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De buiten de lexicografische kringen dikwijls gehoorde mening dat de vervaardiging van een 
woordenboek begint met het schrijven van artikelen is net zo naïef als het denkbeeld dat de 
bouw van een nieuw pand begint met het bestellen van bouwmaterialen. Iedereen zou het 
absurd vinden als de bestelling van tonnen stalen bewapening, cement, stenen, vensterglas en 
kilometers elektrische bedrading zou gebeuren zonder een voorafgaand ontwerp van het 
gebouw, waar al deze materialen voor nodig zijn. Een architect moet vooraf weten waarvoor 
zijn gebouw gebruikt gaat worden. Een ziekenhuis vereist nu eenmaal een geheel ander 
ontwerp dan een kantoorgebouw of een kerk. Voordat de bouw van een nieuw pand begint, 
moeten bepaalde besluiten worden genomen, die specifiek zijn voor het project. Precies zo zal 
de lexicograaf een woordenboek ontwerpen voor een specifiek doel of voor een specifieke 
markt. Een algemeen eentalig woordenboek vereist een andere opzet dan een woordenboek 
voor kinderen, voor tweedetaalstudenten of voor een specifieke doelgroep als natuurkundigen, 
wetenschappers of ingenieurs.  
 
Elk woordenboek kent drie fases: de planning, het schrijven en de productie. In het 
precomputertijdperk werd voor de planning ongeveer 30% van de benodigde tijd 
gereserveerd, voor het schrijven minstens 50% en voor de productie de overige tijd, waarin 
ook de grafische opmaak van de tekst was begrepen. Sinds de komst van de computer wordt 
de opmaak ook door de lexicografen verzorgd, waardoor de fase van het schrijven kon 
worden verlengd en de productietijd verkort. De planningsfase blijft op 30%, maar het neemt 
wel een groter aandeel in de kosten van het project. Dat wordt veroorzaakt door de 
noodzakelijke aankoop van computerhard- en software of het inhuren van computertechnici. 
De investering is nu meer ‘frontloaded’ dan vroeger. Al met al komt het erop neer dat voor 
het stadium van het schrijven ten minste 60% van de totale tijd nodig is, zodat maar 10% voor 
de productie overblijft. 
 
Planning 
Al in een zeer vroeg stadium moet – net als andere producten die sterk te maken hebben met 
bewerking door een computer – een gestructureerde database worden ontworpen, waarmee de 
tekst van het woordenboek kan worden geschreven en opgeslagen. Er zijn applicaties 
daarvoor die al kant en klaar zijn en onmiddellijk kunnen worden gebruikt. Maar die zijn 
alleen nuttig als basis. Een groot deel ervan moet nog worden omgebouwd naar het specifieke 
systeem dat men voor het woordenboek nodig heeft. Men heeft of zelf een team van 
applicatieprogrammeurs in dienst of men schakelt een onafhankelijk bedrijf in om een 
systeem te ontwerpen, te bouwen en te onderhouden. Daarbij is het ook essentieel om een 
goede hardwareservice te hebben, omdat de computers grote hoeveelheden data moeten 
kunnen verwerken. Zij kunnen [108] uitvallen, waardoor de planning in gevaar kan komen. In 
de planning moet daarom rekening worden gehouden met storingen. 
 
De redactie moet intensief worden betrokken bij het bouwen van de database en de daaraan 
verbonden applicaties, ook wel de redactionele werkomgeving (RWO) genoemd, omdat zij 
precies weet wat zij daarmee beoogt. De verleiding is altijd aanwezig om een RWO te 
bouwen die allerlei prachtige features heeft die weliswaar nuttig, maar niet echt nodig zijn. De 
redactie heeft nu eenmaal een bepaald budget en kan zich niet permitteren om de RWO 
krachtiger en ingewikkelder te maken dan strikt noodzakelijk is. Bij het opzetten daarvan 
moet zij precies aangeven wat zij ermee wil doen en haar prioriteiten aangeven. Welke 
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features vindt zij belangrijk. Een goede programmeur zal er trouwens ook op staan dat hij dat 
allemaal weet voordat hij de RWO gaat ontwerpen. Voor iemand die geen ervaring heeft met 
de vooral in de schrijffase tijdsbesparende voordelen van een RWO die door voortdurend 
overleg met de programmeurs nauwkeurig is aangepast aan de behoeften van de redactie, zou 
deze procedure als onnodig en als tijdverspilling overkomen. Maar dat is het niet. Als deze 
procedure niet wordt gevolgd, dan zou men kunnen uitkomen op een systeem dat 
ingewikkelder en kostbaarder is dan nodig is. Het bouwen van zo’n systeem duurt langer en 
zal, vanwege zijn complexiteit, meer bugs hebben en dus ook slechter werken. Anderzijds zou 
het kunnen gebeuren dat de redactie moet gaan werken met een systeem dat te eenvoudig is. 
Is een systeem eenmaal ontworpen en gebouwd, dan is het veel moeilijker om later nieuwe 
features toe te voegen dan wanneer ze al zouden zijn geïntegreerd in het systeem. 
 
In het algemeen zal in het concept moeten worden uitgemaakt wat de markt voor het nieuwe 
woordenboek is: wie zal het woordenboek gebruiken? Dat is ook de belangrijkste vraag bij 
het vervaardigen van het woordenboek. Dan pas kan worden bekeken hoe de specifieke 
features kunnen worden uitgewerkt om te voldoen aan de eisen die de gebruikers aan het 
woordenboek zullen stellen. Potentiële gebruikers kunnen worden benaderd en er kan advies 
worden gevraagd aan die groep van personen die de behoeftes van de doelgroep kennen. Het 
aantal trefwoorden is voor het ene woordenboek belangrijker dan voor een ander 
woordenboek. Voor een algemeen woordenboek is het van belang om veel trefwoorden te 
hebben. Voor woordenboeken die bestemd zijn voor bijvoorbeeld het tweedetaalonderwijs is 
het aantal trefwoorden van minder belang dan heldere definities met veel voorbeelden en 
goede taalkundige informatie. Voor technische woordenboeken is het aantal trefwoorden 
minder belangrijk, wel dat de definities up-to-date zijn. 
 
Tijdschema 
Het opstellen van een tijdschema is altijd inadequaat en inaccuraat en vooral dramatisch bij de 
voorbereiding van een wetenschappelijk woordenboek. Zgusta (1971: 348) merkte op dat hij 
geen enkel lexicografisch project kent dat in de geplande periode werd voltooid of binnen het 
budget dat daarvoor was gereserveerd.2 Hij wijst daarbij, behalve op een Nederlands 
woordenboek, op een Zweeds en een Deens [109] woordenboek die in 12 jaar voltooid 
zouden zijn, maar die respectievelijk 65 en 49 jaar nodig hadden. Toen James Murray het 
initiatief nam om zijn New English Dictionary (later de Oxford English Dictionary) te 
beginnen, verwachtte hij hiervoor 10 jaar nodig te hebben om het te voltooien, maar 
uiteindelijk duurde het bijna 50 jaar. Het laatste deel verscheen in 1928, 13 jaar na zijn dood.3 
Waarom is het inschatten van de tijdsduur van de voorbereiding zo moeilijk? Zgusta (1971: 
348) wijst op de ‘fragility of human nature’, de moeilijkheid om teams van medewerkers te 
organiseren. Ook wijst hij op de misvatting dat lexicografie simpel en mechanisch is, terwijl, 
integendeel, iedere context iets bijzonders heeft dat generalisatie bemoeilijkt. Gewoonlijk is 
de financier – de uitgever of de subsidieverstrekker – onwetend over hetgeen er komt kijken 
bij het schrijven van een woordenboek en de lexicograaf is op zijn beurt onverantwoordelijk 
optimistisch, omdat hij het woordenboek graag wil realiseren. Het is zelfs zo, dat veel 
woordenboeken nooit zouden zijn begonnen als vooraf bekend was geweest hoe lang het zou 
duren voor ze voltooid zouden zijn.  
 
Het schrijven van een woordenboek kan niet straffeloos worden versneld. Daarbij komt ook 
dat het niet eenvoudig is. Een woordenboek wordt geschreven door mensen die moeten 
worden getraind en begeleid. Ze moeten een aantal regels leren die ze moeten toepassen ter 
wille van de consistentie van de lemma’s. Het is al een heel karwei om wat voor woordenboek 
dan ook te schrijven, zelfs een slecht woordenboek. De opvatting dat het resultaat van al het 
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werk van zoveel mensen op een zekere dag geordend in een boek zal staan dat eruitziet alsof 
het net uit een boom viel, alleen dat al is een wonder. Elk lemma vereist een reeks van kleine 
beslissingen, maar redacteuren hebben weinig tijd om daarover lang na te denken. 
Woordenboeken hebben veel tijd nodig, niet alleen omdat ze door perfectionisten worden 
geschreven, maar omdat zoveel moet worden gedaan. Eigenlijk zijn die redacteuren helemaal 
geen perfectionisten. Ze worden expert in het bedenken van verstandige compromissen, in het 
afwegen van kosten van tijd tegen het mogelijke voordeel van een verbeterde definitie, 
voordat zij een nieuwe poging doen om nog verder te zoeken.  
 
De meeste financiers hebben geen flauw idee van de kosten en de complexiteit van de 
productie van een woordenboek. Woordenboeken gedragen zich anders dan alle andere 
boeken. Zij passen niet in het normale sjabloon van financiering. Van de kant van de 
boekhouder bezien gedragen woordenboeken zich atypisch. In het algemeen zijn de meeste 
boeken in de periode waarin zij worden geschreven betrekkelijk goedkoop; ze kosten relatief 
veel aan de productie: papier, drukkosten, bindkosten en distributie. Het tegenovergestelde 
geldt voor woordenboeken, waar de productiekosten relatief laag zijn in vergelijking met de 
hoge redactionele kosten, die zich over een veel langere periode uitstrekken dan de financier 
gewend is. De kosten van datamanagement, systeembeheer en het ontwerpen en schrijven van 
applicaties zijn ook veel hoger dan die bij andere boeken. 
 
Bij woordenboeken is de druk om de bewerkingstijd zo krap mogelijk te plannen erg hoog. 
Lexicografen die een continue werkgelegenheid willen, doen [110] allerlei concessies, zelfs 
enkele waartegen zij zelf diep wantrouwen hebben, terwijl zij toch het idee blijven koesteren 
dat zij geen compromis sluiten ten koste van hun integriteit. Voor de redactie is het moeilijk 
om te voorspellen wanneer het einde van de taak in zicht komt, zelfs als alle betrokkenen zo 
hard als ze kunnen aan het werk zijn. De blik van de lexicograaf is gericht op een doel in de 
verre toekomst, een doel dat hij de moeite van het bereiken waard vindt. In het geval van een 
wetenschappelijk woordenboek kost het indienen van subsidieaanvragen en het voorbereiden 
van andere fundraisingactiviteiten veel tijd. Ook het verdedigen, het uitleggen en het 
promoten van het woordenboek bij de financier kosten veel tijd. Er moet worden overlegd en 
vergaderd met topmanagers. Er is veel overtuigingskracht nodig om een financier ertoe te 
bewegen een project over lange termijn te bekostigen. De financier van een woordenboek 
moet er absoluut van overtuigd zijn dat het woordenboek zo belangrijk is dat het moet 
verschijnen, en, als hij niet wil meewerken, moet hij beseffen dat het woordenboek dan 
waarschijnlijk nooit zal worden gerealiseerd.  
 
De redactie heeft gedurende het project het probleem dat de financier voortdurend aan haar te 
verstaan geeft dat het woordenboek sneller moet worden voltooid, maar tegelijkertijd wil zij 
het rustiger aan doen om verbeteringen te kunnen aanbrengen. De redactie kan dikwijls 
weinig anders dan een compromis sluiten, omdat er anders helemaal geen woordenboek zal 
verschijnen en dat zij in dat geval zonder werk zal zijn. De redactie bevindt zich dan in de 
onaangename positie te moeten accepteren, dat de kwaliteit lager zal worden dan beoogd. 
Veel woordenboeken waren bijna ten onder gegaan voordat ze waren voltooid, maar hebben 
hun nut bewezen in de jaren na hun eerste verschijning.4 
 
Het maken van een tijdschema is verreweg het moeilijkste onderdeel van het plannen van een 
woordenboek, omdat veel factoren daarbij een rol spelen die niet kunnen worden voorzien. 
Gedurende de bewerkingstijd kunnen zich ook allerlei tegenvallers voordoen. Technische 
veranderingen, zoals een upgrade van het computersysteem, nieuwe hardware die moet 
worden getest en aanpassing van de gebruikte software aan de nieuwe systemen, kunnen veel 
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tijd kosten. De tijd die nodig is voor het testen van de software wordt in de vroegste fase van 
een project dikwijls onderschat. 
 
Generalisten en specialisten 
Een vaste redactie kan op twee verschillende manieren worden samengesteld. Men kan een 
redactie samenstellen die bestaat uit generalisten die alle lemma’s schrijven behalve de zeer 
gespecialiseerde lemma’s. Een dergelijke redactie draagt over alle lemma’s de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid. Het andere model is een redactie die bestaat uit voornamelijk 
specialisten met een klein aantal generalisten.  
 
Het eerste model grijpt terug op een traditie die teruggaat op het humanisme. Impliciet in deze 
traditie is het idee van wat een goedgeschoold persoon is, een homo eruditus. In deze visie is 
een laaggeschoold persoon niet echt geschoold en bezit [111] weinig kennis van de wereld en 
de wetenschap. De ideale lexicograaf is erudiet en heeft veel kennis van de wereld. Hij is 
generalist. De redacteuren van het WNT schreven niet alleen alle definities, maar ook hun 
eigen etymologieën, en verzamelden alle lexicografische informatie, als geslacht, morfologie, 
gebruik e.d. van een woord. Dergelijke toewijding voor de traditie van de breed opgeleide 
leraar als een meester op elk gebied heeft zijn nadelen. De redactie van het WNT moest met 
betrekking tot natuurkundige en andere vaktalige woorden terugvallen op specialistische 
naslagwerken. De op deze naslagwerken gebaseerde definities waren niet altijd adequaat of 
actueel.  
 
Tegenwoordig worden de meeste wetenschappelijke en technische termen behandeld  door 
aangezochte specialisten. Bij het Oudnederlands Woordenboek bijvoorbeeld redigeren enkele 
specialisten een aantal lemma’s vanwege hun specifieke kennis. Etymologieën worden vrijwel 
altijd verzorgd door speciale redacteuren of geschoolde etymologen van buiten. Omdat de 
vaste redacties kleiner worden, worden in toenemende mate de speciale onderwerpen 
behandeld door freelancers en specialisten. De specialist heeft een grotere kennis van zijn 
specialisme dan de generalist: hij heeft zijn tak van wetenschap bestudeerd waarvan hij de 
termen definieert. Een woordenboek dat uitsluitend door specialisten is samengesteld, is 
dikwijls een verzameling van specialistische gezichtspunten waarbij de eenheid van 
benadering ontbreekt. Mede daarom zouden de generalistische redacteuren de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid moeten behouden over elk lemma. Het zal niet veel voorkomen dat zij 
een specialist die binnen zijn eigen competentie aan het werk is, zullen overrulen, maar de 
beslissingsbevoegdheid om te bepalen wat in een algemeen woordenboek wordt opgenomen, 
moet bij hen blijven, omdat zij vrij zijn van het smalle blikveld dat de specialist blind maakt 
voor de behoeften van een niet-specialistische  gebruiker.  
 
De redactie 
Van 1890 tot ongeveer 1930 stelden woordenboekuitgeverijen vaste redacties samen van 40 
medewerkers of zelfs meer. Vanwege de toenemende arbeidskosten in de periode daarna 
werden veel redacties ingekrompen, maar in de jaren ’60 was 15 of meer toch nog altijd de 
norm. In de jaren ’70 en ’80 gingen veel uitgeverijen nog meer bezuinigen op hun fulltime en 
vaste medewerkers. Toen de personal computers zich wijder verbreidden, reduceerden 
uitgeverijen het aantal vaste medewerkers nog meer. Hoewel enkele grote uitgeverijen nog 
altijd tamelijk grote redacties hebben, zijn ze niet meer zo groot als vroeger. Recentelijk gaan 
sommige uitgeverijen over tot het aanstellen van freelancers, die voor een bepaalde periode 
worden aangenomen, vaak tegen een uurloon. De freelancer heeft het voordeel werk te 
hebben voor een bepaalde periode, maar niet de zekerheid van werk na afloop. 
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Wat is het voordeel van een redactie die voornamelijk uit freelancers bestaat? Het voordeel 
van een freelanceredactie is voornamelijk financieel. De bureaukosten, de nodige facilitaire en 
administratieve voorzieningen maken een eigen redactie veel duurder dan een 
freelanceredactie. Vaste redactieleden van wie later blijkt dat zij slecht werk afleveren, of dat 
ze persoonlijke problemen hebben waardoor hun werk [112] wordt beïnvloed, moeten toch 
enige tijd in dienst worden gehouden, terwijl freelancers die niet aan de verwachtingen 
voldoen, gemakkelijk kunnen worden ontslagen. Als de voortgang van de vaste redactie te 
langzaam is, moet ze toch maandelijks worden betaald en zelfs als het project voortijdig moet 
worden beëindigd, dan kan de werkgever gedwongen worden een deel van de redactie te 
ontslaan, een vooruitzicht waar niemand op zit te wachten. 
 
Het inschakelen van freelancers die de lemma’s schrijven, lemmaschrijvers van buiten de 
vaste redactie, maakt het tijdschema nog kwetsbaarder als een of meer van hen niet in staat is 
om zijn productie op tijd gereed te hebben – of  zelfs helemaal niets doet. De vaste redactie 
kan weinig doen om hem te bewegen zijn afspraken na te komen. Ontslag of het opzeggen 
van zijn diensten is geen optie, want het vervangen van een lemmaschrijver betekent een 
grotere vertraging dan kan worden opgevangen. Als een lemmaschrijver zich terugtrekt, moet 
de redactie een andere bevoegde vervanger zoeken, wat op zich al een heel werk is. Het 
verlies van een ervaren lemmaschrijver of van een redacteur in vaste dienst kan een project 
dan ook een ernstige terugslag geven. Het is erg moeilijk om goed geschoolde 
lemmaschrijvers te vinden. Het opleiden van een nieuwe lemmaschrijver neemt veel tijd in 
beslag van de zittende redacteuren, die als leraren optreden. Als de vaste redactie uit drie 
redacteuren en zes of zeven lemmaschrijvers bestaat die moeten worden opgeleid, dan zal er 
weinig vooruitgang worden geboekt. Vanwege de complexiteit van het woordenboekwerk 
moet het werk van de nieuwe lemmaschrijvers of redacteuren extra worden gecontroleerd en 
nagekeken, gedurende een bepaalde periode en zeker een half jaar zelfs zeer nauwkeurig 
worden nagekeken, soms zelfs nog langer. En aan het einde van de opleiding is er nog niet 
altijd zekerheid dat de nieuwe lemmaschrijver trouwer aan het woordenboek is dan zijn 
voorganger. Bovendien heeft men minder effectieve controle over de freelanceredacteuren. 
De hoeveelheid en de kwaliteit van hun werk zijn variabel en gevoelig voor vertragingen. 
Freelancers kunnen vakanties opnemen wanneer en zo lang zij willen en niemand kan daar 
iets aan doen. Veel freelancers zijn aan meer projecten verbonden en zij zullen niet door het 
verlies van een project worden getroffen. Zodra zich een beter betalende gelegenheid 
voordoet, kunnen ze daarop ingaan, wat de gevolgen voor het andere project ook zullen zijn. 
Terwijl de vaste redactie in haar kantoor alles vindt om haar ambities waar te maken, is de 
freelancer veel minder bij het project betrokken. De snelheid waarmee lemmaschrijvers, 
etymologen en anderen hun kopij zullen produceren, veranderingen in de redactie – een 
probleem dat nog moeilijker te beheersen is dan wanneer een deel van de redactie op 
freelancebasis werkt – zijn moeilijk vooraf in te schatten. 
 
Toch is de trend dat meer en meer freelancers zullen worden ingezet die thuis een bepaalde 
klus zullen uitvoeren en daarvoor betaald worden. Sommige bekende uitgeverijen geven 
referentiewerken uit onder hun eigen naam, die volledig tot stand zijn gekomen door 
organisaties of personen buiten de uitgeverij. De moderne computertechnologie maakt een 
systeem mogelijk waardoor een medewerker thuis vanaf zijn eigen computer kan inloggen op 
een database. Moderne thuiscomputers zijn zo krachtig dat alle tools en een deel van de 
database op de harde schijf van zijn computer kunnen worden gedownload en vervolgens door 
de thuiswerker worden [113] bewerkt. De sociale voordelen van thuiswerken zijn erg 
belangrijk en kunnen helpen om de pool van gekwalificeerde lexicografen te vergroten. 
Ouders met kleine kinderen hebben het voordeel dat zij thuis kunnen werken op de voor hen 
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meest geschikte momenten. Mensen met een handicap hoeven niet meer te reizen. Ouderen 
die gepensioneerd zijn, maar nog onregelmatig dan wel op parttimebasis willen werken, 
hebben hier allerlei mogelijkheden. Voor de lexicografie, die specifieke eisen stelt aan 
vakmanschap, zijn dit belangrijke factoren.  
 
Ook voor freelanceredacteuren is het echter nuttig om elkaar op gezette tijdstippen in het 
kantoor te ontmoeten om problemen van het redactiewerk te bespreken. Het is belangrijk voor 
een groep of voor een team om elkaar regelmatig te ontmoeten, al is het maar eenmaal per 
jaar, om gezichten te zien die horen bij de bekende stemmen en de e-mails. Het leidt tot een 
betere samenwerking en betrokkenheid voor een groep. De opvatting dat elektronische 
berichten net zo goed zijn als persoonlijk contacten in vergaderingen, is een makkelijke fictie. 
De dagelijkse contacten tussen vaste medewerkers die samenwerken op dezelfde plek, leiden 
dikwijls tot nuttige verbeteringen en correcties in het woordenboekwerk. Deze verbeteringen 
komen spontaan tot stand in gesprekken. Soms zijn ze klein of triviaal, soms ook te 
ingewikkeld op schrift te worden gesteld. Het is niet plezierig, maar het moet worden gezegd, 
dat een woordenboek dat is samengesteld door een redactie die thuis werkt, niet zo goed is als 
een woordenboek dat is gemaakt door mensen die intensief met elkaar samenwerken en die 
elkaar kennen. Het gevoel van teamwork en wederzijds respect kan zeker inspireren tot beter 
resultaat dan dat van een gelijk aantal redacteuren die op freelancebasis werken, zelfs als 
beide groepen kundig en consciëntieus zijn.  
 
Lemmaschrijvers 
Wat zijn de kwaliteiten van een goede lemmaschrijver? Het belangrijkste is dat hij – of hij 
vaste redacteur is of freelancer – makkelijk en goed schrijft. Lemmaschrijvers zijn in de eerste 
plaats schrijvers. Zij moeten over een analytisch verstand beschikken dat in staat is om een 
grote hoeveelheid lexicografisch materiaal in mootjes te hakken die separaat en gestructureerd 
kunnen worden gepresenteerd in een bondig en overzichtelijk artikel. Het net zoiets als bij 
dichters. Goede dichters zijn goede lemmaschrijvers, maar definiëren is niet creatief in de zin 
van het schrijven van een dichtregel en met het definiëren zouden ze zich doodvervelen. 
Lemmaschrijvers moeten een breed, maar niet noodzakelijk diep reservoir aan informatie 
hebben. Het is voldoende dat ze de krant lezen en interesse hebben in de wereld. 
Specialistische lemmaschrijvers daarentegen, die bijvoorbeeld alleen maar biologische 
woorden bewerken, moeten juist wel een diepe kennis van hun vakgebied hebben, maar 
hebben misschien helemaal geen verstand van onderwerpen buiten hun discipline. Ten slotte 
moet een lemmaschrijver taalgevoel hebben, een gevoel van nuance in de manier van 
uitdrukken, woordkeus, stijl en idioom, de connotatie en het register van een woord kunnen 
aanvoelen. Dat lijkt een uitbreiding van goed schrijverschap, maar niet alle goede schrijvers 
hebben deze kwaliteit. Veel schrijvers uit het buitenland bijvoorbeeld kunnen goed schrijven 
in het Nederlands, maar missen intuïtie om de precieze stijl, het [114] juiste register te kiezen, 
soms zelfs zo dat ze in een deftige stijl schrijven, terwijl zij juist een lossere stijl willen. Een 
dergelijk gat in het taalgevoel is rampzalig bij het schrijven van lemma’s. Daarom is het altijd 
beter voor algemene eentalige woordenboeken dat een moedertaalspreker de lemma’s 
redigeert. 
 
Lemmaschrijvers hoeven geen uitgebreide woordenschat te hebben. Een lemmaschrijver die 
bij zijn sollicitatie te kennen geeft dat hij als hobby woordenboeken leest, strekt daarom niet 
per se tot aanbeveling. Ook hoeven ze geen taalkundige te zijn. In feite is taalkundige kennis  
niet belangrijk bij het schrijven van lemma’s.5 Bosley Woolf (1973: 253) meent dat een 
voltooide academische studie een voordeel kan zijn, maar dat het uiteindelijk niet 
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doorslaggevend is of hij of zij daardoor beter geschikt is voor de lexicografie dan een 
afgestudeerde van het laatste collegejaar.  
 
Woolf wijst er ook op, dat het lemmaschrijven een zekere mate van bescheidenheid6 vereist. 
Voor degenen die nog nooit hebben meegewerkt aan een project dat zo moeilijk en complex is 
als een woordenboek, is deze opmerking moeilijk te begrijpen. Niets is meer geschikt om 
iemand bescheidenheid bij te brengen als het werken aan een woordenboek. Dit is altijd al zo 
geweest, maar het werken aan een corpus is een ervaring die tot bescheidenheid stemt, omdat 
de lemmaschrijver wordt geconfronteerd met een grote hoeveelheid bewijzen van gebruik of 
een toepassing van een woord, die kennelijk algemeen zijn, maar waarvan hij nog nooit heeft 
gehoord. Hij wordt voortdurend herinnerd aan de oneindige variëteit van de taal. Pas 
beginnende lemmaschrijvers met een universitaire graad, hetzij in de taalkunde, hetzij in een 
andere wetenschap, lijden aan een teveel aan zelfvertrouwen. Deze beginners denken dikwijls 
dat hun academische opleiding ze kwalificeert voor het werken in de lexicografie en zijn 
teleurgesteld en gekwetst wanneer zij ontdekken dat dit niet zo is. Het gebrek aan 
bescheidenheid bij specialisten, of zij deel uitmaken van de redactie of niet, kan echt een 
acuut probleem worden. Specialisten die zich bezighouden met het schrijven van artikelen van 
woorden uit specialistische domeinen, zoals recht, muziek, sport of koken, of uit 
natuurkundige en technische domeinen, hebben een groot vertrouwen in hun kennis. Prima, 
want de redactie wil specialisten met autoriteit. Maar zij moeten accepteren dat ze een groot 
deel van de woordenschat van hun vakgebied niet kennen. Zij moeten geen woorden uitsluiten 
omdat die hun onbekend voorkomen of omdat ze daar nooit van hebben gehoord. Veel 
specialisten zouden dat doen, tenzij ze door een niet-specialistische lexicograaf worden 
tegengesproken. Afgezien van alle andere redenen laat dit zien waarom generalistische 
lexicografen de eindverantwoordelijkheid moeten hebben van een gespecialiseerd 
woordenboek.  
 
Computers en woordenboeken 
Het uitgeven van boeken hing in het precomputertijdperk voor een belangrijk deel af van de 
hoge productiekosten van boeken; de kosten van opmaak, van het papier, van het drukken en 
inbinden. Omdat de productie van een boek kostbaar is en de inhoud [115] niet meer 
gewijzigd kan worden als het eenmaal is gedrukt, was de kwaliteit van de inhoud belangrijk. 
Toen een financier veel geld moest besteden aan een nieuwe druk van een woordenboek, 
moest de inhoud correct zijn voordat het werd gedrukt. Hij huurde een redactie in om de 
nieuwe editie te begeleiden. Het inhuren van een redactie was duur, maar gegeven de kosten 
van de productie van een woordenboek en de daaruit voortvloeiende inkomsten, was dat 
gerechtvaardigd. Het publiceren van een woordenboek was, net zoals het uitgeven van boeken 
in het algemeen, iets cyclisch, dat bepaald werd door het ritme van de druk. Dat is nu minder 
belangrijk omdat de informatie wordt opgeslagen in een computer. Vergissingen en fouten 
hebben minder consequenties, omdat ze snel en goedkoop kunnen worden hersteld. 
Omdat informatie zo gemakkelijk kan worden veranderd, is het van minder belang om de 
kwaliteit in de gaten te houden.  
 
Computers hebben van het editen van tekst iets continuus gemaakt, tenminste in theorie. Of er 
nu wel of niet een gedrukt boek wordt gemaakt, de database van de computer is de eigenlijke 
tekst en die blijft bestaan. Zijn de hoge investeringen van het ontwerpen en bouwen van de 
database en de applicaties eenmaal gedaan, dan is het onderhoud relatief goedkoop. De 
uitgevers beloven dat grote referentiewerken continu zullen worden bijgewerkt en 
geactualiseerd. Dit voornemen wekt de indruk van een groot aantal toegewijde redacteuren 
die op kritische wijze documenten sorteren, het corpus analyseren en bergen recente citaten 
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behandelen. In de rustige enclaves van een modern redactiebureau is een totaal andere wereld 
te zien. De uitgevers gebruiken de database voor verschillende andere producten om 
arbeidskosten te besparen. Redacteuren werken aan verschillende projecten, waarbij zij de 
centrale database nodig hebben. Als de redactie tijdens het uitvoeren van een nieuw project 
het oude project of de database kan verbeteren, zoveel te beter. Verbetering en correctie zijn 
slechts een onbeduidende bijkomstigheid. Redactionele kosten zijn altijd bestemd voor een 
nieuw project, niet voor een amorfe bestaande database. Het is dan ook twijfelachtig of veel 
geld zal worden besteed om updates en actualiseringen aan te brengen in een centrale 
database.  
 
Nieuwe woordenboeken vergen nog steeds evenveel tijd als vroeger, maar ze hebben een 
kleinere redactie. Hoewel de computer de redactionele mogelijkheden aanzienlijk heeft 
uitgebreid, is de beschikbare tijd voor het vervaardigen van een woordenboek ingekort. De 
financier ziet de computer als tijdbespaarder en denkt minder mensen nodig te hebben om 
hetzelfde werk in minder tijd te doen als vroeger in het precomputertijdperk. De 
computertechnologie wordt niet optimaal geëxploiteerd, omdat daarvoor de tijd ontbreekt. 
Men zou op een positieve manier en met gelijk recht kunnen stellen, dat ondanks de vele 
tijdsbesparende mogelijkheden van de computertechnologie woordenboeken meer tijd nodig 
hebben dan in het verleden. Hoe meer taken de computer uitvoert, hoe meer werk dat 
meebrengt voor de redactie. Met een kleiner wordende redactie moet er meer gedaan  worden 
met minder mensen. Het gevolg is dat de redactie, om zich toch maar aan een strak tijdschema 
te kunnen houden, andere taken moet versnellen of zelfs overslaan, waardoor de kwaliteit van 
het woordenboek in het geding komt. Minder tijd wordt beschikbaar gesteld om belangrijke 
nieuwe woordenboeken te produceren en minder mensen [116] worden aangenomen om dat 
werk te doen. Als financiers de wil hebben om te investeren in mogelijkheden om grote 
corpora te verbeteren om daarmee woordenboeken te maken, dan zouden deze 
woordenboeken nog beter kunnen worden, maar alleen op voorwaarde dat de redactie 
voldoende tijd wordt gegund om ze te schrijven. Anders is er het gevaar dat de kwaliteit van 
woordenboeken in de komende jaren verder daalt.  
 
Toen er minder hulpmiddelen waren om woordenboeken te produceren was er meer tijd en 
waren er meer mensen om ze te vervaardigen. De resultaten waren dikwijls indrukwekkend. 
Financiers hebben de specialistische aard van het schrijven van woordenboeken nooit 
begrepen. De computertechnologie heeft voedsel gegeven aan hun opvatting dat het 
automatiseren van het productieproces van woordenboeken belangrijker is voor de 
succesvolle lexicografie dan mensen. De aanhangers van deze opvatting onderschatten het 
menselijke effect en het vakmanschap dat bij het schrijven van woordenboeken komt kijken. 
 
Noten 
 
*Dit artikel is eerder gepubliceerd in Fons Verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.M.F.J. (Fons) Moerdijk. 
Leiden: Instituut voor Nederlandse Lexicologie, 2009, p. 107-116. De paginering van het origineel is tussen [ ] 
aangegeven. 
1 Dit artikel is een vrije bewerking van Sidney I. Landau, Dictionaries. The Art and Craft of Lexicography. 
Cambridge: University Press, 2001 (2nd edition), hoofdstuk 7: Dictionary making, p. 343-402.   
Citaten uit andere publicaties zijn in dit artikel geciteerd naar Landau. 
2 I certainly do not know all lexicograhic projects past and present; but of those I know not a single one was 
finished in the time and for the money originally planned (Zgusta 1971: 348). 
3 Landau benadrukt dat geen enkel commercieel woordenboek zich dergelijke lange periodes van bewerking kan 
permitteren. 
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4 David B. Guralnik (1953: 11) zei bij de voltooiing van de eerste druk van Webster’s New World Dictionary: 
“There were times when ordinary prudence, good common sense, dictated the abolishment of the whole project. 
I am happy to report now that in this instance common sense did not prevail”.  
5 Patrick Hanks (1979: 37)  merkte hierover op:  “I have not found that people with a sound theoretical 
understanding of current linguistic theory make good definition writers. It is a literary, not a scientific activity”. 
6 Woolf gebruikt hier de term humility. 
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