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In Trefwoord 5, pp. 11-13, zet Marlies Philippa de etymologie van woordenboek uiteen. Hierop wil ik enige aanvullingen 
geven, vooral met betrekking tot de oudste benamingen van woordenboeken. Om te beginnen enige informatie over Kiliaan 
als lexicograaf en etymoloog. 
 
TAAL EN ETYMOLOGIE BIJ KILlAAN  
 
Volgens de volledige titel van zijn woordenboek (Trefwoord 5, p. 12) neemt Kiliaan er de voornaamste 'dictiones', 
zegswijzen, in op van de Teutonica lingua. Deze 'Teutonicas sive Teudiscas dictiones' noemt hij in zijn inleiding gebruikelijk 
in 'Germania inferior'. Zo neemt hij allereerst de woorden op van de Brabanders, maar bovendien die van Vlamingen, 
Zeeuwen, Hollanders, Friezen en Sicambren (namelijk Gelderlanders, inwoners van Kleef en Gulik), en ook die van Saksen 
en van Alemannen of Hoogduitsers, al zijn deze laatste woorden 'bij ons minder gewoon', 
 

Kiliaan beschrijft dus niet alleen zijn eigen Brabantse dialect, maar de hele 'Teutonica lingua', de taal van 'Germania 
inferior', de Nederlanden. Deze taal ziet hij wel 'van Brabant uit': Brabantse woorden krijgen geen speciale aanduiding, terwijl 
hij bij woorden uit andere gewesten de naam van een streek of stad vermeldt. Saksische (huidige Nederduitse) en Hoogduitse 
woorden neemt hij op vanwege de verwantschap ervan met Nederlandse woorden. Om dezelfde reden vermeldt hij ook nog 
Franse, Engelse, Italiaanse, Spaanse, Latijnse en Griekse woorden. Deze etymologische taalvergelijking beschouwt hij al in 
zijn Dictionarium van 1574 als een belangrijk kenmerk van zijn woordenboek. Dit noemt hij in 1599 een Etymologicum, 
omdat hij vooral door de taalverwantschap en ook door etymologische verklaringen (in de geest van de humanisten van zijn 
tijd) inzicht wil geven in de Nederlandse woordenschat.1[52] 
 
VOORGESCHIEDENIS VAN HET WOORD WOORDENBOEK2

 
De middeleeuwse en ook de eerste gedrukte Latijns-Nederlandse woordenlijsten of woordenboeken werden Vocabularius 
genoemd. Dit woord is gevormd van het Latijnse vocabulum, woord, en dus de normale benaming voor een woordenboek. 
Als Nederlands equivalent hiervoor komt van 1483 tot 1630 het woord vocabulaer voor. Dit woord werd in 1629 door Hooft 
als een 'persoonlijke vondst' nog vernederlandst tot woordenaar, zonder dat deze vondst ooit in de levende taal gebruikt werd. 

Toen de Italiaanse humanist Ambrosius Calepinus in 1502 een woordenboek uitgaf met, naast afzonderlijke woorden, 
ook heel wat dictiones, zegswijzen, noemde hij dit een dictionarium. In navolging hiervan werden ook Latijns-Nederlandse 
woordenboeken dictionarium genoemd, het eerst in 1511 een bewerking van de oudere Vocabularius optimus (uitgegeven 
van 1495 tot 1505). Als vernederlandsing hiervan komt sinds 1552 de term dictionaris voor met dezelfde betekenis als 
vocabulaer. 

In 1534 heet de Dilucidissimus dictionarius in het Nederlands nog een Vocabulaer, maar later wordt het Latijnse 
woord volledig vernederlandst tot woordboek of woordenboek. De oudste bewijsplaats hiervan in 1584, in de Twe-spraack 
van Spieghel, luidt: 'woordboeck, dats dictionarium'. In 1618 spreekt Mellema in de voorrede op zijn Schat der Duytscher 
tale over 'desen Dictionaris oft Woorden-boeck' en schrijft hij als titel boven de eigenlijke woordenlijst  erin: 'Woorden-
boeck'. 

Ten slotte zijn er nog enige equivalenten van het Latijnse Thesaurus, als titel van woordenboeken ingevoerd door de 
Franse gebroeders Estienne, het eerst in het Dictionarium seu Latinae Linguae Thesaurus (1531) van Robert Estienne. In het 
Nederlandse taalgebied volgde het eerst in 1552 het Tresoor der Duytsscher talen van Van den Werve, in de tweede uitgave 
in 1559 Schat der Duytsscher talen genoemd. 

Niet alleen onze oudste woordenboeken zelf, maar ook de benamingen ervan stonden onder Latijnse invloed en werden 



naar het voorbeeld van het Latijn gevormd. 
 

(Dit artikel is eerder verschenen in Trefwoord, 6, 1993, pp. 51-52. De paginanummering van het origineel staat 
tussen [ ] vermeld.) 
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