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o Historische woordenboeken: tijdslijn 

o Oudnederlands woordenboek: 500-1150 

o Vroegmiddelnederlands woordenboek: 13de eeuw 

o Middelnederlandsch woordenboek : 1250-1550 

o Woordenboek der Nederlandsche Taal: 1500-1976 + 
aanvullingen 
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I. Wat is een wetenschappelijk 
woordenboek? 
 o Het begrip komt geregeld voor in vakliteratuur maar de 

definitie ervan staat zelden centraal. 

o Hartmann R. and James, G., Dictionary of Lexicography 
(1998): ‘a type of reference work compiled by a team of 
academics as part of a (usually long-term) research project, 
e.g. linguists working on a historical dictionary or a dialect 
dictionary’ 
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o Onder vakgenoten (European Network of e-Lexicography) een 
consensus: 
• productiezijde: academisch (uitgevers, instituten) 
• vraagzijde: gebruikers met een academisch profiel, vaak 

linguïstisch en meestal niet-commercieel 
• inhoudelijk specifieke eisen: 

• empirisch op basis van een digitaal geëxtraheerd corpus of van een 
manuele selectie uit bronnen 

• volledigheid  in het toepassingsgebied van de trefwoorden 
• volledigheid inzake tekstgenres en taalvariatie 
• gedetailleerde informatie voorbij de ondersteuning van 

communicatiebehoeftes  
• encyclopedische kennis waar relevant 
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• inhoudelijk specifieke eisen [vervolg] 
• Benadering van de inhoud: gebaseerd op de lexicografische normen 

van de tijd, nieuwe kennis toevoegen + vanuit een descriptief, niet 
primair prescriptief standpunt 

• Hoe? Door analytische definities, wetenschappelijke terminologie, 
toevoeging van citaten als ‘bewijsmateriaal’ 
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II. Inhoud van een historisch 
woordenboek 

o Inleidende informatie: etymologie, woordvorming; bijv. 
wingerd < wijngaard 

o Betekenisbeschrijving doorheen de tijd: diachronisch: 
• Monoseme woorden 
• Polyseme woorden:  “stamboom” uittekenen 

6 



o Lemma zweven: bekende betekenis: ‘vrij in de lucht of ruimte 
drijven of zich drijvend voortbewegen’ (door gering gewicht, 
gedragen door luchtlagen e.d.) 
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o ‘Geen pijlen hoeft gij ’s daags t’ontzien, Die hevig om u 
zweeven’ (Boek d. Ps.; 1773) 

o ‘Terwijl de bliksem door den laagren dampkring zweeft’ 
(Feith; 1818) 

o ‘Slechts hier en daer een grondeling (kleine vis; grondel) Ziet 
hy (t.w. een reiger) nog in de slooten zweven’ (Coninckx; 
1808) 
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o Huidige betekenis van ‘zweven’ levert geen grip op een aantal 
historische toepassingen. Diachronisch redeneren vanuit de 
oorsprong. 

o Middelnederlandsch Woordenboek: bet. 1: ‘zich bewegen, 
heen en weer gaan’. o.a. van banieren en vaandels 

o Hiermee verbindbaar : betekenissen met aspecten ‘bewegen en 
voortbewegen’ + ‘ruimtelijke aspecten’ zoals ‘heen en weer’, 
‘zonder strikte richting’. 

o Drie vorige vorige citaten hier plaatsbaar: 
• pijlen die heen en weer worden geschoten 
• de grillig bewegende bliksemschichten 
• de vissen die her- en derwaarts door het water 

 zwemmen 
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o Ondersteuning van interpretatie door invulling van 
ontbrekende wereldkennis 

o ‘Wijfachtige Planeten, heeten by den astrologis de Maane 
en Venus, om dat zy voor de vochtsten worden gehouden’ 
(Stammetz-La Bordus, Wisk. Wdb.; 1740) 
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o ‘Wijfachtig’ = vrouwelijk (nog neutrale betekenis van ‘wijf’). 
o Bronnenkennis van lexicograaf biedt uitkomst: Algemeen 

Woordenboek van Chomel (1778): lemma dierenriem: 
‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ tekens + kenmerken zoals 
‘vochtig’ of ‘warm en droog’. 

o Spoor loopt naar het ptolemeïsche wereldstelsel. In 
Ptolemaeus’ Tetrabiblos: ‘mannelijke en vrouwelijke 
planeten’. 
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III. Alfabetisch of alternatief? 

o Alfabetische ordening leidt tot een sterke segmentering van het 
lexicon: betekenisverwante woorden worden uit elkaar 
geplaatst. 

o Deze analytische werkwijze kan men complementeren met een 
meer synthetische benadering. 
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o Duidelijke reflectie over een meer horizontale structurering 
van het lexicon 
• op lemmaniveau (semantische overkoepelingen met 

hyperoniemen, hyponiemen, synoniemen) 
• op betekenisniveau 

o Het concept van woordenboeken ontwikkelt zich van 
alfabetische woordcollectie naar lexicale database met 
onderling gelinkte woorden en betekenissen. 
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o Ingezette trend: niet alleen woordenboekingangen koppelen 
maar zelfs complete woordenboeken binnen 
woordenboekportals. 

o De perspectiefverruiming van de mogelijkheden is enorm. 
• voorbeeld 1: taalkundig onderzoek naar woordendistributie 

over domeinen; bijv. scheepstermen binnen een taal of 
vergelijkbaar binnen talen van zeevarende naties 
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• voorbeeld 2: literair-historisch onderzoek:  het 14de-
eeuwse Middelnederlandse abel spel van de Winter en de 
Zomer 

• tekststructuur: geassocieerd met de Latijnse universitaire 
disputatio 

• beschikking over een netwerk naar het polyseme lemma 
‘disputatio’ in Latijnse woordenboeken in een portal zou een 
krachtige tool opleveren om deze hypothese te toetsen. 
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o Dergelijke netwerken bieden binnen beknopt bestek een 
referentiekader waaraan men teksten en cultuur kan toetsen. 

o De voltooide alfabetische historische woordenboeken vormen 
een startpunt voor verdere reflectie over lexicografische 
digitale naslagwerken waaraan ook het nieuwe IvdNT zijn 
bijdrage blijft leveren. 
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