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Dat de leden van de Académie française op hun elfendertigste werken als ze bezig zijn met zoiets belangrijks als
een woordenboek van de Franse taal is een publiek geheim. Iedereen kent de geschiedenis van de
totstandkoming van de Dictionnaire de l'Académie française en de zeven volgende edities (aan de negende editie
wordt gewerkt). Toen de vergadering op 8 januari 1835 besloot aan een historisch woordenboek te beginnen
naast het 'gewone', gingen de académiciens onmiddellijk aan de slag. Bijna zestig jaar later, in 1894, verscheen
de laatste, achtste aflevering gewijd aan de letter A, waarmee vier dikke delen gevuld waren. Toen gooiden de
onsterfelijken het bijltje erbij neer, en van een historisch woordenboek van de Académie is nooit meer iets
vernomen.

De Dictionnaire historique de la langue française (DHLF) die in 1992 door Les Dictionnaires Robert is
uitgebracht, was een gelukkiger lot beschoren. Hoe lang Alain Rey en zijn team van redacteuren en andere
medewerkers aan de DHLF gewerkt hebben is mij nietbekend, maar de tijd die hun de voltooiing van het geheel
gekost zal hebben staat zeker in geen verhouding tot de tijd die de Académie-leden voor de letter A alleen al
nodig hadden.

In de twee delen die de DHLF telt worden de etymologie en de geschiedenis van het hedendaagse Franse
vocabulaire gegeven, alsmede die van een aantal zelden gebruikte of verouderde woorden die 'éclairants et
précieux' zijn. Alain Rey opent zijn inleiding met de memorabele woorden: 'Entreprendre de présenter en un
ouvrage maniable l'histoire des mots d'une langue parlée depuis un millénaire est à coup sûr un acte de folie.
Mais c'est un acte nécessaire, rendu d'ailleurs un peu plus raisonnable par de précédents délires [….]'Hij verklaart
openlijk en ronduit schatplichtig te zijn aan vroegere 'gekken'. Zonder hun taalkundig onderzoek (Pasquier) en
etymologisch werk (Ménage, Diez, Wartburg), en zonder de talrijke woordenboeken die in de loop van de
geschiedenis gemaakt zijn zou de DHLF simpelweg nooit het licht hebben gezien. Wat verderop in de inleiding
blijkt dat met name de Grand Robert, de Grand Larousse de la langue française en de Trésor de  la langue
française 'geplunderd' zijn. En vooral van de laatste, met zijn 'notices historiques […] si riches en (44)
développements sémantiques et phraséologiques', is dankbaar gebruik gemaakt. Elk lemma bestaat uit twee
onderdelen: in het eerste wordt de oorsprong van het woord nagegaan, het tweede beschrijft de geschiedenis. Als
een woord afleidingen heeft worden die in een derde onderdeel behandeld. In de DHLF is verder een aantal
encyclopedische artikelen opgenomen over de voor het Frans belangrijkste talen, over de Académie française en
over zaken als ontleningen, de etymologie en het argot. Het onderdeel 'Eléments bibliographiques' telt slechts
drie (driekoloms) bladzijden, maar vindt in feite een belangrijke aanvulling in de 'Correspondances
chronologiques entre les datations du dictionnaire et les principaux textes de référence'.
Voor een klare en overzichtelijke verantwoording van de gevolgde werkwijze leze men Reys inleiding.

De lemma's zijn helder gestructureerd en het is - mede door de vormgeving - heerlijk lezen in dit
woordenboek. Het ontbreken van citaten en exacte verwijzingen vind ik echter storend. Waren ze wel
opgenomen, zo verantwoordt Rey deze keuze, dan had dat een 'ouvrage peu lisible et des informations
ésotériques pour l'utilisateur non spécialiste' opgeleverd. Het gevolg is wel dat de lezer nu zijn lectuur geregeld
moet onderbreken om in de 'Correspondances' bij de gegeven jaartallen de juiste titels te zoeken: een
tijdrovende bezigheid. Wie een historisch woordenboek opslaat wil, neem ik aan, juist weten bij wie / in welke
tekst een woord geattesteerd is en niet alleen wanneer (ongeveer). Het eindeloos
moeten bladeren om hierachter te komen is hinderlijk en vermindert het leesgenot aanzienlijk. Bovendien
loont het vaak niet eens de moeite.



Een voorbeeld. Als afleiding van diction vinden we dictionnaire (1501), ontleend aan het middeleeuws
Latijn (omstreeks 1220). Het woord wordt als metafoor gebruikt voor iemand met een uitgebreide
kennis (1762). Er is een verkorte vorm: dico (1885). Om er een schrijver van woordenboeken mee aan te
duiden verzon men het woord dictionnariste (1694), naast het woord lexicographe dat men bij Nodier
vindt. Zo bestaat naast het bijvoeglijk naamwoord dictionairique (B. Quemada, ± 1965) ook lexicographique. In
de 'Correspondances' opgezocht blijkt men bij deze jaartallen het volgende te vinden.
Voor het jaar 1501 (1504) staat alleen La Vie de sainte Catherine genoemd; vers 1220 kan van alles zijn; bij
het jaartal 1762 kan de lezer kiezen uit onder meer de vierde editie van de Dictionnaire de l'Académie
française, de Memoirs secrets van Bachaumont, twee werken van J.-J. Rousseau, La Pucelle van Voltaire en
de Histoire abrégée des insectes van E. Godefroy; bij 1885 moet hij kiezen uit titels van onder anderen
Vallès, France, Daudet en Verne; en ook het jaar 1694 levert nog twaalf titels op.

Waarom de juiste, eenduidige informatie - waar dat mogelijk is - niet in het lemma is opgenomen is mij,
Reys betoog ten spijt, een raadsel. Ook de mededeling in een van de encyclopedische artikelen, 'datation et

attestation', dat de DHLF net als alle grote Franse woordenboeken - uitgezonderd de Trésor de la langue
française - het voorbeeld volgt dat O. Bloch en W. von Wartburg gegeven hebben in hun Dictionnaire
étymologique (1932), is geen pleister op de wonde. En als de beroemde woorden van Voltaire 'Un dictionnaire
sans citation est un squelette' waar zijn, dan is de DHLF één grote zak met botten. Die ik overigens, mocht ik
hem cadeau krijgen, in dank zou aanvaarden. Dat wel.
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