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Van imitatio naar verificatio 
De verwetenschappelijking van het WNT-citaat 
 
Door Dick Wortel 
 

Samenvatting  - Naar de lexicografische functie van het citaat in een artikel van het WNT is nog 
weinig onderzoek verricht. In dit artikel wordt na een korte beschouwing over het citaat als ‘voorbeeld-
illustratio’ uitgebreid ingegaan op zijn rol als ‘voorbeeld-verificatio’.  

Het proces van de wetenschappelijking van het WNT dat zich in de eerste decennia van deze 
eeuw voltrok, leidde tot een verandering van de functie van het citaat: van voorbeeld-imitatio aan het 
eind van de negentiende eeuw verschoof deze functie naar het voorbeeld-illustratio, maar vooral naar 
het voorbeeld-verificatio. De verificatie-functie maakt het de gebruiker enerzijds mogelijk om zelf op 
basis van het gepresenteerde materiaal uit te maken of hij het eens is met de wijze waarop de 
lexicograaf zijn materiaal heeft ingedeeld. Hij krijgt, bij wijze van spreken, dezelfde bevoegdheden als 
de bewerkende lexicograaf. Anderzijds kan de lexicograaf de gebruiker bewijzen, dat de door hem 
geformuleerde definities en uitgedachte indelingen correct zijn. Hij presenteert de gebruiker bij iedere 
betekenis de daarbij behorende citaten, die de juistheid van zijn definities aantonen en de structuur 
van zijn artikel ondersteunen.  

De lexicograaf moet die beschikbare citaten in zijn artikel opnemen, die zo veel mogelijk voor de 
gebruiker ‘onbekende’ predikaten bevatten. Een gebruiker die een lage opleiding heeft genoten zal 
sneller nieuwe predikaten in een citaat aantreffen dan een gebruiker met een hoge of met een 
wetenschappelijke opleiding. Bij de keuze van de citaten moet de lexicograaf letten op de aanwezige 
‘kennis van de wereld’ van de veronderstelde gebruiker. Citaten uit teksten die zijn ontstaan in een 
oudere taalfase, of zijn geschreven in voor de gebruiker onbekende vaktalen, groepstalen, e.d. 
bevatten meer onbekende predikaten dan citaten die uit dezelfde taalfase of taalkring afkomstig zijn 
als die van de gebruiker. Hoe groter het verschil is tussen de taal van de gebruiker en de te 
beschrijven objecttaal, hoe interessanter een citaat uit die objecttaal is. 

Tenslotte komen er verschillende typen citaten aan de orde, onder meer de karakteriseringen, 
citaten met een tekstinterne definitie en de identificerende citaten. Al deze types hebben hun eigen 
specifieke, lexicografische eigenschappen. 
  
 

Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört, 
Es müsse sich dabei doch auch was denken lassen. 

J.W. von Goethe, Faust [1801] 
 
 
 
1. Inleiding 
 
Ulrike Hass (1991) zet de verschillende tradities van het citaat in woordenboeken 
uiteen. De oudste, al in de Middeleeuwen bekende traditie, is die van het ‘voorbeeld-
imitatio’, vooral in leerwoordenboeken, waarin een vreemde taal wordt behandeld. 
Het was dan de bedoeling van de lexicograaf de gebruikers te bewegen het 
taalgebruik na te volgen, te imiteren. De voorbeelden werden dikwijls genomen uit de 
bekendste werken van eigentijdse schrijvers (Hass 1991: 542). Wortel (1998) ging 
uitgebreid in op het ‘voorbeeld-imitatio’ in de oudste delen van het WNT.  

De illustratio-traditie kwam reeds bij M. de Vries (1852: 79), de grondlegger van 
het WNT, aan de orde daar waar hij zich voorstelde dat elke betekenis ‘waar het 
noodig is’ zou worden ‘opgehelderd en als het ware aanschouwelijk gemaakt door de 
vermelding van die spreekwijzen waarin zij gewoonlijk voorkomt’. De voorbeelden-
illustratio hebben een louter didactische functie. Zij komen veel voor in 
leerwoordenboeken of in woordenboeken waarmee een vreemde taal moet worden 
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geleerd. De normatieve functie van het voorbeeld werd uitdrukkelijk met een 
lexicografische bedoeling ingezet in de vijftiende- en zestiende-eeuwse 
woordenboeken die door het humanisme waren beïnvloed. 

Ten slotte, in de loop van de negentiende eeuw onder invloed van de Verlichting, 
stelt Hass de opkomst vast, voornamelijk in wetenschappelijke woordenboeken, van 
de Nachweis-traditie, die ik in dit artikel de ‘verificatie-traditie’ zal noemen, of, om in 
haar terminologiegebruik te blijven, met ‘voorbeeld-verificatio’ zal vertalen. De 
lexicograaf presenteert de gebruiker een representatieve bloemlezing uit zijn 
citatenverzameling, op basis waarvan hij zijn woordenboekartikel heeft 
gestructureerd. De gebruikers zijn dan in staat om de lexicograaf te controleren. Het 
citaat dient — om die controle mogelijk te maken — aan bepaalde criteria te voldoen. 
In paragraaf drie ga ik daar dieper op in. 

Wortel (1998: 203) heeft reeds gewezen op het proces van 
verwetenschappelijking van het Deutsches Wörterbuch (DWB), zoals dat zich aan 
het einde van de vorige eeuw en in de eerste decennia van deze eeuw ontwikkelde. 
De rol van het citaat veranderde eveneens binnen dit proces. Terwijl de imitatio-
traditie sterk verminderde en de illustratio-traditie zich min of meer handhaafde, 
groeide de verificatio-traditie uit tot de meest belangrijke functie die het citaat thans in 
het DWB, volgens Hass (1991: 566), vervult. Binnen de Duitse wetenschappelijke 
lexicografie werd het citaat het onderwerp van enkele specialistische studies, zoals 
die van Reichmann (1988) en Hass (1991). In de recente verhandelingen over het 
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) wordt echter relatief weinig aandacht 
besteed aan de functie van het citaat in een woordenboekartikel. Moerdijk (1994: 96-
118) handelt voornamelijk over de verschijningsvorm en de formele aspecten van het 
WNT-citaat. Hij noemt met name het literaire citaat ‘de ziel van het WNT’ (1994: 97): 
citaten zijn de belangrijkste bouwstoffen van het WNT en vormen voor de redacteur 
het materiaal voor zijn artikel.  

Naar aanleiding van de voltooiing van het WNT in 1998 zijn er enkele publicaties 
verschenen die een beeld geven van de functie van het citaat, zoals Heestermans 
(1998) en Moerdijk (1998). Geen van allen gaan echter in hun studies in op het 
fenomeen citaat zelf. Men komt niet tot een categorisering van het citaat. Het citaat 
op zich vormt voor hen geen object van onderzoek,  zoals in de in dit artikel te 
bespreken studies van Reichmann (1988) en Hass (1991). Dit artikel wil 
onderzoeken of hun conclusies voor het citaat in het Deutsches Wörterbuch, ook 
voor het citaat in het WNT geldig zijn. 
 
 
2 De traditie van het voorbeeld-imitatio. 
 
2.1. De traditie in de letterkunde en de vroegste lexicografie. 
 
Het woord bispel heeft in de Middeleeuwen nog de betekenis van ‘spreekwoord’, 
bijvoorbeeld in het Glossarium Bernense uit 1240: ‘proverbium : bispel’. Een 
Middelnederlands citaat luidt: ‘Men seit in een bispel (Rein. I, 181: hets een out 
bispel): viants mont seit selden wel’ (Maleg. 366) of ‘Dat bispeel seghet wel: ... sulc 
waent wreken sine scande ende slaet hem selven uytten lande’ (Troyen f. 20c).  
Deze bispelen hebben dikwijls een moraliserende strekking. Onder invloed van het 
Latijnse exemplum wordt de betekenis van bispel ‘verhaal waar je iets van kunt 
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leren’. In het MNW s.v. exempel staat bijvoorbeeld: ‘Hetzelfde als mnl. bispel 
Leerzaam verhaal, hetzij van eene ware, hetzij van eene verdichte geschiedenis; 
toepasselijke geschiedenis, een verhaal met eene zedeles of met eene zedelijke 
strekking (om als aanmoedigend, als opwekkend of als waarschuwend, afschrikkend 
voorbeeld te dienen)’, met als een van de citaten: ‘Ene scone exempel willic 
ontbinden van enen meester die ic wel kinde’ (Belg. Mus. 1, 326, 1). Dikwijls was het 
bispel of het exempel direct ontleend aan de bijbel of het evangelie. In het 
Glossarium Bernense vindt men: ‘parabola : bispel’ en in de Teuth. ‘bispel, parabel, 
parabola’, hier verwijzend naar de parabels, de gelijkenissen van Christus. Het woord 
exempel verdringt na verloop van tijd het Middelnederlandse bispel. In een citaat van 
het MNW kan men lezen: ‘Hoort noch ene andre parabole: vanden exemple van den 
man die enen wijngart plantde’ (L. v. J. c. 168). Voorbeelden werden gebruikt om 
didactische redenen: zij moesten laten zien aan de lezer —  in de Middeleeuwen 
voornamelijk aan scholieren en studenten — hoe een bepaalde handeling correct 
moest worden uitgevoerd en hoe men goed en rechtvaardig diende te leven om het 
eeuwig leven te verdienen. Zij lieten aan de lezer zien, wat de consequenties van 
onjuist en ondoordacht gedrag konden zijn. Zij riepen de lezers op tot nauwgezette 
navolging van zekere regels, wilde men allerlei ellende voorkomen. Zij waren een 
pedagogisch middel om morele waarden over te dragen of om kennis te vergaren of 
te vermeerderen, zoals uit SERVILIUS [1552] blijkt: ‘Exemplar ... een voorbeeldt ... een 
daet dat wij gae te slaen behooren, ende dat ons wat leert’.  

De waarde van het voorbeeld ligt hier in het verhelderen van een morele regel, die 
onafhankelijk van voorbeelden berust op de regels van het verstand. De bekendheid 
met de regel is het uitgangspunt, het voorbeeld is slechts een afgeleide, voor 
didactische doelstellingen geconstrueerd geval. De impliciete of expliciete oproep tot 
navolging (imitatie) van het juiste gedrag of de voorgeschreven handeling is 
essentieel in het exempel.  

De Renaissance bracht een hernieuwde belangstelling voor de Oudheid naar 
voren. De grootste klassieke schrijvers werden in de volkstaal vertaald om ze voor 
een breder publiek toegankelijk te maken. Maar tevens moesten die vertalingen het 
bewijs zijn dat het Nederlands als taal niet onderdeed voor het Latijn wat betreft 
sierlijkheid en geleerdheid. Daarbij probeert men Latijnse en andere vreemde 
woorden te vervangen door Nederlandse woorden. In het in 1553 verschenen Het 
Tresoor der Duytscher Tale van Jan van der Werve staat zijn hartenkreet: ‘Helpt my 
ons moeders tale ... wederom so brenghen op de beenen, dat wy moghen bewijsen 
... dat sy aen andere talen gheen onderstandt en behoeft te versueckene’ (V.D. 
WERVE A ij v� [1553]). Het is niet verwonderlijk dat Het Tresoor in de titel van de 
tweede editie van V.D. WERVE was vervangen door Den Schat. Aan het einde van de 
proloog in KILIAAN [1588] staat in een Latijns vers: Configite in proprias procul hinc 
exotica terras; Omnia Teutonicus sermo referre potest: ‘Stuur de vreemde woorden 
naar hun eigen streek ver van hier; het Duits is in staat alles weer te geven’ (vert. van 
V.D. BRANDEN 1956, 99). Woorden die rechtstreeks waren ontleend aan het 
Hoogduits, werden niet als vreemde woorden beschouwd. De lexicografen zochten 
opzettelijk naar Hoogduitse woorden om die als alternatieven voor Franse en Latijnse 
woorden te kunnen toevoegen aan de woordenschat van de Nederlandse taal (Van 
de Wal en Van Bree 1992, 197). 
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2.2 De imitatio-traditie in het WNT en het DWB. 
 
In de Duitse lexicografie is het oudste gebruik van citaten al te vinden in het 
Bayerisches Wörterbuch van J.A. Schmeller, dat in 1827 te Stuttgart verscheen. Dit 
woordenboek beschrijft woorden op basis van verifieerbare, schriftelijke vind- en 
bewijsplaatsen. Het bevat geen ‘voorbeelden’, maar plaatsen uit allerlei documenten, 
als oorkonden en letterkundige werken. Juist daardoor werd het Beierse dialect 
opgewaardeerd. Voor het DWB won dit principe meer en meer terrein, omdat het feit 
dat een verouderd en vergeten woord werd aangetroffen in belangrijke oorkonden of 
in andere schriftelijke bewijsplaatsen, een argument was om eigentijdse 
taalgebruikers op te roepen om dat woord weer te gaan gebruiken.  
 

nicht sollte den heutigen oder künftigen schriftstellern verboten werden, wörter zu 
gebrauchen, sondern erleichtert sie wieder einzuführen’ (Jacob Grimm in 1853, gecit. 
naar Kirkness 1980, 154).  

 
Ook De Vries had als doelstelling de taalgebruiker te bewegen om het taal- en 
woordgebruik van oude schrijvers en dichters na te volgen, de zuivere imitatio:  

 
Een aantal woorden, ja, zijn bepaald en stellig verouderd, alleen bij weinigen door 
historische studie bekend, en zij hebben zoodanig alle levenskracht verloren, dat elke 
poging om ze terug te roepen, op louter bespotting uitloopt. Maar in andere is die 
levenskracht nog niet zoo geheel uitgedoofd  (De Vries, Ontw. 19, ook in iets gewijzigde 
formulering in De Vries, WNT I, Inl. XXXIX).  

 
Dikwijls is er slechts ‘de adem van het genie’ voor nodig om een verouderd woord ‘tot 
nieuwe ontwikkeling en bloei te doen brengen’. Hij verwijst hierbij naar Bilderdijk, ‘die 
zoovele halfverouderde woorden in eere herstelde’. Bij het lemma Aandwingen 
‘Dwingen of noodzaken iets aan te nemen’ vindt men enkele citaten van Hooft: ‘Als 
hem boode op boode ’t geloof aandwong (hem noodzaakte die tijding te gelooven), 
werd hem ’t verdriet te maghtigh’ (HOOFT, N. H. 249). ‘Ook is ’t geloof geen ding dat 
men yemandt aandwingen kan’ (HOOFT, Henr. d. Gr. 22). Bij dit artikel plaatste De 
Vries een aanmerking:  
 

Het woord was reeds in ’t mnl. bekend, doch is thans in onbruik geraakt. Het verdient 
echter te herleven. Het is volkomen zuiver gevormd, terstond voor elkeen verstaanbaar, 
en zou eene wezenlijke behoefte vervullen; want geen ander woord drukt het denkbeeld 
even juist uit. Opdringen is niet hetzelfde: dringen is zwakker dan dwingen en onderstelt 
nog de mogelijkheid van weigering, die bij dwingen geheel wegvalt. 

 
Het ging Wilhelm Grimm steeds om termen als de ‘Erhebung’, ‘Lauterung’ en 
‘Reinheit’ van de taal. Ook spreekt hij van ‘Kraft’, ‘Leben’, ‘Geist’ en ‘Sinn’ zowel met 
betrekking tot het volk als tot de taal (Hass 1997: 16). Maar bovenal dachten de 
Grimms bij deze begrippen aan de poëzie, als uiting van kracht, vitaliteit en 
schoonheid van de taal. Het belangrijkste criterium voor de keuze van zijn bronnen is 
voor Grimm het ‘sprachgewalt’ van een dichter: 
 

Die gewalt der poesie, die in jeder sprache das meiste vermag, sollte das wörterbuch vor 
ogen stellen, und wo man es aufschlage zeigt es deutliche und abgesetzte verse (DWB I, 
XXXVI). 
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Jacob Grimm waardeerde reeds in 1853 de ‘genaue heranziehung (aanhaling) der 
schriftsteller und dichter’ als de ‘hauptvorzug’ (voornaamste bedoeling) van het 
woordenboek (Kirkness 1980: 154). Ook in de inleiding van het DWB komt de 
doelstelling daarvan duidelijk tot uiting:  
 

Das Deutsche Wörterbuch soll den nationalen Schatz, den Sprache und Literatuur 
darstellen, allen hiervon abweichenden Textsortenerwartungen zum Trotz als solchen 
präsentieren und die Macht der Sprache, ‘die gewalt der poesie’, einem Publikum 
nahebringen, die Sprache und Literatur als Quelle nationaler Identität begreift (Hass 1997: 
15). 

 
De citaten uit de werken van dichters worden door de gebroeders dan ook veelvuldig 
becommentarieerd met opmerkingen die beogen het gewone taalgebruik te 
verbeteren, mooier te maken. Zo merkt Grimm, om een voorbeeld te geven, i.v. 
Denkweise op: ‘Göthe liebte das wort ... Göthe gebraucht es auch um den einem 
kunstwerk eigenen geist auszudrücken’.   

Daarom werden de citaten uit gedichten in het DWB — en ook in het WNT — 
typografisch als regels van een gedicht zodanig gezet dat er witregels omheen 
verschenen. Zo kwam de schoonheid nog beter uit. Ook De Vries plaatste bij citaten 
uit werken van dichters opmerkingen en commentaren, zoals Grimm dat ook deed. 
Onder s.v. aanbraak merkte De Vries op:  
 

Het woord schijnt door BILD. gevormd, die het talrijke malen bezigt; doch op zijn voorbeeld 
is het ook bij andere dichters in gebruik gekomen. De vorming is geheel onberispelijk, 
naar analogie van afbraak, doorbraak, inbraak. 

 
De gebroeders Grimm wilden in hun woordenboek de Duitse taal beschrijven vanaf 
de bijbel van Luther tot Goethe. Zij gingen uit van een ‘Programm eines neuen 
Wörterbuches der deutschen Sprache’, waar zij de wens uitten voor een ‘Wörterbuch 
der deutschen Sprache. Mit Belege (citaten) von Luther bis auf die Gegenwart’. 
Reeds in de Kasseler Allgemeine Zeitung van 1 september 1838 wordt die periode 
benadrukt: 
 

... Es (het DWB) soll von Luther bis auf Goethe den unendlichen Reichthum unserer 
vaterländischen Sprache, den noch Niemand übersehen und ermessen hat, in sich 
begreifen. Alle edeln Schriftsteller sollen vollständig eingetragen, die übrigen ausgezogen 
werden (Kirkness 1980, 69). 

 
Jacob Grimm onderbouwde in een brief van 20 september 1838 aan Lachmann zijn 
visie:  
 

Aber, ich meine, alle wörter von schönheit und kraft seit Luthers zeit dürfen zur rechten 
stunde wieder hervorgeholt und neu angewandt werden; das soll als erfolg und wirkung 
des wörterbuchs bedacht werden, dass die schriftsteller daraus den reichthum der 
vollkommen anwendbaren sprache ersehen und lernen (Kirkness 1980, 70).  

 
Die ideeën sloten naadloos aan bij de ethische opvattingen van De Vries. In 1852 is 
dat ook de stelling van De Vries:  
 

de verschillende beteekenissen der woorden zullen worden gestaafd door voorbeelden uit 
klassieke dichters of prozaschrijvers, uit het geheele tijdperk sedert 1637 ... . Men zal 
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trachten vooral zulke plaatsen uit te kiezen, die het schoone gebruik, dat van een woord in 
den stijl kan worden gemaakt, helder in het licht te stellen (De Vries, Ontw. 80). 

 
In alle publicaties van De Vries leest men dat bij hem de schoonheid van de 
Nederlandse taal voorop stond. Die schoonheid van de taal moest worden 
aangetoond door citaten uit de werken van de beste Nederlandse schrijvers in het 
woordenboekartikel op te nemen. Het woordenboek ‘moet de taal niet uitsluitend als 
een voorwerp van wetenschap, maar ook als een kunstgewrocht, te beschouwen 
geven’ (WNT I, Inl. LXXXV). Met het oog op dat doel was het voor De Vries al 
voldoende het Woordenboek te laten aanvangen bij de Statenbijbel [1637], een 
hoogtepunt van het literaire gebruik van het Nederlands, aangevuld door de 
Nederlandsche Histooriën van Hooft, dat kort daarop, in 1642, verscheen en dat hij 
een ander belangrijk werk vond voor de ontwikkeling van het Nederlandse proza. 
Voor hem waren de drie grootste schrijvers van de zeventiende eeuw: Hooft, Vondel 
en Huygens.  
 De andere schrijvers waren minder: ‘De namen van Coornhert, Visscher en 
Spieghel, van Cats, Hooft, Vondel en Huyghens, van Bredero, Coster en Starter, 
Zevecote, Poirters’ leverden allen een bijdrage ‘tot den nationalen taalschat’, maar, 
zo waarschuwde De Vries, ‘de keuze dier bijdragen moet altijd met oordeel en smaak 
geschieden’ (WNT I, Inl. XLI). En verder: ‘Met de sieraden van Hooft’s prozastijl moge 
het Woordenboek zich verrijken, maar het hoede zich voor zijne feilen’ (De Vries, 
Ontw. 23). Ook aldaar: ‘Men zamele uit de lettergewrochten van omtrent 1637 af — 
des noods van eenige jaren vroeger — met bedachtzaamheid en met een zuiver 
taalgevoel al het bruikbare op’. Het leidend beginsel moet nooit uit het oog worden 
verloren door uit ‘de schrijvers der 17de eeuw onbepaald alles op te nemen, om het 
even of het met de taal van latere dagen al dan niet in verband sta’ (WNT I, Inl. XLI), 
want dan blijven de 
 

... werken van een Hooft, Vondel, Zevecote en zoovele andere dichters, waarop 
Nederland roem draagt, ... niet ongebruikt, maar leveren kostbare bijdragen op, om het 
groote gebouw op eene waardige wijze te voltooijen’ (De Vries, Ontw. 22).  

 
Van de latere schrijvers konden vooral Bilderdijk, Beets en Van Lennep op 
bewondering van De Vries rekenen. Voor De Vries was het niet nodig om alle 
schrijvers te excerperen:  
 

Is het denkelijk — zo vroeg hij aan het gehoor op het Letterkundig Congres te Brugge in 
1862 — dat gij uit Nomsz of Hulshoff, uit Kantelaar of Loosjes, uit Coninckx of Ter 
Bruggen, veel zult bijeenlezen, wat niet even goed, ja vrij wat beter, bij Bilderdijk en Van 
der Palm, bij Tollens en Haafner, bij Ledeganck en Willens te vinden is? (De Vries, Versl. 
1862, 27).  

 
Een gelijkaardige uitlating vindt men bij Jakob Grimm:  
 

Viele neuere schriftsteller z.B. Schiller (nicht Göthe, auch Lessing nicht) erscheinen mir ... 
wortarm und unsrer sprache nicht recht mächtig; das gilt auch von einem 
gedankenreichen autor wie Jean Paul, der sich so ziemlich mit den gewöhnlichen wörtern 
behilft (Kirkness 1980: 71).   

 
Het ging De Vries — net als Grimm — voornamelijk om de schoonheid en de rijkdom 
van de taal. De citaten dienden slechts om de gebruikers, of lezers, van zijn 
woordenboek uit te nodigen om het getoonde taalgebruik na te volgen: ‘Er moet niet 
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alleen leering, maar ook bezieling van uitgaan’ (WNT I, Inl. LXXXV). De vindplaatsen 
moesten bij voorkeur afkomstig zijn uit het werk van de grote schrijvers. De Vries 
over de ‘inrigting’ van het Woordenboek:  
 

Wat is er noodig, om een Woordenboek te doen ontstaan? De woorden moeten worden 
opgespoord en verzameld, daarna gerangschikt worden; de etymologie moet worden 
opgegeven, de beteekenis verklaard, door voorbeelden van schrijvers opgehelderd ... , en 
wat dies meer zij (DE VRIES, Ontw. 69). 

 
Beschouwing van het gebruik van citaten in de oudste WNT-delen, die door De Vries 
en zijn naaste medewerkers zijn geredigeerd, leidt tot een belangrijke conclusie. De 
schoonheid en de zuiverheid taal van de Statenbijbel en die van de werken van 
Hooft, Vondel en Huygens werd door citaten als voorbeeld ter navolging aan de 
gebruikers tentoongesteld. De citaten die afkomstig uit werken uit de Nederlandse 
letterkunde — zowel proza als poëzie — van vòòr ongeveer 1850 zijn voornamelijk 
voorbeelden-imitatio. De imitatio-rol vervulden voor De Vries ook de citaten uit 
poëtische en literaire werken, van bijvoorbeeld vooral de door hem hoog 
gewaardeerde Bilderdijk en Van Lennep, en ook die van de door hem zo 
bewonderde predikant Van der Palm.  
 Citaten uit proza — zoals romans en historische, theologische en wetenschappelijke 
werken — dat verscheen in de negentiende eeuw zelf, dus dat verscheen in de tijd 
van De Vries, zijn voornamelijk voorbeeld-illustratio, zo ook de citaten uit 
verscheidene dichtkundige en dichtlievende werken van de mindere poëten. 
 
 
3. Het voorbeeld-illustratio 
 
De Duitse lexicograaf Oskar Reichmann (1988: 413) definieert het citaat als: 
 

... een lang (minimaal uit een volledig zinsdeel of zin, of zelfs uit verscheidene zinnen 
bestaand) fragment uit een oorspronkelijke tekst van de taal of van de taalvariëteit die 
lexicografisch beschreven moet worden (vertaling DW)1.  

 
Citaten omschrijft Reichmann als ‘diejenigen Textausschnitte, die Beispielwert 
(voorbeeldwaarde) haben’. Het voorbeeld-illustratio kan dan worden gedefinieerd als 
‘een tekstfragment, waarmee iets algemeens verduidelijkt kan worden door een op 
zich zelf staand geval naar voren te brengen, of iets algemeens door een aantal op 
zich zelf staande gevallen zodanig te verklaren, zichtbaar te maken, dat een 
overkoepelende, algemeen geldende betekenis ontsloten wordt’ (Reichmann 1988: 
413). 
 De voorbeelden, door Hass (1991: 551) ‘voorbeelden-illustratio’ genoemd, 
speelden in de vroegste fase van het DWB geen rol, slechts als een functioneel 
complement voor een definitie. Ter verduidelijking van die functie namen de 
gebroeders Grimm de mogelijke definitie van hand ‘das gliedmasz der menschen 
zum greifen und halten’ — ‘das wäre gut und kurz’, meenden zij  — maar een 
wijdlopiger definitie had ook kunnen zijn ‘der äuszerste theil des arms am 
menschlichen leib von den ende des ellenbogenbeins bis zu den fingerspitzen’ (DWB 
I, XL). Zij zagen dat als een te ‘starre Abgrenzung’, die niet hoorde bij ‘dem 
natürlichen Entwicklungsgang der Sprache’ (cit. Hass 1991: 552). De korte en goede 
definitie van hand zou door de lexicograaf moeten worden gegeven en uit de 
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gepresenteerde citaten zouden de gebruikers zelf moeten opmaken, wat precies de 
physiologische kenmerken van de menselijke hand zijn. Zo wordt ‘geschlepp 
langweiliger definitionen’ voorkomen (DWB I, XL). M. de Vries was dezelfde mening 
toegedaan. Volgens hem gaven de voorbeelden aan de ‘dorre woordverklaring’ leven 
en frisheid. Een zorgvuldig uitgekozen voorbeeld kon een langdradige en 
onduidelijke definitie zelfs vervangen: het voorbeeld-illustratio vormde een 
complement van de definitie. Voorbeelden konden immers kleine nuances beter 
weergeven dan in een starre betekenisomschrijving mogelijk is (De Vries 1862: 27). 

Reichmann (1988: 417) wijst op de traditionele communicatieve functie voor het 
leerproces van de woordenboekgebruiker. Hierbij geeft de lexicograaf aan de 
gebruiker voorbeelden van toepassingen van het desbetreffende woord. Hij biedt 
hem de mogelijkheid die toepassingen aan de hand van materiaal dat afkomstig is uit 
de objecttaal te leren. In woordenboeken dienden ‘voorbeelden’ ervoor om de 
gebruikers het gewone dagelijkse toepassingen van een woord duidelijk te maken — 
een didactisch doel. Van hem neem ik het begrip ‘kompetenz’-citaat over 
(Reichmann 1988: 413). Dit is het citaat waarvan de impliciete informatie direct 
aansluit op het taalvermogen, de ‘competence’ van de gebruiker. 

Het door de redacteur zelf bedachte citaat — dat ik hier wil noemen —, in een 
vakterm van het WNT ook ‘poëem’ genoemd, diende om de gebruiker van het 
woordenboek te laten zien hoe een bepaald woord op de juiste manier moest worden 
gebruikt. De redactie van het WNT gebruikte de poëmen, die vaak nodig waren door 
gebrek aan materiaal, als verheldering voor algemene uitspraken die zij in haar 
definities neerlegde. De poëmen hadden een didactisch doel en men dient ze dan 
ook als voorbeeld-illustratio te beschouwen: een zelfde functie als de 
voorbeeldzinnetjes in leerwoordenboeken. Het lemma gaafheid had blijkbaar 
onvoldoende vindplaatsen en dus moest de redacteur zelf voorbeelden verzinnen om 
het gebruik van het woord te illustreren: 
 

znw. vr., zonder mv. Van Gaaf. Alleen in abstracte opvatting. De hoedanigheid van gaaf; 
de ongeschondenheid, volledigheid, in de verschillende beteekenissen van het woord, 
inzonderheid in de bet. 1-4). || De gaafheid van het porselein. Het fruit heeft nog een 
volkomen gaafheid. Ik zag zelden zoo groote gaafheid van lijf en leden als bij dien ouden 
man. 

 
 
4. Het voorbeeld-verificatio 
 
4.1. De verwetenschappelijking van de woordenboeken 
 
De wetenschap stelde vooral eisen aan de lexicografische methodologie, die 
voornamelijk betrekking had op het materiaal waarop een artikel werd gebaseerd2. 
Het primaat van de wetenschappelijkheid leidde tot een versterking van de verificatie-
functie van het citatenmateriaal. De gebruiker zou zelf op basis van het bewerkte 
materiaal moeten kunnen uitmaken of hij het eens is met de wijze waarop de 
lexicograaf zijn materiaal heeft ingedeeld. Hij kreeg, bij wijze van spreken, dezelfde 
bevoegdheden als de bewerkende lexicograaf. 

Voor de lexicograaf is de wetenschappelijk-communicatieve functie belangrijk, 
omdat hij daarmee bewijzen kan, dat de onderscheidingen die hij heeft gemaakt, 



 

 
9 

gegrond zijn (Reichmann 1988: 417). Voor de onderzoeker die de exacte betekenis 
van een woord wil weten, bijvoorbeeld voor een juridische kwestie, betekent dat dat 
de keuze van de citaten niet op toeval of op amorf materiaal mag berusten, maar op 
een kritische selectie van speciaal uit de objecttaal afkomstig citatenmateriaal. De 
wetenschappelijke gebruiker kan immers alleen dan zijn doel bereiken, wanneer hij 
het aanbod van het citatenmateriaal ernstig neemt. Voor deze groep gebruikers is de 
bewijsfunctie, het voorbeeld-verificatio, van belang. 

In de latere delen van het WNT, toen de redactie over zoveel geschreven en 
gedrukte bronnen beschikte dat er geen poëmen ter staving van gangbaar gebruik 
hoefden te worden verzonnen, kregen de poëmen dientengevolge steeds meer de rol 
van verificatio. De betekenis die de lexicograaf aan het woord hechtte, moest 
ondanks het ontbreken van een geschreven of gedrukte bron toch door de gebruiker 
geverifieerd kunnen worden. Uit de onderstaande voorbeelden blijkt dat de WNT-
redacteur, in dit geval N. Bakker, haar oor in haar directe omgeving, te weten de stad 
Leiden, te luisteren had gelegd: 
 

(S.v. toepassen) Contaminatie van bijpassen en (er op) toeleggen. || En is die winkel toen 
over de kop gegaan? — Nou ...., Oom G. paste altijd toe, Gehoord [1946]. 
(S.v. toeter) Als eenigszins platte benaming voor mond. Wellicht beperkt tot N.- en Z.-Holl. 
|| Toe, mèd (meid), hou nou je toeter! Gehoord te Leiden [1934]. 
(S.v. toppen) Van het hoofdhaar: punten; knippen. || Het haar toppen, punten, Gehoord v. 
e. Leidenaar [1952]. 
 

Deze aanhalingen hebben als bronvermelding Gehoord (te, met meestal een 
plaatsnaam) en een datum. De lexicograaf stond met deze vermelding garant voor 
de juistheid en de authenticiteit van de aanhaling. Er had eigenlijk een 
verwetenschappelijking van het poëem plaatsgevonden: het werd niet meer door de 
lexicograaf zelf bedacht, maar het poëem was geobjectiveerd, verifieerbaar 
geworden. 

De betekenisverklaring die de lexicograaf formuleert, moet goed aansluiten bij de 
‘kennis van de wereld’ van de gebruiker. De keuze van de citaten hangt voor een 
belangrijk deel af van de Kunst van het verklaren van woordbetekenissen. Onder 
betekenis wordt dan verstaan de specifieke gebruikswijzen en toepassingen van een 
woord — specifiek omdat die zich gefundeerd laten afgrenzen van andere 
gebruikswijzen. Deze afgrenzing hangt af van de opvattingen van de lexicograaf, die 
niet altijd objectief-wetenschappelijk behoeven te zijn, maar ook op een grote dosis 
subjectieve criteria kunnen berusten, vandaar de Kunst met een hoofdletter. 
Heestermans (1998) toont aan de hand van enkele citaten van zaak hoe zij de basis 
vormen voor de redactie van zijn artikel, waarbij hij opmerkt dat ‘er bij het definiëren 
een fikse dosis subjectiviteit een rol speelt’ (1998: 75). Voor Moerdijk (1998: 166) is 
het interpreteren van citaten daarentegen een zuiver wetenschappelijk proces, dat in 
hoge mate objectief verloopt. Hij laat duidelijk zien hoe bij hem het 
interpretatieproces verloopt aan de hand van een zeventiental citaten van voorloop 
(Moerdijk 1998: vooral §4). De essentie van de redactionele arbeid is bij Moerdijk de 
analyse van het citatenmateriaal die leidt tot het vastleggen van woorden en de 
beschrijving van hun betekenissen in woordenboekartikelen (1998: 155). Waar na de 
analyse van het citatenmateriaal verschillende structuren mogelijk zijn, laat hij zich in 
zijn keuze leiden door taalkundige argumenten, zoals het structureel tot uiting 
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brengen van ‘het nauwere verband tussen betekenissen en betekenisnuances 
tegenover andere betekenissen met hun nuances’. 

Geeraerts (1989: 10 e.v.) ging uitgebreid in op de rol van het citatenmateriaal, dat 
een woordenboekredacteur tot zijn beschikking heeft en waarop hij een structuur van 
zijn artikel baseert. Hij stelde dat de determinerende lexicograaf voor het 
interpreteren van zijn citatenmateriaal (door hem ‘voorbeelden van feitelijk 
taalgebruik’ genoemd) dient te beschikken over de nodige taalkundige kennis: de 
context van het woord moet immers voor hem absoluut duidelijk zijn. Hij moet daarbij 
de situatie waarin een uitspraak tot stand komt, goed begrijpen. Voorts dient hij te 
beschikken over een grote hoeveelheid encyclopedische kennis en een grote dosis 
‘kennis van de wereld’. Ten slotte moet hij een goed overzicht hebben van de diverse 
gebruiksmogelijkheden van het desbetreffende woord. Hij stelt nadrukkelijk dat in de 
praktijk van het interpreteren deze elementen overigens nauwelijks van elkaar te 
scheiden zijn: ze staan immers in een voortdurende wisselwerking met elkaar. 

Voorwaarde is geworden dat de gebruiker begrijpt dat een gering aantal 
gepresenteerde citaten als typische representatie van al het beschikbare materiaal 
geldt en dat die selectie een abstraherende betekenisverklaring aanschouwelijk 
maakt. De lexicografische omschrijvingen worden daardoor veel belangrijker. Aan de 
andere kant is het niet altijd noodzakelijk om bij ieder individueel citaat een 
betekenisomschrijving te formuleren. Men kan citaten groeperen onder één 
betekenisnummer en de citaten zelf laten spreken. Bovendien heeft de gebruiker dan 
zelf de mogelijkheid om te interpreteren. 

 
 
4.2. Lexicografische predikaten 
 
De spreker of schrijver past, bewust of onbewust, een complex van regels toe 
wanneer hij een tekst uitspreekt of schrijft tegenover een bekende of veronderstelde 
groep toehoorders of lezers. Hij weet welke kennis over het door hem aan de orde 
gestelde onderwerp bij zijn publiek aanwezig is. Zijn ‘kennis van de wereld’ sluit aan 
bij die van zijn toehoorders of lezers. Zo weet hij ook dat zijn betoog door zijn 
toehoorders of lezers op de door hem gewenste wijze begrepen wordt.  

De lexicograaf moet dus goed op de hoogte zijn van de bij de spreker of schrijver 
aanwezige kennis van het onderwerp enerzijds en van de kennis, sociale en 
maatschappelijk positie van zijn toehoorders of lezers anderzijds. Hij moet het 
onderwerp kunnen analyseren in kennisaspecten en deze afzonderlijk kunnen 
formuleren in zijn betekenisverklaring. Dit zijn de lexicografische predikaten 
(Reichmann 1988: 418). Zij zijn de lexicografische beschrijvingen van hetgeen de 
spreker of schrijver al of niet heeft verborgen, al of niet uitgesproken op basis van zijn 
kennis, al of niet expliciet in zijn taaluitingen wil overbrengen op zijn toehoorders of 
lezers. Aan de hand van het woord geus zal ik deze regels verhelderen. 

In het rumoerige Nederland van de tweede helft van de zestiende eeuw stonden 
de calvinisten lijnrecht tegenover de Spaanse overheersing en vooral tegenover de 
Katholieke Kerk. De opstandelingen noemden zich ‘geuzen’, een benaming die 
onstond bij de overhandiging van een smeekschrift in april 1566 dat door honderden 
edelen van lagere rang aan de landvoogdes Margareta van Parma werd 
aangeboden. Zij protesteerden tegen de strenge plakkaten die waren uitgevaardigd 
tegen de protestanten. De edelen, waarvan het merendeel calvinistisch was, 
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verschenen op die gelegenheid in sjofele, grauwe kleding (Berkelbach 1946: 59). ‘En 
dese ... grau kleederen was ter oorsaeck, dat een hovelinck en vrint van de regente 
geheeten Berlaymont, siende dese edelen al te hove comen, seyde tot haerder 
scanden: “Wat sullen dese Guesen al bedryven,” haer gevende desen naem Gues, 
welck is te seggen bedelaer en noch meer verachtelyck’ schreef in 1566 de 
Antwerpenaar Godevaert van Haecht in zijn kroniek (V. HAECHT, Kron. 1, 30 [1566]). 
De opstandelingen eigenden zich die scheldnaam als erenaam toe en noemden zich 
Geuzen.  

Terwijl men wachtte op de beslissing van Philips, barstte in augustus 1566 vanuit 
de Zuidelijke Nederlanden een opstand los, die zich ontlaadde tegen de kerken en 
als de beeldenstorm bekend staat. Groepen geuzen trokken door het Vlaamse land, 
hielden buiten de steden en dorpen hun hagepreken en haalden velen over om zich 
bij hun aan te sluiten. Het katholieke deel van de bevolking sloeg hun verrichtingen 
met lede ogen gade en hadden niet veel goede woorden voor hun over. Zeghere van 
Male, een Bruggeling, noteerde in 1577, toen de geuzen zijn stad binnentrokken, ‘die 
boose heretijcquen, die guesen, met huerlieder ghelijcke commissarissen’ (V. MALE, 
Lamentatie (ed. A. Dewitte en A. Viaene) 12 [1591]) en schreef over ’dat fureur en 
boosheijt ende quaetheijt der guesen’ (aldaar, p. 20). De Gentenaar Marcus van 
Vaernewijck had het over ‘’t snoot gheboufte der ghuesen’ (V. VAERNEWIJCK, Ber. T. 
1, 252 [1566] en P. Bor schreef ‘Het zijn al geuzen en schelmen die hier in de Stadt 
zijn’ (BOR, Ned. Oorl. 1, 296b [1596]). In de noordelijke Nederlanden schreef de 
Haarlemmer Willem Janszoon Verwer op 17 mei 1574 in zijn Memoriaelbouck dat 
‘die Geusen of vrijbeuters voors. wederom (zijn) gecomen onder stadt ende hebben 
genomen 19 koijen, ende riepen met luijder stemmen: papaw, papaw, haelt u koeijen 
weder’ (VERWER, Memoriaelb. (ed. TEMMINCK) 141 [1574]) . 

De bovenstaande contemporaine citaten, uit dagboeken, kronieken en journalen 
kunnen nog met vele andere worden uitgebreid. Alle geven ze de visie op geuzen 
weer: ‘geuzen zijn bandieten, schelmen, boeven’. In een encyclopedie uit het begin 
van deze eeuw vindt men deze opvatting ook nog: ‘De allereerste Watergeuzen 
waren weinig meer dan gewone zeeroovers, die vriend noch vijand ontzagen’ (Vivat's 
Encyclop. [1906]). Het WNT i.v. geus, dat door A. Kluyver was geredigeerd in 1888 
geeft deze ontwikkeling ook weer: ‘al werd geus langzamerhand een eigennaam, het 
spreekt van zelf, dat men het in den eersten tijd nog opvatte als een gemeen 
zelfstandig naamwoord’.  

Zelf dachten de Geuzen er anders over. In het Geuzenliedboek (1, 51a) is te 
lezen: ‘d’ Afgoden beelden zijn omgesmeten, Dat heeft Vivelegeus ghedaen’. Zij 
lieten geen twijfel bestaan over hun anti-katholieke standpunten: ‘Princelicke Papen, 
papisten alle gader � , Loopt en bidt tot den Paus u vader Dat hy de Geusen int 
Nederlandt In den ban wil doen’ (Geuzenliedb. 1, 33 [1566]). ‘spijt Papen, Woutapen, 
Wy blijven Geus’ ( Geuzenliedb. 1, 69 [1568]). 

‘Langzamerhand vereenigde het woord’ — aldus het WNT i.v. geus — ‘in zich de 
twee begrippen Vijand van des Konings regeering in de Nederlanden en Protestant; 
inzonderheid als naam voor hen die gewapenderhand den Spanjaarden trachtten 
afbreuk te doen’. In de achttiende- en negentiende eeuw werden de geuzen 
beschouwd als de helden in de strijd tegen de Spaanse overheersing, die samen met 
de Prins van Oranje de fundamenten legden voor de onafhankelijke staat der 
Nederlanden. H.A. Meijer, een dichter, bezong de geuzen in zijn dichtwerk 
Heemskerk:  
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hoe, met bloedig zwaard en pektoorts in de hand, Der Geuzen heirschaar woedde in ’t 
overwonnen land, MEYER, Heemsk. 193 [1848].  

 
En men zie de volgende twee citaten: 
 

Liever op uw wal te sneven, Dan slaaf te sterven — blijve uw keus! Reeds heeft de 
redding ’t sein gegeven; Reeds naakt de vlieboot van den Geus (er is sprake van het 
ontzet van Leiden), TER HAAR, Ged. 1, 65 [1827].  

 
De Vrijheid, geknield op de Hollandsche duinen, Bad God om triumf voor heur worstelend 
heir: En volle verhooring bekroonde die beden: De waterkasteelen des Spaanschen 
tirans, Bestormd door den Geus en tot wrakken gestreden, BOGAERS 2, 71 [1859].  

 
Ook van deze citaten zouden er vele kunnen worden gevonden. Volgens Busken 
Huet was de Geus een Nederlander die werd onderdrukt door de Spanjaard. 
‘Nederland moge een vlak land zijn, hij zal niet gedogen dat het een galgeveld wordt’ 
(2,1, ) en dus zal hij zich tot het uiterste verdedigen. Busken Huet vroeg zich ook af:  
 

Is zelfs de schooijersnaam van Geus niet door de geschiedenis geijkt geworden? BUSKEN 
HUET, Litt. Fant. 2, 7. 

 
Op al dat citatenmateriaal kan een lexicograaf geen algemeen geldende definitie 
voor Geus baseren. Wat voor de ene groep gold, gold (uitdrukkelijk) niet voor de 
andere. Voor de zestiende-eeuwse katholieke taalgebruikers waren de geuzen 
‘schelmen, schurken, geboefte’ e.d. De geuzen zelf zagen zichzelf meer als 
‘vrijheidsstrijders, patriotten’ e.d. Het predikaat ‘vrijheidsstrijder’ werd weer actueel 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen een verzetsgroep van ‘een aantal burgers uit 
de omgeving van Rotterdam, enige Delftse studenten en anderen, die tezamen de 
Geuzen-groep vormden’ actief was (Onderdrukking en verzet 3, 522 [1952]).  

In een historisch woordenboek horen de ‘partijdige’ citaten wel degelijk te worden 
opgenomen, maar met de daarbij behorende ‘partijdige’ definities (Reichmann 1988: 
425). In het WNT vindt men één, enigszins uitgebreide en breedvoerige, betekenis, 
waar zowel de historische als de romantische predikaten zijn omschreven. Een meer 
precieze aanduiding van het verdwijnen van de oudste predikaten en de ingang van 
de nieuwe predikaten — voor de historicus intessant — ontbreekt. In de zeventiende 
eeuw lijkt het woord, al of niet pejoratief, een synoniem voor ‘protestant, niet-
katholiek’, b.v. in een sneldicht van C. Huygens: 
 

Dirck wierd voor Geus geschouwt, om datter niet een kruys Noch in sijn huys en stond, 
noch voor, noch op sijn huys, HUYGENS 2, 110.  

 
Nog eind negentiende eeuw betekende Geus in Vlaanderen nog altijd ‘mensch die 
niet bidt, die van God noch gebod houdt, goddeloos mensch, protestant of al wie 
tegen de Katholieke Kerk is’ (SCHUERMANS [1865-1870]). In de algemene taal is deze 
betekenis niet meer gangbaar. In V. DALE [1984] wordt het predikaat 
‘vrijheidsstrijder’gegeven in de betekenis ‘naam die de eerste verzetslieden tegen de 
Duitse bezetting in 1940 zich gaven’. 
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Een specifiek probleem bij historische woordenboeken zijn de zeer complexe en 
gelaagde taal- en communicatie-verhoudingen van voor 1800. Het is moeilijk om uit 
te maken wat toen hoorde tot de algemene kennis of tot de perifere, 
groepsgebonden, individuele enz. kennis en wat de ontwikkeling daarvan was en is.  

 
 
4.3. De opnamecriteria 
 
De lexicograaf moet zich bezighouden met de vraag hoe hij de citaten selecteert. 
Een definitie van een woord uit het hedendaagse Nederlands vergroot dan pas het 
taalvermogen van de gebruiker, wanneer dat woord, of een van de betekenissen 
daarvan, hem tot het moment van raadpleging van zijn woordenboek nog onbekend 
was. Een taalgebruiker kan bij het lezen van een boek een woord tegenkomen dat hij 
niet kent: 
 

Eene vrouw die schermt, en een man die kloosterbloemen maakt ... noem mij eens iet 
rebutanter, WOLFF en DEKEN, Wildsch. 5, 117 [1796]. 

 
Hij kent het verouderde woord rebutant niet. Duidelijk wordt dit woord  wanneer hij in 
het WNT of in zijn VAN DALE (ed. 1992) onder het lemma rebutant de betekenis 
‘terugstootend, afstootend’ vindt. 

De  lexicograaf die de betekenisverklaring formuleert, moet rekening houden met 
de kennis van de gebruiker van het woordenboek. Er moet dus worden nagedacht 
over het profiel van de gebruiker van het woordenboek. Voor wie wordt het 
woordenboek vervaardigd? Hoeveel kennis mag de redacteur vooronderstellen bij de 
gebruiker? De redacteur neemt, afhankelijk van het aangenomen gebruikersprofiel, 
dan zo veel mogelijk citaten op die nieuwe semantische informatie bevatten. Hij is 
dan ook niet zinvol bezig wanneer hij een betekenisverklaring geeft die aan alle 
gebruikers reeds bekend is en die dus niets nieuws toevoegt aan hun reeds 
aanwezige competence, zoals de gepresenteerde citaten (poëmen) bij huis. 

 
 (S.v. huis [1907]) Een (grooter of kleiner) gebouw dat tot woning van menschen geschikt 
is of dient. || Een (on)bewoond, leegstaand huis. Dit huis is te huur. Huis met tuin te huur 
of te koop. 

 
Bij het selecteren van de citaten kan de lexicograaf bij het concipiëren van een 
definitie vaststellen of hij aan de gebruiker over dat woord uitsluitend nieuwe 
betekenissen, deels nieuwe, deels reeds bekende of helemaal geen nieuwe 
betekenissen kan meedelen. Hij heeft dan een maatstaf voor het scala gevonden dat 
loopt van ‘onbekend’ langs ‘deels bekend’ naar ‘bekend’ en dienovereenkomstig kan 
hij zijn citaten indelen. Deze criteria hoeven niet alleen betrekking te hebben op het 
totale citatenmateriaal, maar ook op een individueel citaat of op enkele aspecten van 
de kennisinhoud daarvan, die de historische taalgebruiker daarover bezat. 

De lexicograaf van een historisch woordenboek als het WNT wordt geconfronteerd 
met betekenisveranderingen van een woord, die zich over een periode van enkele 
eeuwen voordoen. Geeraerts (1989: 175) noemt hier de verandering van 
connotationele betekenis. Als voorbeeld neemt hij vermanen, dat in de zeventiende 
eeuw nog de neutrale betekenis ‘vermelden, vertellen, spreken van of over’ had, 
terwijl het tegenwoordig een negatieve connotatie heeft ‘onder het verwijt van 
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verzuim of fouten dringend aansporen tot verbetering’. Daarnaast ontstaan er nieuwe 
betekenissen en verdwijnen er bestaande door het toevoegen, dan wel wegvallen 
van een specifieke gebruikswijze aan of uit de verzameling betekenissen van een 
woord. Geeraerts duidt dit verschijnsel aan met de term ‘atomaire 
betekeniswijzigingen en structuurwijzigingen’. In de structurele evolutie van 
vermanen is de negatieve connotatie ‘ernstig aansporen tot verbetering’ als 
toepassing thans overheersend geworden ten koste van de neutrale, die in de 
zeventiende eeuw primair was. 

Enkele grove typologieën kunnen onderscheiden worden (Reichmann 1988: 434). 
— Het eerste type bevat taaluitingen van historische sprekers of schrijvers, die 
bestemd waren voor eigentijdse toehoorders of lezers. Deze bevatten predikaten, 
bijvoorbeeld a, b, c en d, die door iedereen werden begrepen. Indien al deze 
predikaten, ondanks het tijdsverloop, nog steeds door de hedendaagse taalgebruiker 
op correcte wijze worden begrepen, heten ze hier ‘a-historische constante 
predikaten’, dat betekent ‘door de tijden heen constant’. Een citaat als: 
 

(S.v. zwaard) gordt v sweerdt aan v syde, DAVID, Gheest. A B C 354 [1607] 
 
zal voor de meesten, zeker als zij zich over het spellingverschil heenzetten, geen 
problemen opleveren. 
— Tot het tweede type behoren die taaluitingen van historische sprekers of 
schrijvers, waarvan de predikaten, weer a, b, c en d, die door de eigentijdse 
toehoorders of lezers correct werden begrepen, maar die door hedendaagse 
taalgebruikers slechts gedeeltelijk begrepen worden. Dat is het geval wanneer de 
predikaten a en b voor hen nog wel bekend zijn, maar c en d reeds volstrekt 
onbekend. In de loop van de tijd zijn nieuwe predikaten, e en f, ontstaan. De 
predikaten zijn dan gedeeltelijk bekend, en heten dan ‘historisch gebonden 
predikaten’. 

Het woord als slecht bezat in de zestiende eeuw nog de betekenis ‘vlak, effen, 
glad’: 
 

De Oosthoeck van Lombsbaey is een laghen slechten hoeck, O.-I. e. W.-I. Voyag. 1, 3c. 
 
een betekenis die thans ‘in de algemeene taal niet meer in gebruik is’ (WNT s.v. 
slecht). Daarnaast bezat het de betekenis ‘eenvoudig’, of van personen 
‘onaanzienlijk, gering’, een betekenis die thans vrijwel uit de taal is verdwenen: 
 

Ick versta van al dat, gansch niet; ben maer een slecht mensch, V.D. GOES, Briefw. 2, 395 
[1659-1673]. 

 
De betekenis ‘vlak, effen, glad’ en ‘eenvoudig’ is voor de gemiddelde moderne 
taalgebruiker volkomen onbekend (maar het werkwoord slechten ‘effen maken, 
egaliseren’ is nog wel gangbaar), maar de betekenis ‘eenvoudig’ komt volgens V. 
DALE (ed.1992) nog wel voor in het hedendaagse Nederlands ‘iemand van slechte 
afkomst’, zij het met het label ‘veroud.’. Nu is het zoveel als ‘niet goed, niet 
deugdelijk, niet gunstig’ en heeft dit woord uitsluitend een negatieve betekenis.  
— Het derde type vormen die taaluitingen van historische sprekers of schrijvers, 
waarvan de predikaten, weer a, b, c en d, die door de eigentijdse toehoorders of 
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lezers volkomen juist, precies volgens de bedoelingen van die sprekers of schrijvers, 
werden begrepen. De hedendaagse taalgebruikers begrijpen deze taaluitingen niet 
meer. In de loop van de tijd zijn deze taaluitingen onbekende referenties gaan 
bevatten, of de uitspraken raken niet meer aan de hedendaagse kennis, of zij worden 
thans op een geheel andere manier geïnterpreteerd. De historische predikaten a, b, c 
en d zijn dan vervangen door nieuwe, hedendaagse predikaten, dus e, f, g en h. 
Deze citaten bevatten ‘historisch-specifieke predikaten’. Het woord swack ‘zwak’ in 
een citaat als: 
 

(S.v. zwak) Hy was van leden seer swack ... So dat hy also wt dangiere gheraecte, en 
stoutelick duer dwater swam, V. GHISTELE, Virg. Aen. 219a [1583] 

 
zal door de gemiddelde moderne taalgebruiker niet meer op de goede manier 
begrepen worden. Swack is hier immers niet het moderne zwak ‘gering van kracht, 
van lichaamsvermogen, niet sterk’ (V. DALE (ed.1992)), maar betekent nog ‘lenig, 
soepel’; dangiere en stoutelick zullen ook niet meer voor iedereen duidelijk zijn. 
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(naar Reichmann 1988: 435) 
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 Mogelijk is ook dat de historische predikaten a, b, c en d in de loop van de tijd 
helemaal zijn verdwenen en dat er geen nieuwe predikaten zijn ontstaan. Het woord 
is in onbruik geraakt en bij de gemiddelde moderne taalgebruiker volkomen 
onbekend. Zo zal een citaat uit de Amsterdamsche Pegasus 161b [1627] 
 

Dat ghy u steets soo dreuts, Snar en preuts, In de plaets van lief-tal stellet 
 
voor de hedendaagse lezer onbegrijpelijk zijn, omdat hij de woorden dreuts ‘op 
onvriendelijk wijze weigerachtig, inzonderheid jegens een minnaar’,  snar ‘vinnig, bits’ 
en lief-tal ‘liefelijk, beminnelijk, lieftallig; ook vriendelijk, minzaam’ niet kent. 

Natuurlijk zijn er allerlei overgangsvormen. Tussen het eerste en het derde type 
kan een overgang zijn die via het tweede type loopt. De lexicograaf kan de 
lexicografische predikaten als bekend veronderstellen, terwijl anderen deze als 
onbekend zien. Soms ook zijn in bepaalde maatschappelijke lagen, groeperingen 
bepaalde predikaten wel bekend en daarbuiten niet, of niet meer. 

In de termen van Reichmann is de vraag die de lexicograaf zich bij de keuze van 
de citaten moet stellen: ‘welke lexicografische predikaten van een woord kan ik 
bekend veronderstellen bij mijn gebruikers?’ Hij zal dan juist die citaten opnemen die 
een of meerdere voor de gebruiker onbekende predikaten bevatten. 
 
 
5. Verschillende typen citaten 
 
5.1. Citaten met een tekstinterne definitie 
5.1.1. Citaten met een expliciete definitie 
 
Het citaat met een tekstinterne definitie is het belangrijkste type, omdat daarin een 
definitie is geëxpliciteerd (Reichmann 1988: 421). Een voorbeeld is: 
 

(S.v. voute) || Camera .... Voulte, Berceau comme celui qu'on fait aus iardins por soûtenir 
la vigne ou treillis. Een Voute. Welfsel, ghelijckmen in de hoeuen maect om den wijngaert 
op laten [sic] te stuenen, Eenen wijngaert waghen, Dict. Tetragl. 40 d [1562].  

 
De definitie bestaat dikwijls, zo ook hier, uit de opgave van het ‘genus proximum’ 
(hier: Welfsel) en de ‘differentia specifica’ (hier: ‘in de hoeven3 gemaakt; om de 
wijngaard op te laten steunen’). Deze informatie geeft aan de lexicograaf voldoende 
houvast om te komen tot een definitie van voute: ‘(Houten) geraamte, opgericht om 
iets te ondersteunen, om iets aan vast te hechten e.d. Aangetroffen in de genoemde 
toep.’. 

Dikwijls zijn de tekstinterne definities door middel van een ‘relator’ tussen het 
lemma en de verklaring, in de meeste gevallen met een vorm van het werkwoord zijn 
met elkaar verbonden: 
 

(S.v. man (I)) De regelingen van het galjoen worden ondersteund en uitgehouden door de 
tarmen of mannetjes. Het zijn eene soort van spantjes die in eene vooroverliggende 
rigting over de woelingknie en den zwaanshals heen staan enz. (MOSSEL, Het Schip 209). 

 
Omdat de definitie van man in dit citaat zo evident was, kon de lexicograaf volstaan 
met ‘In den scheepsbouw. Zie de aanhaling’. Dit type citaat geeft hem voldoende 
informatie om een complete algemeen geldende definitie te maken: alle 
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lexicografische predikaten zijn in dit type expliciet. Citaten met een tekstinterne 
definitie komen vaak voor in lexicografische, vaktalige en didactische werken. 

Citaten met een tekstinterne definitie vindt men ook wel eens in verhalend of 
beschouwend proza en in de literatuur.  

In onderstaand citaat gebruikt de auteur het woord kampong. Dit in Nederlands-
Indië gewone woord acht hij niet bekend bij zijn in Nederland wonende lezers. Hij 
verklaart dat woord met een omschrijving, die met of aan het vreemde begrip is 
verbonden: 
 

(S.v. kampong) Hierop (t. w. op de huizen der Europeaanen) volgen de kampongs of 
wijken der inlandsche bevolking. De huizen in deze kampongs zijn van bamboes enz., 
GEVERS DEYNOOT, in Gids 1864, 3, 326. 

 
Uit het bovenstaande voorbeeld van kampong kan niet de algemeen geldende 
definitie ‘In Nederlandsch-Indië. Inlandsche benaming voor: omheind erf, buurt; wijk; 
gehucht; dorp’ worden gedestilleerd, maar slechts de onderbetekenis ‘Door inlanders 
van deze of gene nationaliteit of door vreemde Oosterlingen bevolkt en bewoond 
stadsgedeelte, stadskwartier bij, op, in de hoofdplaatsen’. 

Soms is een auteur er niet zeker van dat zijn lezers een door hem gebruikt begrip 
kennen. Dan zet hij dat begrip tussen aanhalingstekens of laat hij het cursief 
afdrukken. Ter verduidelijking van het begrip geeft hij dan in de tekst een korte uitleg: 
‘de uitgeholde stammen ..., nu als sampan’s (sic) (dat zijn kleine, smalle boten) 
gebruikt’ (Marie van Zeggelen, Het zeeroversjongetje 16 [1920]) of een synoniem, 
dat bij zijn lezers wel bekend is: ‘drie op verschillende plaatsen opgestelde 
microfoons, waarvan de stroompjes dan door de geluidstechnicus dooreengemengd 
of “gemixt” worden’ (Leonard de Vries, Het jongensradioboek 164 [1955]). Deze 
vindplaatsen zijn voor de lexicografie erg belangrijk, omdat zij het moment kunnen 
aangeven, waarop een woord uit een bepaalde taalkring de algemene taal binnen 
treedt. Zo is mixen ‘mengen’ na 1950 in de Nederlandse taal opgenomen en het 
elektronisch mixen van geluid pas in 1971 (Reinsma 1975 met een citaat uit Avenue).  

De lexicograaf kan zo’n passage gebruiken voor het formuleren van een definitie. 
Een algemeen geldende betekenis zal hij meestal niet kunnen opstellen, omdat in 
deze citaten niet alle lexicografische predikaten worden genoemd, maar slechts een 
of enkele. Mixen, ‘mengen’ heeft immers een veel bredere betekenis dan ‘het 
elektronisch mengen d.m.v. een mengpaneel van microfoonsignalen’. 
 
 
5.1.2. Het identificerende citaat 
 
Een andere categorie van citaten met een tekstinterne definitie vormen de 
‘identificerende citaten’. In vertaalwoordenboeken, maar ook in woordenboeken 
waarin metataal en objecttaal uit verschillende historische fasen van dezelfde taal 
afkomstig zijn, vindt men dikwijls in plaats van expliciete definities een opgave van 
synoniemen of van partiële synoniemen voor het te beschrijven woord (Reichmann 
1988: 426), zoals: 
 

onderwind, bewind, beheer, bedrijf, werkzaamheid (VAN STERKENBURG, Glossarium). 
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De partiële synoniemen in het bovenstaande citaat beschrijven zelf niets. Ze voeren 
de lexicograaf in in het taalgebruik van de in de twintigste eeuw gebruikelijke 
woorden voor het zeventiende-eeuwse onderwind. Men kan het citaat parafraseren 
als ‘onderwind is het zeventiende-eeuwse woord voor wat wij tegenwoordig ‘bewind, 
beheer’ enz. noemen’ of: ‘onderwind is dat wat wij tegenwoordig als ‘bewind, beheer’ 
enz. aanduiden’. 

Er vindt een gehele of gedeeltelijke identificatie plaats tussen het door het lemma 
opgeroepen historische lexicografische predikaat en die met de (partiële) 
synomiemen opgeroepen hedendaagse predikaten. De kennis over het zeventiende-
eeuwse beschreven begrip wordt overgedragen door middel van een reeks partiële 
synoniemen op de kennis van het begrip van de moderne taalgebruiker. Daarom kan 
een (partiële) synoniemenopgave ook als inhoudelijke verklaring van de betekenis 
worden opgevat. 

Het citaat waarin een synoniem van een woord direct naast het woord zelf is 
vermeld (tautologie), dikwijls van elkaar gescheiden door en of of, lijkt het meest op 
een woordenboekdefinitie: 
 

(S.v. man) Het ... dolboord, waarop de roeidollen of mannetjes geplaatst worden, die de 
scheegaatjes moeten vormen (MOSSEL, Het schip 367). 

 
De lexicograaf die de scheepsterm man wil gaan definiëren, vindt hier een volledige 
identificatie in het zinsdeel roeidollen of mannetjes. Hij moet nu verder gaan met het 
uitzoeken van wat nu precies een roeidol is. Dat vindt hij in een citaat uit Ned. 
Handelsmag. 352 b, waar een synoniem wordt opgegeven: 
 

Riemdol, dol, roeidol, pin of holte waarom of waarin een riem zich bij het roeien beweegt . 
 
Een roeidol is dus hetzelfde als een riemdol. 

In de onderstaande citaten zijn de tekstinterne definities die door (partiële) 
synoniemen niet zo duidelijk als het voorbeeld uit het Glossarium. In plaats van een 
synoniem of een tautologie is er een omschrijving dan wel een zinsdeel waardoor de 
betekenis van een woord verduidelijkt wordt. 

  
(S.v. vloed) In het Alg. ... . || Men moet ... de vloet van het bloed af keeren, zoo met te 
rugtrekkinge, als met uitlosinge door de nabuurige deelen, FABRITIUS-OSTENS, Heelk. 
Handw. 416 [1661]. 

 
(S.v. vloed) ’t Water, of de Wijn, daar ’t afschaafzel van dit Hout (t. w. van den Lotusboom) 
in gekookt is geweest, gedronken ... is ... van zeer dienstig teegens de Bloedloop en 
andere Vloeden zoo van Mannen als Vrouwen, MUNTING, Aardgewassen 104 [1696].  

 
(S.v. vloed) In sommige jaargetijden verspreiden zij (de bladeren van zekere soort van 
brandnetel), als zij gekneusd worden, een zoo prikkelenden geur, dat zij een 
overvloedigen vloed van speeksel en slijm verwekken uit den mond, den neus en de 
oogen, een slijmvloed die verscheidene uren aanhoudt, Alb. d. Nat. 1897, 247.  

 
In het eerste citaat wordt aangegeven door de vloet van het bloed dat vloed 
betrekking heeft op het vloeien van bloed, terwijl in het tweede citaat door het 
zinsdeel de Bloedloop en andere Vloeden de vloed een bredere betekenis heeft, niet 
alleen met betrekking tot het vloeien van bloed, maar ook van andere 
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lichaamsvochten. In het derde voorbeeld wordt bevestigd door vloed van speeksel en 
slijm dat hier de betekenis van vloed ook het vloeien van speeksel en slijm kan 
betreffen. De lexicograaf had deze citaten allemaal een eigen betekenis kunnen 
geven, maar heeft ze bijeengebracht onder een brede betekenis: 
 

(S.v. vloed) Vloeiing, uitvloeiing uit — of beweging van vochten in het lichaam, al of niet 
als ziekelijk verschijnsel. 

 
 
5.1.3. Het contrasterende citaat 
 
Het contrasterende citaat (Reichmann 1988, 439) kan ik op deze plaats slechts 
aanstippen. De betekenis van het woord kan ook worden verduidelijkt door het 
expliciet noemen van (partiële) antoniemen. De schrijver of spreker geeft daarmee 
aan wat het woord juist niet betekent. De auteur van het onderstaande citaat legt aan 
de lezer uit wat godsdienst absoluut niet is:  
 

De godsdienst is geen gevoelen, geen weten, geen willen; zij is de hoogere éénheid, de 
wortel en kiem van dat alles, A. DES AM. V. D. HOEVEN Jr., De Godsd. het Wez. v. d. M. 93. 
(Niet in de Bronnenlijst van het WNT). 

 
In dit geval komt hij de lexicograaf te hulp met het tweede gedeelte, waarin wordt 
verteld wat het wel is.  
 
 
5.1.4. Woordenboekcitaten 
 
Men moet zich realiseren, dat een woord voordat het verschijnt in de algemene taal, 
al een lange carrière achter de rug kan hebben in allerlei vak- of groepstalen. De 
vroegste vindplaatsen zijn dikwijls vreemde woordentolken, kunstwoordenboeken 
e.d. en niet-literaire bronnen, zoals handboeken, studieboeken en dergelijke.  In die 
bronnen vindt men, om een voorbeeld te geven, dikwijls eerst een letterlijke 
toepassing van een woord, bijvoorbeeld als vakterm. Informatie die niet bekend is bij 
de gemiddelde taalgebruiker. Pas in een later stadium komt het woord, mogelijk als 
een figuurlijke toepassing, in de algemene taal in gebruik. Reticentie bijvoorbeeld is 
al in 1658 aangetroffen in een woordenboek van vreemde woorden, vervolgens in 
een bastaardwoordenboek en in 1968 nog alleen in een vreemde woordentolk. Het 
eerste literaire citaat, buiten de sfeer van de vaktaal — als term in de verzekering of 
als benaming voor een stijlfiguur ‘het verzwijgen, achterhouden’ (bijvoorbeeld ‘Als je 
nu niet doet wat ik zeg, dan ...’) — is van 1865, dat is ruim 200 jaar na de oudste 
vindplaats in een woordenboek: 
 

(I.v. reticentie) Reticentie, verzwijghing, MEYER, Woorden-Schat 224 [1658]. Reticentie, 
verzwyging, Practis. Wdb. [1785]. Reticentie, verzwijging, BROECKAERT [1895]. Reticentie, 
verzwijging, KRAMERS, Wdt. [1968]. — Diep doordrongen van de noodzakelijkheid dat 
mannelijke fierheid en rondborstigheid allerwege zegeprale over flauwheid, halfheid, 
transactiegeest, is hij (t.w. de predikant der moderne richting) verplicht een gehoor te 
stichten ... met behulp van velerlei reticentiën en holle klanken, PIERSON in Docum. 
Reform. 2, 214 [1865]. 
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Thans is reticentie in alle moderne woordenboeken opgenomen. In het WNT zijn zeer 
veel opgenomen woorden alleen in woordenboeken geattesteerd. Enkele 
voorbeelden: 
 

Vetbladig, dikke bladeren hebbend ... . || V. DALE [1872]-[1950]. 
Veteter, in de wdb. van PLANT., MELLEMA en HEXHAM vermeld voor: iemand die van vet 
houdt. || Veteter. Grassier. Qui aime choses grasses, MELLEMA[1618]. 
Vetkoek. || Vetkoek, platte koek in ’t vet in eene pan gebakken, V. DALE [1884]. 

 
Of de bovenstaande samenstellingen ook worden gebruikt in de dagelijkse 
omgangstaal, of in dit geval buiten de vaktaal van plantkundigen, wordt niet duidelijk. 
Woordenboeken geven niet altijd de levende taal weer. Het was een grote zorg van 
Murray, hoofdredacteur van de OED, dat zijn woordenboek bezig was met het 
vereeuwigen van een aantal woorden waarvan uit het verzamelde materiaal bleek 
dat zij alleen in woordenboeken voorkwamen, b.v. het woord Agonism (Willinski 
1994: 197): 
 

1. A combat, an athletic match. 1742 BAILEY, Agonism, a Combat or Trial of Skill. 1755 
JOHNSON and 1775 ASH, Agonism, contention for prize. 
2. The prize of a contest. 1656 BLOUNT Glossogr., Agonism, the reward or prize won by 
activities; the reward of victory. 

 
Bij het Duitse woordenboek werd gewaarschuwd: ‘Wörterbücher sind keine Zeugen 
lebendigen Sprachgebrauches ... viele schreiben ganz unselbständig ihre Vorgänger 
ab’ (Hass 1991: 572). Onverminderd geldt deze uitspraak ook voor de 
woordenboekenschrijvers uit de Nederlanden. Velen hebben aantoonbaar van elkaar 
overgeschreven. Als indicatie voor het bestaan van een woord kan een 
woordenboekcitaat nuttig zijn, maar zij zijn slechts nuttig voor de gebruiker die 
materiaal over het woord zoekt. In ieder geval mag opname van een woord als 
lemma in een woordenboek niet gelden als een wetenschappelijk bewijs dat het 
woord gangbaar was in de algemene taal. Bij Moerdijk rijst de vraag of opname van 
een woord waarvan alleen maar woordenboekcitaten zijn, wel op de taalwerkelijkheid 
berust (Moerdijk 1998: 158). 

Reichmann (1988: 413) merkt op dat de literaire citaten niet zodanig mogen 
worden verkort door bijvoorbeeld het weglaten van niet relevante zinsdelen of delen 
van zinsdelen, dat er, wat uiterlijke vorm betreft, een soort woordenboekcitaat 
ontstaat. Vergelijk het onderstaande citaat: 
 

(S.v. vlagvertoon) Het vlagvertoon in West-Indië, V. DALE 1906b [1914] 
 
met het sterk ingekorte literaire citaat: 
 

(S.v. vlagvertoon) Vlagvertoon van de Zwitserse industrie (t.w. op zekere jaarbeurs), 
N.R.C., 21 April 1956, Bijv. 

 
De te sterk ingekorte literaire citaten verliezen hun functie om binnen het artikel de 
gegeven betekenis te bewijzen of aan te tonen. 
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5.2. Karakteriseringen 
 
5.2.1. Citaten met (partiële) synoniemen 
 
Bij het karakteriserende citaat gaat het om inhoudelijke omschrijvingen van het door 
de lexicograaf te definiëren begrip. Deze zijn niet expliciet door (partiële) 
synoniemen, maar door impliciet weergegeven kennis van het begrip door de 
historische schrijver of spreker aangeduid. Veralgemeend wil het zeggen: aan het 
voorwerp, waarop het lemma betrekking heeft, worden enkele losse eigenschappen 
toegeschreven: een x heeft de eigenschap y, de eigenschappen y en z. Zinnen uit 
historische teksten die een of meer expliciteringen bevatten, heten karakteriseringen 
(Reichmann 1988: 428). 

Als voorbeeld neem ik het woord pelgrimage. Men beseffe, dat de in deze 
paragraaf gepresenteerde citaten representatief zijn, d.w.z. zij  staan elk voor een 
zekere hoeveelheid gelijkaardige citaten. Het is onmogelijk om alle beschikbare 
citaten op deze plaats te tonen. 
 Uit een studie van Van Herwaarden (1978: 402) blijkt ‘dat in een aantal 
Nederlandse gewesten ... in de stedelijke rechtspraak bedevaarten opgelegd werden 
aan medeburgers, die zich vergrepen hadden aan de stadsvrede vooral door delicten 
tegen de persoon’. Bedevaarten werden het frequentst opgelegd in de tweede helft 
van de veertiende en de eerste decaden van de vijftiende eeuw (Van Herwaarden 
1978: 417). Een citaat uit Cannaerts Bydragen tot de kennis van het oude strafrecht 
in Vlaenderen geeft duidelijk weer wat de maatschappelijke betekenis van de 
pelgrimage in de Middeleeuwen was:  

 
De Bedevaerten of Pelgrimagien werden ook meestendeels door geldboeten vervangen; 
hoewel nochtans van een’ anderen kant gezien wordt, dat in eenige plaetsen het gebruik 
was ingedrongen van door pelgrimagien, de vergoeding en herstelling van eer, voor 
uitgesprokene scheldwoorden af te koopen, CANNAERT, Bijdr. 78 [1835]. 

 
Men beschouwe de drie volgende citaten uit de eerste helft van de zestiende eeuw, 
die aansluiten bij de beschrijving van Cannaert: 
 

1) Den gevangen te punyeren, tsy by civile boete, perigrinagie of den ban, Cost. v. 
Mechelen 8; a�. 1535. 
 
2) Govaerts zone is ter vierschaire by burchmeesters ende scepenen der stede van 
Middelburch ... uuytgeseyt (aangezegd) te gaene een pelgrimaege tot sint Thomas te 
Cantelberghen, R.G.P. 54, 341 [1511]. 

 
3) Injurien met woorden, worden gerepareert diverschelijk, te weten, met woorden, met 
Pelgrimagien, oft andere eerlijcke beteringe, DE DAMHOUDERE, Pract. Crim. 230 [1555]. 

 
Uit deze drie citaten, alle uit de zestiende eeuw, kan men de volgende historische 
lexicografische predikaten destilleren: 

— Uit 1), 2) en 3) Nog stammend uit de Middeleeuwen is het predikaat ‘een 
pelgrimage is een het gevolg van een gerechtelijk vonnis’. 

— Uit 2) Een pelgrimage doet men niet uit vrije wil: Govaerts zoon is aangezegd 
om te vertrekken. 

— Uit 2) Een pelgrimage is een reis: te gaene een pelgrimaege ‘op pelgrimstocht 
gaan’. 
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— Uit 2) Een pelgrimage heeft een religieuze eindbestemming, in dit geval sint 
Thomas te Cantelberghen (Canterbury). 

In de loop van de zestiende eeuw wordt het opleggen door het gerecht van een 
pelgrimstocht steeds minder gebruikelijk. Het strafrechtelijke predikaat verdwijnt 
daarom uit pelgrimage.  

De pelgrimstocht wordt meer en meer ‘een reis met een religieus doel’, zoals 
Jeruzalem of  Santiago de Compostela, als uiting van devotie of als boetedoening. 
Het wordt een reis die men zichzelf vrijwillig oplegt, met het doel om op die heilige 
plaats tot God te bidden, om vergeving, om een gunst en dergelijke. Men zie de 
volgende citaten: 
 

4) Die edel coninghinne (is) ... met veel vrouwen gegaen pelgrimagie in een kercke ... 
daer ... onsen lieven here biddende dat haer mans victorie verwerven mochten tegen haer 
vianden, Hist. v. Tur. en Fl. 64 [1554]. 

 
5) Datter een Eedle Joncvrou ... pelgrimagie ginc doen, om t’heylich graf te versoecken 
(bezoeken), de welcke int wederom keeren in C. aenquam, daer sy gheweldelijcken van 
sekere Putieren ende Rabbauwen vercracht wert, COORNHERT, Boccat. 1, 14 d [1564]. 
  
6) Ten laetsen seyde zy haer voornemen ... te wesen, dat ...zy de reste haers levens in 
pelgrimagien ende in wercken van bermherticheydt dacht te verslijten, COORNHERT, 
Boccat. (ed. G.A. Nauta 1903) 34a (ed. 1607). 

 
7) Proficiat Sint Jacobs' vriend ... mocht gij na ’s werelds pelgrimagie ter slotte aanveerd 
zijn ter voyagie die uitkomt aan 't gewenschte strand van ’t Paradijs, GEZELLE (ed. BAUR) 3, 
472 [1895].  

 
Het nog uit de Middeleeuwen stammende predikaat ‘een pelgrimage is het uitvoeren 
van een gerechtelijk vonnis’ is in de citaten 4), 5) en 6) niet aanwezig. Alleen in 5) 
zou dat predikaat misschien nog aanwezig kunnen zijn. Men moet over meer tekst 
beschikken om dat uit te maken. Inderdaad is er in de context van de Historie, waar 
dit citaat te vinden is, geen sprake van enige dwang, aanzegging of opdracht, noch 
van het gerecht, noch van wie dan ook. 

Het predikaat verdwijnt zelfs helemaal, omdat het gerecht sinds de tweede helft 
van de zestiende eeuw niemand meer tot het doen van een pelgrimage 
veroordeelde. Opgelegde pelgrimages waren er niet meer (Van Herwaarden 1978: 
417). Het ‘nieuwe’ predikaat wordt dan: 
— Een pelgrimage wordt uit eigen vrije wil ondernomen. Citaat 6) geeft dat predikaat 
duidelijk weer: het is haar voornemen, haar eigen beslissing. Nog evidenter wordt 
haar vrije wil enkele regels verder in de tekst, waar men leest: ’Daeromme heeft sy ... 
haer selven met een van haer Neven ende met een dienstmaerte in pelgrims 
ghewade opten wech begeven, wel voorsien zijnde met gheldt ende dierbaer 
cleynodien’. 

Twee predikaten zijn vrijwel gelijk gebleven: 
— citaat 4 en 5) Een pelgrimage is een reis, pelgrimagie gaen, pelgrimagie doen ‘ter 
bedevaert gaan’. Het woord is synoniem met bedevaart. Wel zijn er connotaties 
bijgekomen als ‘gevaarlijk’ en ‘moeilijk’: de jonkvrouwe werd door wellustelingen en 
schurken verkracht. 
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— citaat 5) Een pelgrimage heeft een religieuze eindbestemming: om t’heylich graf te 
versoecken. Ook citaat 7) kan hierbij worden genomen: pelgrimage is hier het 
‘menselijk leven’, dat wordt vergeleken met een pelgrimstocht, in het bijzonder een 
als een tocht naar de hemel. Impliciet zijn ook hier de connotaties ‘gevaarlijk’ en 
‘moeilijk’ aanwezig, want het leven is ook vol gevaar, verleidingen e.d. 

En er is een nieuw predikaat ontstaan: 
— Uit citaat 4) Een pelgrimage heeft tot doel om, op de eindbestemming 
aangekomen of onderweg, van God een gunst te verkrijgen, of vergeving van 
zonden. In het gepresenteerde citaat is het doel van de pelgrimage om te bidden 
voor ‘haer mans victorie ... tegen haer vianden’. 

In het hedendaagse Nederlands kan pelgrimage zelfs ontdaan zijn van iedere 
religieuze betekenis. Men vergelijke de volgende citaten uit de N.R.C. van augustus 
1994: 
 

8) Achttienduizend popliefhebbers maakten de pelgrimage naar de Flevohof, waar het 
afgelopen weekeinde de tweede editie van het kampeerfestival plaatsvond. 
  
9) Misschien is onze reiziger een wetenschapsman, op pelgrimage naar een van de 
wereldberoemde Max Planck-instituten. 

 
Uit de citaten 8) en 9) kan worden opgemaakt dat een pelgrimage ondernomen kan 
worden voor het eigen genoegen: het bijwonen van een festival. In beide citaten is er 
een bijgedachte vast te stellen aan een bijzonder doel dat een pelgrimage zou 
moeten hebben, maar dit doel kan volkomen seculier zijn, zoals duidelijk uit citaat 9) 
blijkt: een van de wereldberoemde Max Planck-instituten.  

Resumerend in de terminologie van Reichman (1988: 435) zijn de ‘historisch-
specifieke predikaten’ van pelgrimage de voor de hedendaagse taalgebruiker 
volkomen onbekende, maar in de Middeleeuwen nog algemeen bekend zijnde 
predikaten ‘het gerechtelijk vonnis’ en ‘de onvrijwilligheid’. De ‘historisch constante 
predikaten’ die reeds bekend waren bij de taalgebruiker in de Middeleeuwen en nog 
steeds bekend zijn bij de hedendaagse taalgebruiker, zijn ‘de lange reis’ en ‘de 
religieuze eindbestemming’. De predikaten die voor de hedendaagse taalgebruiker 
min of meer gewoon zijn, maar in de Middeleeuwen nog volstrekt onbekend zijn, zijn 
‘het seculiere doel’ en ‘het eigen genoegen’.  

De redactie van het WNT heeft niet gekozen voor een historische analyse van het 
lemma pelgrimage. Ook in het WNT wordt een algemeen-geldende definitie verstrekt: 
‘pelgrimstocht, bedevaart naar eene of andere heilige plaats, inzonderheid in een 
afgelegen land’. De betekenissen 2) en 3) luiden ‘bij vergelijking van het leven met 
eene pelgrimstocht’ respectievelijk ‘de reis naar den hemel’ (vgl. citaat 7)). Het 
predikaat van de verplichting om als boetedoening een pelgrimage te ondernemen 
moet de gebruiker zelf opmaken uit het — hierboven vermelde — opgenomen citaat 
van Cannaert. In een viertal schrapjes wordt onder de betekenis 1) de verbinding in 
pelgrimage en voorts aangegeven dat pelgrimage dikwijls adverbiaal is verbonden 
met gaan, trekken en dergelijke. Een taalkundige benadering dus, waar zij die zich al 
of niet beroepsmatig met de beoefening van de geschiedwetenschap, als 
archivarissen, en zij die wetenschappelijk onderzoek doen, weinig aan zullen 
hebben. De definitie bevat voor hen immers niets nieuws en het artikel geeft geen 
antwoord op vragen wanneer bepaalde predikaten geldig waren en wanneer en hoe 
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deze, als gevolg van maatschappelijke veranderingen en gewijzigde opvattingen, 
veranderden, kortom vragen die historici stellen.  
 
 
5.2.2. Citaten die een kader beschrijven 
 
Een ander type citaat — dat hier aan de orde moet worden gesteld —, wordt door 
Reichmann (1988, 436) Rahmenkennzeichnende Belege genoemd. In dit citaat treft 
de lexicograaf een uitgebreide beschrijving aan van het woord in zijn 
maatschappelijke, sociale of historische context. Een diepgaande uiteenzetting vindt 
hij van begrippen uit de natuurwetenschap en techniek. Wanneer en op welke wijze 
instrumenten en gereedschappen moeten worden gehanteerd of hoe precies 
bepaalde handelingen moeten worden verricht. Juridische en religieuze begrippen 
worden tot in de kleinste details beschreven. In het citaat wordt een kader geschetst, 
waarbinnen het desbetreffende woord vigeert. De teksten zijn dikwijls geschreven 
door specialisten of auteurs die zeer deskundig zijn in het desbetreffende onderwerp. 
Het zijn vaak lange teksten, zorgvuldig geformuleerd volgens vastgelegde 
conventies. Een rechtskundige legt in onderstaand citaat uitvoerig de betekenis van 
de term retrocederen ‘teruggeven’ uit: 
 

(S.v. retrocedeeren) Dat den Leenman, die sijn Leen-goet op een ander wil brengen, het 
selve Leen-goet eerst opdrage, overgeve ende quytschelde ..., ten behoeve van die 
geene, aen de welcke hy het selve goet heeft verhandelt, moetende sulcx alvooren 
daeromme nootwendich geschieden, om dat den Leen-Heer daer mede den nieuwen 
verkryger niet en kan verlyen, ... sonder dat 't selve goet ten dien fine hem alvooren zy 
geretrocedeert, BORT, Holl. Leenr. 207 b [1649]. 

  
In het onderstaand citaat wordt uiteengezet wanneer iemand een volle aflaat zal 
verkrijgen, tenminste wanneer hij heeft gebiecht en het H. Sacrament heeft 
ontvangen: 
 

(S.v. aflaat, Suppl.) Soo dickwyls iemandt ghebiecht zijnde, ende het H. Sakrament 
ontfanghen hebbende, Godt bidden sal, voor sijn Heylicheydt, voor de verheffinghe van 
onse moeder de Heylighe Kercke, ende uytroeyinghe der ketteryen: sal vercrijghen vollen 
aflaet, in Arch. v. Kerkel. Gesch. 1, 238 [1608]. 

 
Dit type citaat ligt zeer dicht tegen het karakteriserende citaat aan. Ook hier worden 
allerlei eigenschappen, die het voorwerp of de handeling bezit, beschreven. Het 
citaat bevat veel achtergrondinformatie, historische, juridische of theologische 
informatie, waarop de lexicograaf zijn definitie kan baseren. 
 
 
6. Besluit 
 
Het fenomeen woordenboekcitaat heeft een lange geschiedenis achter zich, die in 
drie fasen te verdelen is: eerst de functie van imitatio, vervolgens die van illustratio 
en ten slotte die van verificatio.  

In de beginperiode van de grote woordenboeken, zoals het Duitse woordenboek 
en het Woordenboek der Nederlandsche Taal, hadden de samenstellers een breed 
publiek voor ogen. De voorbeelden-imitatio moesten daarom ‘leesbaar’ zijn, 
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waardoor het woordenboek ook een leesboek kon zijn. Het waren leesbare, (relatief) 
lange en afgeronde zinnen. Ze werden genomen uit bekende literaire werken van 
gerenommeerde schrijvers en dichters die soms met een volledig couplet uit een 
dichtwerk werden opgenomen. Zij riepen de lezers op om dat schone taalgebruik na 
te volgen, te imiteren. Men had ook een didactisch doel voor ogen: de gebruiker te 
leren hoe een bepaald woord op de juiste wijze in de taal diende te worden gebruikt.  

De verwetenschappelijking van de woordenboeken, die in het begin van de 
twintigste eeuw haar beslag kreeg, leidde tot een belangrijke functiewijziging van de 
citaten: zij moesten de betekenisstructuur, zoals de bewerker die aanbracht, 
ondersteunen. Ze verschenen vaak als korte, vaak ingekorte, zinnen, soms slechts 
woordgroepen, die uitsluitend de door de bewerker opgegeven betekenis moesten 
staven. 

De verificatio-functie van het citaat is slechts voorbehouden aan de 
wetenschappelijke woordenboeken. Alleen daar wordt die functie toegepast.  

Ten opzichte van het opnemen van citaten kunnen de volgende aanbevelingen 
kunnen opgesteld: alle citaten met tekstinterne definitie-achtige verklaringen, die 
naar de opvatting van de lexicograaf relatief algemeen verbreide, dus in de volledige 
zin van het woord collectieve kennis formuleren, worden opgenomen. Citaten met 
tekstinterne definitie-achtige verklaringen die de individuele kennis of mening van 
een enkele schrijver bevatten, moeten in het algemeen niet worden opgenomen. 
Maar de lexicograaf moet daarmee wel rekening houden, als ze reflecties hebben 
van vroegere kennis van groepen of de voorboden zijn van toen nog toekomstige 
kennis van kleine groepen. Door het opnemen van deze citaten wordt voor de 
gebruiker van het woordenboek de toenmalige maatschappelijke context begrijpelijk. 
Alle citaten met tekstinterne definitie-achtige verklaringen, die de kennis van een of 
meer groepen schrijvers van een historische taalfase of specifieke 
kennistoepassingen door de groepen historische schrijvers formuleren, worden 
eveneens opgenomen, omdat zij die sociale verdeling en situatie-typische 
toepassingen van kennis kunnen illustreren (Reichmann 1988: 425). 

Bij moderne woordenboeken vervullen citaten een belangrijke functie. Bij 
woordenboeken bestemd voor het onderwijs als voorbeeldzinnen en bij 
woordenboeken bestemd voor een breed publiek als tekstfragmenten die gelezen 
kunnen worden. In zeer kort bestek worden deze eigentijdse functies aangestipt.  

Voor woordenboeken met een onderwijskundig doel zijn de illustrerende citaten 
van belang. Zij functioneren als duidelijke voorbeelden, die primair de taak hebben 
om het leren van de taal te vergemakkelijken. Zij worden dikwijls door de auteur 
verzonnen. Ze zijn kort, soms bestaan ze louter uit een woordgroep. Ze zijn duidelijk 
gestructureerd en laten een bepaald aspect van een woord of een betekenis of 
toepassing daarvan zien. Soms zijn ze bestemd om uit het hoofd geleerd te worden.  

In de commerciele lexicografie, waar  woordenboeken voor een breed publiek 
worden geproduceerd, is de ‘leesfunctie’ belangrijk. De lange citaten maken een 
artikel immers gemakkelijk toegankelijk en verduidelijken spelenderwijs een 
betekenis of een toepassing. De citaten zijn dikwijls afkomstig van gerenommeerde 
schrijvers, uit bekende boeken of uit kranten of tijdschriften.  Ze zijn ook met zorg 
uitgekozen, omdat ze niet alleen een betekenis moeten verduidelijken, maar ook 
‘aardig om te lezen’  moeten zijn. Ze hebben vaak een behoorlijke lengte en bevatten 
qua structuur een volledige en afgeronde zin, soms zelfs meerdere zinnen. Omdat ze 
veel ruimte inbeslag nemen, zullen de algemene woordenboeken, zoals Van Dale, 
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toch blijven werken met korte voorbeeldzinnetjes. Maar men ziet ze vaak bij 
woordenboeken die een bepaald taalgebruik of en bepaalde taalvarieteit beschrijven, 
zoals jongerentaal, taal van het maatschappelijk werk e.d. Ook in woordenboekjes 
die neologismen beschrijven, hebben de citaten een leesfunctie.  

Het moge bovendien duidelijk geworden zijn, dat citaten niet zomaar willekeurige 
zinnetjes of tekstfragmentjes zijn uit willekeurige boeken. Met zorg moeten ze worden 
opgezocht. De betekenis van het betreffende woord in een tekst moet zo duidelijk 
mogelijk blijken uit de uitgeschreven regels. Daarbij moeten in het citatenmateriaal 
dat rond het woord ontstaat zoveel mogelijk verschillende betekenissen en 
toepassingen, zowel uit de algemene taal als uit vaktalen, groepstalen, dialecten e.d. 
in het citatenmateriaal vertegenwoordigd zijn, zonder dat daarbij het aantal citaten te 
groot wordt. Bij het WNT was dat opzoeken,  uitschrijven van de citaten en de 
samenstelling van het te bewerken materiaal van oudsher het werk van de taalkundig 
assistent (Verschelling 1998). Terecht was hij zeer ontstemd wanneer iemand tegen 
hem zei, dat hij maar aan het overschrijven was. 
 
 
Noten 
 
 
!. ‘Beispielbelege sind ... längere (d. h. minimal ein volständiges Satzglied oder Satz, oft 
sogar mehrere Sätze umfassende) Ausschitte aus originalen Texten der Sprache oder der 
Sprachvarietät, die lexikographisch zu beschreiben ist’ (Reichmann 1988: 413). 
2. Heel anders is deze evolutie gegaan bij het door Geeraerts geredigeerde WNT-artikel 
versch: daar is de structuur min of meer gelijk gebleven, alleen in de periferie van de 
structuur is er enige verandering vast te stellen (1989, 176 e.v.). Met betrekking tot planten, 
dieren en dergelijke zijn de predikaten meer constant gebleven dan uitspraken over moraal, 
zonde of godsdienst. Bij woorden als akker, wiel e.d. hebben de lexicografische predikaten 
dikwijls een verbazingwekkend lange constante levensduur (Reichmann 1988: 435).  
3. Volgens dr. De Tollenaere zou hier houen beter als vertaling van iardins zijn geweest. 
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