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Woordenboeken, dictionaires, en naslagwerken worden geacht neutraal te zijn, maar ik kan onmogelijk ontkennen dat ik

ondanks allerlei praktische bezwaren toch een voorkeur heb voor naslagwerken met karakter.

'Karakter' is, in deze omstandigheden, moeilijk af te bakenen. Enige tijd geleden zocht ik 'Erasmus' op in het Biographisch

Woordenboek van Frederiks en Van den Branden, en kon hem daarin tot mijn verbazing niet vinden. Ik probeerde nog onder

Desiderius, onder de R van Rotterdam, en zelfs onder de naam van zijn onwettige vader, maar hij bleef onvindbaar. Nadat ik

ook Belle van Zuylen tevergeefs had nageslagen, was het me duidelijk: ze mochten niet meedoen omdat ze niet in het

'Nederduitsch' geschreven hebben. Ik vond dat getuigen van karakterloosheid: geen Erasmus, maar wel een zekere Erasmius

die in Alkmaar conrector geweest is.

Na het lezen van het boekje Zwervers van Alphons Laudy (Leiden, 1903) ben ik daar echter niet zo zeker meer van. De

katholiek Laudy klaagt daarin een naslagwerk aan dat onder de titel Bibliotheek van wijsbegeerte verschenen is. Boeddhisme,
brahmanisme, Griekse wijsbegeerte, alles staat er zowat in, klaagt Laudy, behalve de katholieke wijsgeren. 'Uit de werken

van den H. Augustinus? Geen bladzijde. Van den bloeitijd der scholastiek? Niets! Van Bonaventura, Albertus den Groote, en

de bekende commentatoren van St. Thomas? Niets!' Ik vergat mijn teleurstelling over Desiderius en Belle, en gaf de

redacteuren van de Bibliotheek van wijsbegeerte een compliment voor hun radicale herstructurering van twintig eeuwen

filosofie.

Nog aardiger is het als het karakter van de samensteller onomwonden mag blijken uit wat er wèl in zijn boek staat. De

bloemlezing Woorden van de duivel, die Ewoud Sanders maakte uit Adriaan Koerbaghs Bloemhof, mag als voorbeeld dienen

van de superieure vorm die een karaktervol woordenboek kan aannemen. Een boek als Het woordenboek van de duivel van

Ambrose Bierce staat bij mij echter niet naast Koerbagh op de plank. Het doel van Bierce is literatuur maken, dat van

Koerbagh is, zouden we nu zeggen, de opinie te vormen. Bierce heeft stijl, Koerbagh karakter.

Pierre Bayle en Samuel Johnson hebben, net als Voltaire, een zekere reputatie als schrijvers van naslagwerken met

couilles, zoals de Fransen het noemen, en guts volgens de Engelsen (cojones, zei Hemingway over vergelijkbare werken).
Johnson definieert pension bijvoorbeeld zo: 'An allowance made to any one without an equivalent. In England it is generally

understood to mean pay given to a state hireling for treason to his country'. Naslagwerken met karakter herken je aan hun

leesbaarheid, en als de karaktertrekken eenmaal bekend zijn geworden, kun je redelijk goed bepalen wat je wilt lezen en wat

niet. Zo weet ik ondertussen dat ik in ieder geval ook de Biographie universelle van De Feiler moet raadplegen als ik iets wil

weten over niet-katholieken, verlichte filosofen, en vrouwen. De kans is heel groot dat De Feiler deze groepen verbaal geselt.

Enige voorbeelden uit De Feller (editie Parijs, 1841) mogen het leesplezier illustreren. De literaire kwaliteiten van Marie-

Madeleine de la Fayette, schrijfster van onder meer de roman Zaide, worden als volgt gerelativeerd: 'Kwaliteiten die niets

verwonderlijks hebben bij een vrouw die, door haar stand vrijgesteld van de huishoudelijke plichten, in aanraking komt met

de gemeenschap der verlichte geesten, en voor wie, getourmenteerd als zij is door de pretenties van de wetenschap, de naam

van moeder en echtgenote, van hoogstaande, zachtzinnige en bescheiden dame, minder waard is dan de naam van auteur.'
De 18de-eeuwse filosofen worden door De Feller [26] en de redacteuren die zijn werk na zijn dood in stand hielden, zo
systematisch verguisd dat zelfs het lemma van de oud-Griekse pennedictator Archilochos erdoor wordt opgevrolijkt: 'Zijn stijl
is krachtig [...] vol energie; men heeft hem vergeleken met een beroemde filosoof uit de vorige eeuw, die door de heftigheid
en de snoodheid van zijn beledigingen, alsmede door de wellustigheid van zijn geschriften, beschouwd kan worden als de
Archilochos van zijn eeuw.' Het gaat, waarschijnlijk, over Voltaire, maar afgezien daarvan: het is een prachtige vicieuze zin.

En daarom, om dat leesplezier, kocht ik onlangs mijn eerste naslagwerk dat ik niet nodig had, maar dat

ik wel wilde lezen. Ik had het in het antiquariaat al gezien: geen enkele moderne 19de-eeuwse auteur, of hij wordt afgemaakt

in de Dictionnaire des connaissances religieuses. (J. Bricout, Parijs 1925; 6 delen plus supplement). Beter nog: de auteurs die

door Bricout werden opgenomen zijn of zeer vroom, of zeer slecht voor katholieke lezers. Ik citeer alleen een paar slechten:

Paul Adam: '[…] wellust, en dan nog van de smerigste soort, grofheid, egoïsme, en om alles te bekronen: droefheid.'

D'Annunzio: 'Hij was een van de meest weerzinwekkende personen die ooit tot de literaire geschiedenis zijn doorgedrongen.'

Over Diderot's Bijoux indiscrets: 'Onleesbare vuilnis.' Dumas pere: 'Een groot kind.' Marcel Proust: 'Uit zijn werk stijgt een

zeer speciale lucht op, de lucht van Sodom en Gomorra.'



In de geschiedenis van het Franse woordenboek is het César-Pierre Richelet geweest die de toon gezet heeft voor het

woordenboek-met-karakter met zijn Dictionnaire françois (Genève, 1680). Hoewel het zeker niet de reputatie van Johnsons

woordenboek gehad heeft, is het lange tijd beschouwd als een naslagwerk met zeer accurate definities en voorbeelden. Deze

verdiensten werden, zeker wat betreft de eerste druk, echter overschaduwd door Richelets systematische schoffering van de

letterkundigen die hem niet bevielen, en zijn onbedwingbare neiging om zijn opvattingen te pas en te onpas te doen

opklinken. Kortom: een fijn boek dat het midden houdt tussen Koerbagh en Johnson.
Klooster, volgens Richelet: 'Ouders beschouwen de kloosters in de regel als een oord dat hen kan ontlasten van wat hen in

hun gezin belast, en zij bieden aan God die kinderen aan die hun onwelgevallig zijn.' Rijmelaar 'znw. mnl., een valse dichter.

D'Assouci is een rijmelaar.' Over de schrijver Colletet: 'Les boutiques des épiciers de Paris sont pleines des oeuvres de

Colletet, tant en vers qu'en prose.' Een dodelijk kritische woordspeling op het woord vers ('verzen' en 'wormen'), en niet te

vergeten de verwijzing van Colletets werk naar de kruidenierszaken: kruiden werden in die tijd vaak verpakt in puntzakjes

van pagina's uit oude boeken.

Richelets woordenboek is een ware veldslag binnen de Republiek der Letteren. Ik hoop nog eens te kunnen terugkomen op

de bijbehorende schermutselingen, overwinningen, listen, en nederlagen.

Frédéric Godefroy heeft zich in het tijdschrift L'Ami des livres (1 februari 1863) zorgen gemaakt over de vraag of Richelet

soms iets tegen Normandiërs had en tegen bewoners van de Dauphiné. Ze worden immers, zegt Godefroy, voortdurend

gebruskeerd in Richelets woordenboek. En hij vraagt zich af of die antipathie soms iets te maken heeft met het feit dat

Richelet ooit in Grenoble met stokslagen is afgetuigd.
Stokslagen waren, tot de 19de eeuw, een aanvaarde vorm van geweld tegen schrijvers. Daarover heeft Victor Fournel in

1858 een heel boeiend boekje doen verschijnen: Du rôle des coups de bâton. Ik heb daarin Richelet opgezocht. Fournel kent

Godefroys veronderstelling met betrekking tot Grenoble niet, maar zegt wel: 'De rug van Richelet heeft meer dan eens

moeten boeten voor de gemeenheden waarmee hij iedere pagina van zijn woordenboek bezaaid heeft [...] Hij had het dus

slechts aan zichzelf te danken dat hij meer dan eens ten koste van zichzelf de waarheid heeft ondervonden van de

volkswijsheid die zegt: "Te veel gezegd, is slecht gezegd.'' Ik houd het liever op een andere wijsheid: karakter.

(Dit artikel is eerder verschenen in Trefwoord, 8, 1994, pp.25-26. De paginanummering van het origineel staat tussen [ ]
vermeld.)


