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Ter inleiding: vertaalde bewerkingen van woordenboeken in de zestiende eeuw 
 
Vroeger gebeurde het meer dat woordenboeken uit een taal in een andere taal werden 
overgezet of bewerkt. Zo is de Nederlands-Frans-Latijnse Thesaurus Theutoniæ Linguæ, door 
Christoffel Plantijn in 1573 uitgegeven, voor het grootste deel een Nederlandse bewerking van 
het Duits-Latijnse woordenboek Die Teütsch Spraach (Zürich 1561) van de Zwitser Josua 
Maaler en van het Frans-Latijnse Dictionaire Francoislatin (Parijs 1564) van Jean Thierry, en 
steunde niet alleen het Dictionarium Germanicolatinum (Antwerpen 1556) van Petrus 
Dasypodius, maar ook het gelijknamige woordenboek, in hetzelfde jaar in Antwerpen 
verschenen, van Joannes Berckelaer uit ‘s-Hertogenbosch, op het Dictionarium Germanico-
latinum (Straatsburg 1537) van de Elzasser Petrus Dasypodius (zie Trefwoord 10, 1995, pp. 
112-114). Die Nederlandse lexicografen vertaalden het Frans of Duits dan in het Nederlands. 
 
 In het bijzonder de Antwerpse drukker en uitgever Christoffel Plantijn liet zijn medewerkers 
uitvoerige woordenboeken bewerken uit de school van Robert Estienne, die als humanist eerst 
een lijvig Latijns Dictionarium seu Latinae linguae Thesaurus (1531 en 1536) had uitgegeven 
met alleen de Franse vertaling van enige moeilijke woorden (waarvoor hij zich in zijn voorrede 
nog verontschuldigde), dat hij daarna bewerkte tot tweetalige woordenboeken, Dictionarium 
Latinogallicum (1538) en Dictionaire Francois-Latin (1539). Plantijn wilde, naar het voorbeeld 
van Estienne voor het Frans, de eerste uitvoerige Nederlandse woordenboeken uitgeven en gaf 
daarom woordenboeken van Estienne of bewerkingen ervan (door Jean Thierry en indirect, via 
de Duitse bewerkingen van Joannes Frisius, ook door Josua Maaler) aan zijn medewerkers, 
van wie Cornelis Kiliaan er een was. Deze laatste begon zo met vertaalwerk in opdracht van zijn 
werkgever, o.a. voor het Dictionarium Tetraglotton, maar gaandeweg werkte hij zelfstandiger en 
verbeterde hij zijn lexicografische methode, vooral door ook niet-lexicografische bronnen te 
gebruiken en door de Nederlandse woorden te verklaren, eerst door vergelijking met andere 
talen, daarna ook met etymologie (Claes 1988-1989). 
 
 Ook nog in de zeventiende en de achttiende eeuw zijn Frans-Latijnse en Latijns-Franse 
woordenboeken in het Nederlands vertaald en bewerkt. 
 
 
[153] Pater François Pomey, zijn woordenboeken en bewerkingen ervan 
 
François Pomey, in 1618 geboren in Pernes-les-Fontaines (Vaucluse), trad in 1636 in de 
jezuïetenorde en was achttien jaar lang leraar en studieprefect aan het jezuïetencollege in Lyon, 



waar hij in 1673 overleed. Hij schreef verscheidene godsdienstige en ook spraakkunstige 
werken, o.a. over Latijnse en Franse partikels, en een boek over Griekse en Latijnse 
mythologie, in het Nederlands vertaald onder de titel Pantheum Mythicum of verdichte historie 
der Goden en Godinnen door G. Kempher, ‘conrector der Latynsche schoolen te Alcmaar  
(Amsterdam, Antoni Waldorp, Boekverkooper op ‘t Rokkin, 1739). 
 
 Het bekendste werk van Pomey is zijn Dictionnaire Royal des Langues Françoise et Latine, 
enrichi des termes des arts de l’une et de l’autre langue, comme aussi des noms propres de 
tous les Pays, ViIles, Rivières, etc. De eerste druk ervan verscheen in Lyon in 1664. De tweede 
druk uit 1671 telde 1006 + 60 bladzijden, de vijfde uit 1684 1024 + 63 pp. In 1707 verscheen er 
ook een druk van in Brussel, bij Josse de Griek, met 1038 pp. Het woordenboek werd onder de 
titel Le Grand Dictionnaire Royal ook tot een drietalig woordenboek, met Duits erbij, bewerkt, 
waarvan de eerste druk in 1700 in Frankfurt verscheen, in twee delen, Frans-Latijn-Duits en 
Latijn-Duits-Frans. Een beknopter Latijns-Duits hand- of schoolwoordenboek verscheen in 1775 
in Würzburg. 
 
 In 1717 zag een Nederlands-Latijnse bewerking ervan het licht onder de titel Novum 
Dictionarium Belgico-Latinum, ex optimis authorum monumentis, et præsertim è Dictionario 
regio R. P. Francisci Pomey concinnatum (Maastricht, Lambertus Bertus, 18 + 752 + 120 pp.). 
Latere drukken ervan verschenen in 1728 (Maastricht, Lambertus Bertus), 1739, 1753, ca. 
1764, 1769, 1776, ca. 1780, 1795, deze alle in Maastricht bij J. Lekens, in 1741 in Antwerpen bij 
H. Verdussen, in 1752 in Antwerpen bij M. Verdussen, ca. 1760, in 1769 en 1777 in Antwerpen 
bij Joannes Hieronymus Verdussen en ca. 1762 in Antwerpen bij J. Grange. 
 
 In de druk van 1769, in mijn bezit, staat eerst een opdracht van uitgever Joannes 
Hieronymus Verdussen aan de magistraten en de raad van de stad Antwerpen, gevolgd door 
een ‘Voorberigt tot den leézer , waarin hij o.a. spreekt over de opgenomen ‘keurlijkste Phrases 
uyt den Koninglijken Dictionarium van POMEY , en dat op de volgende opmerkelijke wijze 
eindigt: ‘N.B. Een ider dient te weéten, dat dit WOÓRDENBOEK, op andere plaetsen 
naegedrukt of geconterfeyt word, waer in ontallyke fauten en mislagen begaen zyn, dus zyn’ er 
geene die voór de waere erkent worden dan de geéne die gedrukt zyn by JOANNES 
HIERONYMUS VERDUSSEN, Boekdrukker ende verkooper, tot ANTWERPEN. ’ 
 
 Volgens het ‘Voorberigt’  van Verdussen hebben ‘eenige vermaerde Leermeesters der 
Latynsche Taele […], doór hunnen onvermoeyden iver, dit Nieuw en volkoómen woórdenboek 
in ‘t licht [...] gebragt en uyt de alderbeste schryvers verrykt met meer als vyfduyzend Neder- 
[154] duytse Woorden en Spreukwyzen, welke doorgaens in BINNAERT en andere van deéze 
soort van Dictionaria niet te vinden en zyn ’. De hier genoemde Martin Binnart, afkomstig van 
Eisenach, was in het begin van de zeventiende eeuw eerst corrector bij Plantijn-Moretus en 
vanaf ca. 1635 boekhandelaar in Antwerpen. Zijn Dictionarium Teutonico-Latinum (ca. 1620-
1625), naar het model van dat van Kiliaan opgevat, werd tot het midden van de achttiende eeuw 
minstens twaalfmaal in Amsterdam, eenmaal in Utrecht en achtmaal in Antwerpen 
heruitgegeven, dikwijls anoniem en soms met de titel Biglotton (amplificatum) (Claes 1972: 270-



272; Claes-Bakema 1995: nrs. 1739-1748). De door Verdussen uitgegeven bewerking van 
Pomeys Novum Dictionarium is eveneens naar het model van dat van Kiliaan opgevat, met 
bijvoorbeeld een koppelteken tussen de leden van een samenstelling (bed-vulsel, weg-gaen)  
en met alle afleidingen (met on, ont enz.) en samenstellingen (met achter, af enz.) samenge-
bracht bij het eerste lid ervan. Verdussen en Binnart nemen beiden, ook net zoals Kiliaan, een 
Appendix van vreemde woorden op. 
 
 In 1819 verscheen in Mechelen bij P.J. Hanicq nog een andere bewerking van dat 
woordenboek van Pomey, ook met diens auteursnaam en onder de titel Nieuw Nederduytsch-
Latijnsch woordenboek (XXXVI, 783, 23 pp.). 
 
 Pomey had ook nog een ander Latijns woordenboek samengesteld, beknopter en met een 
zakelijke indeling, onder de titel Indiculus universalis, Rerum fere omnium quae in mundo sunt 
(Lyon 1667, 276 pp.). Van dit woordenboekje, dat ook in het Frans en het Duits bewerkt werd, 
verschenen twee Latijns-Frans-Nederlandse bewerkingen, onder dezelfde titel en met François 
Pomey S.J. als auteursnaam, in 1689 bij F. Halma in Utrecht (400 pp.) en in 1703 bij H. 
Desbordes in Amsterdam (430 pp.). 
 
 
Pater Guy Tachard, zijn woordenboeken en bewerkingen ervan 
 
Guy Tachard, in 1651 in Angoulême geboren, trad in 1668 in de jezuïetenorde en was enige 
jaren leraar. Omstreeks 1680 vertrok hij naar Zuid-Amerika, waar hij bijna vier jaar bleef. In 
1685 reisde hij met de Franse gezant naar Siam. Na zijn terugkeer in 1686 schreef hij een 
reisverhaal daarover, dat ook in het Nederlands werd vertaald en uitgegeven. Vervolgens werd 
hij tolk van de Siamese ambassadeurs bij Lodewijk XIV en bij de paus. Van 1687 tot 1689 was 
hij weer in Siam en in 1690 ging hij naar India, Siam, Pondichéry en Bengalen, waar hij in 1712 
overleed. 

 
Tussen al die activiteiten door speelde Tachart het klaar om in 1687 een Dictionarium novum 

Latino-Gallicum, ex præcipuis linguæ Latinæ scriptoribus concinnatum (Parijs, 1160 pp.) te 
publiceren en in 1689 een bijna even omvangrijke Dictionnaire nouveau François-Latin. 
Eigenlijk waren deze woordenboeken het werk van een groep jezuïeten en had Tachard als 
mede- [155] werkers de paters Bouhours, Gaudin, Commire en Villemon (Sommervogel 1890-
1900 I, kol. 1908). 
  
 De eerste bewerking van het Latijns-Franse woordenboek van Tachard in het Nederlands is 
het Dictionarium Latino-Belgicum, in quo voces, verba, atque elegantiæ exquisitissimæ, 
optimorum scriptorum fide traduntur, opus ad utramque linguam intelligendam utilissimum. Curâ 
ac studio B.H. & S.H. (Dordrecht, Theodorus Goris/Petrus Vander Slaart, 1699, 2 dln., 472 + 
456 pp.). In hun ‘Woord vooraf’ zeggen ‘de drukkers aan den lezer  dat ze: 
 

… de Nederduitsche Wereld hier ten besten [geven] het voortreffelijk Woordboek, dat de 
geleerde Jezuijt Tachart, tot gebruik van de kinderen van Vrankrijk heeft gemaakt, in plaats 



van Fransch, nevens het Latijn Neêrduitsch sprekende, met verscheide woorden 
vermeerderd, en in velen verbeterd. Deze overzetting is gedaan van Mr. B.Jaques; en Mr. S. 
Hannot heeft zig tot den arbeid gezet om vele Latijnsche woorden hier by te voegen, 
mitsgaders van alle de woor- [156] den en spreekwijzen af te schrijven, op een rang en wijze, 
ons zoo gemakkelijk, dat wy in staat zijn, om eerstdaags dit selve Woordboek, met het 
Neêrduitsch voor, als een tweede deel, in ‘t ligt te geven, gelijk wy onze pers daar toe reeds 
vaardig maken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titelpagina van het besproken werk 
 



Zo komen we in dit Woord vooraf de juiste naam en de eigen taak van de twee bewerkers te 
weten. Verder schrijft David van Hoogstraten, medewerker aan het hier aangekondigde tweede, 
Nederlands-Latijnse deel, in 1704 verschenen, in het Woord vooraf daarop, ook nog over ‘het 
eerste stuk, waer aen de Rotterdamsche Advokaten B. Jaques en S. Hannot lange jaren 
geblokt hadden ’. 
 

Dat Nederlands-Latijnse deel draagt de titel Nieuw Woordenboek der Nederlantsche en 
Latynsche Tale, Waer in de woorden en spreekwyzen der eerste tale, naer hunne verscheide 
beteekenissen en kracht, door de laetste naeukeurig verclaert en opgeheldert worden. De taak 
van de bewerkers wordt op het titelblad als volgt aangegeven: ‘Alles getrokken uit het gebruik, 
en de beste Schrijvers door S. HANNOT Rechtsgeleerden  en ‘Vervolgens overzien, van veele 
misstellingen en andere vlekken gezuivert, ook met veele woorden en spreekwyzen merkelyk 
vermeerdert door D. VAN HOOGSTRATEN M.D’. Dit woordenboek werd uitgegeven te 
Amsterdam door Hendrik Boom, de weduwe van Dirk Boom, en François Halma, en te 
Dordrecht door Dirk Goris, boekverkopers. 

 
In zijn Woord vooraf ‘aen den lezer ’ geeft Van Hoogstraten uitvoerig de reden aan waarom 

dit boekdeel zo lang op zich heeft laten wachten: 
 

... dewyl het werk lang voltoit en afgeschreven, in handen was van iemant, die het niet wist 
aen den dag te brengen, tot groot misnoegen en verdriet des Opstellers, die zynen arbeidt, 
daer hy zes jaren aen besteedt hadt, der vergetelheit zag toegedoemt, tot dat het na verloop 
van zoo veele jaren herwaert wierdt overgezonden, en my gevergt het te doorzien, en ‘er 
over te oordeelen ’. 

 
Toen vond Van Hoogstraten er ‘zulk een onmatig beslag, en menigte van woorden en 
spreekwyzen, zonder grondt, zonder keure en overleg by een gehaelt, dat deze vrucht my onryp 
en den dag onwerdich scheen, en ik des gevraegt ernstig het uitgeven afried . Daarop echter 
smeekten de ‘brave Boekverkoopers ’ Henrik Boom, François Halma en Dirk Goris hem ‘eenige 
uren, my overschietende van myn beroep, en byzondere letteroeffeningen’ , te besteden ‘tot 
voordeel van het gemeen en byzonder van onze Amsterdamsche Jeugt, lang verlegen om zulk 
een gerief, by gebrek van goede woordenboeken ’. Zo heeft men hem tot werk aan dat 
woordenboek bewogen, al was hij er eerst helemaal niet toe genegen. Hij kreeg ook een brief 
van ‘Mr. Hannot, een mijner oude vrienden, onlangs uit het leven gescheiden’ , die zich erover 
verheugde dat zijn werk, ‘tot nog toe zoo schendig verwaerloost, in myne [157] handen geraekt 
was’  en verzocht ‘dat ik den woesten mengelklomp wilde in orde en te recht brengen ’. 
 

Het woordenboek van Samuel Hannot en David van Hoogstraten werd tot 1771 nog zesmaal 
opnieuw uitgegeven, met op het titelblad de vermelding ‘eerst opgesteld door S. Hannot, 
naderhand vermeerderd door D. van Hoogstraten ’ en met in 1771 daarbij ook nog de 
toevoeging ‘en nu met nieuwe vermeerderingen en verbeteringen uitgegeeven door H. 
Verheyk ’. 

 
 



Intussen was in 1704 van dit woordenboek ook een Latijns-Nederlandse tegenhanger 
verschenen: Lexicon Latino-Belgicum Novum, olim idiomate Gallico publicatum a P. Guidone 
Tachard, nunc Belgicæ consuetudini communicatum [...] accurante Samuele Pitisco1 

(Amsterdam, F. Halma, 2 dln., 42 + 660 + 683 + 13 pp.). In zijn voorrede hierop vermeldt 
Pitiscus een groot aantal Latijnse woordenboeken. Het volledigste en degelijkste noemt hij dat 
van ‘Reverendus pater Guido Tachard’ , waarvan de drukker Franciscus Halma hem enige in het 
Nederlands (‘in sermonem Belgicum’) vertaalde bladzijden voorlegde om ze na te zien en te 
verbeteren (Pitiscus heeft het daarbij vooral over fouten in het Latijn). Het valt hierbij op dat hij 
helemaal niet spreekt over het vijf jaar oudere woordenboek van Jaques en Hannot, toch ook 
een bewerking van dat van Tachard, maar wel bij een andere uitgever verschenen. 

 
In het voorwerk van het woordenboek van Pitiscus staat een gedicht van de grammaticus 

Arnold Moonen, opgedragen aan ‘Samuel Pitiskus, Rector der Hieronymiaanse Schoole te 
Utregt . Voor de uitgave van 1725 heeft Pitiscus zelf een ‘tweede voor-berecht’  geschreven, 
gedateerd 1724, ‘in ‘t LXXXVIII [88ste!] jaer mynes ouderdoms ’. Het woordenboek draagt in de 
uitgaven van 1725 en 1729 op het titelblad nog de namen van Tachard en Pitiscus, maar in de 
uitgaven van 1738, 1754 en 1771 die van Samuel Pitiscus en Arn Henr. Westerhovius. 
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* Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Trefwoord 13, 1998-1999, pp. 152 - 157. De originele 

paginanummering staat tussen [      ]. 
 

1 Doordat de naam Guido Tachard op het titelblad even groot als en boven de naam Samuel Pitiscus 
staat, is dit woordenboek in sommige bibliotheken onder de naam Tachard gecatalogiseerd en heb ik de 
oudste uitgaven ervan in mijn Bibliography of Netherlandic Dictionaries ten onrechte onder die naam 
opgenomen (1980, nr. 2187, vgl. Pitiscus, nr. 2168). 
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