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Zeventiende-eeuwse woordenboeken in het WNT* 
 
Ike van Hardeveld 
 
Inleiding 
 
Onlangs is door het Instituut van de Nederlandse Lexicologie besloten het gehele 
Woordenboek der Nederlandsche Taal als digitaal bestand op internet te plaatsen. De eerste 
versie van dit WNT-op-Internet zal vanaf 27 januari 2007 beschikbaar zijn.  
    Het is de bedoeling dat het digitale WNT vrij toegankelijk is voor iedereen, al dient de 
toekomstige gebruiker zich voor raadpleging wel te registreren. Het WNT als een vrij 
toegankelijk digitaal bestand, te raadplegen voor alle letters van het alfabet… Een wensdroom 
wordt werkelijkheid. 
    In het jaar 1998 verscheen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal het laatste deel, 
in 2001 gevolgd door drie delen Aanvullingen1. Daarmee was het woordenboek voltooid. Het 
bevatte in totaal 29 delen, bovendien een Supplement, de Aanvullingen en een Bronnenlijst. 
Dat alles gebonden in 44 banden.  
    Van het WNT zijn verschillende uitgaven op cd-rom uitgebracht, waarbij elke nieuwe 
versie een uitbreiding en/of verbetering was van de voorgaande. Traditiegetrouw wordt ook 
het digitale WNT verbeterd en verrijkt. De informatie zal beter gestructureerd worden 
aangeboden en er kan gezocht worden op modern Nederlands lemma. 
    Belangrijk onderwerp van verbetering vormen de bronnen die het WNT noemt of citeert. 
Alle bronverwijzingen zullen worden geüniformeerd. Tevens is het de bedoeling dat elke 
bronverwijzing wordt voorzien van het verschijningsjaar van de aangehaalde bron. Na januari 
2007 zal aan het uniformeren en dateren verder worden gewerkt. Het plezierige van een 
woordenboek op internet is immers dat men er steeds aan kan blijven werken.  
    Of het nu op papier, op cd-rom of op internet is, wanneer de gebruikers van het WNT het 
woordenboek raadplegen komen zij vroeg of laat voor de vraag te staan hoe er tijdens de vele 
jaren van bewerking materiaal is bijeengebracht uit de talrijke bronnen van het woordenboek. 
De één spreekt over 8500 bronnen, een ander over 10.000 bronnen2. Al die bronnen samen 
vullen tegenwoordig een omvangrijke bibliotheek in het INL-gebouw. 
    Achterhalen wat duizenden bronnen hebben bijgedragen aan het WNT is een schier 
onmogelijke opgave, zelfs als ze allemaal gedateerd zijn. Wel is het mogelijk om een 
deelgebied te kiezen. Daarom hebben we ons in deze bijdrage beperkt tot lexicografische 
bronnen. Eerder beschreven we al hoe het WNT is omgegaan met lexicografisch werk uit de 
zestiende eeuw3. In deze bijdrage bespreken we op overeenkomstige wijze hoe het WNT heeft 
geput uit het lexicografisch werk van de zeventiende eeuw. Het gaat hierbij om alle werken 
van lexicografische aard waarvan de eerste druk in de zeventiende eeuw werd uitgegeven. 
    Voor de gebruikers van het WNT is het van belang om te weten welke lexicografische 
werken uit vroeger tijd als bron hebben gediend, vanaf welk jaar dat gebeurde en in welke 
mate. Bovendien op welke manier die werken zijn aangehaald en wat de interne en externe 
eigenschappen van die aanhalingen zijn in de context van het WNT-artikel.  
    Men dient zich hierbij te richten op aantoonbaar gebruik. Stellig zijn er allerlei 
lexicografische bronnen door de medewerkers van het WNT bekeken en uitgetrokken, 
bevonden zich talrijke woordenboekfiches bij het materiaal van de redacteuren en hebben 
lexicografische bronnen indirect invloed uitgeoefend op het eindresultaat, maar in dit 
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onderzoek gaat het om de zichtbare sporen die zeventiende-eeuwse werken van 
lexicografische aard in het WNT hebben achtergelaten. 
    Analoog aan hetgeen wij ons over woordenboeken uit de zestiende eeuw hebben 
afgevraagd, stellen we met betrekking tot lexicografische bronnen uit de zeventiende eeuw de 
volgende vragen: 
 
• Welke zeventiende-eeuwse lexicografen en lexicografische werken zijn door het WNT als 

bron gebruikt en indien vast te stellen, welke drukken daarvan? 
• Op welk tijdstip is het WNT aantoonbaar begonnen deze bronnen te gebruiken, ofwel in 

welk jaar is elke bron voor de eerste keer aangehaald? 
• Hoe vaak zijn de bronnen aangehaald, dat wil zeggen in hoeveel artikelen van het WNT  

(het aantal treffers) en hoeveel keer per artikel (het aantal aanhalingen)? 
• Op wat voor manier is in de aanhalingen naar de bron verwezen? 
• Welke functie hebben de aanhalingen in de context van het WNT-artikel? Gaat het om een 

oudste aanhaling, een enige aanhaling of een enige vindplaats? 
• Hoe zien de verschillende aanhalingen er inhoudelijk uit? Is er sprake van een 

woordenboekcitaat, een literaire aanhaling of een vermelding? 
 
Het valt te verwachten dat lexicografische bronnen uit de zeventiende eeuw minder hebben 
bijgedragen aan het WNT dan die uit de zestiende eeuw. En ook dat dit samenhangt met het 
verschijningsjaar van deze bronnen en met de kwaliteit van het geboden materiaal. Uit het 
antwoord op bovenstaande vragen zal blijken of dit vermoeden juist is.  
 
Zeventiende-eeuwse lexicografische bronnen die het WNT noemt 
 
Het WNT noemt de zeventiende-eeuwse werken van lexicografische aard die als bron hebben 
gediend op de Bronnenlijst van de WNT cd-rom4. Daarnaast op de Bronnenlijst 1980, die in 
genoemd jaar werd samengesteld voor intern gebruik. Bovendien wordt er in de WNT-
kolommen soms verwezen naar andere lexicografische bronnen uit de zeventiende eeuw, die 
op de bronnenlijsten ontbreken. 
    Als de eerste druk van een lexicografisch werk al in de zestiende eeuw is verschenen, dan is 
het in deze studie niet nader besproken. Niet zelden is zo’n oorspronkelijk zestiende-eeuws 
werk in de zeventiende eeuw nog dikwijls geraadpleegd, meestal in een heruitgave. Denk 
bijvoorbeeld aan het lexicografisch werk van Kiliaan, het Dictionarium Teutonico-Latinum 
van 1574, dat in 1599 verscheen als het Etymologicum Teutonicae linguae. In de zeventiende 
eeuw is het een buitengewoon invloedrijk werk geweest dat herhaaldelijk werd herdrukt5, 
maar toch wordt het gerekend tot de zestiende-eeuwse woordenboeken. 
    Dit geldt ook voor Jan van den Werve, van wie in 1552 te Antwerpen Het Tresoor der 
Duytsscher talen werd gedrukt, het eerste echte bastaardwoordenboek van de Nederlandse 
taal. Een tweede druk volgde in 1568 als Den Schat der Duytsscher talen. Claes/Bakema 
noemt twee heruitgaven uit de zestiende eeuw, acht uit de zeventiende eeuw en vijf uit de 
achttiende eeuw - de laatste in 1775 - en we kunnen rustig aannemen dat er meer zijn geweest. 
Gezien het aantal herdrukken moet dit werk heel frequent geraadpleegd zijn in zestiende, 
zeventiende en achttiende eeuw. Maar omdat de eerste druk verscheen in 1552 is er hier 
verder geen aandacht aan besteed6.  
    In het overzicht dat nu volgt, staan in alfabetische volgorde de zeventiende-eeuwse 
lexicografen7 en lexicografische werken van de Bronnenlijst van de WNT cd-rom, van de 
interne Bronnenlijst 1980 van het WNT, en een enkele maal uit het WNT zelf. Niet van elke 
titel is met zekerheid vast te stellen naar welke uitgave deze verwijst, doordat er in 
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werkelijkheid veel meer uitgaven zijn geweest dan de bronnenlijsten noemen. Soms waren er 
van een woordenboek zelfs verschillende uitgaven binnen één jaar8.  
    De spelling van de titels die hier volgen is overgenomen van de bronnenlijsten, behalve 
wanneer het werk voor het grijpen lag en kon worden geraadpleegd. De titels zijn niet altijd 
volgens de regels beschreven, omdat beschikbare gegevens voor de duidelijkheid zoveel 
mogelijk zijn opgenomen: 
  
• Arsy, J.L. d’, Le grand dictionaire François-Flamen (...) Het groote woorden-boeck,     

vervattende den schat der Nederlandtsche tale, met een Fransche uyt-legginge. Rotterdam 
1651.  

• Binnart, M., Biglotton sive Dictionarium Teutonico-Latinum novum. Utrecht 1654. 
• Binnart, M., Biglotton amplificatum sive Dictionarium Teuto-Latinum novum. Amsterdam 

1659.  
• Binnart, M., Biglotton amplificatum sive Dictionarium Teuto-Latinum novum. Antwerpen 

1660.  
• Binnart, M., Biglotton amplificatum sive Dictionarium Teuto-Latinum novum. Bew. J. de 

Wilde, Amsterdam 1719. 
• Comenius, J. A., Janua linguarum reserata aurea (...) De guldene ontslootene deure der 

talen. Amsterdam 1642.     
• Comenius, J.A., Janua linguarum reserata aurea. Arnhem 1648.  
• Comenius, J.A., Portael der saecken en spraecken. Amsterdam 1648.  
• Comenius, J.A., Portael der saecken en spraecken. Amsterdam 1658. 
• Comenius, J.A., Janua linguarum reserata. Ontsloote deure der taalen. Amsterdam 1666.  
• Comenius, J.A., Janua linguarum reserata. Ontsloote deure der taalen. Amsterdam 1691. 
• Comenius, J.A., Janua linguarum reserata aurea. Latino-Belgica. Antwerpen 1694. 
• Dictionario, El grande – , y thesoro de las tres lenguas Española, Francesa y Flamenca 

(...) Le grand dictionaire et tresor de trois langues François, Flameng & Espaignol (...) 
Den grooten dictionaris ende schat van dry talen, Duytsch, Spaensch ende Fransch. 
Antwerpen 1693.  

• Dictionaris ende schat van dry talen, Duytsch, Spaensch ende Fransch. (Deel II van El 
grande dictionario y thesoro de las tres lenguas Española, Francesa y Flamenca.) 
Antwerpen 1640. 

• Dictionarium ende t’samen-spraeken in acht talen Latyn, Francois, Neder-Duyts, Hoogh-
Duyts, Spaens, Italiaens, Engels ende Portugies. Antwerpen 1662. 

• Ende, C. van den , Le gazophylace, de la langue Françoise et Flamende. Schatkamer der 
Nederduytsche en Francoysche tale. Rotterdam 1656, 1654. 

• Ende, C. van den , Le gazophylace, de la langue Françoise et Flamende. Bew. J.L. d’Arsi. 
Schatkamer der Nederduytsche en Francoysche tale. Rotterdam 1697, 1695. 

• Hexham, H., A copious English and Netherduytsch dictionarie. Het groot woordenboeck: 
gestelt in ’t Neder-duytsch, ende in ’t Engelsch. 2 dln., Rotterdam 1648.  

• Hexham, H., Het groot woordenboeck: gestelt in ’t Neder-duytsch, ende in ’t Engelsch. 
Rotterdam 1658. 

• Hexham, H., Dictionarium ofte woorden-boeck, begrijpende den schat der 
Nederlandtsche tale, met de Engelsche uytlegginge. Bew. D. Manly. A copious English 
and Nether Dutch dictionary. 2 dln., Rotterdam 1678, 1675. 

• [Hofman, J.], Nederlandtsche woorden-schat. Haarlem 1650. 
• Martinez, M., Dictionarium tetraglotton novum. Amsterdam 1687. 
• Martinez, M., Novum dictionarium tetraglotton. Amsterdam 1713.  
• Martinez, M., Novum dictionarium tetraglotton. Amsterdam 1730. 
• Martinez, M., Novum dictionarium tetraglotton. Amsterdam 1738. 
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• Martinez, M., Novum dictionarium tetraglotton. Amsterdam 1759. 
• Martinez, M., Novum dictionarium tetraglotton. Maastricht 1774. 
• Meursius, J., Glossarium Graeco-barbarum. Leiden 1614. 
• Meijer, L., Nederlandtsche woorden-schat, waar in meest alle de basterdt-woorden (...) en 

konst-woorden (...) naauwkeurighlijk en met kraft vertaalt worden. Amsterdam 1654. 
• Meijer, L., Nederlandsche woordenschat, gheschikt in twe deelen, van welke ‘t eene 

basterdtwoorden, en ‘t ander konstwoorden beghrijpt. Amsterdam 1658. 
• Meijer, L., Nederlandsche woordenschat. 2 dln., Amsterdam 1663. 
• L. Meijers woordenschat, in drie deelen ghescheiden, van welke het I. Bastaardtwoorden, 

II. Konstwoorden, III. Verouderde woorden beghrijpt.  Amsterdam 1669. 
• L. Meijers woordenschat. 3 dln., Amsterdam 1688. 
• L. Meijers woordenschat. 3 dln., Amsterdam 1698. 
• L. Meijers woordenschat. Bew. D. van Hoogstraten. 3 dln., Amsterdam 1720. 
• L. Meijers woordenschat. 3 dln., Amsterdam 1731. 
• L. Meijers woordenschat. 3 dln., Amsterdam 1745. 
• L. Meijers woordenschat. Bew. E.W. Cramerus, 3 dln., Amsterdam 1777.  
• L. Meyers woordenschat. Bew. Taalminnaars, 3 dln., Dordrecht 1805. 
• Porte, A. de la, Den nieuwe dictionaris oft schadt der Duytse ende Spaensche talen. Nuevo 

tesoro de las los lenguas Espanola, y Flamenca. Antwerpen 1659. 
• Richardson, E., d’Engelsche en Nederduytsche academy. 3 dln., Amsterdam 1677. 
• Rodriguez, I.F., Nieuwen dictionaris om te leeren de Nederlandtsche en de Spaensche 

talen. Antwerpen 1634. 
• Sewel, W., A new dictionary English and Dutch. Amsterdam 1691. – Nieuw woordenboek 

der Nederduytsche en Engelsche taale. Amsterdam z.j. (1691). 
• Sewel, W., A large dictionary English and Dutch. Groot woordenboek der Nederduytsche 

en Engelsche taalen. 2 dln., Amsterdam 1727. 
• Sewel, W., A compleat dictionary English and Dutch. Volkomen woordenboek der 

Engelsche en Nederduitsche taalen. Bew. E. Buys, 2 dln., Amsterdam 1766. 
• Smyters, A., Epitheta. Dat zijn bynamen oft toenamen. Rotterdam 1620. 
• Synonymia Latino-Teutonica (ex Etymologica C. Kiliani deprompta). Latijnsch-

Nederlandsch woordenboek der XVIIe eeuw (c. 1640). Uitg. E. Spanoghe. 3 dln. 
Antwerpen 1889-1902. 

• Winschooten, W. van, Dictionarium Belgico-Latinum. Leiden 1684.  
• Winschooten, W. van, Seeman, behelsende een grondige uitlegging van de Neederlandse 

konst- en spreekwoorden, voor soo veel die uit de seevaart sijn ontleend. Leiden 1681. 
 
Dat een bepaald werk op deze lijst voorkomt, betekent niet altijd dat het werkelijk in de 
WNT-kolommen is aangehaald. Van het Dictionarium ende t’samen-spraeken in acht talen, 
Antwerpen 1662, is bijvoorbeeld geen enkele aanhaling te vinden. Evenmin van d’Engelsche 
en Nederduytsche academy van E. Richardson uit 1677, of van de Nieuwen dictionaris om te 
leeren de Nederlandtsche en de Spaensche talen van I.F. Rodriguez uit 1634. Toch noemt de 
interne Bronnenlijst 1980 deze werken alle drie. Ze stonden op enig moment – in elk geval in 
1980 – dus wel in de redactiebibliotheek, werden mogelijk ook wel geraadpleegd, maar tot 
citeren is het niet gekomen. Misschien boden ze weinig bruikbaar materiaal, of verdienden 
andere bronnen de voorkeur.  
    Zo kan het ook zijn dat van een lexicografische bron een bepaalde druk wel op een 
bronnenlijst staat, maar in het WNT niet is aangehaald. Neem bijvoorbeeld het Portael der 
saecken en spraecken van Comenius, waarvan de bronnenlijsten drukken noemen van 1648, 
1658 en 1673, terwijl het WNT alleen naar 1658 verwijst. En Martinez, die ontbreekt op de 
Bronnenlijst van de cd-rom, maar van wie de Bronnenlijst 1980 uitgaven noemt uit 1687, 
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1713, 1730, 1738, 1759 en 1774. Toch wordt hij, voor zover wij hebben kunnen nagaan, 
slechts éénmaal aangehaald in het hele WNT en die aanhaling verwijst naar 1714. 
    Het kan evengoed gebeuren dat de titel van een werk, of vaker nog een bepaalde druk, 
ontbreekt op de bronnenlijsten, maar toch in het WNT is aangehaald. Zo’n verwijzing vind je 
gewoonlijk bij toeval. Bewust naar zulke verborgen bronnen op zoek gaan heeft weinig zin, 
want hoe te zoeken naar iets wat niet bekend is. 
    Zo verwijst het WNT zes keer naar een uitgave van Van den Ende uit 1669. Volgens 
Claes/Bakema heeft een dergelijke uitgave inderdaad bestaan9, terwijl de bronnenlijsten er in 
alle talen over zwijgen. Ook van de veelvuldig gebruikte Hexham wordt 8 keer een nergens 
vermelde uitgave van 1660 geciteerd, die volgens Claes/Bakema eveneens is verschenen10. 
Oorzaak kan zijn dat de WNT-redactie het werk tijdelijk leende uit particulier bezit of in 
bruikleen kreeg van een bibliotheek, terwijl het niet bij de bronnen werd opgenomen. En er 
zijn nog wel meer verklaringen te bedenken. 

Hindernissen in het WNT 
 
Bij raadpleging van het WNT doemen allerlei hindernissen op voor de argeloze gebruiker. De 
redactie van het WNT is zich hiervan bewust en het is niet voor niets dat er wordt gewerkt aan 
verrijking en verbetering van het digitale WNT.  
    Een belangrijke verbetering betreft het eenvormig maken van bronverwijzingen. Naar 
éénzelfde bron dient op één en dezelfde manier verwezen te worden. Dat maakt het 
brongebruik van het WNT transparanter, omdat de gebruiker dan met de juiste zoekterm in 
één keer alle aanhalingen van een bepaalde bron kan achterhalen. In hetgeen hier volgt zal 
zichtbaar worden hoe dringend deze verbetering nodig is. Maar ook komt naar voren hoe 
moeilijk een dergelijke uniformering tot stand te brengen is als het lexicografisch materiaal 
betreft uit vroeger tijd. 
    Een andere verbetering betreft het ontbrekende jaartal in talrijke bronverwijzingen. De 
weglating van het jaar waarin de aangehaalde bron is verschenen kan heel plausibele redenen 
hebben, zoals in hetgeen hier volgt ook blijkt. Maar voor de gebruiker van het woordenboek is 
het vaak bijzonder lastig en buitengewoon tijdrovend om zelf te achterhalen uit welk jaar een 
citaat afkomstig is, als het al lukt. En juist het jaar van herkomst kan van groot belang zijn, 
vooral voor de professionele gebruiker.  
    Het voornemen van de redactie om alle aanhalingen in het WNT te voorzien van een jaartal 
kan de bruikbaarheid van het woordenboek aanzienlijk vergroten. In hetgeen hier volgt zal dit 
duidelijk blijken. Maar tevens komt hier naar voren hoe moeilijk deze aanvulling te 
verwezenlijken is als het lexicografisch materiaal betreft uit vroeger tijd. Het is de vraag of 
een volledige ontsluiting van het aangehaalde WNT-materiaal wat dit betreft wel geheel 
uitvoerbaar is.  
    Zoals bekend is het WNT een uitzonderlijk omvangrijk en ingewikkeld werk, dat volledig 
met de hand werd bewerkt11. Het woordenboek ontstond in de loop van 147 jaar en is 
vervaardigd door een zeventigtal redacteuren en aspirant-redacteuren12 op basis van een 
steeds toenemend bronnenbestand. Eenvormigheid van het geboden materiaal valt daarom 
nauwelijks te verwachten. 
    Onderzoek via de cd-rom brengt veel aan het licht, maar niet alles in het gigantische 
Woordenboek der Nederlandsche Taal is daar bij de huidige stand van zaken mee te 
achterhalen. In de loop der jaren is op heel verschillende manieren naar de diverse uitgaven 
van de bronnen verwezen. Soms zijn de verwijzingen wel te traceren, zoals bijvoorbeeld in 
het geval van Hexham, waar de naam van de auteur ons in de aanhalingen steeds de weg 
wijst. Maar al is daardoor het aantal treffers te bepalen en het aantal aanhalingen vast te 
stellen, toch is lang niet altijd duidelijk bij welk werk en bij welke druk de aanhalingen nu 
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eigenlijk horen. Het voorbeeld van Hexham illustreert dit. De interne Bronnenlijst 1980 
noemt de volgende werken13: 
 
• Hexham, H., A copious English and Netherduytsch dictionarie, composed out of our best 

English authours.  ... – Het groot woordenboeck: gestelt in ’t Neder-duytsch, ende in ’t 
Engelsch .... 2 dln. Rott., 1648.  

• Hexham, H., Het groot woordenboeck: gestelt in ’t Neder-duytsch, ende in ’t Engelsch. 
Rott., 1658. 

• Hexham, H., Dictionarium ofte woorden-boeck, begrijpende den schat der 
Nederlandtsche tale, met de Engelsche uytlegginge. Van nieuws oversien enz. door D. 
Manly. 2 dln. Rott.,  1678, 1675, 1675-1678. 

 
De Bronnenlijst op de cd-rom bevat zowel de boekuitgave van de Bronnenlijst 1943, als de 
Aanvullingen van 1953 en van 1966. In deze aanvullingen nam men soms correcties op van 
eerder vermelde titels, of specificaties daarvan, waarbij een asterisk aangaf dat een aanvulling 
of correctie volgde van de Bronnenlijst 1943. Zodoende ontstonden wel eens, tot op zekere 
hoogte, doublures. In het geval van Hexham vermeldt de Bronnenlijst op de cd-rom14: 
 
• Hexham, H.  De eerste uitgave is van 1648. 
• Hexham, H., Dictionarium, ofte Woordenboeck, begrijpende den Schat der 

Nederlandtsche Tale, met de Engelsche Uytlegginge. Van nieuws oversien, verbeterd ende 
vermeerderd door D. MANLY. Rott., 1678. –– A copious English and Nether Dutch 
Dictionary (enz.). Ald., 1675. Achter het Ned.-Eng. deel: lijst van Nederl. 
bastaardwoorden. 
De eerste uitg. is van 1658. 

• *Hexham, H., A copious English and Netherduytsch dictionarie, composed out of our best 
English authours. ... Het groot woordenboeck: gestelt in 't Neder-duytsch, ende in 't 
Engelsch ... 2 dln. Rott., 1648. 

 
    Waarschijnlijk zal de titel met asterisk toelichten wat ‘De eerste uitgave is van 1648’ te 
betekenen heeft. Verder kan men natuurlijk titels en jaren van uitgave uit deze twee 
bronnenlijsten combineren, maar algehele duidelijkheid verschaft dit alles niet. De twee 
nummers met het werk van Hexham in Claes/Bakema15 vermelden uiteenlopende titels en als 
mogelijke jaren van uitgave: 1647, 1648, 1658, 1660, 1672, 1675, 1678.  
    Hierbij moet worden opgemerkt dat een tweetalig woordenboek in twee afzonderlijke delen 
kon verschijnen – elk met een eigen titel – in twee verschillende jaren. Het is zodoende 
mogelijk dat een jaartal bij één uitgave hoort, of bij de helft daarvan. Als de twee delen van 
één woordenboek gelijktijdig van de pers kwamen, dan konden ze trouwens wel of niet in één 
band gebonden zijn. Een boek werd in de zeventiende eeuw verkocht in losse katernen en pas 
daarna van een band voorzien overeenkomstig de wensen van de koper. Zulke feiten maken 
het thuisbrengen van bepaalde verwijzingen vaak uitgesproken lastig. 
    Het WNT noemt in de aanhalingen van Hexham de jaren 1648, 1658, 1660, 1675, 1678, of 
geen jaar. Er zijn van Hexhem meer dan 300 ongedateerde aanhalingen op 2075 treffers, 
zodat het in ons geval niet raadzaam is de verschillende jaren apart te nemen. Voor dit 
onderzoek zijn de uiteenlopende uitgaven van Hexhams werk daarom niet afzonderlijk 
genomen, maar samen. Welke titels en welke drukken precies werden aangehaald, was al te 
dikwijls niet met zekerheid vast te stellen. 
    Het voorbeeld van Hexham is illustratief voor het meeste lexicografische werk uit zestiende 
en zeventiende eeuw. Dat wordt gekenmerkt door herhaaldelijke uitgaven, verschillende 
bewerkingen (soms met hetzelfde verschijningsjaar), afwijkende titels en verloren gegane 
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edities, zodat niemand eeuwen later meer weet hoe de drukgeschiedenis nu feitelijk in elkaar 
steekt. 
    Overeenkomstige problemen doen zich voor bij het werk van C. van den Ende. De 
bronnenlijsten noemen vier verschijningsjaren van Le gazophylace, de la langue Françoise et 
Flamende, namelijk 1654, 1656, 1695 en 1697. Aangezien de beide delen van dit werk in 
verschillende jaren zijn gedrukt, gaat het hier waarschijnlijk om niet meer dan twee uitgaven, 
die van 1654/1656 en die van 1695/1697. In de aanhalingen van Van den Ende verwijst het 
WNT sporadisch naar drukken uit andere jaren: één keer naar 1637, 1657 en 1659, twee keer 
naar 1698 en zes keer naar 1669. Claes/Bakema noemt helemaal geen uitgave van Le 
gazophylace uit 1637, 1657, 1659 of 1698. De in totaal vijf verwijzingen naar deze jaren 
kunnen op een misverstand berusten. In 1669 verscheen wel degelijk een uitgave van Le 
gazophylace, in een bewerking van d’Arsy, dus de zes aanhalingen van 1669 behoren tot de 
mogelijkheden. 
    Naar Van den Ende wordt zonder jaar van uitgave 125 keer verwezen in 675 aanhalingen. 
Dat betekent bijna 20% aan ongedateerde aanhalingen, een niet onaanzienlijk percentage. Ook 
de verschillende drukken van Le gazophylace zijn daarom in deze studie niet als aparte 
bronnen genomen. Duidelijk is in dit geval wel dat andere uitgaven dan die van 1654/1656 en 
1695/1697 slechts zelden zijn aangehaald en te verwachten is dat de meeste aanhalingen 
zonder jaar bij de veel geraadpleegde uitgaven zullen aansluiten. 
    Bij Sewel maakt het grote aantal ongedateerde aanhalingen – meer dan 30% – het nog 
minder gewenst om het aantal aanhalingen te bepalen per jaar van uitgave. Als er veel 
aanhalingen zijn zonder jaar doet dat de grenzen tussen de verschillende aangehaalde drukken 
vervagen, want naar welke druk verwijzen die aanhalingen zonder jaar? Ook alle uitgaven van 
het werk van Sewel zijn hier dus noodgedwongen samengenomen, al gaat het in dit geval om 
verschillende werken. Wat zij gemeen hebben is de samensteller. 
    In het huidige WNT zijn verscheidene bronnen, in het bijzonder bronnen die frequent zijn 
aangehaald gedurende lange tijd, op heel diverse manieren aangehaald. In de aanhalingen is 
de auteursnaam wel of niet afgekort, de titel staat er wel of niet bij, of is op verschillende 
manieren gespeld, het paginanummer is al dan niet opgenomen. Het jaar van verschijnen kan 
ontbreken of er worden uiteenlopende verschijningsjaren genoemd. Alles is mogelijk. 
    Een sprekend voorbeeld biedt Comenius’ Ianua linguarum reserata aurea, dat is De 
guldene ontslootene deure der talen. Het WNT verwijst naar uitgaven van 1642, 1648, 1666, 
1691 en geeft aanhalingen zonder jaar. De Ianua is in het WNT sinds 1894 ongeveer 1894 
keer aangehaald16 in 1460 artikelen. Van deze aanhalingen hebben wij 10% bekeken en de 
manier waarop in deze 10% naar de bron is verwezen hebben we gekopieerd van de cd-rom: 
 
    COMENIUS 199 b [1642]  
    COMENIUS, Deure d. Taalen 
    COMENIUS, Deure d. Taalen 106 

COMENIUS, Deure d. Taelen 118 
COMENIUS, Deure d. Talen [1642] 
COMENIUS, Deure d. Talen 251 b [1642] 
COMENIUS, Deuren d. Talen 210 a [1642] 
COMENIUS, Deure d. Taelen 111, ed. 1648 
COMENIUS, Deure d. Talen 356 [1666]. 
COMENIUS, Deure d. Taelen 188, ed. 1666 
COMENIUS, Deure d. Taalen 86; ed. 1666 
COMENIUS, Deure d. Taelen 34 (ed. 1666) 
COMENIUS, Deure d. Taalen 25 (ed. 1666) 
COMENIUS, Deure d. Taalen 24 [1666] 
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COMENIUS, Deure d. Taalen 285 [1666 � ] 
Deure d. Taalen 64 (ed. 1666) 
Deure d. Taalen 152 [1666] 
Deure d. Taale 315 [1666] 
COMENIUS, Deure d. Taale [1691] 
COMENIUS, Ianua 79 
COMENIUS, Ianua 150 [1642] 
COMENIUS, Ianua 61 [1648] 

    COMENIUS, Janua 145 [1666] 
   
De verschillen tussen de verwijzingen zijn soms gering, maar toch zijn die net niet helemaal 
gelijk en kunnen zulke afwijkingen moeilijkheden veroorzaken bij het formuleren van een 
passende zoekopdracht. Een sluitende zoekopdracht om alle voorkomende bronverwijzingen 
op te sporen, is bij een dergelijke ongelijkheid pas te bedenken nádat men heeft vastgesteld in 
welke vormen de bronverwijzing kan voorkomen. Bij de tegenwoordige stand van zaken is 
meestal meer dan één zoekopdracht nodig. Als gevolg van onjuist zoeken dreigen immer twee 
gevaren: het niet traceren van aanhalingen óf het meerdere keren meetellen ervan. 
    Van de aanhalingen van Comenius’ Ianua is 10% niet gedateerd. Dat is te veel om de 
drukken apart te nemen17. Er zijn dus bronnen waarvan alle drukken samen zijn genomen en 
er zijn bronnen waarvan de aangehaalde drukken apart zijn genomen, zoals de twaalf drukken 
van de Woorden-Schat18. Deze combinatie van ongelijke elementen zorgt voor 
ongelijksoortige resultaten. Daarom zijn in de hier volgende overzichtstabellen naast getallen 
per druk tevens getallen per anoniem werk of per auteur vermeld. 
    Rest met betrekking tot het onderzoek waarop dit artikel berust, nog de vraag welk 
percentage van de treffers nader is bestudeerd. Welk gedeelte werd bekeken hangt af van het 
aantal treffers per bron. Zijn er weinig treffers, dan is een groot percentage onderzocht, zijn er 
veel treffers, dan een kleiner percentage. De volgende richtlijn is gevolgd19: 
 
  Bij 1 t/m 50 treffers per bron is 100% bekeken, 
  bij 50 t/m 100 treffers per bron 50%,  
  bij 100 t/m 300 treffers per bron 33%,  
  bij 300 t/m 1000 treffers per bron 20%,  
  bij 1000 t/m 2000 treffers per bron 10%,  
  bij meer dan 2000 treffers per bron 5%.  
 
De onderzochte artikelen zijn steeds gekozen regelmatig verspreid door de stof. Bij 50% is 
elke tweede treffer genomen, bij 20% elke vijfde treffer, bij 5% elke twintigste treffer, en zo 
verder. Van een gekozen artikel zijn álle aanhalingen bestudeerd, of het er nu veel waren of 
weinig.  

Bronnen en hun gebruik 
 
Van de zeventiende-eeuwse werken van lexicografische aard die op de bronnenlijsten of in de 
kolommen van het WNT voorkomen, is eerder in dit artikel een alfabetische opsomming 
gegeven. Aan de hand van deze lijst hebben we onderzocht of, en hoe vaak, deze bronnen in 
het WNT zijn aangehaald, in welk jaar het WNT voor de allereerste keer naar zo’n bron 
verwees, en in welk lemma dat was.  
    De gegevens over brongebruik zijn samengevat in Tabel 1. De eerste kolom geeft de auteur 
indien bekend, en de titel van het werk in verkorte vorm. De tweede kolom vermeldt het 
verschijningsjaar van de bron dat het WNT in de aanhaling noemt. De derde kolom toont in 
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welk jaar van bewerking het WNT de bron voor de eerste keer heeft aangehaald en de vierde 
kolom laat zien in welk lemma dat was. In de laatste kolom staat voorop het aantal treffers – 
het aantal artikelen waarin de bron is aangehaald – en daarachter tussen haken het totale 
aantal aanhalingen van de bron.  
    Doordat de bron in één artikel meerdere malen kan worden aangehaald, zijn er doorgaans 
meer aanhalingen dan treffers. Het totale aantal aanhalingen is berekend door het getal dat in 
het onderzochte percentage treffers is gevonden, om te rekenen naar 100%. Dat dit ondanks 
de nauwkeurigheid van het onderzoek getallen zijn bij benadering behoeft geen betoog. De 
onregelmatigheden van het WNT en het werken met steekproeven zijn daar debet aan. 
 
 Tabel 1  Bronnen en hun gebruik volgens alfabet  
 
Auteur / titel bron  datering bron in 

het WNT 
gebruikt 
vanaf                  

oudste    
trefwoord 

frequentie 
gebruik 

d’Arsy, Le grand dict. Fr.-Fl.  1651 1894 arkel 436  (606) 
Binnart, Biglotton   1654 1975 tuil (III) 390  (575) 
Binnart, Biglotton amplificatum  1659 1958 trein (I) 113  (137) 
Binnart, Biglotton amplificatum  1660 1972 tuin 15  (22) 
Binnart / De Wilde,  
Biglotton amplificatum 

 1719 1961 visch 8  (8) 

Comenius, Deure / Janua  1642, 1648, 1666, 
1691, z.j. 

1890 glinsen 1419  (1878) 

Comenius, Portael   1658, z.j. 1890 glad 81  (91) 
Dictionario, El grande –  1639 1960 trezeerbekken 10  (16) 
Dict. ende schat van dry talen  1640 1967 vleugelen (II) 2  (2) 
Ende, C. van den, Le gazophylace  1654, 1656, 1669, 

1695, 1697,  z.j. 
1888 geweet 601  (675) 

Hexham, A copious Enghlish and 
Netherduytsch dict., Het groot 
woordenboeck, Dictionarium 

 1648, 1658, 1660, 
1675, 1678, z.j. 

 
1888 

 
gevoel 

 
2075  (2990) 

[Hofman], Nederlandtsche 
woorden-schat 

 1650 1892 onzijdig 406  (446) 

Martinez, Novum dictionarium  1714 1985 voordeelig 1  (1) 
Meijer, Nederlandtsche  
woorden-schat 

 1654 1947 vacuum 171  (177) 

Meijer, Nederlandsche 
woordenschat 

 1658 1947 vageeren 64  (68) 

Meijer, Nederlandsche 
woordenschat 

 1663 1899 brevier (I) 36 (39) 

L. Meijers woordenschat  1669 1872 gelang 536 (634) 
L. Meijers woordenschat  1688 1956 vendu 17 (28) 
L. Meijers woordenschat  1698 1973 tuk (I) 1 (1) 
L. Meijers woordenschat  1720 1947 vaag (II) 33  (34) 
L. Meijers woordenschat  1731 1935 ponsen (III) 2  (2) 
L. Meijers woordenschat  1745 1910 kwadrant 7 (8) 
L. Meijers woordenschat  1777 1912 lasschen 40  (43) 
L. Meyers woordenschat  1805 1901  hatering 198  (233) 
L. Meijers woordenschat  z.j. 1873 gas 35 (39) 
Porte, A. de la, Den nieuwen 
dictionaris oft schadt... 

 1659 1892 bolijn 341  (391) 

Sewel, A new dictionary, A large 
dictionary, A compleat dictionary 

 1691, 1727, 1766, 
z.j. 

1888 gevoel 2650  (3605) 

Smyters, Epitheta  1620 1917 emmer 302  (378) 
Synonymia Latino-Teutonica  c. 1640 1891 goelijk 15  (17) 
Winschooten, Van, Dictionarium  1684 1958 vieren (I) 28  (30) 
Winschooten, Van, Seeman  1681, z.j. 1869 afleggen 1111  (1963) 
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De jaren van eerste aanhaling hebben niet altijd evenveel te betekenen. Le grand dictionaire 
François-Flamen van d’Arsy bijvoorbeeld werd voor het eerst aangehaald 1894. Vervolgens 
duurde het meer dan 70 jaar voor een tweede aanhaling in het WNT terecht kwam, namelijk 
in 1967 in het lemma TROSSEEL. In de tabel is dus als jaar van eerste aanhaling 1894 vermeld, 
terwijl d’Arsy pas sinds 1967 geregeld als bron is gebruikt en meer dan 600 maal aangehaald.  
    Eenzelfde verhaal is te vertellen over het Portael der saecken en spraecken van Comenius. 
In 1890 wordt het werk twee keer aangehaald, in de lemma’s GLAD en GLIMMEN. De derde 
aanhaling volgt in 1915, in PARTIKEL.  
    In de voorgaande tabel zijn van sommige lexicografische werken meerdere drukken 
samengevoegd, hoewel ze tijdens het onderzoek wel afzonderlijk werden bestudeerd. Doordat 
in het WNT dikwijls niet consequent naar de verschillende drukken is verwezen, bleek dan 
een strikte scheiding van drukken niet in overeenstemming met de werkelijkheid van de 
bronvermeldingen. Dit was vooral het geval als er veel aanhalingen waren zonder jaartal. 
    Zelfs wanneer in Tabel 1 de uiteenlopende drukken wel apart zijn opgenomen, dient daar 
met enige terughouding naar te worden gekeken. Want aanhalingen uit een latere druk van 
een lexicografische werk zijn in het WNT, op grond van onderlinge gelijkheid, niet zelden 
voorzien van het jaar van uitgave van een eerdere druk.  
    De uitkomsten van Tabel 1 wat betreft de hoeveelheid treffers en aanhalingen zullen nader 
worden geïnterpreteerd aan de hand van de gegevens in Tabel 5, waarin de aanhalingen van 
elke auteur zijn samengenomen, evenals de aanhalingen van elke anonieme bron. 
 
Eerder en later gebruikte bronnen 
  
De lexicografische bron uit de zeventiende eeuw waar het WNT het eerst naar verwijst, is de 
Seeman van Van Winschooten uit 1681. Seeman, behelsende een grondige uitlegging van de 
Neederlandse konst- en spreekwoorden, voor soo veel die uit de seevaart zijn ontleend, is een 
intrigerend werk met een overvloed aan woorden, uitdrukkingen en verklaringen. Het had 
betrekking op de zeevaart in de ruimste betekenis van het woord en bevatte als ‘vaklexicon’ 
minder gangbaar materiaal, dat voor het WNT heel wat geschikte gegevens opleverde. Enkele 
lemma’s uit deze bron ter illustratie: 
 

K i n k , een draai, kreuk, of slag (....) 
Kinkhoest, een hoest, die als met een draai in de keel komt, en welkers kragt soo men 
meend, met eenige Kinkhoorentjes gebrooken werd: deese hebben meede neevens de 
Kinkhoorns haar naam, om dat het als gedraai de hoorens sijn. 
  
T a s, in het gemeen genoomen een leeren sakje: waar van een koegeltas: hoe wel bij 
het vrouwvolk (gelijk bekend is) de tassen van veelderhande, en selfs kostelijke 
stoffen, gemaakt werden: de hond sit haar op de tas, sij is gierig: waar van ook een 
beugeltas: een googheltas, ens. het woord tas werd ook op een vrouwmens gepast, als 
men seid: het is een braave, en lustige tas, van een vrouw. 

 
In deze fragmenten zijn het kinkhoorn en koegeltas die met de zeevaart te maken kunnen 
hebben. Verder is het verband met de scheepvaart niet al te duidelijk, of het zou een lustige 
tas van een vrouw moeten zijn.  
    Het WNT citeert de Seeman voor de eerste keer in 1869 in het lemma AFLEGGEN. De 
tweede bron waar het WNT naar verwijst, in 1872 in het lemma GELANG, is L. Meijers 
Woordenschat van 1669. Deze eerste twee aanhalingen zien er zo uit20: 
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Afleggen 
— Voorheen, meer nog dan later, met het bepaalde bijdenkbeeld, dat men zich scherp of 
heftig uitlaat, en dus in den zin, waarin men thans afgaan (op iemand of iets) zegt. Verg. 
WINSCHOOTEN, Seeman, 5, die het door „kijven, baaren en tieren” verklaart, en tot voorbeeld 
aanhaalt: „Hij leit geweldig af.” 
Gelang 
In MEIJER'S Woordenschat (1769) worden ghelande en ghelang gelijkgesteld, beide door 
maat, reik, proportie verklaard. 
 
Beide vroege aanhalingen wijken af van de gebruikelijke vorm en in de tweede aanhaling 
staat zelfs een niet bestaand jaar van uitgave, dat ‘1669’ zal moeten zijn. Die onregelmatige 
manier van aanhalen is kenmerkend voor de beginjaren van het WNT. Hoe verder in de tijd, 
hoe regelmatiger de aanhalingen worden.  
    In het overzicht dat hier volgt als Tabel 2, zijn de bronnen gerangschikt volgens het jaar 
waarin het WNT ze voor de eerste maal heeft aangehaald. De derde kolom ‘gebruikt vanaf’ 
vermeldt het jaar van eerste aanhaling. De volgorde van vroeg naar laat maakt zichtbaar welke 
bron als eerste in gebruik werd genomen, welke daarna, en dat zo verder tot aan de laatste toe. 
 
Tabel 2  Bronnen van vroeg naar laat gebruik  
 
Auteur / titel bron  datering bron in 

het WNT 
gebruikt 
vanaf                  

oudste    
trefwoord 

frequentie 
gebruik 

Winschooten, Van, Seeman  1681, z.j. 1869 afleggen 1111  (1963) 
L. Meijers woordenschat  1669 1872 gelang 536  (634) 
L. Meijers woordenschat  z.j. 1873 gas 35  (39) 
Sewel, A new dictionary, A large 
dictionary, A compleat dictionary 

 1691, 1727, 1766, 
z.j. 

1888 gevoel 2650  (3605) 

Hexham, A copious Enghlish and 
Netherduytsch dict., Het groot 
woordenboeck, Dictionarium 

 1648, 1658, 1660, 
1675, 1678, z.j. 

 
1888 

 
gevoel 

 
2075  (2990) 

Ende, C. van den, Le gazophylace  1654, 1656, 1669, 
1695, 1697,  z.j. 

1888 geweet 601  (675) 

Comenius, Portael   1658, z.j. 1890 glad 81  (91) 
Comenius, Deure / Janua  1642, 1648, 1666, 

1691, z.j. 
1890 glinsen 1419  (1878) 

Synonymia Latino-Teutonica  c. 1640 1891 goelijk 15  (17) 
Porte, A. de la, Den nieuwen 
dictionaris oft schadt... 

 1659 1892 bolijn 341  (391) 

[Hofman], Nederlandtsche 
woorden-schat 

 1650 1892 onzijdig 406  (446) 

d’Arsy, Le grand dict. Fr.-Fl.  1651 1894 arkel 436  (606) 
Meijer, Nederlandsche 
woordenschat 

 1663 1899 brevier (I) 36  (39) 

L. Meyers woordenschat  1805 1901  hatering 198  (233) 
L. Meijers woordenschat  1745 1910 kwadrant 7 (8) 
L. Meijers woordenschat  1777 1912 lasschen 40  (43) 
Smyters, Epitheta  1620 1917 emmer 302  (378) 
L. Meijers woordenschat  1731 1935 ponsen (III) 2  (2) 
L. Meijers woordenschat  1720 1947 vaag (II) 33  (34) 
Meijer, Nederlandtsche  
woorden-schat 

 1654 1947 vacuum 171  (177) 

Meijer, Nederlandsche 
woordenschat 

 1658 1947 vageeren 64  (68) 

L. Meijers woordenschat  1688 1956 vendu 17  (28) 
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Binnart, Biglotton amplificatum  1659 1958 trein (I) 113  (137) 
Winschooten, Van, Dictionarium  1684 1958 vieren (I) 28  (30) 
Dictionario, El grande –  1639 1960 trezeerbekken 10  (16) 
Binnart / De Wilde,  
Biglotton amplificatum 

 1719 1961 visch 8  (8) 

Dict. ende schat van dry talen  1640 1967 vleugelen (II) 2  (2) 
Binnart, Biglotton amplificatum   1660 1972 tuin 15  (22) 
L. Meijers woordenschat  1698 1973 tuk (I) 1  (1) 
Binnart, Biglotton  1654 1975 tuil (III) 390  (575) 
Martinez, Novum dictionarium  1714 1985 voordeelig 1  (1) 
 
De lexicografische bronnen zijn in Tabel 2 zo ver mogelijk uitgesplitst. Van Sewel, Hexham, 
Van den Ende en Comenius zijn noodgedwongen verscheidene werken samengenomen21. 
Toch is het, ondanks de onregelmatigheden van het materiaal, interessant om op basis van de 
bronnen die Tabel 2 noemt, na te gaan in welk tempo het WNT deze bronnen in zijn 
kolommen heeft geïntroduceerd. 
    Het WNT heeft nieuwe zeventiende-eeuwse bronnen van lexicografische aard in gebruik 
genomen tot in 1985 toe. Vanaf het beginjaar 1864 is dat een periode van ruim 120 jaar. Als 
je dit tijdsbestek verdeelt in tijdvakjes van tien jaar – het laatste beslaat twee jaar meer – en 
optelt hoeveel van deze bronnen in elk decennium voor de eerste keer zijn genoemd, dan krijg 
je een indruk van de snelheid waarmee nieuwe bronnen werden binnengehaald. Zo geeft 
Tabel 3 een beeld, al is het onvolledig, van de toename van het lexicografisch 
bronnenbestand. 

Tabel 3  Nieuwe lexicografische bronnen uit de zeventiende eeuw in het WNT  
 
1864 1874 1884 1894 1904 1914 1924 1934 1944 1954 1964 1974 
 t/m  t/m  t/m  t/m  t/m  t/m  t/m  t/m  t/m  t/m t/m t/m 
1873 1883 1893 1903 1913 1923 1933 1943 1953 1963 1973 1985 

2 – 8 3 2 1 – 1 3 5 3 2 
 
    In 1864 werd het eerste artikel van het WNT geschreven en het duurde vijf jaar voor de 
eerste lexicografische bron uit de zeventiende eeuw werd aangehaald. Dat was in 1869 het 
werk Seeman. In 1985, 116 jaar later, werd voor de laatste keer zo’n bron binnengehaald met 
de eerste en enige aanhaling van Martinez’ Novum dictionarium in het lemma VOORDEELIG.  
    Gedurende de eerste tien jaar van zijn ontstaan introduceerde het WNT als bron de Seeman 
van Van Winschooten en L. Meijers woordenschat van 1669. Beide werken boden veel en 
nieuw materiaal. Seeman vooral op het gebied van de zeevaart, de Woordenschat van 1669 in 
het bijzonder met een trefwoordenbestand van verouderde en ongewone Nederlandse 
woorden in het nieuwe derde deel. Tijdens de tweede tien jaar werd geen enkele nieuwe 
lexicografische bron uit de zeventiende eeuw aangeboord. Dat was niet veel, twee bronnen in 
de eerste 25 WNT-jaren.  
    Pas in 1888 verscheen het werk van Sewel in de kolommen. Maar toen werden dan ook in 
vijf jaar tijd acht nieuwe bronnen binnengehaald. Daar was het werk van Sewel, van Hexham, 
Van den Ende, Comenius en De la Porte, alsmede het anonieme Synonymia Latino-Teutonica 
en de eerste druk van de Woorden-Schat22. De belangrijkste lexicografische bronnen uit de 
zeventiende eeuw, die het WNT het meest frequent zou aanhalen, waren daarmee in 1892 in 
gebruik genomen, al kunnen later nog nieuwe drukken zijn toegevoegd.  
    Het vierde decennium bracht het werk van d’Arsy en twee drukken van de Woorden-Schat. 
Daarop volgden in het vijfde decennium nog twee drukken van de Woorden-Schat, en in het 
zesde decennium in 1917 de Epitheta van Smyters, een belangrijke bron.  
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    Afgezien van de Woorden-Schat van 1731, die niet meer opleverde dan twee aanhalingen, 
is in het WNT van 1917 tot 1947, in 30 jaar tijd, geen nieuwe lexicografische bron uit de 
zeventiende eeuw geïntroduceerd, al kunnen wel nieuwe drukken van reeds gebruikte bronnen 
zijn opgenomen. In de daarop volgende 28 jaar, van 1947 tot 1975, deden in elk geval 12 
nieuwe bronnen hun intrede. Er waren drukken bij van de Woorden-Schat, uitgaven van het 
werk van Binnart, het Dictionarium van Van Winschooten, de anonieme El grande 
dictionario en de Dictionaris ende schat van dry talen. Tien jaar later volgde nog de enige 
aanhaling van Martinez23. 
    De uitbreiding van het lexicografisch bronnenbestand vertoont twee pieken. De eerste valt 
aan het einde van de negentiende eeuw. De tweede redactie breidde toen de periode van 
bewerking uit tot aan 1500 en spande zich in om het bronnenbestand te vergroten. 
Lexicografische bronnen bleken onmisbaar bij gebrek aan voldoende, vooral zestiende-eeuws, 
materiaal. De tweede piek doet zich voor in het midden van de twintigste eeuw, toen opnieuw 
serieus werd gewerkt aan uitbouw van het gehele bronnenbestand. Nieuwe titels werden 
aangekocht, vooral ook oudere drukken van reeds aanwezige werken, waaronder diverse 
fotografische herdrukken24.  
 
Belangrijke en minder belangrijke bronnen 
 
Het ligt voor de hand dat een lexicografische bron die dikwijls is aangehaald voor het WNT 
van meer belang is geweest dan een bron waar weinig naar is verwezen. De zeventiende-
eeuwse lexicografische bronnen die het WNT het meest frequent aanhaalt, behoren tot de 
soort waarvan in de voorgaande eeuw weinig te vinden was. Het gaat hier met name om de 
omvangrijke Nederlands/Engelse woordenboeken van Sewel en Hexham, die veel nieuw 
materiaal boden in de zeer uitvoerige lemma’s. Daarnaast zijn het werken in de moedertaal (of 
als zodanig te gebruiken) met specifieke inhoud, zoals bijvoorbeeld van Smyters de Epitheta, 
dat zijn bynamen oft toenamen. 
     Hoe dikwijls het WNT een lexicografische bron aanhaalt hangt af van verschillende 
factoren. Er is de omvang van de bron, waardoor deze veel of weinig materiaal te bieden 
heeft. Zwaar weegt de hoedanigheid van het materiaal. Is het wetenswaardig en 
oorspronkelijk of is het evengoed elders te vinden? En naar een bron van geringe kwaliteit of 
van twijfelachtig gehalte, wordt natuurlijk zo min mogelijk verwezen. Aangezien het WNT 
steeds op zoek is naar de vroegste vindplaats van de behandelde woorden, is de ouderdom van 
de bron van groot belang. Hoe ouder de bron, hoe meer kans op origineel materiaal en op 
vroege vindplaatsen.  
    In Tabel 4 zijn de zeventiende-eeuwse lexicografische bronnen gerangschikt volgens de 
frequentie van verwijzing, van meer naar minder treffers. In de laatste kolom geeft het eerste 
getal het totale aantal treffers, het getal tussen haken het totale aantal aanhalingen.  

Tabel 4  Bijdrage der bronnen van meer naar minder frequentie  
 
Auteur / titel bron  datering bron in 

het WNT 
gebruikt 
vanaf                  

oudste    
trefwoord 

frequentie 
gebruik 

Sewel, A new dictionary, A large 
dictionary, A compleat dictionary 

 1691, 1727, 1766, 
z.j. 

1888 gevoel 2650  (3605) 

Hexham, A copious Enghlish and 
Netherduytsch dict., Het groot 
woordenboeck, Dictionarium 

 1648, 1658, 1660, 
1675, 1678, z.j. 

 
1888 

 
gevoel 

 
2075  (2990) 

Comenius, Deure / Janua  1642, 1648, 1666, 
1691, z.j. 

1890 glinsen 1419  (1878) 

Winschooten, Van, Seeman  1681, z.j. 1869 afleggen 1111  (1963) 
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Ende, C. van den, Le gazophylace  1654, 1656, 1669, 
1695, 1697,  z.j. 

1888 geweet 601  (675) 

L. Meijers woordenschat  1669 1872 gelang 536  (634) 
d’Arsy, Le grand dict. Fr.-Fl.  1651 1894 arkel 436  (606) 
[Hofman], Nederlandtsche 
woorden-schat 

 1650 1892 onzijdig 406  (446) 

Binnart, Biglotton  1654 1975 tuil (III) 390  (575) 
Porte, A. de la, Den nieuwen 
dictionaris oft schadt... 

 1659 1892 bolijn 341  (391) 

Smyters, Epitheta  1620 1917 emmer 302  (378) 
L. Meyers woordenschat  1805 1901  hatering 198  (233) 
Meijer, Nederlandtsche  
woorden-schat 

 1654 1947 vacuum 171  (177) 

Binnart, Biglotton amplificatum  1659 1958 trein (I) 113  (137) 
Comenius, Portael   1658, z.j. 1890 glad 81  (91) 
Meijer, Nederlandsche 
woordenschat 

 1658 1947 vageeren 64  (68) 

L. Meijers woordenschat  1777 1912 lasschen 40  (43) 
Meijer, Nederlandsche 
woordenschat 

 1663 1899 brevier (I) 36  (39) 

L. Meijers woordenschat  z.j. 1873 gas 35  (39) 
L. Meijers woordenschat  1720 1947 vaag (II) 33  (34) 
Winschooten, Van, Dictionarium  1684 1958 vieren (I) 28  (30) 
L. Meijers woordenschat  1688 1956 vendu 17  (28) 
Synonymia Latino-Teutonica  c. 1640 1891 goelijk 15  (17) 
Dictionario, El grande –  1639 1960 trezeerbekken 10  (16) 
Binnart / De Wilde,  
Biglotton amplificatum 

 1719 1961 visch 8  (8) 

L. Meijers woordenschat  1745 1910 kwadrant 7 (8) 
Dict. ende schat van dry talen  1640 1967 vleugelen (II) 2  (2) 
L. Meijers woordenschat  1731 1935 ponsen (III) 2  (2) 
L. Meijers woordenschat  1698 1973 tuk (I) 1  (1) 
Martinez, Novum dictionarium  1714 1985 voordeelig 1  (1) 
 
In bovenstaande tabel zijn de drukken van sommige werken apart genomen, van andere niet. 
Veel duidelijker is het om alle aanhalingen van het werk van één auteur samen te nemen en 
om bovendien van elk anoniem werk de aanhalingen van de diverse drukken samen te voegen. 
In de volgende tabel is dat gedaan. 
    Tabel 5 laat van de lexicografische bronnen uit de zeventiende eeuw zien hoe dikwijls elke 
auteur en hoe vaak elke anoniem werk in het WNT is aangehaald. De eerste kolom vermeldt 
het anonieme werk, of de auteur met de titel(s) van zijn werk(en). De tweede kolom geeft de 
verschijningsjaren van de gebruikte uitgaven. Opnieuw zijn de bronnen opgenomen in 
volgorde van een afnemend aantal treffers. 
 
Tabel 5  Bijdrage per auteur of anoniem werk van meer naar minder frequentie  
 
Auteur / titel bron  datering bron in het WNT gebruikt vanaf        

           
frequentie  
gebruik 

Sewel, A new dictionary, A large 
dictionary, A compleat dictionary 

 1691, 1727, 1766, z.j. 1888 2650  (3605) 

Hexham, A copious Enghlish and 
Netherduytsch dict., Het groot 
woordenboeck, Dictionarium 

  
1648, 1658, 1660, 1675, 1678. z.j. 

 
1888 

 
2075  (2990) 

Comenius, Deure / Janua, Portael  1642, 1648, 1658, 1666, 1691, z.j. 1890 1500  (1969) 
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Nederlandtsche woorden-schat, 
Nederlandsche woordenschat, 
L. Meijers woordenschat 

 1650, 1654, 1658, 1663, 1669, 
1688, 1698, 1720, 1731, 1745, 
1777, 1805, z.j. 

 
1872 

 
1546  (1752) 

Winschooten, Van, Dictionarium, 
Seeman 

 1684, 1681, z.j.  1869 1139  (1993) 

Ende, C. van den, Le gazophylace  1654, 1656, 1669, 1695, 1697,  z.j. 1888 601  (675) 
Binnart, Biglotton (amplificatum)  1654, 1659, 1660, 1719 1958 526  (742) 
d’Arsy, Le grand dict. Fr.-Fl.  1651 1894 436  (606) 
Porte, A. de la, Den nieuwen 
dictionaris oft schadt... 

 1659 1892 341  (391) 

Smyters, Epitheta  1620 1917 302  (378) 
Synonymia Latino-Teutonica  c. 1640 1891 15  (17) 
Dictionario, El grande –  1639 1960 10  (16) 
Dict. ende schat van dry talen  1640 1967 2  (2) 
Martinez, Novum dictionarium  1714 1985 1  (1) 
 
Om vast te stellen hoe groot in totaal de bijdrage is van lexicografische bronnen uit de 
zeventiende eeuw, dient men de treffers, en evenzo de aanhalingen, bij elkaar op te tellen. In 
totaal blijkt het te gaan om 11.144 treffers met 15.137 aanhalingen25.  
    In het artikel ‘Zestiende-eeuwse woordenboeken in het WNT’ is gebleken dat het WNT 
lexicografische bronnen uit de zestiende eeuw in totaal 45.377 keer heeft aangehaald in 
28.172 treffers. Lexicografische bronnen uit de zeventiende eeuw hebben dus veel minder 
aanhalingen opgeleverd, slechts 39% van het aantal treffers en 33% van het aantal 
aanhalingen. 
    In Tabel 5 is te zien dat Sewel, Hexham en Comenius voor het WNT de drie belangrijkste 
leveranciers zijn geweest van zeventiende-eeuws lexicografisch materiaal. De grootste 
bijdrage - 2650 treffers met 3605 aanhalingen - leverde Sewel, met verschillende uitgaven van 
zijn A new dictionary English and Dutch – Nieuw woordenboek der Nederduytsche en 
Engelsche taale, voor het eerst verschenen in 1691. 
    Op Sewel volgt Hexam, met 2075 treffers en 2990 aanhalingen, die verwijzen naar A 
copious English and Netherduytsch dictionarie van 1648 en later jaren. Comenius staat op de 
derde plaats, met aanhalingen van het Portael der saecken en spraecken en meer nog van 
diverse uitgaven van de Janua linguarum reserata aurea, dat is de guldene ontslootene deure 
der talen, voor het eerst verschenen in 1642. Comenius’ lexicografisch werk leverde 1500 
treffers met 1969 aanhalingen.  
    Ongeveer even groot – 1546 treffers met 1752 aanhalingen – is het aandeel van de twaalf 
drukken van de Woorden-Schat. In 1650 verscheen dit werk anoniem als Nederlandtsche 
woorden-schat en vanaf 1669 werd het uitgegeven als L. Meijers woordenschat. Bijna 2000 
keer aangehaald in 1139 treffers werd het werk van Van Winschooten. Het gaat hier om het 
Dictionarium Belgico-Latinum uit 1684 en vooral om de Seeman.     
    Minder talrijk – tussen 600 en 300 treffers – waren de bijdragen van Van den Ende, 
Binnart, d’Arsy, De la Porte en Smyters. De laatste verschafte met de Epitheta. Dat zijn 
bynamen oft toenamen bijzonder interessant materiaal, dat afweek van alles wat gangbaar 
was26. Tenslotte zijn er nog geringe bijdragen van enkele anonieme lexicografische werken en 
van Martinez. 
    Het is te begrijpen dat de Nederlands/Engelse woordenboeken van Sewel en van Hexham 
als bron zo belangrijk waren. In deze omvangrijke tweetalige woordenboeken bevatten de 
Nederlandstalige ingangen de algemene woordenschat en allerlei vaste verbindingen uit de 
moedertaal. In de zestiende eeuw waren dergelijke woordenboeken in ons taalgebied nog 
nauwelijks te vinden. 
    Hetzelfde geldt voor de geheel of grotendeels Nederlandstalige bronnen. In de zestiende 
eeuw waren er bijna geen Nederlandse bronnen van lexicografische aard van enige omvang. 
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Alleen het bastaardwoordenboek van Van den Werve, Het tresoor der Duytsscher talen van 
1552, telde op dat gebied volledig mee. In de zeventiende eeuw voegden zich hier andere 
belangrijke bronnen bij, waaronder de Seeman en de Woorden-schat. Weliswaar hadden van 
dat laatste werk de delen II sinds 1658 een trefwoordenbestand van volslagen on-Nederlandse 
wetenschappelijke termen, maar die kon de WNT-redactie links laten liggen. Er bleef zonder 
dat nog genoeg over. 
    Op vergelijkbare wijze werd het werk van Comenius gehanteerd. Korte verhandelingen 
over heel verschillende onderwerpen vormden het hoofdbestanddeel van zijn Janua. Al die 
stukjes waren afgedrukt in drie talen: Nederlands, Latijn en Frans. Het WNT maakte gebruik 
van de Nederlandstalige gedeeltes, die een overvloed van geschikte woorden boden. Op die 
manier werd zo’n drietalig werk in feite als ééntalig gebruikt.  
    Het werk van Comenius verscheen voor het eerst in 1642, onder de titel Janua linguarum 
reserata aurea (...) Dat is de guldene ontslootene deure der talen.... Het bevatte een 
honderdtal kleine uiteenzettingen, beknopt, zakelijk en vol feiten, over uiteenlopende 
onderwerpen als dieren, ongedierte, mens, lichaam, heelkunde, kruiden, raadhuis, gerecht. 
Om een indruk te geven van dit materiaal is hieronder letterlijk overgenomen wat Comenius 
in het Nederlands te vertellen had over de ‘Sterrekykerij’: 
 

778. Een sterrekyker anmerkt den loop der gesternten: een sterrenkundiger even 
derselver kracht van werckinge ende invloed (als haer kracht in de eerdse dingen 
nederdaelt.) 779. Uyt den almenak blykt dat paessen van kerstmis (de geboortstyd) 
afwykt ten minsten drie maenden tyds (een vierdeel jaers:) pinxter van paessen na by 
twe maenden tyds: en daer af tot den advents tyd (toekomst) omtrent ses maenden tyds 
(een half jaer.) 780. Ginder syn laumaend / sprokkelmaend / meerte: aldaer april en 
mej: hier braekmaend (weidmaend /) hooymaend / oogstmaend / herfstmaend / 
wynmaend / slachtmaend: de wintermaend is de achterste. 781. Iegelyk van die heeft 
in den Roomsen almenak gehadt syn Eersten / Vyften (Seuvenden /) en Midsmaenden. 
782. Binnen drie jaren tyds geschiet de vermeerderinge (bykominge) des 
schrickelmaends [ofte] der tusseninsettinge; dat is de dertiende maneschyn:  
vierjaren tyds brengt (geleydt) het schrickeljaer wederom. 

 
Voor lexicografen was dit stof om van te smullen… zoveel woorden uit het zeventiende-
eeuws Nederlands in zinsverband. Voeg daarbij dat Comenius in drie talen een voor die tijd 
wonderbaarlijk volledig register toevoegde van alle woorden die maar enigszins van belang 
konden zijn. Een register vereenvoudigde de verwerking van niet-alfabetisch materiaal en dat 
bevorderde raadpleging door het WNT. 
    Om van Comenius’ register een indruk te geven, zijn in bovenstaand fragment alle woorden 
onderstreept die hij in dat register opnam, zij het soms in iets gewijzigde vorm. Zoals steeds 
heeft de toegankelijkheid van de geboden stof het gebruik ervan in de hand gewerkt.  
 
Treffers zonder jaar en bijzondere aanhalingen   
 
Wanneer het WNT een lexicografische bron aanhaalt, dan kan de aanhaling wel of niet 
gedateerd zijn. De ongedateerde aanhaling verwijst naar een auteur en/of naar een bepaald 
werk. De gedateerde aanhaling vermeldt bovendien in welk jaar het aangehaalde in genoemde 
bron voorkwam.  
    Tabel 6 geeft hierover cijfers. In de eerste kolom staan auteur, titel(s) en datering. De 
tweede kolom noemt het aantal aanhalingen en het aantal treffers. Aangegeven is hoeveel van 
de treffers niet gedateerd zijn en hoe groot hun percentage is27.  
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    Daarnaast toont Tabel 6 welke functie de aanhalingen hebben in de context van het WNT-
artikel. Nadat het aantal aanhalingen is gegeven in de tweede kolom, laten de getallen in de 
drie volgende kolommen zien hoeveel bijzondere aanhalingen er zijn. Achtereenvolgens 
geven deze cijfers weer: 
 
• Hoeveel aanhalingen binnen hun context de oudste aanhaling vormen, zowel onder 

aanhalingen van lexicografische als van niet-lexicografische bronnen.  
• Hoeveel aanhalingen binnen hun context de enige aanhaling vormen, zowel van 

lexicografische als van niet-lexicografische bronnen.  
• Hoeveel aanhalingen verwijzen naar de enige vindplaats, dat is de enige plaats waar het 

betreffende woord in het bronnenmateriaal van het WNT is aangetroffen28. 
 
Tabel 6  Treffers zonder jaar en bijzondere aanhalingen   
De bronnen zijn gerangschikt volgens jaar van eerste verwijzing. 
 
Bron 
auteur, titel, datering in WNT 

 frequentie gebruik, 
treffers zonder jaar 

Oudste 
aanhaling 

Enige 
aanhaling 

enige 
vindplaats 

gebruikt 
vanaf        

Winschooten, Van, Seeman,  
1681, z.j. 

 1963 aanhalingen 
1111 treffers 
728 treffers z.j.  66% 

 
354 

 
287 

 
– 

 
1869 

L. Meijers woordenschat, 1669  634 aanhalingen 
536 treffers 

117 16 – 1872 

Nederlandtsche / L. Meijers 
woordenschat, z.j. 

 39 aanhalingen 
35 treffers 

2 2 – 1873 

Sewel, A new dictionary, A large 
dictionary, A compleat dictionary, 
1691, 1727, 1766, z.j. 

 3605 aanhalingen 
2650 treffers 
 854  treffers z.j.  32% 

 
777 

 
219 

 
– 

 
1888 

Hexham, A copious Enghlish and 
Netherduytsch dict., Het groot 
woordenboeck, Dictionarium, 
1648, 1658, 1660, 1675, 1678, z.j. 

 2990 aanhalingen 
2075 treffers 
380 treffers z.j.  18% 

 
300 

 
150 

 
60 

 
1888 

Ende, C.van den, Le gazophylace, 
1654, 1656, 1669, 1695, 1697,  
z.j. 

 675 aanhalingen 
601 treffers 
124 treffers z.j.  21% 

 
89 

 
40 

 
5 

 
1888 

Comenius, Deure / Janua, 1642, 
1648, 1666, 1691, z.j. 

 1878 aanhalingen 
1419 treffers 
144 treffers z.j. 10% 

 
402 

 
134 

 
19 

 
1890 

 Comenius, Portael, 1658, z.j.  91 aanhalingen 
81 treffers 
9 treffers z.j.  11% 

 
18 

 
11 

 
– 

 
1890 

Synonymia Latino-Teutonica,  
c. 1640 

 17 aanhalingen 
15 treffers 

– 2 6 1891 

Porte, A. de la, Den nieuwen 
dictionaris oft schadt, 1659 

 391 aanhalingen 
341 treffers 

80 45 5 1892 

[Hofman], Nederlandtsche 
woorden-schat, 1650 

 446 aanhalingen 
406 treffers 

130 30 10 1892 

d’Arsy, Le grand dict. Fr.-Fl., 
1651 

 606 aanhalingen 
436 treffers 

5 – – 1894 

Meijer, Nederlandsche 
woordenschat, 1663 

 39 aanhalingen 
36 treffers 

19 1 – 1899 

L. Meyers woordenschat, 1805  233 aanhalingen 
198 treffers 

55 6 – 1901 

L. Meijers woordenschat, 1745  8 aanhalingen 
7 treffers 

3 – – 1910 

L. Meijers woordenschat, 1777  43 aanhalingen 
40 treffers  

9 1 – 1912 
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Smyters, Epitheta, 1620  378 aanhalingen 
302 treffers  

92 80 8 1917 

L. Meijers woordenschat, 1731  2 aanhalingen 
2 treffers 

– – – 1935 

L. Meijers woordenschat, 1720  34 aanhalingen 
33 treffers 

11 1 – 1947 

Meijer, Nederlandtsche  
woorden-schat, 1654 

 177 aanhalingen 
171 treffers 

68 6 6 1947 

Meijer, Nederlandsche 
woordenschat, 1658 

 68 aanhalingen 
64 treffers 

30 2 – 1947 

L. Meijers woordenschat, 1688  28 aanhalingen 
17 treffers 

2 3 – 1956 

Binnart, Biglotton amplificatum, 
1659 

 137 aanhalingen 
113 treffers 

21 6 3 1958 

Winschooten, Van, Dictionarium, 
1684 

 30 aanhalingen 
28 treffers  

3 1 – 1958 

Dictionario, El grande –, 1639  16 aanhalingen 
10 treffers  

7 3 – 1960 

Binnart / De Wilde, Biglotton 
amplificatum, 1719 

 8 aanhalingen  
8 treffers 

1 – – 1961 

Dict. ende schat van dry talen, 
1640 

 2 aanhalingen 
2 treffers 

1 – – 1967 

Binnart, Biglotton amplificatum, 
1660 

 22 aanhalingen 
15 treffers 

3 – 1 1972 

L. Meijers woordenschat, 1698  1 aanhaling 
1 treffer 

– – – 1973 

Binnart, Biglotton, 1654  575 aanhalingen 
390 treffers  

107 10 5 1975 

Martinez, Novum dictionarium, 
1714 

 1 aanhaling 
1 treffer 

– – – 1985 

 
De treffers zonder jaar vormen het eerste onderwerp waar Tabel 6 gegevens over verstrekt. In 
de ongedateerde aanhaling wordt dikwijls alleen de naam van de auteur gegeven, al dan niet 
afgekort. Soms heeft men wel een vermoeden welk werk van hem is aangehaald, maar is het 
niet te bewijzen. Nog moeilijker zijn de ongedateerde verwijzingen met enige zekerheid toe te 
schrijven aan een bepaalde druk. Duidelijk illustreren dit drie aanhalingen van Sewel, die niet 
zijn terug te voeren op een bepaalde uitgave van zijn werk29:   
 
Breed 
— Het valt er niet breed, het is met hem niet zoo breed, van personen die niet „ruim” kunnen 
leven, die zich moeten „bekrimpen”. || Het is zo breed niet eens met hem. His business does 
not go so forward; he is not an in such a forward condition, SEWEL . 
Gildos 
feestvarken. || Hy wierd als een gild -os omgeleid, He was lead about as a fat ox, SEWEL. —  
Heusch 
I) Bnw. — 1) Bnw. — 1) Wellevend, beleefd; voorheen in een grooter verscheidenheid 
van toepassingen dier begrippen (als b. v. welgemanierd, beschaafd, bescheiden, 
ingetogen, zachtzinnig), thans meest gebruikelijk in die van: voorkomend, beminlijk, 
vriendelijk, of soms van: hoffelijk (verg. bij SEWEL: „courteous, civil, kind”). 
 
De lemma’s BREED, GILDOS en HEUSCH zijn vroeg bewerkt, achtereenvolgens in 1898, 1889 
en 1904. Aan een nauwkeurige datering van aanhalingen werd in de beginperiode van het 
WNT weinig belang gehecht, vermoedelijk overeenkomstig de algemene zienswijze van die 
tijd. Voor sommige bronnen zal men het niet nodig hebben gevonden het jaar van uitgave te 



 19 

vermelden, omdat men dacht – niet altijd terecht – dat er van de bron maar één uitgave 
bestond. Zo werd 66% van de bijna 2000 aanhalingen van Seeman niet voorzien van een 
verschijningsjaar en inderdaad is dat een bron waarvan slechts één uitgave bekend is30.  
    In de tweede kolom van Tabel 6 is op te merken dat juist de bronnen waar al vroeg naar 
werd verwezen, in of kort na de negentiende eeuw, veel ongedateerde treffers opleveren. Hoe 
later in de tijd een bron werd aangehaald, hoe meer men overtuigd was van het nut van 
datering. In de tweede helft van de twintigste eeuw achtte men datering noodzakelijk. 
 
De bijzondere aanhalingen vormen het tweede en meest interessante onderwerp van Tabel 6. 
Het gaat hier om de functie van de aanhalingen in hun context binnen de lemma’s van het 
WNT. Is de aanhaling de oudste aanhaling, de enige aanhaling, of geeft ze een enige 
vindplaats?  
    Het minst komt de enige vindplaats voor, een aanhaling waarin wordt vermeld dat ze 
verwijst naar de enige plaats waar het betreffende woorden in het bronnenmateriaal van het 
WNT is aangetroffen. Hierbij is voorzichtigheid geboden, omdat zo’n enige vindplaats werd 
vastgesteld aan de hand van het bronnenmateriaal waarover het WNT beschikte op het 
moment dat het artikel werd geschreven. De vermelding van een enige vindplaats in 
bijvoorbeeld de late letter Z heeft meer te betekenen dan die in de vroege letter B of O31.   
    De enige aanhaling, zowel van lexicografische als van niet-lexicografische bronnen, die in 
haar eentje dient als bewijsmateriaal van een bepaald woord, wordt minder sporadisch 
aangetroffen. Gewoonlijk illustreert deze aanhaling een woord dat in het artikel niet zo 
belangrijk is en dat naar de mening van de redacteur met een enkel citaat voldoende was 
gedocumenteerd. De enige aanhaling geeft altijd de oudste vindplaats in het bronnenmateriaal. 
Dat verklaart waarom zo’n enkel citaat ontleend kan zijn aan een secundaire bron, 
bijvoorbeeld een woordenboek, in plaats van aan een primaire.  
    De bijzondere aanhaling die het meest voorkomt is de oudste aanhaling. De oudste 
woordenboekaanhaling staat achter het hek32 voorop en wordt per definitie door aanhalingen 
van latere bronnen gevolgd. Interessant zou het zijn om te onderzoeken of er van zo’n woord 
in het niet-lexicografisch citatenmateriaal van het voltooide WNT nog meer vindplaatsen zijn 
en van wanneer ze dateren. Als in het digitale WNT de datering van aanhalingen is voltooid, 
dan is een dergelijk onderzoek beter uitvoerbaar dan nu. 
    Hoe meer bijzondere aanhalingen een lexicografisch werk heeft opgeleverd, des te 
belangrijker is het als WNT-bron. Kennelijk werd het gebruikt om primair materiaal aan te 
vullen. 
    Aanhalingen die niet tot de bijzondere aanhalingen behoren, zou men ‘gewone 
aanhalingen’ kunnen noemen. Zij zijn in hun context niet de oudste aanhaling, want er wordt 
een oudere gegeven. Zij zijn niet de enige aanhaling, want er zijn er meer. Zij betreffen niet 
de enige vindplaats, want zoiets zou in het WNT zijn vermeld. Kortom, de gewone 
aanhalingen hebben hun nut, maar zijn minder uitzonderlijk van karakter.  
   Om van de bijzondere aanhalingen wat meer te laten zien, zijn hun aantallen hieronder in 
Tabel 7 nog eens vermeld, maar nu is al het aangehaalde werk van één auteur samengenomen 
en zijn de verschillende drukken van elke anonieme bron samengevoegd. Zo komt naar voren 
hoeveel en welke bijzondere aanhalingen auteur of anonieme bron heeft bijgedragen. Voor de 
laatste kolom werd berekend welk percentage de bijzondere aanhalingen uitmaken van het 
totale aantal aanhalingen van auteur of anoniem werk.  
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Tabel 7  Bijzondere aanhalingen per auteur of anoniem werk  
 
Auteur / titel 
         van de bron 

datering bron  
in het WNT 

aanhalin-
gen in het 
WNT 

Oudste 
aanhaling 

Enige  
aanha-
ling 

Enige 
vind-
plaats 

totaal  
bijzondere 
aanhalingen    

d’Arsy, Le grand dict. 
Fr.-Fl. 

1651 606 
 

5   – – 5  1% 

Binnart, Biglotton 
(amplificatum) 

1654, 1659, 1660, 
1719 

742 
 

132   16 9 157  21% 

Comenius, Deure/Janua, 
Portael 

1642, 1648, 1658, 
1666, 1691, z.j. 

1969 
 

420   145 19 584  30% 

Dict. ende schat van dry 
talen 

1640 2 
 

1   – – 1  50% 

Dictionario, El grande – 1639 16 7   3 – 10  63% 
Ende, C. van den,  
Le gazophylace 

1654, 1656, 1669, 
1695, 1697,  z.j. 

675 
 

89   40 5 134  20% 

Hexham, A copious 
Enghlish and 
Netherduytsch dict.,  
Het groot woordenboeck, 
Dictionarium 

 
1648, 1658, 1660, 
1675, 1678, z.j. 

 
2990 

 

 
 

300   

 
 

150 

 
 

60 

 
 

510  17% 

Martinez, Novum 
dictionarium 

1714 1 
 

– – – – 

Nederlandtsche 
woorden-schat, 
Nederlandsche 
woordenschat, 
L. Meijers woordenschat 

1650, 1654, 1658, 
1663, 1669, 1688, 
1698, 1720, 1731, 
1745, 1777, 1805, 
z.j. 

 
1752 

 

 
 

446   

 
 

68 

 
 

16 

 
 

530  30% 

Porte, A. de la, Den 
nieuwen dict. oft schadt... 

1659 391 
 

80   45 5 130  33% 

Sewel, A new dictionary, 
A large dictionary, A 
compleat dictionary 

 
1691, 1727, 1766, 
z.j. 

 
3605 

 

 
777   

 
219 

 
– 

 
996  28% 

Smyters, Epitheta 1620 378 92   80 8 180  48% 
Synonymia Latino-
Teutonica 

c. 1640 17 
 

– 2 6 8  47% 

Winschooten, Van, 
Dictionarium, Seeman 

1684, 1681, z.j. 1993 
 

357   288 – 645  32% 

 
In het WNT staan in totaal ongeveer 15.137 aanhalingen van lexicografisch werk uit de 
zeventiende eeuw. Uit de gegevens in voorgaande tabel is af te leiden dat er 2.706 oudste 
aanhalingen bij zijn, dat is 18%. In totaal zijn er 3.890 oudste aanhalingen, enige aanhalingen 
en enige vindplaatsen, zodat 26% van alle aanhalingen tot de bijzondere aanhalingen behoort.  
    Van de aanhalingen van lexicografisch werk uit de zéstiende eeuw behoorde 40% tot de 
oudste aanhalingen en 52% tot de bijzondere aanhalingen, dat is twee keer zo veel. Wanneer 
men bedenkt dat lexicografisch werk uit de zestiende eeuw in het WNT drie maal zo vaak is 
aangehaald als lexicografisch werk uit de zeventiende eeuw, dan blijkt de zestiende eeuw 
ruwweg zes keer zoveel bijzondere aanhalingen te hebben bijgedragen als de zeventiende 
eeuw. 
    Bij lexicografisch werk uit de zestiende eeuw is vooral de ouderdom oorzaak van een hoog 
percentage bijzonder aanhalingen, naast de kwaliteit en de hoedanigheid van het werk. Bij 
lexicografisch werk uit de zeventiende eeuw zal de ouderdom van het gebodene minder 
gewicht in de schaal hebben gelegd, maar de kwaliteit van het werk des te meer.  
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Oudste aanhalingen 
 
Achter het hek worden doorgaans eerst de aanhalingen geplaatst van lexicografische bronnen, 
te beginnen bij de oudste, daarop volgen na een liggend streepje - het schrapje - aanhalingen 
van niet-lexicografische bronnen, eveneens vanaf de oudste. Als een woordenboekaanhaling 
de oudste is van alle aanhalingen achter het hek, zowel primaire als secundaire, dan verwijst 
ze naar de oudste vindplaats van het woord in het bronnenmateriaal waarover het WNT 
beschikte toen het artikel werd geschreven.  
    Van de aanhalingen van lexicografische bronnen uit de zeventiende eeuw behoort toch nog 
18% behoort tot de oudste aanhalingen. De meeste daarvan – 777 – zijn geleverd door Sewel, 
na hem komt de Woorden-Schat met 446, gevolgd door Comenius met 420 oudste 
aanhalingen.  
    Hieronder een oudste aanhaling van Sewel van vóór 1942, toen de aanhalingen slechts af en 
toe werden gedateerd, en een oudste aanhaling van de Woorden-Schat van na 1942, toen 
datering gebruikelijk was:  
 
Inbakeren 
1) Eigenlijk. (Een zuigeling) in het (baker)pak steken, t. w. (voor het vuur, al bakerende) 
in de verschillende kleertjes, luiers en windsels inpakken. Bepaaldelijk gebezigd van de 
ouderwetsche manier om de jonggeborenen dik en stijf in te wikkelen. || I n b a k e r e n, 
to Swadle up, SEWEL. — Ik (een klein kind) werd dus ... volgens het oud gebruik, zoo 
knellend in een half dozijn dekens ingebakerd, dat ik mij noch kon roeren noch bewegen, 
KIST, Eikenh. 4, 60. Als ik niet te sterk was ingebakerd ..., was ik nogal zoet, 4, 61. 
Zinteeken 
1) (Veroud.) (Spraakk.) Leesteeken. || Character, sinteyken, merkletter, uytbeeltsel, Woorden-
Schat 23 [ed. Haarlem, 1650]. V. DALE [1872 →]. — Zekere Merken of Zin- en Schryftekens; 
eertyts gevonden en ingevoert, om de samengeschikte woorden recht te onderscheiden, 
MOONEN, Nederd. Spraekk. 344 [1706]. 
 
In het eerste voorbeeld blijkt hoe lastig het is om van niet-gedateerde aanhalingen vast te 
stellen welke de oudste is. De Bronnenlijst moet geraadpleegd worden en met wat geluk – 
zoals in dit geval – is hieruit op te maken dat van de geraadpleegde uitgaven van Sewel de 
laatste verscheen in 1766, terwijl het werk van W. Kist, Eduard van Eikenhorst, waar het 
volgende citaat uit afkomstig is, begin negentiende eeuw werd uitgegeven. De verwijzing naar 
Sewel moet dus de oudste zijn.  
    In het tweede voorbeeld is met één oogopslag te zien dat de eerste aanhaling achter het hek 
de oudste is. Als alle verwijzingen gedateerd zijn, is dat niet zo moeilijk.  
 
Enige aanhalingen 
 
De enige aanhaling is eigenlijk een bijzonder soort oudste aanhaling. De aanhaling staat als 
oudste op de eerste plaats achter het hek en er volgt geen enkele andere aanhaling, literair of 
niet-literair. Vooral in de betekenisafdeling van een minder belangrijk woord dat in een 
onderafdeling van het hoofdwoord wordt behandeld, zoals een afleiding of een samenstelling, 
is nogal eens met één woordenboekaanhaling volstaan.  
    De meeste enige aanhalingen – 288 – zijn afkomstig uit de Seeman van Van Winschooten. 
Op hem volgt Sewel met 219 enige aanhalingen, dan Hexham met 150 en Comenius met 145. 
Hieronder twee voorbeelden uit Seeman, een ongedateerde van vóór 1942 en twee gedateerde 
van erna: 
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Kade (I) 
— Uit de volgende plaats zou men opmaken, dat kaai als een bepaaldelijk Zeeuwsch woord 
werd beschouwd. || De spreekwoorden van Seeuw maat, als hij seid, ik sal uuw van de kaai 
bruujen, dat is van de Wal in het Waater, WINSCHOOTEN, Seem. 96. 
Wind (I) 
— De wind scherpt. || Dit woord scharpen (wanneer het van de wind gesegt werd) 
beteekend, dat de wind teegen loopt; de wind scharpt, V. WINSCHOOTEN 224 [1681].  
— De wind haalt aan, de wind wordt sterker. || De Wind haald aan, de Wind waaid 
harder, als voor heen, V. WINSCHOOTEN 74 [1681].  
 
Enige vindplaatsen 
 
Soms is een woord – ook wel een afwijkende woordvorm, of een ongewone 
woordbetekenis – maar één enkele keer aangetroffen in het bronnenmateriaal van het WNT. 
Dat feit wordt in het WNT-artikel vaak meegedeeld en geïllustreerd met de aanhaling van 
deze ‘enige vindplaats’. De constatering dat hier sprake is van een hapax, een slechts eenmaal 
aangetroffen woord, hoort uiteraard weer bij het moment van vervaardiging en bij het 
bronnenmateriaal waarover het WNT toen beschikte.   
    Bevindt de enige plaats waar een woord ooit is gesignaleerd, zich in een lexicografisch 
werk, dan rijst de vraag of het woord werkelijk deel van de taal heeft uitgemaakt. In dit 
verband noemt Mooijaart33 als veelzeggend voorbeeld de volgende wonderlijke woorden: 
afgijlen, haander, knoef, opsmuigen, tul (II), vocifereeren. Allemaal uitsluitend aangetroffen 
in woordenboeken en allemaal opgenomen in het WNT. 
    In een meertalig lexicon kan zo’n woord ontstaan door vertaling vanuit een vreemde taal 
naar het Nederlands. Bovendien is het materiaal waaruit woordenboeken zijn samengesteld 
nogal eens samengeraapt uit allerlei andere lexicografische werken. Is eenmaal in een 
woordenboek een niet-bestaand woord opgenomen, dan dreigt het gevaar dat het vroeg of laat 
ook in een ander woordenboek te voorschijn komt34.  
    Het WNT heeft uit zeventiende-eeuws lexicografisch werk in totaal niet meer dan 129 
enige vindplaatsen aangehaald. Daarvan zijn er 60 aangetroffen in het werk van Hexham. Op 
hem volgt Comenius met 19 enige vindplaatsen en de Woorden-Schat met 16. Hieronder uit 
elk van deze drie bronnen een voorbeeld, waarbij het drie keer blijkt te gaan om een vaker 
voorkomend trefwoord. De ‘enige vindplaats’ betreft hier alleen een bepaalde betekenis: 
 
Vervelling 
4) Nieuwe huid. Alleen aangetroffen bij HEXHAM. || Een Vervellinge, A Newe skinne, 
HEXHAM [1648 →].  
Werping  
e) In spelen of sporten waarbij het de bedoeling is met wat men  werpt eenig doel te raken. 
Eenmaal aangetroffen. || De beweeghlijcke speelingen laet ons dese kinderlijcke noch by 
voegen: Tikje-mijn, daer doorse sich jagen en vangen; ... de Werpinge [smijtinge] des kloots, 
om de kegels om verre te werpen, COMENIUS, Deure d. Taalen 301 [1666].  
Verzegeling 
7) (Rechtst.) Het onder de hoede van het gerecht stellen of gesteld  worden; consignatie. 
Eenmaal aangetroffen. || Consignatie, onder-recht-legginge, verzegelinge, Woorden-Schat 
[1650]. 
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Percentage bijzondere aanhalingen 
 
Voor de cijfers in de laatste kolom van Tabel 7 is per bron het aantal oudste aanhalingen, 
enige aanhalingen en enige vindplaatsen bij elkaar opgeteld. Zoals gezegd, behoort 26% van 
alle aanhalingen tot de bijzondere aanhaling. Berekent men dat percentage per bron, dan biedt 
El grande dictionario uit 1639 met 63% het hoogste percentage, maar het gaat in dit geval 
slechts om 10 aanhalingen. Daarna komt de Dictionaris ende schat van dry talen met 50%. 
Hoe bedrieglijk percentages kunnen zijn blijkt hier, want het gaat om niet meer dan één 
enkele aanhaling op een totaal van twee. Wel iets te betekenen heeft de daarop volgende 48% 
van Smyters’ Epitheta, die betrekking heeft op 180 bijzondere aanhalingen.  
    Duidelijker wordt het beeld als we kijken naar aantallen. De meeste bijzondere aanhalingen 
– 996 – levert het werk van Sewel op. Na hem komt Van Winschooten met 645 bijzondere 
aanhalingen, Comenius met 584, de twaalf drukken van de Woorden-Schat met 530, Hexham 
met 510, en pas daarna Smyters met 180 bijzondere aanhalingen.  
    Opvallend weinig bijzondere aanhalingen levert het werk van d’Arsy, Le grand dictionaire 
François-Flamen, met slechts 5 van 606 aanhalingen, dat is minder dan 1%. 
 
De vijf verschillende soorten woordenboekaanhalingen 
 
De aanhalingen van lexicografische bronnen vertonen onderling grote verschillen wat betreft 
omvang, opbouw en samenstellende elementen. De aanhaling kan bestaan uit één woord, al 
dan niet afgekort, maar ook uit een volledig citaat dat ettelijke regels in beslag  neemt. Het 
citaat kan eentalig zijn of meertalig, het kan met het te illustreren woord beginnen, maar dat 
woord kan ook op een andere plaats in het citaat staan. Bovendien, hoe ouder de aanhaling is 
hoe groter de kans op onregelmatigheden.   
    Aan de hand van hun interne structuur kan men de woordenboekaanhalingen verdelen in 
vijf verschillende soorten, namelijk de vermelding, het woordenboekcitaat , het 
woordenboekcitaat , het literair citaat en de overige aanhaling.      
 
Vermelding 
 
De meest beknopte woordenboekaanhaling en tevens de minst zeggende, is de vermelding, 
door Moerdijk omschreven als ‘de loutere verwijzing naar een bepaalde vindplaats van een 
woord’35. De vermelding kan ook verwijzen naar een bepaalde vorm of  betekenis van dat 
woord. Vermeldingen van woordenboeken zijn veel gewoner dan van literaire bronnen. Soms 
wil de redacteur alleen maar laten zien dat woord x in jaar n voorkwam in woordenboek y36.  
    Een volledige vermelding kan bestaan uit: auteur, titel en verschijningsjaar van de 
aangehaalde bron, pagina of kolom. In werkelijkheid zal de WNT-redacteur niet meer hebben 
opgeschreven dan hij nodig vond. Steeds meer werd in de loop der bewerkingsjaren 
volledigheid nagestreefd en na 1942 werd in principe het jaartal vermeld, al kwamen nog 
regelmatig uitzonderingen voor.  
    Hieronder vijf voorbeelden van vermeldingen. In BOONAKKER, geschreven in 1893, een 
vermelding van Hexham. Titel en jaar van uitgave ontbreken en van een paginanummer is al 
helemaal geen sprake. MAGERMAN uit 1904 bevat een vrij volledige vermelding van de 
vindplaats in Seeman. Alleen het jaartal ontbreekt. In OVERGULDEN (II) uit 1906 is opnieuw 
volstaan met de naam van de auteur, in dit geval De la Porte. In REUTEL (I) uit 1980 een hele 
rij vermeldingen, alle met jaartal. Wanneer men de naam van de lexicograaf noemde en het 
verschijningsjaar van het bedoelde werk, dan was de titel van de bron in de bronnenlijsten 
vaak wel te achterhalen. In ZIELBRAKEN van 1995 drie vermeldingen, bestaande uit auteur 
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met verschijningsjaar, als bewijsplaatsen van de afleiding Zielbraking, die alleen in 
woordenboeken werd aangetroffen.  
 
Boonakker 
1) Eigenlijk. Akker met boonen bezaaid. Zie ook HEXHAM. 
Magerman 
2) Magerman of magermannetje is op zeilschepen eene gewone benaming voor de 
voormarseboelijn (zie Dl. III, kol. 145, en verder WINSCHOOTEN, Seeman 149; PILAAR-
MOSSEL, Het Tuig 365). 
Overgulden (II) 
Afl. Overgulding (DE LA PORTE). 
Reutel (I) 
MELLEMA [1618]. HEXHAM [1648]. DE LA PORTE [1659]. PIETERSON [1776]. V. 
HOOGSTR. [1783]. 
Zielbraken 
— Zielbraking, zieltoging; doodsnood. Alleen in wdb.  aangetroffen. || BINNART [1654]. DE 
LA PORTE [1659]. POMEY [1760]. 
 
Woordenboekcitaat  en  
 
Woordenboekcitaten zijn door Moerdijk gedefinieerd als ‘citaten uit woordenboeken, 
encyclopedieën e.d. die bestaan uit een trefwoord en een betekenisdefinitie’37. Binnen het 
WNT wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten. In het woordenboekcitaat  staat het 
behandelde woord voorop. Het trefwoord van het WNT en het trefwoord van het aangehaald 
woordenboek zijn identiek. In het woordenboekcitaat  staat het behandelde woord in het 
tweede deel van het citaat. Het maakt dus deel uit van de definitie (of andersoortige tekst) bij 
een ander trefwoord.  
    Met het woordenboekcitaat  laat de redacteur zien dat het behandelde woord in een 
bepaald jaar in een woordenboek voorkwam. Daarbij kan de definitie uit dat woordenboek 
worden gebruikt ter ondersteuning of als extra informatie. Met het woordenboekcitaat  wil 
de redacteur eveneens registreren dat het woord in een bepaald woordenboek en in een 
bepaald jaar voorkwam. Nu speelt niet de definitie een belangrijke rol, maar één of andere 
vorm van verklarende context.  
    Hieronder volgen eerst drie voorbeelden van het woordenboekcitaat , waarin het 
behandelde woord voorop staat in de aanhaling. Het woordenboekcitaat  in *APPREHENSIE 
verwijst naar de Woorden-Schat van 1650. Van dit anonieme werk was trouwens niet ‘Meyer’ 
de auteur, maar Johan Hofman38. Hoewel de titel niet is genoemd, verwijst het citaat in 
*AMBIGUÏTEIT naar de Woorden-Schat van 1654, die wel door Meijer werd bewerkt. Beide 
aanhalingen zijn afkomstig uit het Supplement van het WNT, dat in 1956 verscheen. In 
RELIEVEMENT toont het woordenboekcitaat  uit Binnarts Biglotton amplificatum sive 
Dictionarium Teuto-Latinum novum hoe aan een Nederlands-Latijns dictionarium een geheel 
Nederlands woordenboekcitaat is ontleend. In alle drie de citaten staat het behandelde woord 
in het eerste lid van de aanhaling:  
 
*Apprehensie S 
bevatting, of in dat van besef. || Apprehensie, vattinge, begrijpinge, MEYER, Woorden-schat 
[1650]. —  
*Ambiguïteit S 
Dubbelzinnig-, onduidelijkheid. || Ambiguiteyt, dobbelsinnigheyt, MEYER [1654]. 
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Relievement 
2) (Leenrecht) Plechtige aanvaarding van een leen door een nieuwen leenhouder. || 
Relevement, het releveren des leengoedts van den leen-heere, BINNART [1659]. 
 
Hierop volgen drie woordenboekcitaten , waarin het behandelde woord in het tweede lid 
van de aanhaling te vinden is. In TROTTEEREN twee keer een woordenboekcitaat  dat 
verwijst naar El grande dictionario y thesoro de las tres lenguas Española, Francesa y 
Flamenca. In de aanhalingen van dit drietalig woordenboek staat het behandelde woord niet 
in het tweede lid maar in het derde, in welk geval men het woordenboekcitaat  beter zou 
kunnen definiëren als: ‘een citaat waarin het behandelde woord niét in het eerste lid van de 
aanhaling staat’. Het citaat in VERBEELDEN is afkomstig uit het werk Synonymia Latino-
Teutonica. Ook hier staat het behandelde woord op een andere plaats dan in het eerste lid.  
 
Trotteeren 
2) Met betr. tot paarden: draven. || Trotado, trotté, den tert gheloopen, getrotteert, Dict. Esp., 
Fr. y Flam. [1639]. Trotar, trotter ..., trotteren, Ald.  
Verbeelden 
|| Imaginare; mente concipere Imaginem, similitudinem, inbeelden; ver-beelden, Synon. Lat. 
Teut [± 1640]. 
 
Literair citaat 
 
Citaten zijn ‘afgebakende tekstpassages met het betreffende woord in zijn context, gehaald uit 
de bronnen van het Woordenboek’39. Ze worden ook wel literaire citaten genoemd, ondanks 
het feit dat veel van deze citaten afkomstig zijn uit niet-literaire bronnen.  
    In de literaire citaten van het WNT ontmoeten we ‘het betreffende woord in zijn context’ in 
velerlei gedaanten. Het kan gaan om een woordgroep, om een complete zin, of om een 
tekstpassage waarin tevens de betekenis van het woord is toegelicht.  
    Is een woordenboek gebruikt als primaire bron en is er een literair citaat aan ontleend, dan 
hoort dat citaat thuis achter het schrapje, bij de aanhalingen van primaire bronnen. Maar in de 
realiteit van het WNT is dat beleid niet steeds gevolgd en komt men de literaire citaten uit 
lexicografisch werk ook vóór de streep tegen, bij de aanhalingen van secundaire bronnen.  
    Hieronder twee voorbeelden. In VERMALEDIJEN staat een literair citaat uit de Epitheta van 
Smyters. In deze aanhaling – geproduceerd in 1984 – zijn van de bron auteur, titel en jaar van 
uitgave vermeld, plus de vindplaats in het werk. Het tweede citaat, uit de Woorden-Schat van 
1688, illustreert hoe omvangrijk een literair citaat kan zijn. 
 
Vermaledijen 
(Cain) benijdde de geluckzalicheyt syns broeders Abel zoo zeer, dat hy hem doodt sloech, 
derhalven Godt hem vermaledijdde, ende werdt alle syn leefdaghe een landtlooper, SMYTERS, 
Epith. D 4 rº [1620]. 
Vrij 
— Vrijgewordene, die uit de slavernij is bevrijd. || Alle Menschen, hoedanigh die waren, 
(wierden) voor vrye Luiden, erkendt, die een Jaar ende zes weeken als Poorters, in eene 
plaatse van Hollandt, die het Steeden-reght, hadt, ghewoondt hadden zonder ghereclameerdt 
te zijn; ende waren zoodanighe Vry-ghewordene by ons in eenen zeer grooten ghetale, 
MEYER, Woordenschat 768 [1688].  
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Overige aanhaling 
 
Vooral in de beginperiode van het WNT hadden woordenboekaanhalingen nog niet zo’n vaste 
samenstelling. Daarom verwijzen onregelmatig gevormde aanhalingen nogal eens naar 
woordenboeken die al in de allervroegste periode van het WNT werden aangehaald.  
    Onregelmatigheid van de aanhalingen werd bevorderd door de uiteenlopende plaatsen in 
het artikel waar aanhalingen konden voorkomen en door de afwijkende functie die ze daar 
konden vervullen. Achter het hek was die functie duidelijk en was de vorm van de aanhaling 
regelmatiger dan bijvoorbeeld in een etymologische toelichting aan het begin van het artikel.  
    Meestal was het tijdens ons onderzoek, ondanks allerlei onregelmatigheden en afwijkingen 
van het geëigende patroon, toch wel mogelijk woordenboekaanhalingen onder te brengen bij 
het rijtje van vier: vermelding, woordenboekcitaat , woordenboekcitaat , literair citaat. 
Maar soms lukte dat niet en kwam de aanhaling terecht bij de groep ‘overige aanhalingen’.  
    Deze term is minder vaag dan het lijkt, want in de regel valt zo’n ‘overige aanhaling’ nog 
wel te typeren als ‘vermelding plus opmerking’. Men noemt dan de bron in de redactionele 
tekst zonder eruit te citeren, en laat deze verwijzing vergezeld gaan van een opmerking. Dit 
werd vooral gedaan in de oude WNT-delen, toen men nog niet zo systematisch citeerde uit 
oude woordenboeken, maar ze wel degelijk raadpleegde.  
    Hieronder van de overige aanhalingen enkele voorbeelden met Van Winschooten: 
 
Bekaaien 
Bij WINSCHOOTEN reeds wordt ondersteld dat bekaaid het eerst is gezegd van visch die lang 
op eene kaai gelegen heeft, 
Haak (I) 
–– Nog vermeldt V. LENNEP, Zeem. Wdb. 84 een Hollander of haaksteek: „knoop dien men 
met het end van een talreep slaat om den hoek van een talie”. De bekende werken van 
WITSEN, WINSCHOOTEN en MOSSEL vermelden echter niets dergelijks. 
Mars 
–– Meer dan ééne mars voeren aan een zelfden mast is bijna overdadig, volgens 
WINSCHOOTEN kwam dit voor bij sommige Spaansche schepen;  
–– In de bet. 2). Marsgast, matroos die de wacht in de mars heeft; -klimmer, volgens 
WINSCHOOTEN hetzelfde als mastklimmer. 
Ophijschen 
a) Van de zeilen van een schip; volgens WINSCHOOTEN, Seeman, 248 inzonderheid op klein 
vaartuig, doch blijkens de aanhalingen ook in ruimer toepassing.  
 
De vijf verschillende soorten aanhalingen zijn terug te vinden in Tabel 8. De tabel vermeldt in 
de eerste kolom de auteur van de bron indien bekend, de bron zelf, en de aangehaalde 
drukken. In de tweede kolom staat het totale aantal aanhalingen. In de kolommen daarachter 
is te zien hoeveel van deze aanhalingen thuishoren bij de vermelding, het woordenboekcitaat 
, het woordenboekcitaat , het literaire citaat, en de overige aanhaling.  
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Tabel 8  Verschillende soorten aanhalingen per bron  
De bronnen zijn gerangschikt volgens jaar van eerste verwijzing. 
 
Bron 
auteur, titel, 
datering in WNT 

 totaal 
aantal aan-
halingen 

vermel-
ding 

woorden-
boekcitaat 

 

Woorden-
boekcitaat 

 

literair 
citaat 

Overige 
aanhaling 

Bron 
gebruikt 

vanaf 
Winschooten, Van, 
Seeman, 1681, z.j. 

  
1963  

 
297 

 
612 

 
10 

 
957 

 
87 

 
1869 

L. Meijers woorden- 
schat, 1669 

  
634  

 
181 

 
373 

 
32 

 
– 

 
48 

 
1872 

Nederlandtsche /  
L. Meijers woorden- 
schat, z.j. 

  
39  

 

 
2 

 
12 

 
2 

 
– 

 
23 

 
1873 

Sewel, A new dict., A  
large dictionary, A 
compleat dictionary, 
1691, 1727, 1766, z.j. 

  
 

3605  

 
 

1195 
 

 
 

1394 

 
 

40 

 
 

916 

 
 

60 

 
 

1888 

Hexham, A copious 
Enghlish and 
Netherduytsch dict., 
Het groot woordenb., 
Dictionarium,  
1648, 1658, 1660, 
1675, 1678, z.j. 

  
 
 

2990  

 
 
 

1460 

 
 
 

1210 

 
 
 

30 

 
 
 

150 

 
 
 

140 

 
 
 

1888 

Ende, C. van den,  
Le gazophylace, 
1654, 1656, 1669, 
1695, 1697,  z.j. 

  
 

675  
 

 
 

253 

 
 

268 

 
 

50 

 
 

50 

 
 

54 

 
 

1888 

Comenius, Portael, 
1658, z.j. 

  
91  

 
18 

 
6 

 
– 

 
63 

 
4 

 
1890 

Comenius, Deure / 
Janua, 1642, 1648, 
1666, 1691, z.j. 

  
1878  

 
77 

 
10 

 
– 

 
1769 

 
10 

 
1890 

Synonymia Latino-
Teutonica, c. 1640 

  
17  

 
3 

 
1 

 
10 

 
– 

 
3 

 
1891 

Porte, A. de la, Den 
nieuwen dictionaris 
oft schadt, 1659 

  
391  

 

 
184 

 
157 

 
10 

 
25 

 
15 

 
1892 

[Hofman], Nederl. 
woorden-schat, 1650 

  
446  

 
40 

 
135 

 
256 

 
5 

 
10 

 
1892 

d’Arsy, Le grand 
dict. Fr.-Fl., 1651 

  
606  

 
491 

 
60 

 
5 

 
15 

 
35 

 
1894 

Meijer, Nederl. 
woordenschat, 1663 

  
39  

 
4 

 
23 

 
9 

 
1 

 
2 

 
1899 

L. Meyers 
woordenschat, 1805 

  
233  

 
100 

 
92 

 
6 

 
– 

 
35 

 
1901 

 L. Meijers 
woordenschat, 1745 

  
8  

 
4 

 
4 

 
– 

 
– 

 
– 

 
1910 

L. Meijers 
woordenschat, 1777 

  
43  

 
12 

 
26 

 
– 

 
– 

 
5 

 
1912 

Smyters, Epitheta, 
1620 

  
378  

 
31 

 
23 

 
19 

 
301 

 
4 

 
1917 

L. Meijers 
woordenschat, 1731 

  
2  

 
– 

 
1 

 
– 

 
– 

 
1 

 
1935 

L. Meijers 
woordenschat, 1720 

  
34  

 
7 

 
20 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1947 

Meijer, Nederl.  
woorden-schat, 1654 

  
177  

 
6 

 
141 

 
21 

 
6 

 
3 

 
1947 
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Meijer, Nederl. 
woordenschat, 1658 

  
68  

 
10 

 
34 

 
18 

 
– 

 
6 

 
1947 

L. Meijers 
woordenschat, 1688 

  
28  

 
4 

 
19 

 
3 

 
2 

 
– 

 
1956 

Binnart, Biglotton 
amplificatum, 1659 

  
137  

 
15 

 
107 

 
9 

 
3 

 
3 

 
1958 

Winschooten, Van, 
Dictionarium, 1684 

  
30  

 
12 

 
12 

 
– 

 
3 

 
3 

 
1958 

Dictionario, El 
grande –, 1639 

  
16  

 
2 

 
2 

 
12 

 
– 

 
– 

 
1960 

Binnart, De Wilde, 
Biglotton ampl., 1719 

  
8  

 
2 

 
3 

 
– 

 
2 

 
1 

 
1961 

Dict. ende schat van 
dry talen, 1640 

  
2  

 
– 

 
1 

 
– 

 
– 

 
1 

 
1967 

Binnart, Biglotton 
amplificatum, 1660 

  
22  

 
6 

 
11 

 
– 

 
4 

 
1 

 
1972 

L. Meijers 
woordenschat, 1698 

  
1  

 
– 

 
1 

 
– 

 
– 

 
– 

 
1973 

Binnart, Biglotton, 
1654 

  
575  

 
278 

 
253 

 
– 

 
24 

 
20 

 
1975 

Martinez, Novum 
dictionarium, 1714 

  
1 

 
– 

 
1 

 
– 

 
– 

 
– 

 
1985 

 
Het WNT verwijst in totaal 15.137 keer naar lexicografische bronnen uit de zeventiende 
eeuw. Volgens de getallen in Tabel 8 zijn daarbij40: 
 

4694 vermeldingen, dat is 31% van het totaal  [16e eeuw 18%] 
5012 woordenboekcitaten , dat is 33% van het totaal [16e eeuw 47%] 
543   woordenboekcitaten , dat is 4% van het totaal [16e eeuw   8%] 
4297 literaire citaten, dat is 28% van het totaal  [16e eeuw 18%] 
579   overige aanhalingen, dat is 4% van het totaal  [16e eeuw   9%] 
 

Rechts van dit overzicht staan tussen vierkante haken de percentages die gelden voor de 
aanhalingen van lexicografische bronnen uit de zestiende eeuw.  
    31% van alle aanhalingen geeft niet meer dan een vermelding. In de zestiende eeuw was 
dat 18%. Kennelijk is van het vroegste materiaal toch iets intensiever gebruik gemaakt en 
werd minder vaak met een vermelding volstaan. 
    Woordenboekcitaten  vormen 33% van het totaal. Een derde deel van de aanhalingen is 
dus gegeven voor het identieke trefwoord. In de zestiende eeuw was dit 47%.      
    Woordenboekcitaten  vormen niet meer dan 4% van het totaal. In de voorgaande eeuw 
was dat twee keer zoveel, maar toch ook niet meer dan 8%. Het WNT neemt het woord 
waarvoor bewijsplaatsen worden gezocht dus bij voorkeur op in het eerste lid van de 
aanhaling.  
    De overige aanhalingen vormen samen slechts 4%, tegen 9% in de zestiende eeuw. 
Waarschijnlijk werden in de oudste bronnen de meeste interessante en vermeldenswaardige 
bijzonderheden aangetroffen. Naar zeventiende-eeuwse lexicografische bronnen werd minder 
vaak verwezen om allerlei opmerkingen te ondersteunen.  
    Literaire citaten vormen 28% van het totaal. Procentueel is dat veel, want in de voorgaande 
eeuw was het niet meer dan 18%. Het aantal literaire citaten is bijna net zo groot als het aantal 
vermeldingen, terwijl toch het streven van de WNT-redactie was literaire citaten zoveel 
mogelijk uit niet-lexicografische bronnen te halen. Oorzaak van dit opvallend hoge 
percentage zal zijn dat verschillende lexicografische bronnen uit de zeventiende eeuw heel 
geschikt materiaal boden om literaire citaten aan te ontlenen. 
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    De cijfers uit Tabel 8 zijn voor elke auteur en voor elke anonieme bron samengenomen in 
Tabel 9. Zo is te zien hoeveel van elk der vijf verschillende soorten aanhalingen auteur of 
anoniem werk aan het WNT heeft bijgedragen. Dit gegeven is zowel in getallen als in 
percentages terug te vinden. De bronnen zijn alfabetisch gerangschikt. 
 
Tabel 9  Verschillende soorten aanhalingen per auteur of anonieme bron  
 

Bron  
auteur, titel, datering in WNT                                                       

aanhalin- 
gen totaal 

Vermel-
ding 

woorden-
boekcitaat         
      

woorden-
boekcitaat         
      

Literair 
Citaat 

overige 
aanh. 

D’Arsy, Le grand dict. Fr.-Fl., 
1651  

 
606 

 
491  81% 

 
60  10% 

 
5  1% 

 
15  2% 

 
35  6% 

Binnart, Biglotton, 1654, 1659, 
1660, 1719  

 
742 

 
301  41% 

 
374  51% 

 
9  1% 

 
33  4% 

 
25  3% 

Comenius, Deure / Janua, Portael, 
1642, 1648, 1658, 1666, 1691, z.j.  

 
1969 

 
95  5% 

 
16  1% 

 
–– 

1832 
93% 

 
14  1% 

Dict. ende schat van dry talen, 
1640  

 
2 

 
–– 

 
1  5% 

 
–– 

 
–– 

 
1  5% 

Dictionario, El grande –, 1639 
 

16 2  12% 2  12% 12  76% –– –– 

Ende, C. van den, Le gazophylace , 
1654, 1656, 1669, 1695, 1697,  z.j.  

 
675 

 
253  38% 

 
268  40% 

 
50  7% 

 
50  7% 

 
54  8% 

Hexham, A copious Enghlish and 
Netherduytsch dict., Het groot 
woordenboeck, Dictionarium, 
1648, 1658, 1660, 1675, 1678, z.j. 

 
 

2990 
 

 
1460  49% 

 
1210  40% 

 
30  1% 

 
150  5% 

 
140  5% 

Martinez, Novum dictionarium, 
1714  

 
1 

 
–– 

 
1  100% 

 
–– 

 
–– 

 
–– 

Nederlandtsche woorden-schat, 
Nederlandsche woordenschat, 
L. Meijers woordenschat,  
1650, 1654, 1658, 1663, 1669, 
1688, 1698, 1720, 1731, 1745, 
1777, 1805, z.j. 

 
 
 

1752 
 

 
 

370  21% 

 
 

881  50% 

 
 

348  20% 

 
 

15  1% 

 
 

138  8% 

Porte, A. de la, Den nieuwen 
dictionaris oft schadt..., 1659  

 
391 

 
184  47% 

 
157  40% 

 
10  3% 

 
25  6% 

 
15  4% 

Sewel, A new dictionary, A large 
dictionary, A compleat dictionary, 
1691, 1727, 1766, z.j. 

 
 

3605 
 

 
1195  33% 

 
1394  39% 

 

 
40  1% 

 
916  25% 

 
60  2% 

Smyters, Epitheta, 1620 
 

 
378 

 
31  8% 

 
23  6% 

 
19  5% 

 
301  80% 

 
4  1% 

Synonymia Latino-Teutonica, 
c. 1640  

 
17 

 
3  18% 

 
1  6% 

 
10  58% 

 
–– 

 
3  18% 

Winschooten, Van, Dictionarium, 
Seeman, 1684, 1681, z.j.  

 
1993 

 
309  15% 

 
624  31% 

 
10  1% 

 
960  48% 

 
90  5% 

 
De cijfers uit Tabel 9 hebben ons heel wat te vertellen. Het grootste aantal vermeldingen – het 
zijn er 1460 – verwijst naar het werk van Hexham, dat is 31% van alle vermeldingen. Na hem 
komt Sewel met 1195 vermeldingen, 25% van het totaal. Samen leveren zij met 57% meer 
dan de helft van alle 4694 vermeldingen. Op afstand volgt d’Arsy met 491 vermeldingen.            
    Bij de woordenboekcitaten  ligt de verhouding net andersom. Het grootste aantal – 1394 
– levert nu het werk van Sewel, dat wil zeggen 28% van het totale aantal. Op hem volgt 
Hexham met 1210 woordenboekcitaten , 24% van het totaal. Samen leveren zijn met 52% 
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opnieuw meer dan de helft van alle 5012 woordenboekcitaten . Goede derde is de Woorden-
Schat waarvan de twaalf drukken samen 881 woordenboekcitaten  hebben opgebracht.  
    Het lexicografisch werk van Sewel levert 1394 woordenboekcitaten  tegenover niet meer 
dan 40 woordenboekcitaten . In de woordenboekcitaten uit Sewel staat het betreffende 
woord dus gewoonlijk in het eerste lid. Van zijn werk is bijna steeds het Nederlands-Engelse 
gedeelte aangehaald, waarin het Nederlands in de lemma’s voorop staat. 
    Sewels woordenboek was een omvangrijk werk dat veel en mooi materiaal bood, zowel 
voor woordenboekcitaten  als voor literaire citaten. Behalve afzonderlijke woorden werden 
er ook woordgroepen in vertaald en soms zinnetjes. Een voorbeeld, met het woord ‘tas’ als 
middelpunt41: 
 

TAS (M.) (stapel), a Heap, pile.  
TAS, TASCH, (F.), a Purse, scrip; bag.  
Zy draagt eene fluweele tasch op zyde, she wears a velvet purse on her side.  
Een Herders tasch, a Shepherd’s scrip.  
een Kogel-tas, a Bag for small bullets. 
Brieve-tas, a Letter-case.  
Een googhelaars tas, a Juggler’s bag.  
‘t Is een looze Tas, She is a cunning woman.  
Een lustige Tas, a Lusty woman.  

 
Op dezelfde manier gebruikte het WNT het werk van Hexham. Het groot woorden-boek. 
Gestelt in ‘t Nederduytsch, ende in ‘t Engelsch verscheen in 1648 en werd al spoedig sterk 
uitgebreid. Weer is sprake van een lijvig woordenboek met een overvloed aan materiaal, 
waarvan vooral het Nederlands-Engelse deel werd geraadpleegd. Dit leverde 1210 
woordenboekcitaten  op en niet meer dan 30 woordenboekcitaten . Een voorbeeld met het 
woord ‘hemde’ als middelpunt42:  
 

Hemde, A Shirt. 
een vrouwen Hemde, A womans Smock.  
een wollen Hemde, A wollen Shirt (...) 
een Hemdeken, A childs Shirt or Smock.  
een Hemde-maker, ofte verkooper, A Maker or a Seller of Shirts and Smocks. 
een Hemde-naeyster, A Semster of Shirts or Smocks, &c. 
Hemde-mouwekens, Shirt or Smock-sleeves, or hanging Sleeves. 
de Hemde-slippe, The edge of a Shirt or of a Smock, or the Slips.  

 
Onder de aanhalingen van lexicografische bronnen uit de zeventiende eeuw zijn weinig 
woordenboekcitaten . Het zijn er in totaal maar 543, waarvan er 348 – liefst 64% – 
afkomstig zijn uit de 12 drukken van de Woorden-Schat. Oorzaak van dit hoge percentage is 
waarschijnlijk dat het in latere WNT-jaren, toen omkeerwoordenboeken waren vervaardigd, 
veel eenvoudiger was om te citeren uit de interpretamenten van een lexicon. Op deze manier 
is ruimschoots gebruik gemaakt van de eerste druk van de Woorden-Schat uit 1650. Het 
kleine werkje leverde 256 woordenboekcitaten , dat wil zeggen 47% van het totale aantal. 
    In 1969 zijn van de Woorden-Schat 1650 de Nederlandse woorden uit de ‘verduytschinge’ 
toegankelijk gemaakt door ze eerst te ponsen in kaarten, ze vervolgens over te brengen op 
magneetband en er daarna een tweekoloms index met vindplaatsen van te vervaardigen. Een 
voor die tijd heel moderne werkwijze, die genoemde 47% tot gevolg had43.   
    Niet de bastaardwoorden uit het trefwoordenbestand zijn in dit geval aangehaald, maar 
woorden uit de verklaringen in zeventiende-eeuws Nederlands. Ter illustratie enkele lemma’s 



 31 

uit de Woorden-Schat van 1650, met daaronder de woordenboekcitaten  in de aanhalingen 
van het WNT:  
 
Woorden-Schat 1650: 
 Digressie, buyten-tree / uytspanninghe / uytweyding / uitsprong 
 Exorbitantie, uytsporigheyt / al te 
 Expireren, eyndigen / uyt-aassemen / den geest geeven 
 Interpositie, tusschen-stellinge 

Neuter, Neutraal, onzijdigh / geenderley 
 
Woordenboek der Nederlandsche Taal: 
 Uitweiding 
 || Digressie, ... uytweyding, uytsprong, Woorden-Schat [1650]. 
 Uitspoorigheid 

|| Exorbitantie, uytsporigheyt, Woorden-Schat 59 [1650].  
Uitademen 
|| Expireren, eyndigen, uyt-aassemen, den geest geeven, Woorden-Schat 60 [ed. 
Haarlem, 1650].  
Tusschenstelling (I) 
|| Interpositie, tusschen-stellinge, Woorden-Schat [ed. Haarlem, 1650]. 
Onzijdig 
MEYER'S Woordenschat, waarvan de eerste druk (zonder naam van den schrijver) is 
uitgekomen in 1650; hier staat: „neuter, neutraal, onzijdigh, geenderley.”  

 
Literaire citaten maken 28% uit van het totale aantal aanhalingen van zeventiende-eeuwse 
lexicografische bronnen. Grootste leverancier is Comenius, met 1832 literaire citaten, meestal 
uit de Janua. Op hem volgt Van Winschooten met 960 literaire citaten, vrijwel allemaal uit 
Seeman. Goede derde is Sewel met 916 literaire citaten.  
    Een klasse apart vormt Smyters met zijn Epitheta. Dat zijn bynamen oft toenamen uit 1620. 
Het werk is door het WNT in hoofdzaak gebruikt om er ruim 300 literaire citaten aan te 
ontlenen. Het heeft een bepaald opmerkelijke inhoud. Bij het trefwoord – meestal een 
substantief – worden adjectieven opgesomd waarmee het trefwoord te combineren is. Er zijn 
bovendien synoniemen toegevoegd en soms is uiteengezet wie of wat met het trefwoord is 
bedoeld. Twee fragmenten ter illustratie: 
 
 Holofernis. Tyran, hoovaerdighen, kloecken, heldt, krijghsman, ghevreesden,  

barbarischen, wreeden, furieusen, rasenden. Hy was Overveldtheer van ‘t Krijghs heyr 
des Konincx Nebucadnesars, ende in syne dronckenschap van de kloecke Iudith ter 
doot ghebracht. 

 
Letteren ofte Boeckstaven. A B.C. gheformeerde, ghedructe, gheschrevene, capitael, 
ghemeyn, ronde, loopende, staende, liggende, Corsijve, Mediane, Augustijne, 
Romeynsche, Italiaensche. 

 
 
In het WNT vinden we van Smyters’ werk velerlei aanhalingen, die niet altijd even 
gemakkelijk te klassificeren zijn, al hebben ze gewoonlijk het meest weg van literaire citaten:  
 
Retrogradeeren 
|| Vers ofte Veersken. ... retrograderende oft kreeft, SMYTERS, Epith. Z 4 rº [1620]. 
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Versnoteren 
Winter. Kouden, koudtachtighen ..., versnoterenden (fr. morfondu), luyen, gheijsden enz., 
SMYTERS, Epith. Bb 5 rº [1620]. 
Afl. — Versnotering. || Versnoteringhe. Besnotte, hanghende, koude, vuyle, druypende, 
snuffelende, SMYTERS, Epith. Z 4 rº [1620]. 
 
In de laatste kolom van Tabel 9 staan de overige aanhalingen, meestal een vermelding met 
een opmerking. Het zijn er 579, slechts 4% van het totaal. Daarvan verwijzen er 140 naar het 
werk van Hexham, dat is 24%, en 138 naar de Woorden-Schat, eveneens 24%.  
    Tabel 9 laat fraai zien waarvoor elke bron in het bijzonder is gebruikt. d’Arsy vooral voor 
vermeldingen. Binnart, Van den Ende, Hexham en De la Porte voor vermeldingen en 
woordenboekcitaten . Het werk van Comenius en dat van Smyters levert in hoofdzaak 
literaire citaten op. Sewel en Van Winschooten zijn goed voor vermeldingen, 
woordenboekcitaten  en literaire citaten. De Woorden-Schat verschaft zowel vermeldingen 
als woordenboekcitaten  en . 
 
Besluit 
 
Lexicografisch werk uit de zeventiende eeuw is in het WNT dikwijls aangehaald omdat 
primaire bronnen de gezochte bewijsplaatsen op het moment van vervaardiging niet konden 
bieden. Kwaliteit en hoedanigheid van de bronnen speelden daarbij een belangrijke rol. 
Bovendien was de beschikbaarheid van invloed, nl. het jaar waarin het WNT de bron in 
gebruik nam en het tijdstip waarop het materiaal zo was bewerkt dat het goed te hanteren was. 
    Lexicografisch werk uit de zestiende eeuw is voor het WNT een rijke bron geweest van 
vroege vindplaatsen. In die eeuw bestonden er bovendien al lexicografische bronnen van goed 
gehalte, met name de woordenboeken van Cornelis van Kiel. Van alle treffers van zestiende-
eeuws lexicografisch werk komt 44% geheel of grotendeels voor zijn rekening en van alle 
aanhalingen 48%. Dat is bijna de helft44. Het is de politiek van veel WNT-redacteuren 
geweest om van de oudere woordenboeken minstens Kiliaan aan te halen vanwege zijn gezag.  
    Lexicografische bronnen uit de zeventiende eeuw hebben eveneens een substantiële 
bijdrage geleverd aan het WNT. Hun aandeel was minder groot, omdat zij niet zoveel 
materiaal te bieden hadden van heel vroege datum. Het waren in dit geval vooral andere 
hoedanigheden van deze bronnen die bepaalden hoe vaak het WNT ernaar verwees.  
    Het WNT heeft de lexicografische bronnen uit de zeventiende eeuw 15.137 keer 
aangehaald in 11.144 treffers, tegenover die uit de zestiende eeuw 45.377 keer in 28.172 
treffers. Dat was niet meer dan ruim een derde, maar niettemin vormde het een niet te 
verwaarlozen bijdrage.  
    De meeste zeventiende-eeuwse bronnen van lexicografische aard, vooral de belangrijkste, 
werden door het WNT al in de negentiende eeuw aangehaald. Daarnaast waren er die pas in 
de twintigste eeuw de kolommen van het WNT binnenkwamen, zoals de Epitheta van 
Smyters in 1917 en de tweede druk van de  Woorden-Schat in 1947.  
    Van de aanhalingen van zeventiende-eeuwse lexicografische bronnen behoort 26% tot de 
bijzondere aanhalingen, nl. oudste aanhalingen, enige aanhalingen en enige vindplaatsen. 
Voor de zestiende eeuw was dat 52%, dus twee keer zoveel. Aangezien lexicografisch werk 
uit de zestiende eeuw drie keer zo vaak werd aangehaald, heeft dit zes keer zoveel bijzondere 
aanhalingen opgeleverd.  
    Wat betreft de verschillende soorten aanhalingen is duidelijk geworden dat zeventiende-
eeuwse lexicografische bronnen een hoger percentage hebben bijgedragen aan de minder 
belangrijke vermeldingen en een lager percentage aan de meer belangrijke overige 
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aanhalingen en woordenboekcitaten  en . Daar staat echter een hoger percentage aan 
literaire citaten tegenover.  
    Dat zeventiende-eeuwse bronnen procentueel tamelijk veel literaire citaten opleverden, is te 
danken aan enkele werken van bijzondere aard en van uitzonderlijke kwaliteit als de Janua 
van Comenius, de Epitheta van Smyters en de Seeman van Van Winschooten.  
    Letten we alleen op het aantal aanhalingen, dan zijn de belangrijkste bijdragen geleverd 
door de omvangrijke woordenboeken van Sewel en Hexham, die veel nieuw materiaal boden 
in Nederlandstalige ingangen. Bovendien door verschillende drukken van de Woorden-Schat 
en het werk van Comenius, wiens Janua heel wat literaire citaten opleverde. 
 
De resultaten die hier zijn gegeven en het onderzoek dat hier is beschreven, zouden vollediger 
zijn geweest als wij hadden kunnen beschikken over een verbeterd en verrijkt digitaal WNT 
met uniforme bronverwijzingen compleet met jaartal. Binnenkort is het WNT op internet te 
raadplegen. Het is te hopen dat de voorgenomen verbeteringen en verrijkingen volledig te 
realiseren zullen zijn. Ook waar het lexicografisch materiaal betreft uit zestiende en 
zeventiende eeuw.  
 
 
 
 
*Met dank aan Marijke Mooijaart, die deze bijdrage van kritische kanttekeningen heeft willen 
voorzien. 
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18Dit laatste was mogelijk op grond van vroegere onderzoeksresultaten. Zie ‘Het WNT en Meijers 
Woordenschat’, Trefwoord 2002. 
19 Statistisch gezien geeft alleen een steekproef van voldoende omvang betrouwbare resultaten. Het percentage 
dient samen te hangen met de omvang van het te onderzoeken materiaal. 
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Meijers Woordenschat’, Trefwoord 2002. Zoiets is echter bij een onderzoek van groter omvang ondoenlijk. Hoe 
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