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B. T. Sue Atkins en Michael Rundell, The Oxford Guide to Practical Lexicography, Oxford: Oxford

University Press, 2008. 540 pp. ISBN 978-0-19-927771-1.

Van tijd tot tijd denk je eraan, en Gerard (Cornelis van het) Reve heeft er een groot deel van zijn leven

naar uitgekeken: een boek waar alles in staat en dat alle andere boeken overbodig maakt. Die

gedachte drong zich een en andermaal bij m ij op tijdens het lezen van het hier besproken boek. Dat

was ook niet verwonderlijk, want hier zijn twee woordenboekenmakers aan het woord die alle ins en

outs van het vak kennen: Sue Atkins als auteur van een aantal tweetalige woordenboeken (Engels –

Frans), als onvermoeibare motor in het organiseren van grote, publiekelijk toegankelijke tekstcorpora,

maar ook als degene die steeds weer nieuwsgierige vragen stelde aan mensen van buiten de

lexicografie, taalkundigen en computerdeskundigen, waardoor waardevolle instrumenten als FrameNet

(zie Fontenelle 2003) en de Sketch Engine (zie Kilgarriff e.a. 2004) tot stand kwamen; Michael Rundell

als medewerker aan een aantal vernieuwende projecten op het terrein van de Engelse learners’

dictionaries en sinds een aantal jaren als auteur van de MEDAL; en beiden als inspirerende docenten

van de Lexmasterclass die al zoveel lexicografen vernieuwende inzichten en frisse moed hebben

opgeleverd.

Het boek wordt uitdrukkelijk aangekondigd als een praktische gids. Het gaat over wat lexicografen in

de praktijk doen en waarom ze dat zo doen. Daarbij speelt theorie een belangrijke rol. Alles wat

lexicografen doen zou op degelijke theoretische fundamenten moeten rusten, dat wel. Maar dat

betekent niet dat er zoiets bestaat als een ‘lexicografische theorie’. Het schrijven van een woordenboek

blijft tenslotte ‘art and craft’ zoals dat zo mooi is uitgedrukt in de ondertitel van het handboek van

Landau (2001). Voor die theoretische achtergrond wordt o.a. verwezen naar het bijna tegelijkertijd

verschenen boek Practical Lexicography. A Reader, een verzameling van 23 reeds eerder verschenen

artikelen en teksten (zie Fontenelle 2008).

Het boek volgt de bekende drieslag die geldt voor het maken van woordenboeken: het verzamelen van

het materiaal (‘Pre-lexicography’, hoofdstukken 2 – 7), het beschrijven daarvan (‘Analysing the data’,

hoofdstukken 8 – 9) en de presentatie (‘Compiling the entry’, hoofdstukken 10 – 12). Ieder hoofdstuk

wordt vooraf gegaan door een duidelijke inleiding en een overzicht van de behandelde onderwerpen,

en afgesloten met een aantal opdrachten en een lijst met aanbevolen literatuur. Waar dat voor een

goed begrip nodig is, wordt ook de nodige aandacht besteed aan meer theoretische aspecten, zoals

bijvoorbeeld in de netelige kwesties rond het onderscheiden van woordbetekenissen, waarbij wordt

ingegaan op klassieke definitietypen, prototype theorie, aspecten van lexicale semantiek enz.

(hoofdstuk 8). Maar elke keer wordt gekeken naar wat de lexicografische relevantie van een en ander

is. Zo wordt op p. 293 – 294 verwezen naar Lexical Network Theory, Frame Semantics, Generative

Lexicon en Lexical Priming, maar daar wordt dan meteen aan toegevoegd: “Learning about these

ideas won’t necessarily make the process of identifying word senses any easier, but you will tackle the

job with greater confidence if you understand the underlying systems, and you will be better equipped

to make good judgments in the more marginal, less clear-cut cases.” 

Door het hele boek staan ook blauwe pijltjes met praktische suggesties. Zo wordt op p. 324 de vraag

gesteld wat als lemmawoord moet gelden, bijvoorbeeld als het gaat om tegenwoordige of voltooide

deelwoorden die ook gebruikt kunnen worden als bijvoeglijke naamwoorden zoals surprised, broken,

amazing, disturbing. Gezegd wordt dan: “if it works with a modifier, such as very or absolutely, make it

a headword.” Na een opsomming van eigenschappen die onderscheidend zijn tussen idiomatische

uitdrukkingen en collocaties wordt als commentaar gegeven (p. 360): “Admittedly, that list of ‘properties

of phrases to be considered idioms’ is hardly scientific or objective, but as a rule of thumb it has worked

for many lexicographic teams.” Of er wordt op gewezen dat bepaalde onderscheidingen echt in de

database gemaakt moeten worden omdat bepaalde gebruikers, met name niet-moedertaalsprekers het

woord anders onmogelijk juist kunnen gebruiken (p. 359).

De vele voorbeelden die in ieder hoofdstuk worden gegeven komen uit zeer diverse bronnen. Het gaat

van de veel besproken learners’ dictionaries, via welbekende een- of tweetalige woordenboeken, tot en

met m inder gebruikte werken als de Encarta World English Dictionary of de Longman Dictionary of

English Language and Culture.

De auteurs hebben kennelijk plezier gehad in het schrijven, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de volgende

passage (p. 309): “Following the terrorist attacks on New York City in September 2001, there was a

vogue among politicians and commentators for the word existential. This doesn’t reflect a sudden
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interest in Kierkegaard or Sartre – rather, the word is used in expressions like [volgen enkele

voorbeelden].”

Kortom, een prima boek. En als er dan toch een kritische noot moet zijn, dan betreft die een enkel

aspect van de afwerking van het geheel. Hierbij denk ik aan de lijst met afkortingen op pp. xi – xii,

waarin bijvoorbeeld INI en DNI (gebruikt in hoofdstuk 9) ontbreken, en aan de overigens zeer complete

index (pp. 531 – 540) waarin ik tevergeefs zocht naar de term ‘semantic prosody’ die voorkomt in

datzelfde hoofdstuk. Voor het overige: chapeau!

Paul Bogaards
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