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Het WNT en Meijers Woorden-Schat.* 
 
Inleiding [p.5] 
 
Onlangs is in het elektronisch tijdschrift Trefwoord een uitvoerig artikel verschenen over de 
bijdrage die woordenboeken uit de zestiende eeuw hebben geleverd aan het Woordenboek der 
Nederlandsche Taal. Hierin is beschreven welke zestiende-eeuwse woordenboeken door het 
WNT zijn aangehaald, hoe dikwijls dat is gebeurd, en vanaf welk jaar. Bovendien hoe die 
aanhalingen eruit zien en welke functie ze hebben in hun context.  
    Het is de bedoeling dat van dit artikel, getiteld ‘Zestiende-eeuwse woordenboeken in het 
WNT’, komend jaar een vervolg zal verschijnen onder de titel: ‘Zeventiende-eeuwse 
woordenboeken in het WNT’. Daarin zal op overeenkomstige wijze worden uiteengezet welk 
gebruik het WNT heeft gemaakt van lexicografische werken uit de zéventiende eeuw. 
    De beide onderzoeken die aan deze bijdragen ten grondslag liggen zijn omvangrijk geweest 
en tijdrovend, zodat het noodzakelijk was om te werken met steekproeven. Soms voerde dat 
tot resultaten die verder uitgewerkt hadden kunnen worden wanneer volledigheid was betracht 
en aan kleine deelaspecten meer tijd was besteed. Om tot globale eindresultaten te komen heb 
ik me tijdens het onderzoek vaak moeten beheersen en me beperkt tot het noodzakelijke.  
    Verleidelijk was het dus om als eerste onderdeel van het tweede onderzoek – dat naar de 
zeventiende-eeuwse woordenboeken in het WNT – een onderwerp te kiezen, dat met meer 
volledigheid kon worden uitgevoerd. Op die manier waren er resultaten te behalen die met het 
nemen van steekproeven, hoe uitvoerig ook, onbereikbaar zijn.  
    Als alle stof die daarvoor in aanmerking komt, zonder enige uitzondering wordt 
onderzocht, dan zijn de resultaten nu eenmaal nauwkeuriger dan wanneer er met steekproeven 
wordt gewerkt, hoe omvangrijk ze ook mogen zijn. Dat geldt wel heel in het bijzonder als het 
gaat over het WNT, dat door onregelmatigheden wordt gekenmerkt. Zelfs van een 
lexicografische bron met een ingewikkelde voorgeschiedenis van heruitgaven en bewerkingen 
waar door het WNT in de loop der jaren op velerlei wijzen naar verwezen is, blijken door 
volledigheid van onderzoek vrijwel alle aanhalingen te traceren.  
    Object van het gekozen deelonderzoek werd de bijdrage aan het WNT van één enkel 
zeventiende-eeuws woordenboek, namelijk het werk dat door de gebruikers meestal ‘Meijers 
Woordenschat’ is genoemd. Deze lexicografische bron heeft een zeer complexe 
voorgeschiedenis, die hier om te beginnen uiterst summier zal worden weergegeven1.  
    De eerste druk van de Woorden-Schat2 verscheen in het midden van de zeventiende eeuw, 
in 1650, anoniem als Nederlandtsche Woorden-Schat. Het was een woordenboekje van 
bastaardwoorden, naar later bleek samengesteld door de weinig bekende Johan Hofman uit 
Haarlem3, en bevatte 152 bladzijden met ruim 3.700 artikelen. De tweede druk van 1654, met 
dezelfde titel, was een bewerking door de meer bekende Amsterdammer Lodewijk Meijer. 
Deze bewerkte ook de derde druk uit 1658, die hij de licht gewijzigde titel Nederlandsche 
Woordenschat gaf, en die hij verdeelde in een eerste deel met bastaardwoorden en een tweede 

                                                 
* Veel dank ben ik verschuldigd aan Marijke Mooijaart, die bij de vervaardiging van deze 
bijdrage kritisch heeft meegelezen.  
 
1 Uitvoerige gegevens over de twaalf drukken van de Woorden-Schat bij: I. van Hardeveld, Lodewijk Meijer 
(1629-1681) als lexicograaf. Diss., Utrecht 2000. Dit werk is verder ‘Van Hardeveld 2000’ genoemd. Een 
overzicht van de omvang der verschillende drukken op p. 158 en 339. 
2 Met de aanduiding ‘Woorden-Schat’ kan in dit artikel elke druk van het woordenboek bedoeld zijn. 
3 Leven en werk van Johan Hofman zie: I. van Hardeveld, ‘Op zoek naar een onbekende... Wie was Johan 
Hofman, samensteller van de Nederlandtsche woorden-schat?’ Jaarboek van de Stichting Instituut voor 
Nederlandse Lexicologie. Overzicht van het jaar 1996. Leiden 1997: p. 54-88. 
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deel met konstwoorden4. De vierde druk van 1663, eveneens door Meijer uitgebreid en 
bewerkt, had dezelfde titel en eenzelfde verdeling in twee delen. Meijers laatste bewerking 
was de vijfde druk van 1669. Hij noemde het woordenboek nu voor het eerst L. Meijers 
Woordenschat en voegde er een derde deel aan toe met verouderde en ongewone woorden.  
    [p.6] Na Meijers dood volgden nog zeven uitgaven van de Woorden-Schat, in de jaren 
1688, 1698, 1720, 1731, 1745, 1777 en 1805. Er waren twee ongewijzigde herdrukken bij, die 
van 1698 en 1731. De overige uitgaven werden herzien, zowel door bekende bewerkers, 
onder wie David van Hoogstraten in 1720 en Ernst Willem Cramerus in 1777, als door 
onbekende, van wie de ‘Verscheiden Taalminnaars’ in 1805 de laatste waren. 
    Belangwekkend is het om waar te nemen hoe het WNT in de loop der jaren gebruik heeft 
gemaakt van de gecompliceerde Woorden-Schat, die achtereenvolgens bestond uit één, twee 
en drie delen, die drie soorten lemmata bevatte, die twee keer van titel veranderde en die 
twaalf uitgaven kende, waarvan tien verschillende.  
    De Woorden-Schat staat bekend als een bastaardwoordenboek, maar in feite was het meer 
dan dat. Het begon inderdaad als een klein woordenboekje met bastaardwoorden, namelijk 
vernederlandste uitheemse woorden, en soms Franse woorden die in hun uitspraak 
vernederlandst konden zijn. In de tweede druk werden tevens konstwoorden als ingang 
opgenomen. Dat waren zuiver uitheemse wetenschappelijke termen, die echter niet behoorden 
tot de Franse taal. In de derde druk werden de nogal ongelijksoortige bastaardwoorden en 
konstwoorden gescheiden en ondergebracht in tweede afzonderlijke delen. In de vijfde 
uitgave van de Woorden-Schat werd daarnaast een derde deel opgenomen, waarvan 
verouderde en ongewone woorden uit het Nederlands het trefwoordenbestand uitmaakten. 
    De vraag is wat een dergelijk heterogeen woordenboek aan het Woordenboek der 
Nederlandsche Taal heeft kunnen bijdragen. Bastaardwoorden waren in de beginperiode van 
gering belang voor het WNT, omdat de redactie in hoofdzaak belangstelling had voor 
woorden die behoorden tot de Nederlandse taalschat, maar in later jaren werden steeds vaker 
bastaardwoorden bij de ingangen opgenomen. De volledig uitheemse konstwoorden, meestal 
behorend tot Latijn of Grieks, leken nog minder geschikt, omdat ze volstrekt onnederlands 
waren. Weer wel bruikbaar konden de woorden uit de zeventiende-eeuwse omgangstaal zijn, 
die in de interpretamenten als verklaring en/of vertaling van trefwoorden werden gegeven. De 
verouderde en ongewone woorden uit het derde deel van de Woorden-Schat boden verrassend 
en weinig gangbaar materiaal, hoewel het hier nogal eens ging om riskante stof van soms 
twijfelachtige herkomst5. 
    Maar er zijn meer vragen te stellen. Als er door het WNT naar de Woorden-Schat is 
verwezen, hoe dikwijls gebeurde dat? En indien de Woorden-Schat als bron is genoemd, 
welke drukken zijn dan aangehaald, en in welk WNT-jaar voor de eerste maal? Zijn trouwens 
de citaten die het WNT uit een bepaalde druk van de Woorden-Schat aanhaalt, in een eerdere 
druk reeds te vinden? En hoe zijn de aanhalingen van deze bron over de verschillende WNT-
trajecten verdeeld?6  
    Stuk voor stuk zijn dit interessante vragen. Wij concentreren ons hier op ‘Meijers 
Woordenschat’, maar het ligt in de lijn der verwachting dat de antwoorden op deze vragen 
ook een bepaald licht doen schijnen over de rol die andere lexicografische bronnen uit de tijd 
van de Woorden-Schat hebben gespeeld in het WNT7.  
                                                 
4 Over deze begrippen later meer. 
5 Waarschijnlijk is het grootste gedeelte van de inhoud van Deel III op een of andere manier ontleend aan het 
Etymologicum van Kiliaan uit 1599, waarin het vaak ook al als verouderd of streekgebonden was bestempeld.  
6 Hoe de aanhalingen van de Woorden-Schat er inhoudelijk uitzien, en welke functie ze vervullen in de context 
van het WNT, dat zijn zaken die worden besproken in het hierop volgend artikel ‘Zeventiende-eeuwse 
woordenboeken in het WNT’.  
7 De drie delen Aanvullingen van het WNT zijn niet in dit onderzoek betrokken omdat ze tijdens de publicatie 
van dit artikel nog niet op de cd-rom van het WNT waren opgenomen.  
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Totaal aantal aanhalingen 
 
Het bleek niet eenvoudig om nauwkeurig vast te stellen hoe vaak in het WNT is verwezen 
naar de Woorden-Schat. De verwijsplaatsen moesten worden opgezocht met de cd-rom, dus 
voorwaarde was een passende zoekopdracht. De Woorden-Schat echter is in totaal twaalf keer 
uitgegeven, met twaalf verschillende verschijningsjaren, en onder drie verschillende titels, die 
in het WNT op uiteenlopende manieren zijn gespeld en ook wel eens afgekort. Een 
zoekopdracht met jokertekens kan via de cd-rom heel wat bereiken, maar niet alles.  
    Hier komt bij dat de twaalf drukken van de Woorden-Schat werden samengesteld, bewerkt, 
en aangevuld door vier bekende en door nog meer onbekende lexicografen. Doordat het 
woordenboek meestal is toegeschreven aan Meijer is het zijn naam die op de cd-rom dikwijls 
de weg wijst naar aanhalingen van de Woorden-Schat. Spijtig genoeg kan de naam ‘Meijer’ in 
het WNT zowel met ‘ij’ als met ‘y’ zijn gespeld en is ook naar niet-lexicografisch werk van 
de gezochte Meijer verwezen. Verder zijn er onder de WNT-bronnen verscheidene andere 
auteurs die ‘Meyer’ heten.  
    Om in het WNT toch alle verwijzingen naar de Woorden-Schat te achterhalen moesten dus 
uiteenlopende en ingewikkelde zoekopdrachten worden samengesteld. Van elk treffer die 
daarmee naar het resultaatvenster werd gedirigeerd zijn alle bijbehorende gemarkeerde citaten 
bekeken in de context van het WNT-artikel. Alleen zo was vast te stellen of er werkelijk 
sprake was van een aanhaling van de gezochte Woorden-Schat, en zo ja, om welke druk het 
dan ging. Ondanks deze tijdrovende zoektocht [p.7] is het mogelijk dat er toch nog 
verwijzingen in het WNT voorkomen die niet zijn opgespoord, maar veel zullen het er niet 
zijn8.  
    In het bijbehorende grote onderzoek naar alle zeventiende-eeuwse lexicografische bronnen 
van het WNT, met hun duizenden aanhalingen, zou de hier gevolgde werkwijze ondoenlijk 
zijn. Ook in het geval van de Woorden-Schat was het geen geringe onderneming, die 
uiteindelijk 1752 aanhalingen heeft opgeleverd, aangetroffen in 1469 verschillende 
woordenboekartikelen. Telt men de treffers van alle afzonderlijke drukken bij elkaar op, dan 
komt men tot 1548. Dat zijn er wat meer, doordat in sommige artikelen meerdere drukken van 
de Woorden-Schat zijn aangehaald, zodat deze artikelen voor meer dan één druk als treffer 
werden meegeteld. 
 
Aanhalingen per traject 
 
Als alle 1548 treffers van de Woorden-Schat in alfabetische volgorde onder elkaar worden 
geplaatst, dan is het niet moeilijk om vast te stellen hoeveel treffers in elk lettertraject van het 
WNT voorkomen, evenals in het Supplement. De uitkomst van zo’n simpele telling is wel een 
beetje onthutsend, hoewel het voor ieder die iets afweet van de ontstaansgeschiedenis van het 
WNT wel geen grote verrassing zal zijn. Per letter blijkt het aantal treffers uitermate ongelijk 
en te variëren van 0 treffers in een tiental letters, tot bijna 500 treffers in de letter V. Deze 
ongelijkheid blijft een feit, ook als men in aanmerking neemt dat er aanzienlijke verschillen 
bestaan in het aantal woorden per letter. Het aantal treffers per lettertraject is hieronder te zien 
in Tabel 1:  
 
 
 
 

                                                 
8 Oorzaak is meestal een incidentele afwijkende of foutieve manier van verwijzen. 
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Tabel 1   Treffers van de Woorden-Schat in lettertrajecten en Supplement 
 
Verdeling van de 1548 treffers van de Woorden-Schat over de letters van het alfabet: 
Supplement (A) – 235 de letter  G  –  7 de letter  N  –  0 de letter  U  –  74 
de letter  A  –  3 de letter  H  –  2 de letter  O  –  3 de letter  V  –  498 
de letter  B  –  3 de letter  I  –  0 de letter  P  –  6 de letter  W  –  215 
de letter  C  –  0 de letter  J  –  1 de letter  Q  –  28 de letter  X  –  0 
de letter  D  –  0 de letter  K  –  2 de letter  R  –  155 de letter  Y  –  0 
de letter  E  –  0 de letter  L  –  2 de letter  S  –  0 de letter  Z  –  123 
de letter  F  –  0 de letter  M  –  0 de letter  T  –  191  
 
    Er zijn in het WNT diverse lettertrajecten waarin geen enkele verwijzing naar de Woorden-
Schat voorkomt. Daar tegenover staat een traject als van de W met 215 treffers en dat van de 
V, een topper, met 498 treffers. Opmerkelijke ongelijkheid dus in het verwijzen naar deze 
lexicografische bron onder de 26 letters van het alfabet. 
    Voor deze verschillen zijn allerlei oorzaken te noemen. De eerste is nogal voor de hand 
liggend. Bij de hoeveelheid woordenboekaanhalingen per letter is van grote importantie het 
aantal kolommen dat door het lettertraject in het WNT wordt ingenomen. In een gigantisch 
lettertraject als dat van de V zijn veel meer aanhalingen te verwachten dan in dat van het 
kleine lettertje Q. En letters als de X en Y zijn zo gering van omvang – in het WNT samen 
niet meer dan 46 kolommen – dat die al helemaal weinig kunnen opleveren. Met uitzondering 
van de oudere S blijkt in het WNT de omvang van alle letters vanaf de R ongewoon groot te 
zijn, terwijl de meeste letters daarvóór juist minder omvangrijk zijn dan normaal9. 
    Er zijn daarnaast letters die in de lexicografische bron zelf, in dit geval dus de Woorden-
Schat, nauwelijks als beginletter van lemmata gevonden worden, waardoor er voor het WNT 
weinig trefwoorden met die beginletter zijn om naar te verwijzen. Voorbeeld is de letter J, die 
in de Woorden-Schat sinds 1658 wel een aparte letter vormt, volgend op de I, maar die 
nauwelijks enige omvang heeft. Hetzelfde geldt voor de U, in de Woorden-Schat een aparte 
letter die aan de V voorafgaat. In zijn tweede bewerking van de Woorden-Schat van 1658 
heeft Lodewijk Meijer deze volgorde ingevoerd, hetgeen hij nadrukkelijk aankondigde in het 
voorwoord10. Hij meende daarmee zijn tijd vooruit te zijn, en dat was inderdaad zo. 
    In oude lexicografische bronnen kon dus een bepaald lettertraject relatief gezien wel eens 
veel geringer van omvang zijn dan het overeenkomstige traject in een lexicografische bron 
van onze tijd, waardoor zo’n traject minder bruikbaar materiaal bood dan men zou 
verwachten. Toen in de loop der jaren bij het WNT door het handmatig vervaardigen van 
‘omkeerwoordenboeken’, door de ingebruikneming van het kopieerapparaat, en ten slotte 
door het inschakelen van de computer, de interpretamenten uit oude lexicografische bronnen 
steeds meer toegankelijk werden gemaakt, kwam daardoor voortdurend nieuw materiaal 
beschikbaar uit de interpretamenten11. Overvloedige beschikbaarheid heeft over het algemeen 
een ruimhartiger gebruik tot gevolg, en zo verschaften oude lexicografische bronnen steeds 
vaker woorden uit de aanvankelijk lege lettertrajecten.  

                                                 
9Over de oorzaken van de onderlinge ongelijkheid van de omvang der letterprojecten in het WNT, waarvan de 
onderlinge verhouding afwijkt van die in de huidige handwoordenboeken en in bijvoorbeeld het ‘Groene 
boekje’, is meer te vinden bij Moerdijk. Zie: ‘Het WNT in cijfers’. Het grootste woordenboek ter wereld, p. 319-
338. Den Haag – Antwerpen 1998. 
10Nederlandsche Woordenschat, Amsterdam 1658. Voorwoord tot de ‘Taallievers’ p. [3] en [4]. Betreffende het 
onderscheid tussen en de onderlinge volgorde van U en V, resp. I en J, als beginletters van trefwoorden in 
vroeger lexicografisch werk, zie: Van Hardeveld 2000: p. 147, 148.  
11Meer hierover bij Marijke Mooijaart, ‘De woordenboeken in het Woordenboek’. Het grootste woordenboek ter 
wereld: p. 259-279. Den Haag – Antwerpen 1998. 
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    Eerst nadat het materiaal toegankelijk was gemaakt, kon worden geput uit lexicografische 
interpretamenten, maar uitsluitend voor de WNT-delen die nog vervaardigd moesten worden. 
Voor de eerder verschenen delen was dat onmogelijk geweest.  
    Sterk heeft dit in het geval van de Woorden-Schat meegespeeld bij het gebruik van de 
eerste druk uit 1650. Aanvankelijk is verwezen naar de lemmata, [p.8] bastaardwoorden, met 
name in het Supplement, dat juist op het gebied van bastaardwoorden materiaal wilde 
toevoegen. Maar na 1970 gaat het in de verwijzingen naar de Woorden-Schat van 1650 niet 
zozeer meer om de ingangen, maar eerder om de Nederlandse woorden die gevonden worden 
in de betekenisomschrijvingen, en die voor het WNT bruikbaar materiaal vormden wegens 
het vroege jaar van herkomst. Het materiaal van de interpretamenten was toegankelijk 
gemaakt en dat werd benut. 
    Nog belangrijker bij de ongelijke behandeling van lexicografisch materiaal uit het 
bronnenbestand is de houding geweest van de WNT-redactie ten aanzien van woordenboeken 
uit vroeger tijd, een houding die langzamerhand is veranderd. Woordenboeken behoorden tot 
de secundaire bronnen. In de beginjaren waren het er niet veel en de woordenboeken die men 
had, dienden aanvankelijk uitsluitend ter raadpleging. Later werd het bronnenbestand ook met 
lexicografische werken aangevuld12 en begon men er meer naar te verwijzen. Bewijsplaatsen 
uit woordenboeken van zestiende en zeventiende eeuw konden dienen om lacunes op te 
vullen in de tijd, die het primaire materiaal soms niet vullen kon.  
    De ontbrekende drukken van een lexicografische bron kon men uiteraard pas bewerken en 
raadplegen vanaf het ogenblik dat ze aan het bronnenbestand waren toegevoegd. Hoewel 
sommige drukken van de Woorden-Schat door het WNT al heel vroeg werden geraadpleegd – 
de druk van 1669 is al aangehaald in 1872 en de druk van 1650 in 1892 – was het in de 
beginperiode van het WNT bepaald niet de gewoonte om te verwijzen naar lexicografische 
werken. We vinden een en ander beschreven door Moerdijk13. In de oudste delen komen, naar 
hij schrijft, nauwelijks woordenboekcitaten voor. Vanaf de oudere delen neemt het gebruik 
toe. Aanvulling van het woordenboekenbestand wordt in de jongere delen gevolgd door 
uitbreiding van de opgenomen woordenboekcitaten, en het meest frequent komen 
woordenboekaanhalingen voor in de jongste delen.       
    De volgorde waarin de lettertrajecten van het WNT werden bewerkt was niet alfabetisch. 
Wel werd begonnen met de A, maar daarop volgden bijvoorbeeld de O, de G en de B. Dit 
verklaart voor een deel de ongelijkmatigheden in Tabel 1. Doordat het WNT niet is 
vervaardigd in alfabetische volgorde14, zou men op grond van het voorgaande de minste 
woordenboekaanhalingen verwachten in letters en letterdelen die het eerst zijn verschenen, en 
de meeste woordenboekaanhalingen in de letters en letterdelen die het laatst zijn vervaardigd, 
en in de praktijk blijkt dit ook zo te zijn.  
    De letter R bevat bijvoorbeeld 155 artikelen die verwijzen naar de Woorden-Schat. Die 
staan in de trajecten R–REREN uit 1947–1971, en RES–RHYTHMUS uit 1972–1981, maar in het 
traject RIANT–RUZING, al vervaardigd in 1914–1924, is er niet één te vinden. Net zo is het 
gesteld bij de letter T, die 191 treffers oplevert. Ze komen voor in de trajecten TIENDE–
TREKKEN van 1941–1960, en TREKKER–TZIGANE van 1960–1979, maar het traject STRI–
TIEND uit de jaren 1925–1934, bevat geen enkele verwijzing naar de Woorden-Schat. De 
letters V, W en Z daarentegen, en het Supplement, alle bewerkt na 1941, bevatten behoorlijk 
wat verwijzingen, zoals in de voorgaande tabel te zien is.   
 

                                                 
12 Cijfers over deze aanvullingen in het artikel ‘Zestiende-eeuwse woordenboeken in het WNT’ , in het 
   elektronisch tijdschrift Trefwoord.  
13 Zie p. 112-116 in Handleiding bij het Woordenboek der Nederlandsche Taal, ’s-Gravenhage 1994.  
14 Zie het overzicht ‘Volgorde delen naar ouderdom’ op p. XVIII in Deel XXIX van het papieren WNT. Het staat 
ook op de cd-rom. 
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Alle drukken aangehaald 
 
Bij het bekijken van alle aanhalingen van de Woorden-Schat in het WNT was het een kleine 
moeite om direct te noteren of er een bepaalde druk of een verschijningsjaar in de aanhaling 
werd vermeld. Dit was verwonderlijk dikwijls het geval, want van de 1752 aanhalingen waren 
er niet meer dan 35 waar geen druk of jaar in stond, dat is nog geen 2%. Pas na 1942 werden 
in het WNT regelmatig woordenboeken aangehaald. Die aanhalingen werden dus voor het 
overgrote deel vervaardigd in een periode waarin datering van citaten wenselijk werd geacht, 
hetgeen wellicht voor een deel het lage percentage van niet-gedateerde aanhalingen kan 
verklaren. 
    Beziet men de ongedateerde aanhalingen stuk voor stuk, dan blijken de 14 aanhalingen 
zonder jaar, vervaardigd vóór 1942, werkelijk aanhalingen te zijn waarin elke verwijzing naar 
een bepaalde uitgave ontbreekt. De 19 verwijzingen zonder jaar uit de periode ná 1942 zijn, 
op twee na, andersoortig, want hier of daar in de context is wel te vinden om welke uitgave 
het gaat. Dus van de 1752 aanhalingen is maar 1% volledig ongedateerd. 
    In de tabel die hier volgt, zijn in de vijf kolommen van elke uitgave van de Woorden-Schat 
achtereenvolgens de volgende gegevens genoteerd: 
• De druk en de precieze titel.  
• Het jaar waarin de druk is verschenen.  
• Het jaar waarin het WNT deze uitgave voor de eerste keer aanhaalt.  
• Het artikel waarin de eerste aanhaling voorkomt.  
• Het aantal treffers – tussen haken het aantal aanhalingen – van de desbetreffende druk.  
[p.9] De verwijzingen zonder jaar zijn apart geteld en vermeld. Als in één aanhaling naar 
meerdere drukken van de Woorden-Schat werd verwezen, dan is die aanhaling gerekend tot 
de eerste genoemde druk15. De drukken zijn chronologisch gerangschikt. 
 
Tabel 2 Verwijzing naar de verschillende drukken van de Woorden-Schat 
(Drukken gerangschikt volgens jaar van verschijnen.) 
 
Druk, titel van de uitgave Jaar van 

verschijnen 
Eerste gebruik 
in het WNT 

Gevonden in 
het lemma: 

Frequentie: 
treffers (aanh.) 

1 -  Nederlandtsche Woorden-Schat 1650 1892 onzijdig 406  (444) 
2 -  Nederlandtsche Woorden-Schat 1654 1947 vacuum 171  (177) 
3 -  Nederlandsche Woordenschat 1658 1947 vageeren 65  (69) 
4 -  Nederlandsche Woordenschat 1663 1899 brevier (I) 36  (39) 
5 -  L. Meijers Woordenschat 1669 1872 gelang 536  (634) 
6 -  L. Meijers Woordenschat 1688 1956 vendu 18  (31) 
7 -  L. Meijers Woordenschat 1698 1973 tuk (I) 1  (1) 
8 -  L. Meijers Woordenschat 1720 1947     vaag (II) 33  (34) 
9 -  L. Meijers Woordenschat 1731 1935 ponsen (III) 2  (2) 
10 - L. Meijers Woordenschat 1745 1910 kwadrant  7  (8) 
11 - L. Meijers Woordenschat 1777 1912 lasschen 40  (43) 
12 - L. Meyers Woordenschat 1805 1901 hatering 198  (233) 
 ? -  Woorden-Schat/Woordenschat zonder jaar 1873 gas 35  (37) 
 
    Tabel 2 laat zien dat alle twaalf drukken van de Woorden-Schat in het WNT worden 
aangehaald. Dat is niet zo vanzelfsprekend, want het moet welhaast een heksentoer zijn 

                                                 
15 Of er in een aanhaling nu wel of niet naar volgende drukken van de Woorden-Schat wordt verwezen, meestal 
zal het aangehaalde ook in volgende uitgaven gevonden worden, en is het voorkomen daarvan in latere drukken 
niets bijzonders. Soms is het vermeld en meestal niet. 
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geweest om al die twaalf drukken in huis te krijgen, of het nu in eigendom was, als kopie, of 
in bruikleen. De drukken die het meest zijn aangehaald blijken, in afnemende volgorde, die 
van 1669, 1650, 1805 en 1654 te zijn. De frequentie waarmee naar deze drukken is verwezen, 
toont samenhang met de hoeveelheid nieuw en bruikbaar materiaal in elk van deze drukken.  
    Wanneer van de Woorden-Schat de omvang der opeenvolgende uitgaven met elkaar wordt 
vergeleken dan moet het mogelijk zijn om vast te stellen hoeveel nieuwe artikelen, en zelfs 
hoeveel nieuwe woorden aan elke druk zijn toegevoegd16. Dit kan geen geheel nauwkeurige 
telling zijn, omdat de delen voor sommige herdrukken niet alleen werden aangevuld maar 
tevens in meerdere of in mindere mate werden bewerkt. De verandering van artikelen is in 
deze telling niet terug te vinden, alleen de toename van het materiaal.  
    Als bron voor het WNT kunnen we hier de delen II van de Woorden-Schat, met de 
konstwoorden, wel buiten beschouwing laten. De trefwoorden van dit deel werden gevormd 
door niet-Nederlandse, zuiver uitheemse wetenschappelijke termen, meestal behorend tot het 
Latijn, die dikwijls werden verklaard met nogal ongewone woorden. Zowel het een als het 
ander was weinig aantrekkelijk voor het WNT, dat de delen met konstwoorden slechts zelden 
als bron heeft gebruikt. Enkele voorbeelden uit Deel II van 1669 kunnen dit toelichten: 
 
 Coëxistentia - t’zamenweezendlijkheidt 
 Collegatarius - meedemaakingbeurder 
 Neutralitas - gheenerleiheidt 
 Pulsus Intercurrens - tusscheninloopende aderslagh 
 Subdifferentia – onderonderscheidt 
 
    De ongedeelde eerste druk daarentegen, in mindere mate de ongedeelde tweede druk 
(waarin Meijer al konstwoorden opnam), en alle volgende eerste delen, hadden 
bastaardwoorden als ingang. Bastaardwoorden vormden een categorie die steeds belangrijker 
zou worden voor het WNT. De Woorden-Schat heeft ze meestal vertaald en/of verklaard met 
normale woorden uit de omgangstaal, zodat zowel trefwoord als interpretament door het 
WNT te gebruiken waren.  
    De trefwoorden van het derde deel – sinds 1669 aan de Woorden-Schat toegevoegd – 
behoorden tot de verouderde en ongewone woorden uit de Nederlandse taal. Zij hebben op de 
redacteuren van het WNT een grote aantrekkingskracht uitgeoefend, misschien wel groter dan 
door hun kwaliteit gerechtvaardigd was. De verklaringen ervan, waarin nog meer oude en 
ongewone woorden voorkwamen, boden evenzeer stof voor WNT-redacteuren. 
    Tellen we voor elke druk van de Woorden-Schat in de eerste plaats het aantal toegevoegde 
artikelen, en in de tweede plaats het aantal toegevoegde woorden en laten we daarbij de 
tweede delen met de konstwoorden buiten beschouwing, dan blijken de drukken van 1669, 
1650, 1654 zowel wat betreft het aantal nieuwe artikelen, als wat betreft het aantal nieuwe 
woorden, respectievelijk op de eerste, tweede en derde plaats te staan. De uitgave van 1805 
daarentegen komt pas op de tiende plaats met een toename van 167 artikelen, en op de vijfde 
plaats met een toename van 3.846 woorden: 
 
Jaar van uitgave toename artikelen toename woorden rangorde  
1669 4.590 26.126 I 
1650 3.729 10.447 II 
1654 2.233 9.015 III 
1805 167 3.846 X / V 

                                                 
16 Dit is niet zo bewerkelijk als het lijkt, omdat de omvang van alle delen en van alle drukken al te vinden is in 
Van Hardeveld 2000: p. 158 en 339. 
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    Bij aanhaling van de eerst drie uitgaven zullen hoedanigheid en hoeveelheid van het nieuw 
gebodene zeker een rol hebben gespeeld, maar bij die van 1805 moet er iets anders aan de 
hand zijn geweest. Dat dit inderdaad zo is zal hieronder worden toegelicht, maar eerst wat 
meer over de drie uitgaven die het meeste nieuwe materiaal boden, in chronologische 
volgorde zijn dat de drukken van 1650, 1654 en 1669. 
    De druk van 1650, een klein bastaardwoordenboekje, bevatte 3.700 artikelen, die in deze 
eerste druk zo beknopt waren dat ze gemiddeld nog geen drie woorden telden. Aanvankelijk 
vond het WNT in deze druk, waarin uiteraard alles ‘nieuw’ was, vooral gegevens over 
bastaardwoorden als amputeeren, banderolle, cauteleux, effigie, glosse, querelleeren, 
recoleeren, tortureeren. 
    Later waren het de Nederlandse woorden uit de betekenisverklaringen die werden 
aangehaald, en die onverwacht veel stof boden uit de omgangstaal van het midden van de 
zeventiende eeuw. Daarbij heeft zeker meegespeeld dat de betekenisverklaringen van Hofman 
zeer beknopt waren en eenvoudig van woordkeus, zodat er gangbare woorden in stonden als 
tusschenmuur, twist, uitroeper, verdubbeling, wanschik en zwarigheid. Deze eerste druk van 
[p.10] de Woorden-Schat, door het WNT 444 maal aangehaald, was een belangrijke uitgave, 
die zowel bastaardwoorden bood als woorden uit de omgangstaal van 1650. 
    In 1654 zag de tweede druk van de Woorden-Schat het licht onder supervisie van de 25-
jarige Lodewijk Meijer. Zijn manier van bewerken bestond die eerste keer in hoofdzaak uit 
het toevoegen van nieuw materiaal aan het bestaande, waardoor deze druk bijna 6.000 
artikelen telde, op 248 pagina’s. Voor het WNT vormde die tweede uitgave – die 177 maal 
werd aangehaald – eveneens een bruikbare bron, waarvan in later jaren ook de 
interpretamenten stof zouden leveren voor WNT-kolommen. 
    In 1669 verscheen de vijfde druk van de Woorden-Schat, de vierde bewerking van 
Lodewijk Meijer. In de derde druk had Meijer de Woorden-Schat voor de eerste maal 
verdeeld in een eerste deel met bastaardwoorden en een tweede deel met konstwoorden. In de 
uitgave van 1669 voegde hij, als een soort proef, een derde deel toe met verouderde en 
ongewone woorden. Het werk bevatte nu 946 pagina’s met ruim 17.000 artikelen, die nog 
altijd beknopt waren maar die toch gemiddeld meer dan vier woorden telden. Deze vijfde druk 
was ruim zeven keer zo omvangrijk als de eerste druk, het was de meest uitvoerige en de 
meest doordachte bewerking van Meijer, en tevens zijn laatste. Voor het WNT was het zonder 
twijfel een belangrijke uitgave, waar met 634 aanhalingen het meest naar is verwezen. 
    In het bijzonder het Nederlandse materiaal van het in 1669 toegevoegde derde deel, met de 
verouderde en ongewone woorden, moet voor het WNT interessant zijn geweest. Er werden 
woorden in gegeven als reepen, reesem, torkeel, trenselen, unken, unte, vadde, vallig, 
veldwevel, verbalemonden, vermutsen, walmte, walvaart17. In hun enthousiasme over hetgeen 
hier werd gevonden, is door WNT-redacteuren wel eens uit het oog verloren dat het in dit 
derde deel niet alleen ging om verouderde trefwoorden, maar tevens om ongewone. In het 
WNT-artikel GROEI staat bijvoorbeeld: 

 
Ghroei, jonge visch, die zynen vollen groei nog niet heeft, MEYER, Woordensch. 3, 59 
(Veroud. Woord.). 

 
Dit is een verwijzing zonder jaar naar de druk van 1777. De toevoeging ‘Veroud.Woord.’ 
dankt de aanhaling aan het simpele feit dat het artikel in het derde deel is aangetroffen. 
 
 

                                                 
17 Hier weergegeven in WNT-spelling. 
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In het artikel TOKKEN is te lezen: 
 

Tukken, vertoeven, MEYER, Woordensch. 665 [1720]. (....) Tukken komt bij MEYER 
onder de verouderde woorden voor; dan18 hier wordt het nog veel gebruikt, maar als 
tuken uitgesproken. 
 

Het feit dat ‘Tukken’ een lemma is in Deel III van de Woorden-Schat, leidt alweer tot de 
conclusie dat het in de Woorden-Schat bij de verouderde woorden is ondergebracht.  
     Er kán in beide gevallen wel sprake zijn van verouderde woorden, maar een plaats in het 
derde deel van de Woorden-Schat vormt daarvoor geen sluitend bewijs. Dit deel bevat 
evengoed niet-verouderde woorden, al zijn ze in de minderheid. Inderdaad blijkt het woord 
Tukken niet verouderd, zoals in het WNT-artikel zelf al is aangegeven. 
    Het idee dat alle trefwoorden uit het derde deel van de Woorden-Schat verouderd zijn, heeft 
niet alleen geleefd bij de WNT-redactie maar even dikwijls bij anderen die zich met de 
Woorden-Schat hebben beziggehouden19. Van deze veel gemaakte vergissing zou de oorzaak 
kunnen zijn dat op de voorste titelpagina van de Woorden-Schat, in 1669 en in alle volgende 
uitgaven, van het derde deel alleen wordt gezegd dat het ‘Verouderde woorden beghrijpt’. Op 
de titelpagina van het derde deel zelf staat echter in elke uitgave waarin het is opgenomen, dat 
het verouderde én ongewone woorden bevat: 
 

  III. Deel der Woordenschat, beghrijpende Verouderde en Onghewoone Woorden,    
  met der zelver uytlegghinge.20  
 

    In de werkelijkheid van de Woorden-Schat zijn alle trefwoorden die in het derde deel 
werden opgenomen, min of meer ongewoon geweest. Ze konden ongewoon zijn omdat ze 
streekgebonden waren, of omdat ze alleen bij bepaalde schrijvers werden gevonden. Tevens 
omdat ze verouderd waren (hetgeen vaak het geval was), en soms omdat ze juist zo nieuw 
waren en nog onbekend21. 
    De laatste uitgave van de Woorden-Schat, de twaalfde druk, verscheen in 1805. Volgens de 
titelpagina was deze uitgave ‘beschaafd en verrykt, naar de behoefte van den tegenwoordigen 
tyd, door den arbeid van verscheiden taalminnaars’. Wie die ‘taalminnaars’ waren is niet 
bekend. Het is wellicht een indruk van modernisering geweest, van grondige herziening door 
meerdere bewerkers, die het WNT deze druk vrij frequent deed aanhalen, 233 maal. De 
realiteit was dat de uitgave van 1805 slechts 167 artikelen meer bevatte dan de voorgaande 
van 1777, en al te betrouwbaar was ze ook al niet.  
    Wel is het zo dat aanhalingen van deze druk in het WNT nogal eens zijn gebruikt om te 
laten zien dat een woord in het jaar 1805 nog gevonden werd. Maar als het dan ging om een 
trefwoord dat al in 1669 in het derde deel werd opgenomen bij de verouderde en ongewone 
woorden, dan was dat geen sterk argument. 
    [p.11] De woordenboekaanhalingen achter de opnoemer Zwijnstije in het artikel ZWIJN (I) 
geven hiervan een voorbeeld. De laatste vemelding verwijst naar de Woorden-Schat van 
1805, terwijl het gezochte woord met de betekenis al 135 jaar eerder voorkwam, in de uitgave 
van 1669, bij de verouderde en ongewone woorden: 
 

                                                 
18 dan: echter 
19 Verscheidene voorbeelden komt men tegen in de ‘Waarderingsgeschiedenis’ van de Woorden-Schat. Zie: Van 
Hardeveld 2000: p. 344-385. 
20 Geciteerd naar de uitgave van 1669. 
21 Dit wordt toegelicht in Van Hardeveld 2000: p. 205-211. 



 10 

— Zwijnstije, varkenshok. Reeds mnl. (Mnl. W. s.v.  swijnstië). || PLANT. [1573]. KIL. 
[1599]. MEYER, Woordenschat [1805].  
 

    Niet alle drukken van de Woorden-Schat passeren hier de revue. Alleen nog de twee 
drukken die zo heel weinig aan het WNT hebben bijgedragen, die van 1698 en 1731. Het is 
een compliment voor het WNT dat juist naar deze drukken nauwelijks is verwezen, aangezien 
het hier gaat om de enige twee drukken van de Woorden-Schat die zonder aanvulling of 
bewerking nogmaals werden uitgegeven. Het waren twee ongewijzigde herdrukken die alleen 
opnieuw werden gezet, waardoor wel eens een afwijking in de spelling ontstond en ook wel 
eens een fout. Voor het overige was de druk van 1698 gelijk aan die van 1688, en kwam de 
druk van 1731 overeen met die van 1720.  
    Het is aardig dat het WNT verwijst naar alle twaalf drukken van de Woorden-Schat, maar 
de enige verwijzing naar de druk van 1698 berust waarschijnlijk op een vergissing. In het 
artikel TUK (I) staat:  
 

Tuk, ... ghewoonte, aart ghesteltenis, MEYER, Woordenschat 3, 745 [1698].  
 

De drukken van 1669 en 1688 geven echter al: ‘Tuk, ... ghewoonte / aart / ghesteltenis’. De 
tweede Duitse komma zal in 1698 per ongeluk zijn weggevallen bij het opnieuw zetten en is 
in de volgende druk van 1720 hersteld.  
    De twee verwijzingen naar de druk van 1731 blijken evenmin onmisbaar, want ze hadden 
door verwijzing naar een eerdere druk vervangen kunnen worden. In het artikel PONSEN (III) 
wordt verwezen met:  

Zie ook nog MEYER, Woordenschat
9
 633. 

 
Alles wat in de negende druk van 1731 achter ‘Pontsen’ staat, is te vinden in de druk van 
1720, en zelfs al in die van 1698, 1688 en 1669.  
In het artikel VOLK vinden we de aanhaling:  
 

Volkerwet, recht der volkeren, MEYER, Woordenschat [1731]. 
 

Wat hier is geciteerd uit 1731 komt al letterlijk voor in de druk van 1720. 
 
Jaren van eerste aanhaling 
 
In het voorgaande is besproken hoe allerlei factoren invloed hebben uitgeoefend op de manier 
waarop het WNT in de loop der jaren gebruik heeft gemaakt van oude lexicografische 
bronnen. In principe gebruikte men ze alleen ter raadpleging, maar noodgedwongen soms ook 
als primair materiaal. Niet gehanteerd werden ze bij afwezigheid, maar wel nadat ze waren 
aangeschaft. Weinig werden ze geraadpleegd bij ontoegankelijkheid van het materiaal, maar 
meer nadat het materiaal door bewerking bereikbaar was gemaakt. Zo min mogelijk werd 
ernaar verwezen in de beginjaren, vaker in later jaren, door verandering van redactiebeleid.  
    Alles bij elkaar heeft dit ertoe geleid dat lexicografische bronnen vóór 1942 in het WNT 
slechts sporadisch zijn aangehaald. Pas na 1942 gebeurde dat met enige regelmaat in de 
jongere delen, en uiteindelijk het meest frequent na 1976 in de jongste delen. Rangschikt men 
nu de verschillende drukken van de Woorden-Schat volgens het jaar waarin het WNT ze voor 
de eerste keer heeft aangehaald, zoals hieronder in Tabel 3 is gedaan, dan mag daarbij niet 
worden vergeten dat het overgrote deel van alle hier geregistreerde aanhalingen dateert van ná 
1942, ook al werd in 1872 reeds voor het eerst naar de Woorden-Schat verwezen.  
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    Het is dus niet zo dat het relatief grote aantal aanhalingen van de druk van 1669 het gevolg 
is van het feit dat al sinds 1872 naar deze uitgave is verwezen, en dat de uitgave van 1650 op 
de tweede plaats komt omdat deze al sinds 1892 werd aangehaald. Eerder zal het zo zijn dat 
de uitgaven die voor het WNT het meeste interessante materiaal bevatten, zo vroeg mogelijk 
werden aangeschaft en in gebruik genomen, al was het dan aanvankelijk met de grootst 
mogelijke terughoudendheid, ter raadpleging, met hooguit eens een enkele verwijzing.  
    Van de Woorden-Schat weten we dat de bekende taalkundige dr. A. de Jager in 1858 alle 
twaalf drukken in zijn bezit had22, en het is zeker niet onmogelijk dat hij, als wegbereider van 
het WNT, de aandacht heeft gevestigd op hetgeen bepaalde uitgaven van de Woorden-Schat 
aan het WNT konden bijdragen. De belangrijkste drukken kunnen met prioriteit in huis zijn 
gehaald, zodat er al vroeg een keer naar verwezen werd. Ook zal het materiaal uit deze 
drukken eerder zijn bewerkt en toegankelijk gemaakt, hetgeen ruimer gebruik kan hebben 
bevorderd, en meer frequente aanhaling in later jaren. 
 
Tabel 3 Verwijzing naar de verschillende drukken van de Woorden-Schat 
(Drukken gerangschikt volgens het jaar van eerste aanhaling.) 
 
Druk, titel van de uitgave Jaar van 

verschijnen 
Eerste gebruik 
in het WNT 

Gevonden in 
het lemma: 

Frequentie: 
treffers (aanh.) 

5 -  L. Meijers Woordenschat 1669 1872 gelang 536  (634) 
? -  Woorden-Schat/Woordenschat zonder jaar 1873 gas 35  (37) 
1 -  Nederlandtsche Woorden-Schat 1650 1892 onzijdig 406  (444) 
4 -  Nederlandsche Woordenschat 1663 1899 brevier (I) 36  (39) 
12 - L. Meyers Woordenschat 1805 1901 hatering 198  (233) 
10 - L. Meijers Woordenschat 1745 1910 kwadrant  7  (8) 
11 - L. Meijers Woordenschat 1777 1912 lasschen 40  (43) 
9 -  L. Meijers Woordenschat 1731 1935 ponsen (III) 2  (2) 
2 -  Nederlandtsche Woorden-Schat 1654 1947 vacuum 171  (177) 
3 -  Nederlandsche Woordenschat 1658 1947 vageeren 65  (69) 
8 -  L. Meijers Woordenschat 1720 1947     vaag (II) 33  (34) 
6 -  L. Meijers Woordenschat 1688 1956 vendu 18  (31) 
7 -  L. Meijers Woordenschat 1698 1973 tuk (I) 1  (1) 
 
    Volgens de gegevens in Tabel 3 staat de allereerste gedateerde aanhaling van de Woorden-
Schat in het lemma GELANG van 1872. Deze blijkt te verwijzen naar een niet bestaande druk 
van 1769: 
 

In MEIJER'S Woordenschat (1769) worden ghelande en ghelang gelijkgesteld, beide 
door maat, reik, proportie verklaard.  
 

Aangezien het geciteerde letterlijk te vinden is in het derde deel van 1669 en omdat dit jaartal 
de meeste overeenkomst vertoont met het genoemde ‘1769’, durf ik deze aanhaling wel toe te 
wijzen aan de druk van 1669, zodat het WNT deze als eerste [p.12] zou hebben aangehaald. 
De volgende gedateerde aanhaling van 1669, in het lemma LUBBEN (I), stamt pas uit 1923. 
    Een verwijzing zonder jaar vinden we voor het eerst in 1873, in het lemma GAS:  
 

Het oorspronkelijke, aan den goth. en onrd. vorm beantwoordende ndl. woord luidde 
deels gatte, gat, deels gate, gaat, als blijkt uit MEYER: „gatte, straat” 

                                                 
22 Zie ‘Over Meijers Woordenschat’. Algemeene Konst- en Letterbode, jrg. 1858: p. 213, 214. 
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‘Ghasse, Ghatte – straat’ wordt voor de eerste maal gevonden in de Woorden-Schat van 1669, 
waardoor het eveneens aannemelijk lijkt dat de druk van 1669 als eerste is aangehaald.      
    In de beginjaren van het WNT is er slechts zeer spaarzaam naar de Woorden-Schat 
verwezen en meestal zonder jaar. Pas in later jaren begon men er belang aan te hechten om 
verwijzingen te dateren. De ongedateerde aanhalingen van de Woorden-Schat uit de periode 
vóór 1942, hebben 6 keer betrekking op de druk van 1669, 3 keer op die van 1720, 4 keer op 
die van 1777 en 1 keer is de druk niet vast te stellen23. De 6 ongedateerde aanhalingen die 
verwijzen naar de uitgave van 1669, zijn achtereenvolgens vervaardigd in de jaren 1873, 
1889, 1891 (2), 1893 en 1941. 
 
Het aangehaalde ook in een eerdere druk 
 
Aan het begin van dit artikel is de vraag gesteld of in het WNT de aanhalingen van een 
lexicografische bron altijd verwijzen naar de eerste druk waarin het aangehaalde te vinden is. 
Dit zou in de lijn van de verwachting liggen, want het lijkt weinig aantrekkelijk om een 
lacune in de tijd op te vullen door te verwijzen naar een vindplaats in een bepaalde druk van 
een woordenboek wanneer het aangehaalde al eerder in dat woordenboek werd opgenomen. 
Het ‘opgenomen worden’ in een lexicon is voor mijn gevoel van meer gewicht van het ‘erin 
blijven staan’, en dat geldt al helemaal als het gaat om een lexicografisch werk uit vroeger 
eeuwen.  
    Er is namelijk een aanmerkelijk verschil tussen een citaat uit een primaire, literaire bron en 
een citaat uit een secundaire, lexicografische bron. Stel dat een citaat voorkomt in een literair 
werk, dan blijft dat citaat doorgaans in een latere uitgave onveranderd hetzelfde, en dan is 
steeds duidelijk op welk ogenblik het in deze bron is opgenomen, namelijk bij de eerste druk.  
    Voor lexicografisch werk ligt dit anders, vooral als het oud is. Woordenboeken uit 
zestiende en zeventiende eeuw zijn dikwijls herhaaldelijk bewerkt en uitgegeven. Niet zelden 
is de drukgeschiedenis zo ingewikkeld dat niemand meer precies weet hoe de verschillende 
drukken en bewerkingen met elkaar samenhangen. Daarvan vormt de Woorden-Schat een 
sprekend voorbeeld. Wordt uit een dergelijk woordenboek een citaat gegeven, dan is 
allerminst zeker dat het geciteerde in de eerste druk al aanwezig was, en als het al aanwezig 
was, welke vorm het dan had. Het enige gegeven voor het jaar van opname is het jaar dat het 
WNT noemt in de aanhaling. Gelukkig heeft het WNT meestal verwezen naar de vroegste 
druk waarin het aangehaalde voorkwam, maar dat is toch niet altijd gedaan. 
    Naar aanleiding van het bovenstaande leek het een intrigerende vraag of WNT-citaten uit 
de verschillende uitgaven van de Woorden-Schat in eerdere drukken al gevonden werden. 
Door de uiteenlopende drukken van deze bron naast elkaar te leggen moest het mogelijk zijn 
te ontdekken in welk jaar een bepaald citaat voor de eerste keer in het woordenboek werd 
aangetroffen.  
    Helaas was het ondoenlijk om alle 1752 aanhalingen van de Woorden-Schat in meerdere 
drukken van dat werk te traceren en het gevondene vervolgens onderling te vergelijken. Het 
was onvermijdelijk om op dit punt met steekproeven te werken en daarbij werd de volgende 
regel gehanteerd: Bij een resultaat dat lag tussen 1 en 10 treffers per druk is 100% der treffers 
nagetrokken, tussen 11 en 20 treffers per druk 50%, tussen 21 en 100 treffers per druk 33%, 
tussen 101 en 200 treffers per druk 20%, en tussen 201 en 600 treffers per druk 10%.  
    Als van een druk slechts een deel van de treffers werd nageslagen, dan zijn de resultaten 
omgerekend naar 100%, hetgeen cijfers heeft opgeleverd die de werkelijkheid slechts bij 
benadering weergeven. 
                                                 
23 Hierbij is het ongedateerde citaat toegewezen aan de vroegste druk van de Woorden-Schat waarin het in z’n 
totaliteit werd gegeven. 
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    Herhaaldelijk bleken citaten wel voor een déél in eerdere drukken te staan, maar het is 
begrijpelijk dat een redacteur pas die druk aanhaalt waarin het citaat in z’n geheel te vinden is. 
In de hier volgende tabel is van de verschillende drukken van de Woorden-Schat te zien welk 
percentage der aangehaalde citaten reeds in een eerdere druk volledig aanwezig was (kolom 
vier), en om hoeveel jaar eerder het dan gemiddeld ging (kolom vijf).  
    Een hoogst enkele maal blijkt een citaat uit een látere druk van de Woorden-Schat 
afkomstig dan de verwijzing noemt. In het WNT-artikel TOLERABEL staat bijvoorbeeld: 
 

Tolerabel, verdraaghlijk, verdraaghzaam, MEYER 320 [1654]. 
 
Het aangehaalde is voor het eerst te vinden in 1669, in Deel I op p. 320. De uitgave van 1654 
telt trouwens niet meer dan 248 pagina’s. Zo komt AUXILIAIR  ook niet voor in de druk van 
1669, zoals vermeld, maar pas in die van 1720. 
 
Tabel 4 Citaten die in eerdere drukken al te vinden zijn 
 
Druk, titel van de uitgave Jaar van 

verschijnen 
Aantal 
treffers 

 Aangehaalde al 
in eerdere druk 

Gemiddeld 
vroeger 

1 -  Nederlandtsche Woorden-Schat 1650 406  –– –– 
2 -  Nederlandtsche Woorden-Schat 1654 171  23% 4 jaar 
3 -  Nederlandsche Woordenschat 1658 66  9% 4 jaar 
4 -  Nederlandsche Woordenschat 1663 36  0% 0 jaar 
5 -  L. Meijers Woordenschat 1669 536  6% 14 jaar 
6 -  L. Meijers Woordenschat 1688 18  78% 21 jaar 
7 -  L. Meijers Woordenschat 1698 1  100% 29 jaar 
8 -  L. Meijers Woordenschat 1720 33  18% 51 jaar 
9 -  L. Meijers Woordenschat 1731 2  100% 36 jaar 
10 - L. Meijers Woordenschat 1745 7  14% 76 jaar 
11 - L. Meijers Woordenschat 1777 40  14% 108 jaar 
12 - L. Meyers Woordenschat 1805 198  50% 101 jaar 
 
    In Tabel 4 staan geen cijfers in de vierde en vijfde kolom achter de druk van 1650, omdat 
het hier gaat om de allereerste druk van de Woorden-Schat en er geen eerdere druk bestond. 
Hoe minder treffers per druk, hoe groter de gevolgen van een enkele afwijkende treffer. De 
cijfers achter de drukken van 1698 en 1731 hebben dus niet zo veel te betekenen.   
    [p.13] De citaten uit de druk van 1654 worden voor 23% reeds aangetroffen in de uitgave 
van 1650. Van het aangehaalde uit de derde druk van 1658 staat slechts 9% in een voorgaande 
druk. De treffers van 1663 staan zonder uitzondering voor het eerst in de druk die is 
aangehaald. De talrijke aanhalingen van 1669 verwijzen bijna altijd naar de eerste druk 
waarin het aangehaalde voorkomt. Hierbij telt mee dat het dikwijls gaat om materiaal uit Deel 
III, en dat deel is in deze druk nieuw.   
    Van het aangehaalde uit de druk van 1688 is bijna 80% eerder in een uitgave gegeven, 
gemiddeld 21 jaar. De drukken van 1720, 1745 en 1777 daarentegen leveren niet meer dan 
resp. 18%, 14% en nog eens 14% aan aanhalingen op die eerder voorkomen. Dat zijn geen 
hoge percentages, hoewel het bij laatstgenoemde druk wel gaat om een gemiddeld eerder 
voorkomen van 108 jaar. 
     De laatste druk van 1805 is nogal eens gebruikt om te laten zien dat een woord en/of 
betekenis nog in 1805 werd gevonden. Het jaartal 1805 toont dan niet de eerste druk waarin 
het aangehaalde is aangetroffen, maar juist de laatste. Als het gaat om een trefwoord uit het 
derde deel, wat dikwijls het geval is, dan is het de vraag in hoeverre een trefwoord met 
betekenis die jarenlang zijn blijven staan bij de ‘verouderde en ongewone woorden’ kunnen 
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dienen als bewijsplaats van nog-gevonden-worden. Het gaat hierbij in hoofdzaak om 
aanhalingen die zijn vervaardigd na 1984, in de allerlaatste WNT-jaren.  
    De WNT-praktijk, in het bijzonder die in de meest recente periode, was niet speciaal 
gericht op het vermelden van de oudste druk van een aangehaald woordenboek waarin een 
bepaald woord te vinden is. Wél noemde men in de regel de oudste woordenboekplaats van de 
beschikbare reeks woordenboekplaatsen met het behandelde woord. De keuze van een 
woordenboek en woordenboekdruk die men op wilde nemen, hing onder meer af van het 
gezag van de auteur, de inhoud van de aanhaling (bijv. de kwaliteit van de definitie), de 
gewenste spreiding (bijv. alleen de eerste en de laatste, of 1 per eeuw, 2 per eeuw, enz.) en de 
persoonlijke voorkeur24. 
    Persoonlijk ben ik van mening dat de drukgeschiedenis van oude woordenboeken dikwijls 
zo ingewikkeld is, en bij tijden zo onbekend, dat het voor een redacteur heel moeilijk moet 
zijn om op dit punt steeds verantwoorde keuzes te maken.  
    Als de treffers van alle drukken van de Woorden-Schat bij elkaar worden opgeteld, behalve 
uiteraard de treffers zonder jaar en die van 1650, dan blijkt daarvan gemiddeld 23% te 
verwijzen naar een bewijsplaats die in z’n geheel in een eerdere druk voorkomt. Dit betekent 
dat 77% van alle aanhalingen van de Woorden-Schat verwijst naar de druk waarin het citaat 
voor de eerste maal volledig is opgenomen en dat is toch een aanzienlijk percentage.  
 
Besluit 
 
Dit beperkte onderzoek naar de betekenis van de Woorden-Schat voor het Woordenboek der 
Nederlandsche Taal heeft verschillende interessante resultaten opgeleverd. De Woorden-
Schat is in het WNT vrij frequent aangehaald, in totaal 1752 keer. Slechts 2% van deze 
aanhalingen blijkt ongedateerd. Daarbij zijn de verwijzingen naar de Woorden-Schat zeer 
ongelijk verdeeld over de verschillende lettertrajecten. 
    Van de Woorden-Schat zijn alle twaalf drukken door het WNT aangehaald. Het meest de 
drukken van 1650, 1654, 1669 en 1805, alle vier uitgaven van belang, het minst de drukken 
van 1698 en 1731, beide ongewijzigde herdrukken. Van alles wat uit de Woorden-Schat is 
aangehaald – aanhalingen zonder jaar en aanhalingen van de eerste druk buiten beschouwing 
gelaten – blijkt 23% in een vroegere druk voor te komen dan het WNT noemt.  
    De twaalf drukken van de Woorden-Schat vormen voor het WNT een niet onbelangrijke 
bron, die van veel meer betekenis had kunnen zijn als het werk vanaf het begin gebruikt was 
op de manier van later jaren. Maar voor hoeveel lexicografische bronnen van het WNT zal dat 
wel niet van toepassing zijn! 
 
 
 
Dit artikel is een enigszins gewijzigde versie van het artikel ‘Het WNT en Meijers 
Woordenschat’, dat gepubliceerd werd in De Woordenaar 6 (2002), 1 (mei), p. 5-14. De 
cijfers tussen vierkante haken verwijzen naar de oorspronkelijke paginering.  

 
24 Toelichting van WNT-redacteur Marijke Mooijaart. 
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