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In 1777 bezorgde Gerard van Hasselt (1751-1825) een herdruk van Kiliaans 
Etymologicum Teutonicae linguae sive Dictionarium Teutonico-latinum2 (kortweg 
Etymologicum, ofwel ‘Kiliaan’). De door Van Hasselt bezorgde heruitgave is lange 
tijd de toonaangevende (want de enige toegankelijke) lexicologische ‘Kiliaan’-bron 
geweest voor gezaghebbende naslagwerken als het Woordenboek der 
Nederlandsche Taal (WNT) en het Middelnederlandsch Woordenboek (MNW). Tot in 
1942 komen de bewijsplaatsen uit ‘Kiliaan' in het WNT dan ook uit Van Hasselts 
editie van 1777, pas daarna werd de originele Etymologicum-uitgave van 1599 
geciteerd.3 

 
Wie was die -- in taalkundige kringen toch tamelijk onbekend gebleven -- bewerker 
van het 1777-Etymologicum, en: wat levert een vergelijking van beide 
Etymologicum-edities op? 
 

                                                 
* Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Trefwoord 11, 1996, p. 70-75. De paginanummering van het 
origineel wordt tussen [  ] weergegeven. 
 
1 Dit artikel is een vertaalde en bewerkte versie van ‘Gerard van Hasselt (1751-1825) and the 
republication of Kiliaans Etymologicum in 1777’, in: R. de Bonth & J. Noordegraaf (eds.), History of 
linguistics in the Low Countries: the 18th century (Stichting Neerlandistiek VU/Nodus Publikationen, 
Amsterdam/Münster 1995). 
2 Cornelius Kilianus/Cornelis Kiliaan (1528-1607) was als corrector in dienst van de Antwerpse 
drukker Christoffel Plantijn. In Kiliaans Etymologicum Teutonicae linguae sive Dictionarium 
Teutonico-latinum staat de etymologie van de woorden centraal. Het Etymologicum verscheen in 
1599 als de derde uitgave van het eerdere Dictionarium Teutonico-latinum van 1574, dat in 1588 
werd gevolgd door een meer uitgebreide tweede druk. 
3 In 1972 kwam de originele versie voor een veel groter publiek binnen handbereik. In dat jaar 
namelijk verscheen een reprint: Kiliaans Etymologicum van 1599, opnieuw uitgegeven met een 
inleiding van dr. F. Claes, S.J. (Mouton, 's-Gravenhage 1971) (deel 3 in de reeks ‘Oude Nederlandse 
woordenboeken’, opnieuw uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Instituut voor Nederlandse 
Lexicologie onder red. van F. de Tollenaere en G. de Smet). Helaas is thans ook deze reprint nog 
slechts antiquarisch te bemachtigen. 



 
 
 
[71] 
Biografisch 
 
Gerard van Hasselt, geboren te Arnhem op 27 augustus 1751, stamt uit een 
uitgesproken rechtsgeleerd en militair geslacht.4 Grootvader Jacob van Hasselt was 
majoor der infanterie; Johan Jacob, Gerards vader, was advocaat ‘voor den Hove 
van Gelderland’ en auditeur-militair (dat wil zeggen aanklager bij het militair 
gerechtshof te Arnhem). Van Hasselt sr. was daarnaast schrijver van onder andere 
rechtsgeleerde en krijgsraadverhandelingen. 
 
Gerard was de jongste in het gezin van Johan Jacob van Hasselt en Maria Elisabeth 
Bouricius.5 Op 27 september 1767 werd hij ingeschreven aan de Illustre School te 
Deventer; in 1773 deed hij zijn intrede in de Utrechtse universitaire wereld en al in 
                                                 
4 In het Gemeentearchief te Zutphen berust het archief van de familievereniging Van Hasselt. Door 
W. Wijnaendts van Resandt werd de Geschiedenis en genealogie van het Cleefs-Zutphens geslacht 
Van Hasselt van 1530-1963 samengesteld. Deze uitgave (1963), opgesteld in opdracht van de 
familievereniging, is niet in de handel. In dit werk beschrijft Wijnaendts van Resandt hoe de 
‘Nederlandse stamvader’ van het geslacht Van Hasselt, ene Johan, zich vanuit het Duitse Cleef in 
1663 te Zutphen vestigde. Wijnaendts (1963:12): ‘Te Zutphen werd al dadelijk de traditie van 
magistraats-familie, als te Cleef, voortgezet en een lange rij Van Hasselts verschijnt van dan af, 
zowel in de regering van de stad van inwoning, als in die van provincie en gemenebest.’ 
5 A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, 21 dln. (J.J. van Brederode, 
Haarlem 1852-1878), dl. VIII, p. 266. 



hetzelfde jaar, op 24 juni 1773, promoveerde hij op het proefschrift De carnifice 
(‘Over de scherprechter’).6 

 
Als jurist keerde Gerard van Hasselt terug naar zijn geboortestad Arnhem om zich 
daar als advocaat te vestigen. Via verschillende betrekkingen beklom hij de 
maatschappelijke ladder; de kroon op zijn carrière werd gevormd door zijn 
benoeming tot burgemeester van Arnhem in 1789. Daarnaast vertegenwoordigde hij 
Gelderland in de Staten-Generaal in 1790 en in 1794. 
 
Willem V, die Van Hasselts gehechtheid aan het huis van Oranje kende, benoemde 
hem in 1793 tot historieschrijver. Deze eervolle benoeming had Van Hasselt 
overigens ook te danken aan de vele historische geschriften die in de jaren ervoor 
van zijn hand waren verschenen. 
 
Ook in het genootschappelijk leven was Van Hasselt actief: na zijn lidmaatschap in 
1777 van het Utrechtse genootschap ‘Besteedt den tijd, met konst en vlyt’ werd de 
Arnhemse burgervader in 1792 gekozen tot Directeur van het pas opgerichte 
Arnhemse natuur- en letterkundig genootschap Prodesse Conamur.7 Een andere 
mijlpaal vormde het lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde te Leiden in 1793. 
 
In 1795 keerde het tij voor de politieke loopbaan van Gerard van Hasselt. Als gevolg 
van de Franse revolutie kwam er een einde aan het stadhouderschap van Willem V. 
Er werden nieuwe bestuurders benoemd. Ook Van Hasselt werd slachtoffer van de 
politieke ontwikkelingen: hij werd in 1795 uit al zijn ambten ontslagen en bleef 
eigenlijk vanaf dat moment -- met een onderbreking van 1802 tot 1810 -- tot aan zijn 
dood ambteloos. Vanaf 1810 trok Van Hasselt zich terug op huize Daalhuizen bij 
Velp; hij overleed daar op 16 december 1825. 
 
 
Gerard van Hasselt was, naast rechtsgeleerde, een hoogst verdienstelijk oudheid- 
en geschiedkenner en een veelzijdig schrijver. Hij verzamelde allerlei stukken en 
aantekeningen over (in het bijzonder de Gelderse) historie, zeden en gewoonten en 
gaf [72] veel daarvan in boekvorm uit. Van zijn hand verscheen ook Over de eerste 
vaderlandsche klugtspelen (1780). 
 
Van Hasselt liet een uitgebreide schriftelijke nalatenschap na; ruim 150 banden telde 
zijn oorspronkelijke verzameling van aantekeningen over taalkunde (zoals het 
Volledig Woordenboek der Geldersche taal; een manuscript in negen delen)8, over 
                                                 
6 Volgens het Album Studiosorum Academie Rheno-Traiectinae MDCXXXVI-MDCCCLXXXVI, 
(Ultraiecti, Apud J.L. Beijers et J. van Boekhoven, MDCCCLXXXVI) (zie aldaar, kolom 168) werd 
Gerard van Hasselt ingeschreven onder rector Johannes Hendrik Voorda. Van Hasselts promotor 
was echter de rechtsgeleerde Pieter Bondam (1727-1800). 
7 De geschiedenis van ‘Prodesse’ wordt uitvoerig beschreven in Arnhems Historisch Genootschap 
Prodesse Conamur 1792-1992 onder red. van A.G. Schulte (Walburg Pers, Zutphen 1992). Een 
hoofdstuk (pp. 175-186) van de hand van C.J.M. Schulte-Van Wersch is gewijd aan Gerard van 
Hasselt. 
8 Tot op heden is mijn speurtocht om dit manuscript boven water te halen zonder resultaat gebleven. 
In een veilingcatalogus van Is. An. Nijhoff & Zoon, in 1861, werd Van Hasselts ‘Volledig 
Woordenboek der Geldersche taal, [manuscript] in 9 deelen, houdende te zamen meer dan 4490 
bladen [...]' voor het laatst gesignaleerd; wie de (eventuele) koper is of waar het boek anderszins is 
beland is mij onbekend. Mijn zoektocht gaat voort; ik houd mij zeer aanbevolen voor 
signalen/suggesties uit lexicologische kring! 



geschiedenis, genealogie, heraldiek, rechtspraak, etc. Een deel van de folianten 
ging verloren; van wat resteerde, berust een deel bij de Openbare Bibliotheek te 
Arnhem, een ander deel bevindt zich in het Rijksarchief Gelderland. 
 
Van Hasselts belangstelling voor de taalkunde blijkt niet alleen uit zijn 
aantekeningen in de nagelaten manuscripten, ook in zijn Arnhemsche Oudheden en 
Geldersch Maandwerk zijn veel opmerkingen van dien aard te vinden. Maar de 
meest tastbare blijk van taalkundige -- en meer in het bijzonder lexicologische -- 
betrokkenheid vinden we in Van Hasselts heruitgave van Kiliaans Etymologicum. 
 
 
Vergelijking van de Etymologicum-edities van 1599 en 1777 
 
Voetnoten 
Op één punt wijkt de heruitgave van Van Hasselt in ieder geval sterk af van de 
originele ‘Kiliaan’. Het titelblad in de 1777-editie geeft het al aan: ‘Curante Gerardo 
Hasselto Arnhemiensi. Qui et suas adnotationes adiecit’ (cursivering van mij, TR). 
Gerard van Hasselt heeft de 1777-editie voorzien van voetnoten waarin hij, aan de 
hand van verwijzingen naar en citaten uit andere bronnen, woorden uit Kiliaans 
Etymologicum staaft. Van Hasselt was echter bepaald zuinig met het verstrekken 
van gegevens over door hem geraadpleegde werken. Hij beperkte zich in de 
voetnoten veelal tot het noemen van auteursnamen, en áls er al een werk wordt 
genoemd dan gebeurt dat vaak nog met behulp van afkortingen: ‘Van Hasselts 
onnauwkeurige werkwijze maakt het ons vrijwel onmogelijk al zijn verwijzingen een 
voor een na te gaan’, zo luidt het oordeel van Claes.9 

 
In een onderzoek10 heb ik de bronnen nagetrokken die vermeld zijn in de voetnoten 
onder de letter ‘L’ in de 1777-editie van het Etymologicum. Mijn bevindingen -- het 
voert te ver om deze hier uitputtend te bespreken -- vormen een aanvulling op een 
lijst van door Claes in 1974 getraceerde bronnen en onderschrijven zijn conclusies 
met betrekking tot de soorten bronnen. Uit de bronvermeldingen in de voetnoten 
onder ‘L’ van de Etymologicum-editie 1777 blijkt dat Gerard van Hasselt een grote 
voorkeur aan de dag legde voor historische en geografische bronnen. Bovendien 
zijn deze opvallend vaak contemporain; verwijzingen naar werken van ná 1760 
vormen geen uitzondering. Taal- en letterkundige verwijzingen daarentegen komen 
bepaald minder vaak voor, terwijl contemporaine werken in dat genre op de vingers 
van één hand zijn te tellen. 
 
[73] Naast de door Claes genoemde Thesaurus Theutonicae linguae van Plantijn11 
(1573), het Glossarium Germanicum, continens origines et antiquitates totius linguae 
germanicae van J.G. Wachter (1737) en Huydecopers Proeve van Taal- en 
Dichtkunde, in vrijmoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde Herscheppingen van 
Ovidius (1730) trof ik onder ‘L’ verwijzingen aan naar lexicologische werken van 
(onder andere): 
 

                                                 
9 F. Claes S.J., ‘De uitgave van Kiliaans Etymologicum door G. van Hasselt (1777)’, in: De nieuwe 
taalgids 67 (1974), pp. 155-157. 
10 Momenteel bereid ik een proefschrift voor met als onderwerp ‘Gerard van Hasselt en de 1777-
heruitgave van Kiliaans Etymologicum’. 
11 Plantijn blijkt voor Van Hasselt de belangrijkste taalkundige bron te zijn; wel 22 maal wordt in de 
voetnoten onder ‘L’ naar Plantijn verwezen. 



- Johannes Clauberg: Ars Etymologica Teutonum E Philosophiae (1663); 
- Christian Gottlob Haltaus: Glossarium Germanicum Medii Aevi (1758); 
- Matthias Martinius: Lexicon Philologicum (1621); 
- en tot slot een meer taalkundige bron, van Carolus Tuinman [Tuynman]: De 

oorsprong en uitlegging van dagelyks gebruikte Nederduitsche spreekwoorden, 
opgeheldert tot grondig verstand der Vaderlandsche Moedertaal (1726-1727). 

 
 
  

 
 
 
 
[74] Naast aantekeningen, ontleend aan bronnen als hierboven beschreven, 
bevatten Van Hasselts voetnoten ook verwijzingen naar ‘lokale’, d.w.z. Gelderse 
situaties. Een geografische verwijzing trof ik aan onder ‘laer’ (p. 335, 1777), waar 
Kiliaans informatie (‘laer. Locus incultus’) door Van Hasselt wordt uitgebreid met de 
opmerking: ‘& inde 't Laer non procul Arnhemia’.12 

 
Die ‘couleur locale’ is ook regelmatig te vinden bij taalkundige verwijzingen in de 
voetnoten. Van Hasselt beperkte zich daarbij niet tot gedrukte of geschreven 
bronnen, soms ging hij ‘bij de burgers van zijn woonplaats Arnhem te rade, soms 
ook bij die van het hele gewest. Op die manier wordt de woordenschat van Kiliaan 

                                                 
12 De Laar: thans twee Arnhemse wijken, De Laar West en De Laar Oost, gelegen ten zuiden van de 
Rijn. 



uit het einde der zestiende eeuw op een aantal plaatsen aangevuld met gegevens 
uit de levende spreektaal van het laatste kwart van de achttiende eeuw’.13 

 
Een voorbeeld van ‘eigen observatie’ door Van Hasselt is onder andere te vinden in 
de voetnoot bij ‘Hilte’ (p. 237, 1777) waar hij -- nadat hij op ‘hilten oft pickelen’ bij 
Plantijn heeft gewezen -- duidt op een wisseling van consonanten: ‘pro quo 
Arnhemiæ nunc solum puellæ dicunt bickelen, id est, ut habben & happen ob muti 
consonatis molliorem sonum, hubbelen, huppelen, alia.’ ('Waarom te Arnhem de 
meisjes nu alleen spreken van bickelen, natuurlijk net als habben en happen 
vanwege de zachte klank van de stemhebbende medeklinker, vergelijk hubbelen, 
huppelen enz.’) 
 
 
Afwijkingen in de 1777-editie 
Van Haeringen14 maakte in 1972 de volgende opmerking: ‘Het lijkt niet overbodig dat 
de verhouding tussen Van Hasselt 1777 en Kiliaan van 1599 eens wordt nagegaan. 
Daarbij zou dan blijken, in hoeverre Van Hasselt het vertrouwen verdient dat we 
hem, noodgedwongen, schenken [...].’ Van Haeringens suggestie werd 
overgenomen door Claes. Na een steekproef kwam Claes (1974:155-157) tot de 
conclusie dat Gerard van Hasselt de oorspronkelijke tekst in principe ongewijzigd 
heeft overgenomen: een vergelijking van enkele bladzijden leverde volgens Claes 
niet meer op dan enige kleine wijzigingen in de spelling in de 1777-editie. 
 
Mijn bevindingen -- resultaat van een vergelijkend onderzoek15 naar de lemmata 
onder de letter ‘L’ in beide Etymologicum-uitgaven -- komen niet geheel overeen met 
de uitkomsten van Claes: de heruitgave van Van Hasselt wijkt op enkele plaatsen af 
van de oorspronkelijke tekst van Kiliaan. Ik geef hier een samenvatting van mijn 
vergelijkend onderzoek: 
- drie lemmata onder ‘L’ in de 1599-editie zijn niet opgenomen in de door Van 
Hasselt in 1777 bezorgde uitgave (te weten: ‘lachteringhe’; ‘laede van de waghe’; 
‘leuende’); 
- enkele lemmata uit de 1599-editie laten in de 1777-editie een andere schrijfwijze 
zien, zoals ‘lactouwe’/’laetouwe’ en ‘leuesche’/’lieuesche’; [75] 
- in de 1777-editie treedt Van Hasselt soms ‘corrigerend’ op bij de alfabetische 
volgorde van lemmata. 
 
Daarnaast trof ik ook verschillende, ook door Claes (1974:155-157) al gesignaleerde 
‘kleine tekstwijzigingen’ aan in de 1777-editie, zoals opgeloste abbreviaturen, het 
weglaten/inlassen van koppeltekens, wijzigingen in de spelling. 
 
Afsluitend kan worden geconcludeerd dat de heruitgave van Kiliaans Etymologicum, 
niet in de laatste plaats vanwege Van Hasselts voetnoten, voldoende stof oplevert 
voor nader onderzoek. 

                                                 
13 J.B. Berns, ‘Gelders uit de achttiende eeuw; de aantekeningen van Mr. Gerard van Hasselt bij zijn 
Kiliaan-editie van 1977’, in: Hulde-Album Prof. dr. Marcel Hoebeke (onder red. van H. Ryckeboer 
e.a.), (R.U.G., Gent 1985) pp. 17-23. Berns noemt verschillende voorbeelden van Arnhemse en 
Gelderse situaties, door Gerard van Hasselt uit zowel historische bronnen als (contemporaine) 
dagelijkse spreektaal aangehaald. 
14 C.B. van Haeringen in een recensie n.a.v. F. Claes’ dissertatie: De bronnen van drie 
woordenboeken uit de drukkerij van Plantin (1970). Zie voor Van Haeringens recensie: De nieuwe 
taalgids 65 (1972) pp. 495-498. 
15 Zie noot 10. 
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