het hier gaat 
om twee navolgers van Kiliaan en Plantijn, kan het zijn dat ze soms niet veel nieuws te bieden 
hadden. 
    Het grootste aantal woordenboekcitaten  is eveneens van Kiliaan afkomstig, namelijk  
13.072, hetgeen 61% is van alle woordenboekcitaten  uit zestiende-eeuwse lexicografische 
bronnen. Op hem volgt nogmaals de Thesaurus met 5360 woordenboekcitaten , 25% van 
alle woordenboekcitaten . Gezien vanuit de aanhalingen van elke bron apart, staat opnieuw 
Kilaan voorop met 64% aan woordenboekcitaten , nu gevolgd door het Naembouck van 
Lambrecht met 54% en de Thesaurus, met 51%. Deze bronnen zijn dus in de eerste plaats 
gebruikt als leveranciers van woordenboekcitaten , waarbij het trefwoord te vinden is in het 
eerste lid van het citaat. In deze meertalige werken staat het Nederlandse trefwoord in de 
artikelen voorop en citeren in deze volgorde ligt dan voor de hand.  
    De meeste woordenboekcitaten , 810, zijn afkomstig uit de Nomenclator van Junius, dat 
wil zeggen 21% van alle woordenboekcitaten  uit zestiende-eeuwse lexicografische 
bronnen. Op hem volgt het Dictionarium tetraglotton, met 610 woordenboekcitaten , 16% 
van het totale aantal. In beide werken staat het Nederlands niet op de eerste plaats, zodat 
begrijpelijk is dat deze taal ook in de woordenboekcitaten meestal niet voorop staat. Wat 
betreft de woordenboekcitaten  onder de aanhalingen van elke bron afzonderlijk: Calepinus 
levert het hoogste percentage, 79%, gevolgd door Brechtanus, met 71%. Het totaal aantal 
aanhalingen van deze bronnen is niet erg groot, zodat het niet gaat om grote hoeveelheden. 
Wel blijkt eruit dat Calepinus en Brechtanus in hoofdzaak zijn gebruikt om er 
woordenboekcitaten  aan te ontlenen. 
    Het grootste aantal literaire citaten, 2640, is afkomstig uit de Thesaurus van Plantijn, dat 
betekent 33% van alle literaire citaten uit zestiende-eeuwse lexicografische bronnen. Op hem 



 41 

volgt Kiliaan met 1135 literaire citaten, 14% van het totale aantal. In beide werken is de 
Nederlandse ingang niet beperkt tot enkel een trefwoord. In het bijzonder in de Thesaurus zijn 
er veel woordgroepen, en ook volledige zinnetjes, als Nederlandstalige ingang opgenomen, 
hetgeen heel geschikt materiaal heeft geboden voor literaire citaten. Bekijken we de 
percentages per bron, dan staat het anonieme werk Colloquia et dictionariolum voorop, met 
90%, met daarachter het Vocabulare om te leerene Walsch, Spaensch, ende Vlaemsch, met 
84% aan literaire citaten. Het gaat hier om bescheiden aantallen, maar beide bronnen zijn 
duidelijk in hoofdzaak gehanteerd om er literaire citaten aan te ontlenen. Het zijn allebei 
gespreksboekjes en men kon er ook niet makkelijk iets anders uit overnemen. 
    Tenslotte zijn er nog de overige aanhalingen, meestal bestaande uit een vermelding met een 
opmerking. Het grootste aantal, 2995, verwijst naar Kiliaan, hetgeen 73% is van het totaal. Op 
hem volgt de Thesaurus met 660 overige aanhalingen, 16% van het totaal. Samen leveren 
deze twee 89% van alle overige aanhalingen en voor alle andere bronnen samen blijft dus 
maar 11% over. Naar het werk van de gezaghebbende Kiliaan en naar de bekende Thesaurus, 
beide vanaf de beginjaren van het WNT beschikbaar, is in de artikelen van het WNT dikwijls 
verwezen met allerlei opmerkingen. Bezien we de percentages per bron, dan is het hoogste 
percentage te vinden bij Chytraeus, 29%, maar dat zijn er niet meer dan twee. Na hem komt 
toch weer Kiliaan, bij wie 15% van de aanhalingen behoort tot de overige aanhalingen, en dat 
zijn er wel veel, namelijk 2925. 
    Het is interessant om voor elke bron afzonderlijk vast te stellen waarvoor deze is gebruikt. 
Sasbout bijvoorbeeld, in hoofdzaak voor vermeldingen en woordenboekcitaten . En 
Servilius vooral voor woordenboekvermeldingen  en literaire citaten. De verschillende 
werken van Meurier droegen met elkaar vooral literaire citaten aan het WNT bij. En 
Dasypodius gaf bijna evenveel woordenboekcitaten  als woordenboekcitaten , hetgeen 
logisch was omdat in zijn ene woordenboek het Nederlands voorop stond, en in zijn andere 
woordenboek het Latijn. Aan het werk van Jan van Mussem werden in het bijzonder literaire 
citaten ontleend, wat er op lijkt te wijzen dat zijn Rhetorica misschien wel even dikwijls als 
bron heeft gediend als de beknopte woordenlijst die eraan was toegevoegd. Om kort te gaan, 
de cijfers in Tabel 9 hebben ons heel wat te vertellen over de bronnen en over hun gebruik. 
   
Een algemene indruk 
 
Toen ik het verzoek kreeg dit onderzoek voor het WNT te verrichten, werd me tevens een 
oordeel gevraagd over de woordenboekaanhalingen uit de zestiende eeuw. Waren ze in de 
artikelen op hun plaats? Of waren ze overbodig? Werden de gegevens ook al verstrekt in de 
primaire citaten? En hoe was de kwaliteit van de aanhalingen? 
    Aan deze vraag heb ik slechts zeer gedeeltelijk kunnen voldoen. De vervulling van deze 
wens dreigde te voeren tot een levenslang onderzoek, en bleek onmogelijk voor iemand die in 
hoog tempo een paar duizend woordenboekaanhalingen wilde bekijken. De kwaliteit van een 
aanhaling is immers alleen vast te stellen wanneer het artikel in zijn geheel wordt bestudeerd. 
Bovendien is het naar mijn overtuiging zo gesteld dat een aanhaling in het WNT uitsluitend te 
beoordelen is wanneer men het materiaal voor zich heeft dat de redacteur tot zijn beschikking 
had op het moment dat hij het artikel samenstelde. 
    Hoewel ik dus maar liever heb afgezien van een welgefundeerd oordeel en me tevreden heb 
gesteld met de talrijke gegevens die dit onderzoek zonder dat al opleverde, zijn er toch enkele 
opmerkingen die me van het hart moeten, want een algemene indruk geven wil ik wel.  
    Regelmatig overkwam het me tijdens mijn onderzoek, dat een aanhaling mijn bewondering 
wekte en me de indruk gaf iets extra’s toe te voegen. Mijn oordeel luidde dan, al was het ook 
volstrekt subjectief, ‘voegt duidelijk iets toe’. Zo’n aanhaling gaf bijvoorbeeld een 
karakteristiek literair citaat, of was van bijzonder belang op het gebied van de 
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betekenisverklaring. Niet zelden zijn de conversatiezinnen in gespreksboekjes, die dienden 
om de woordenschat aan te leren, bron geweest van fraaie aanhalingen.  
    Enkele voorbeelden van aanhalingen die duidelijk iets toevoegen, volgen hier. Twee keer is 
sprake van een oudste aanhaling, en in het derde voorbeeld van een enige aanhaling: 
 
Voorlijden 
a) Van den tijd, tijdsperiodes of momenten: verstrijken. || Ic ian de g. kenne ende lijde 
ontfanghen te hebben van peeter m. die somme van vijf pont vijf s. brabants van een half iaer 
huyshuyre ... Vanden welcken haluen iare ic houde mi wel betaelt Ende schelle quijte den 
voors. peeter hier af ende van alle andere voorleden termijnen tot nv toe, V. BERLAINMONT F iv rº 
a [1536].         
Vorder (I) 
4) Nader, diepgaander; breeder. Inz. in verb. met ww. als verklaren. Sinds lang veroud. || Om 
perfectelick Francoys te leeren lesen is te weten datter veel letteren sijn diemen in sommighe 
woorden niet heel pronuncieren en mach .... Daer om willen wi voorder procederen ende hier 
sommige regulen setten om wel te weten wanneer men die voorseyde letteren achter laten sal, 
V. BERLAINMONT K iij vº [1536].    
Vrijeigen 
2) (Veroud.) Zóó dat men gevrijwaard is van stoornissen van anderen. || Cackhuijs, Scijthuijs, 
oft priuaet heijmelyckheijt, die vryeijghen binnen den huijse ghemaect sijn, Latrina, 
BERCKELAER D vi vº a [1556].      
 
Verreweg de meeste woordenboekaanhalingen maakten op mij de indruk dat ze op zijn minst 
nuttig waren en zeker niet overbodig, dat ze een positieve bijdrage leverden aan de 
betekenisafdeling van het artikel. De grens tussen duidelijk iets toevoegen en gewoon van nut 
zijn, is natuurlijk niet scherp te trekken. Voorbeelden van nuttige aanhalingen waren in mijn 
ogen de drie hieronder. De eerste en de derde vormen een oudste aanhaling. In het tweede 
voorbeeld staan aanhalingen uit primaire en secundaire bronnen door elkaar. De aanhaling uit 
Van den Werve lijkt me daar interessant en zinnig: 
 
Urgeeren 
1) (Bedr. en onz.) Aandringen (bij iem. op iets). Veroud. || Vrgeren, dringhen, dwinghen 
aendriuen oft haesten, V.D. WERVE [1553]. V. DALE [1872 →].   
Valschen 
Adulterina moneta, gheualschte munte, DASYP. [1546]. Alchumist, een die de conste heeft 
metael te veranderen, oft te valschen, V. D. WERVE 7 b [± 1553]. De Lakenen also gevalscht 
(worden) ... verbrandt, DE DAMHOUDER, Pract. Crim. 202 [1555]. So wie de munte van den 
Heere valscht, 't sy met schroeyen, conterfeyten, met coleuren, of andersints ..., die sal 
verbeuren het lyf, Utr. Placaatb. 1, 728 a [1592]. 
Verandering 
4) Het geheel anders worden; overgang, metamorphose. || Transfiguratie / een veranderinge 
der ghedaenten, V.D. WERVE [1553].    
 
Af en toe had ik het gevoel dat een aanhaling niet onmisbaar was. Zo heb ik niet kunnen 
wennen aan de gewoonte die in een gegeven periode van het WNT heeft bestaan, om een 
woordbetekenis toe te lichten door een hele reeks woordenboekvermeldingen op te nemen. 
Dit om te laten zien in welke lexicografische werken en in welk jaar een woord werd 
aangetroffen en om een eventuele afhankelijkheidsrelatie van woordenboeken onderling aan 
het licht te brengen. Op deze manier is bijvoorbeeld veel gebruik gemaakt van het werk van 
Sasbout:  
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Welgemoed (II) 
1) Moedig; vol vertrouwen. || Courageux, welgemoet, stout, LUYTHON 20 b [1555]. PLANT. 
[1573]. SASBOUT [1576]. HEXHAM [1648]. HALMA [1710]. KRAMERS, Ned.-Fr. Wdb. [1862]. 
HEREMANS [1869].  
Verhuizing 
a) Van personen. || Verhuysinge. Deslogement, changement de maison. Migratio, PLANT. 
[1573]. SASBOUT [1576]. MELLEMA [1618]. SEWEL [1691]. MARIN [1701]. DES ROCHES [1791]. WEIL., 
Bekn. Wdb. [1830]. V. DALE [1872 →].  
Woord (I)  
— Woordenkrijg, woordenstrijd. Alleen aangetroffen in de aangeh. wdb. || PLANT. [1573]. 
SASBOUT [1576]. MELLEMA [1618]. HEXHAM [1648 → 1678]. KRAMERS, Ned.-Fr. Wdb. [1862].  
 
Zo’n opsomming geeft een indruk van volledigheid van informatie. Maar beschikte het 
WNT op het moment van opstelling werkelijk over alle lexicografische werken met als 
een der talen het Nederlands, in al hun bewerkingen, die ooit door enige boekdrukker op 
de markt werden gebracht? Dat is nauwelijks voor te stellen. Bovendien wat heeft een 
niet-lexicograaf aan een dergelijke opsomming? 
    Een ander probleem, al eerder aangeroerd, vormt de aanhaling van een woord of 
woordvorm uitsluitend aangetroffen in één of meer woordenboeken. Het woordenboek vult 
nogal eens aan waar primaire bronnen verstek laten gaan, en het probleem dat hiermee 
samenhangt is de vraag of de woordenboekaanhaling naar stof verwijst die ook buiten het 
woordenboek heeft bestaan.  
    Is er sprake van een oudste vindplaats, dan lijkt me het probleem zo ernstig niet. Want als 
een woord of woordvorm later wél in de levende taal wordt gevonden, dan is het zeker niet 
onmogelijk dat een woordenboek het eerder noemt dan de geraadpleegde niet-lexicografische 
bronnen. Het probleem speelt pas als de aanhaling een enige vindplaats geeft uit 
lexicografisch werk, of als uitsluitend lexicografische werken als bron worden genoemd. In 
zo’n geval maakt een duidelijke mededeling dat er geen andere bron is dan een 
lexicografische, al veel goed:  
 
Verboos 
— VERBEUS —, bnw. De vorm verboos bij V. D. WERVE [1553] is mog. geïnspireerd op het lat. 
verbosus of beïnvloed door verbositeit (zie ald.), terwijl de jongere vorm verbeus (vanaf 
KRAMERS [1847]) is ontleend aan fr. verbeux. Alleen in de wdb. aangetroffen. ) Woordenrijk, 
wijdloopig. || V. D. WERVE M ij vº b [1553]. KRAMERS [1847→]. BROECKAERT [1895]. 
Treurig 
— Treuriglijk, alleen aangetroffen in wdb. (DASYP. [1556] tot BOMHOFF [1857]). 
Verweeldigen (I) 
— VERWELDIGEN —, onz. en bedr. zw. ww. Van weeldig met ver- (V). Mnl. verweeldigen. De 
vorm verweldigen is alleen aangetroffen in KIL. [1599]. 
Arbeid (Supp.) 
Afl. Arbeidachtig; alleen in enkele oude wdb. aangetroffen. || Arbeytachtich, oft die gern 
arbeyt. Operosus. Laboriosus, DASYP. [1556]. Arbeydtachtich. Quelque peu laborieux, PLANT. 
[1573].  
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Besluit 
 
In dit artikel stond de rol centraal die zestiende-eeuwse lexicografische werken in het WNT 
hebben gespeeld. Er is ondermeer een antwoord gezocht op de vraag welke lexicografen en 
lexicografische werken uit de zestiende eeuw voor het WNT als bron hebben gediend, vanaf 
welk jaar dat is gebeurd, en in welke mate. Ook de interne en externe eigenschappen van de 
aanhalingen van deze bronnen zijn aan bod gekomen. Beschreven werd hoe de verschillende 
soorten aanhalingen er inhoudelijk uitzagen en welke functie de aanhalingen vervulden in de 
context van het WNT-artikel. 
 
Duidelijk is gebleken dat lexicografische bronnen uit de zestiende eeuw een belangrijke 
bijdrage aan het WNT hebben geleverd, al is die bijdrage in verhouding tot de complete 
inhoud van het woordenboek bescheiden geweest.  
    Onevenredig groot was de inbreng van één uitgever, namelijk Plantijn, en van de 
lexicografen in zijn dienst, Kiliaan in de eerste plaats en op enige afstand Madoets. In het 
laatste kwart van de zestiende eeuw stelden zij enkele omvangrijke, veelomvattende, rijke 
lexicografische werken samen, die heel veel meer brachten dan het meeste lexicografische 
werk van hun tijd. Het WNT heeft die bronnen met graagte aangeboord, en hun inbreng in het 
WNT stelde die van de andere zestiende-eeuwse lexicografen in de schaduw. Het werk van 
Kiliaan diende als basisbron voor lexicografische informatie uit die tijd.  
    Zoals te zien is in de cijfers van Tabel 7, is door ons onderzoek duidelijk geworden dat van 
de aanhalingen van zestiende-eeuwse lexicografische bronnen een aanzienlijk percentage tot 
de oudste aanhalingen behoort. Een van de belangrijkste redenen dat het WNT naar deze 
lexicografische werken heeft verwezen moet wel zijn dat ze oude, en dikwijls oudste 
vindplaatsen van woorden opleverden. 
    De cijfers van Tabel 8 tonen aan dat bijna 47% van alle aanhalingen van zestiende-eeuwse 
lexicografische bronnen bestaat uit een woordenboekcitaat . In bijna de helft van de 
gevallen haalde men zo’n woordenboek dus aan voor het identieke trefwoord en de definitie 
daarbij. Het aantal literaire citaten, 18% van het totaal, bleek net zo groot als het aantal 
vermeldingen, en dit ondanks het feit dat WNT ernaar streefde literaire citaten zoveel 
mogelijk uit niet-lexicografisch bronnen te halen. 
 
Overzien we de resultaten van dit onderzoek, dan blijken sommige woordenboeken uit de 
zestiende eeuw die door het WNT pas later in gebruik werden genomen, zo relevant dat men 
ze alsnog ter hand zou wensen te nemen om die delen van het WNT aan te vullen waarvoor ze 
niet eerder werden geraadpleegd. In de praktijk echter is zoiets ondoenlijk en zal men zich 
met aanvullen wel moeten beperken tot oudste, meest onvolledige delen.  
    Bepaalt men zich tot de zestiende-eeuwse lexicografische werken die na 1892 door het 
WNT in gebruik zijn genomen en die voor de oudste delen in geen geval zijn geraadpleegd, 
dan zijn er op z’n minst vijf werken die als bron van aanvullingen in aanmerking zouden 
komen. We kiezen deze vijf op grond van het aantal belangrijke aanhalingen dat ze aan het 
WNT hebben bijgedragen, waarbij het in de eerste plaats gaat om de bijzondere aanhalingen, 
verder om literaire citaten en woordenboekcitaten .  
    Te denken valt aan de volgende vijf bronnen, te beginnen met de meest importante. Wat zij 
aan belangrijke aanhalingen hebben bijgedragen staat erbij: 
 
1. Dictionarium tetraglotton, gebruikt sinds 1969.  

(910 bijzondere aanhalingen en 710 literaire citaten)  
2. Dictionarium triglotton van Servilius, gebruikt sinds 1907.  

(1013 bijzondere aanhalingen en 722 literaire citaten) 
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3. Het werk van Dasypodius, Dictionarium Germanicolatinum en Dictionarium 
Latinogermanicum, gebruikt sinds 1938. 
(998 bijzondere aanhalingen en 464 woordenboekcitaten  vooral uit het Dict. 
Germanicolatinum, tevens 308 literaire citaten) 

4. Het Naembouck van Joos Lambrecht, gebruikt sinds 1942.  
(546 bijzondere aanhalingen, 586 woordenboekcitaten , 155 literaire citaten) 

5. Dictionaire Flameng-François van Sasbout, gebruikt sinds 1947.  
(400 bijzondere aanhalingen, 405 woordenboekcitaten , 115 literaire citaten) 

 
Bij hetgeen deze bronnen aan het WNT hebben bijgedragen, dient men te bedenken dat het 
aantal keren dat een bron is aangehaald niet los kan worden gezien van het aantal jaren waarin 
de bron is geraadpleegd. Het Tetraglotton bijvoorbeeld werd pas in gebruik genomen in 1969 
en toch werd het in totaal 1620 keer aangehaald. Had men de bron vanaf het begin 
gehanteerd, hoeveel talrijker zouden de aanhalingen dan wel niet zijn.  
    Als men overziet wat zestiende-eeuwse bronnen van lexicografische aard aan het WNT 
hebben kunnen bijdragen, ondanks alle beperkingen die het gebruik in de loop der 
bewerkingsjaren hebben afgeremd, dan moet men eenvoudigweg erkennen dat deze bijdrage 
zeer waardevol is geweest en uitbreiding verdient. 
  
 
*Veel dank ben ik verschuldigd aan Marijke Mooijaart, die deze studie van kritische 
kanttekeningen heeft voorzien. 
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