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Het geschiedenisverhaal van een wandelend woordenboek

Pieter Duijff (Fryske Akademy)

In 1984 verscheen van de hand van P.G.J. van Sterkenburg
bij E.J. Brill te Leiden Van Woordenlijst tot woordenboek.
Inleiding tot de geschiedenis van woordenboeken van het
Nederlands. H.J. Verkuyl zeg in De nieuwe taalgids.
Tijdschrift voor neerlandici jaargang 78 (1985:540) van dit
ruim tweehonderd pagina’s tellende boek onder meer dit: ‘Ik
heb de neiging te constateren dat Van Sterkenburg bij zijn
verhaal de door hem genoemde gebruikersgroepen uit het
oog verliest. Onervaren vertellers kenmerken zich doordat ze,
vergetend dat hun toehoorders van bepaalde zaken niet op
de hoogte zijn, in hun verhaal toch de kennis van die zaken
veronderstellen. Mijn indruk is dat Van Sterkenburg zijn
verhaal vertelt aan reeds ingewijden.’ Onlangs is de tweede
en geheel gewijzigde en uitgebreide tweede editie van deze 
woordenboekgeschiedenis verschenen en de aangehaalde
woorden van Verkuyl zijn in het geheel niet van toepassing op

Van woordenlijst tot woordenboek. Een geschiedenis van woordenboeken van het
Nederlands. In tegendeel. Van Sterkenburg toont zich bij de beschrijving van zijn stof als
een ervaren rasverteller die op een voortreffelijke wijze zijn publiek bedient. Zowel
ingewijden als leken op het gebied van woordenboeken kunnen bijna vierhonderd pagina’s
genieten van de historie van woordenboeken in Nederland.

De kernvraag waar de auteur in het boek antwoord op wil geven is hoe de lexicografie
van het Nederlands zich ontwikkelde van oorspronkelijk tweetalige woordenlijsten tot de
eentalige wetenschappelijke woordenboeken, synoniemenwoordenboeken, encyclopedische
en etymologische woordenboeken, handwoordenboeken, spreekwoordenboeken en
dialectwoordenboeken (p. 11). Bij de beantwoording van deze kernvraag gaat de auteur
zowel chronologisch als thematisch te werk. De eerste zes hoofdstukken zijn chronologisch
van aard, de laatste negen hebben een thematische opzet.

De chronologische beschrijving van de geschiedenis van woordenboeken begint bij de
behandeling van de eerste woordenboeken die ooit zijn geschreven. Door te beginnen met
de Soemerische oergeschiedenis van woordenboeken, krijgt de lezer een goed beeld van
een lange traditie waarvan uiteindelijk veel later de Nederlandse woordenboeken deel gaan
uitmaken. Vooral de belangstellende leek wordt met deze gelukkige keuze optimaal bediend.
Het tweede hoofdstuk is gereserveerd voor de lexicografie bij de klassieken en sluit
naadloos aan bij de stof uit het eerste hoofdstuk. Griekse en Latijnse woordenlijsten worden
uitvoerig beschreven, glossenverzamelingen krijgen de nodige aandacht en laat-
middeleeuwse lexicografen zoals Johannes Balbi van Genua die met zijn Catholicon tot aan
Erasmus de Europese lexicografie heeft beïnvloed, krijgen de nodige aandacht.

Na de eerste twee hoofdstukken kan Van Sterkenburg zich richten op de situatie in
Nederland. Het derde, noodzakelijk korte hoofdstuk, beschrijft de woordenlijsten in de
periode 500-1200, de Oudnederlandse periode. Hierin wordt bijvoorbeeld duidelijk gemaakt
dat het Latijn in onze streken nog steeds dominant is, maar dat er langzamerhand
Nederlandse lichtpuntjes aan de horizon verschijnen. Een hiervan is de verzameling
Malbergse glossen, Nederfrankische verklaringen bij de Lex Salica. Dit Germaanse wetboek
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dateert uit de tijd van de Merovingische koning Clovis (466-511), en er worden vooral
erfkwesties, diefstal, moord en geweldplegingen in beschreven.

In de hoofdstukken vier tot en met zes wordt steeds duidelijker dat de rol van het
Nederlands in woordenlijsten en woordenboeken langzamerhand belangrijker wordt en dat
tegelijk hierin de prominente plaats van het Latijn inboet en deze taal uiteindelijk geen rol
meer speelt. Door de toename van Nederlandstalige woordverzamelingen moet in Van
woordenlijst tot woordenboek steeds meer een keuze gedaan worden, zeker in het zesde
hoofdstuk, waarin ook de negentiende eeuw, met een steeds toenemend aantal
woordenlijsten en woordenboeken, wordt beschreven. De keuze die gedaan wordt, is een
verantwoorde keuze. In het zesde hoofdstuk maakt Van Sterkenburg duidelijk dat de
Nederlandstalige lexicografie in de zeventiende eeuw toch vooral uit vertaalwoordenboeken
bestond. De veelgenoemde, bijna spreekwoordelijke Hollandse handelsgeest, eiste toen
vertaalwoordenboeken om zeker te zijn van goede winstmarges in het bedrijfsleven. Niet
eerder dan in de tweede helft van achttiende eeuw kwamen er initiatieven van de grond om
een eentalig verklarend woordenboek van het Nederlands samen te stellen. Het opstarten
van grote woordenboekprojecten ging toen, net zoals vandaag de dag veelal niet anders is,
moeizaam. Met het voltooien van de monnikenarbeid die de lexicograaf moest en moet
verrichten, is het niet anders gesteld.

De roep om eentalige lexicografie vormt de brug naar het zevende hoofdstuk en
tegelijk naar de thematische beschrijving van de geschiedenis. De openingszin van dit
hoofdstuk met als titel ‘De wetenschappelijke woordenboeken van het Nederlands’ luidt: “De
productie van eentalige woordenboeken neemt vanaf de negentiende eeuw uitzonderlijke
vormen aan” (p. 159). Hiermee geeft de auteur trefzeker aan dat er met de plannen voor het
Woordenboek der Nederlandsche Taal een nieuw tijdperk is ingegaan. Het is dan ook
terecht en verstandig dat vanaf deze tijd de beschrijving thematisch is. Een strikt
chronologische beschrijving was noodzakelijk verzand in een ontoegankelijke
informatiestroom.

Uiteraard heeft de auteur wel moeten kiezen uit een veelheid van mogelijk te
beschrijven thema’s. In de inleiding (p. 10) wordt aangegeven welke soorten woordenboeken
buiten beschouwing zijn gelaten. Genoemd worden twee- en meertalige woordenboeken
vanaf de negentiende eeuw, vaktaalwoordenboeken, rijmwoordenboeken,
kinderwoordenboeken, uitspraakwoordenboeken, woordenboeken van afkortingen,
woordenboeken op individuele auteurs, taalzuiveringswoordenboeken, leerwoordenboeken
en puzzelwoordenboeken. Helemaal duidelijk wordt jammer genoeg niet waarom die keuze
is gemaakt. Alleen bij de vertaalwoordenboeken wordt een goed argument genoemd: de
beschrijving hiervan zou veel te tijdrovend zijn, en bovendien is hierover te lezen in het
recente proefschrift van de Fries Jan Posthumus, Lexicografie in Nederland. Peilingen in de
negentiende en twintigste eeuw. In dit boek van 2009 is inderdaad veel informatie te vinden
over tweetalige woordenboeken in het Nederlandse taalgebied. Een samenvattende
beschrijving van deze woordenboeken was binnen het bestek van Van Sterkenburg zijn
boek noodzakelijk zo gecomprimeerd geweest, dat deze de grote waarde van het boek had
verminderd.

De thema’s die aan de orde komen zijn: wetenschappelijke woordenboeken van het
Nederlands, verklarende of semasiologische handwoordenboeken, encyclopedische
woordenboeken en encyclopedieën, synoniemenwoordenboeken of onomasiologische
woordenboeken, etymologische woordenboeken, woordenboeken van spreekwoorden en
zegswijzen, dialectwoordenboeken, hertaalwoordenboekjes en woordenboeken van
varianten in de standaardtaal en leeswoordenboeken.

Het hele boek is van het begin tot het einde rijk geïllustreerd. De illustraties zijn
functioneel en verhogen de toegankelijkheid van de geschiedenis, niet alleen voor de
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geïnteresseerde leek, maar ook voor de ingewijde deskundige. Toch zijn niet alle illustraties
goed gekozen. Zo wordt in afbeelding 13.9 een pagina van het Drents en het Stellingwerfs
woordenboek getoond, maar door de sterke verkleining is er niets eigens van de
woordenboeken in te herkennen. Ook illustratie 13.10 verliest elke vorm van functionaliteit
als gevolg van de te kleine weergave.

Niet alleen de afbeeldingen serveren de geïnteresseerde leek een helder beeld van de
geschiedenis van de Nederlandse woordenboeken, maar ook goede uitleg van de auteur
neemt de lezer mee door het verhaal, zonder hem uit het oog te verliezen. De vele,
verhelderende, vooral Latijnstalige citaten, worden trouw vertaald. Enkele malen verzaakt de
auteur zijn zich zelf opgelegde vertaalplicht. Op de pagina’s 70 en 75 bijvoorbeeld, moet de
lezer die het Latijn niet machtig is, het doen zonder begrip van het geciteerde. Op pagina 83
is het andersom: de vertaling is opgenomen, maar het originele citaat uit de Gemma
Vocabulorum, editie 11 januari 1505, ontbreekt. De hoofdstukken 8 (‘Verklarende of
semasiologische handwoordenboeken’) en 9 (‘Encyclopedische woordenboeken en
encyclopedieën’) zijn beide goede voorbeelden waarin Van Sterkenburg zijn vertel- en
doceerkwaliteiten ten toon spreidt. Op een heldere wijze legt hij voor een ieder uit wat de
eigenschappen van de beschreven woordenboeken zijn. Op de pagina’s 350 en 351
ontspoort de auteur bij de beschrijving van het ontstaan van een moderne, elektronische
database echter eventjes door voor elke lezer te veel in details te treden.

In Van woordenlijst tot woordenboek is de blik terecht breder gericht dan alleen op het
Standaardnederlands. In het hoofdstuk over etymologische woordenboeken (11) wordt
namelijk ook aandacht besteed aan het Etimologiewoordeboek van Afrikaans. Het argument
om op deze plaats het Afrikaans te behandelen, is dat met dit woordenboek duidelijk
gemaakt wordt wat er met Nederlandse woorden is gebeurd die Jan van Riebeeck in 1652
op de Kaap bracht. Van Sterkenburg meldt hierbij overigens dat het idee voor dit
woordenboek van 2003 zijn eigen idee was.

Het dertiende hoofdstuk belicht de geschiedenis van dialectwoordenboeken in
Nederland. De eerste paragraaf van dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de
voorgeschiedenis van Nederlandse dialectwoordenboeken. Pas na de eerste helft van de
zestiende eeuw was er iets dat op een Nederlandse standaardtaal leek. Voor die tijd waren
dus eigenlijk woordenboeken van het Nederlands Nederlandse dialectwoordenboeken. Met
de openingszin van dit hoofdstuk geeft Van Sterkenburg de situatie kort maar krachtig weer:
“De geschiedenis schrijven van de dialectwoordenboeken van het Nederlands heeft iets
paradoxaals” (p. 328).

De kern van het hoofdstuk is een beschrijving van regionale wetenschappelijke
woordenboeken. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste dialectwoordenboeken.
Jammer genoeg is het overzicht niet zonder onvolkomenheden. De indeling kent een
provinciale rangschikking, maar, zoals het paragraafkopje aangeeft, regionale eenheid is
ook een criterium bij de indeling geweest. Hoe bij de indeling gekozen is tussen provinciale
en regionale indeling wordt niet duidelijk. Het Stellingwerfs woordenboek van Henk
Bloemhoff is opgenomen onder de provincie Drenthe. Is hier over het hoofd gezien dat het
een Saksisch dialect binnen de Friese provinciegrenzen is, of wordt het, niet helemaal
onterecht, gerekend tot de Drentse dialecten? In het Dialectenboek nummer 10 van de
Stichting Nederlandse Dialecten (2009), Moi, adieë en salut. Groeten in Nederland en
Vlaanderen onder redactie van Veronique De Tier, Jos Swanenberg en Ton van de
Wijngaard, wordt het woordenboek van Bloemhoff geplaatst onder het kopje ‘Drenthe en
Stellingwerf’ (p. 262). Deze indeling is trefzekerder dan die van Van Sterkenburg.

In dit Dialectenboek is ook zorgvuldiger omgesprongen met Wijnand van Schothorst
zijn dissertatie van 1904. In dit boek met als titel Het Dialect der Noord-West-Veluwe worden
dialectkenmerken van plaatsen op de Veluwe en in het oosten van de provincie Utrecht
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beschreven. Terecht wordt de studie in Moi, adieë en salut dan ook opgenomen onder
Gelderland èn Utrecht. In Van woordenlijst tot woordenboek staat het, met een
onzorgvuldige titelbeschrijving, alleen onder Utrecht (p. 343).

In het overzicht komt de provincie Fryslân niet voor. Eigenlijk mocht men dat ook niet
verwachten, want deze geschiedenis van woordenboeken is er immers een van het
Nederlands. Toch had Fryslân hier wel een plaatsje moeten hebben. In de provincie worden
immers ook Nederlandse dialecten gesproken en van deze dialecten zijn er ook
woordenboeken en woordenlijsten verschenen. Het gaat om twee van het Stadfries (A.C.B.
van der Burg, 1991; Pieter Duijff, 1998), een van het Bildts (H.S. Buwalda en anderen, 1996)
en een van het Amelands (A.G. Oud, 1987). Op pagina 347 laat de auteur de strikte
scheiding tussen Nederlands en Fries trouwens los door afbeelding 13.13, overgenomen
van Jacques Van Keymeulen en Veronique De Tier, af te drukken. In dit overzicht van de
productie van in totaal 256 lokale dialectwoordenboeken zijn er ook zes publicaties met
Friese dialecten verantwoord. Van Sterkenburg merkt hierbij op dat de “177 [sic.]
woordenboeken zijn gemaakt door plaatselijke dialectliefhebbers en niet door professionele
lexicografen die werken aan instituten.” In elk geval kan dit niet van alle Friese
dialectwoordenboeken gezegd worden, aangezien een aantal hiervan op de Fryske
Akademy is samengesteld.

Naast deze inhoudelijke onvolkomenheden is het prachtig uitgegeven boek ook niet
vrij van slordigheden. Zo wordt inconsequent omgegaan met de weergave van
persoonsnamen. Een voorbeeld hiervan is de naam van Tanneke Schoonheim van het
Instituut voor Nederlandse Lexicologie in Leiden. Op pagina 191 heet ze T.H. Schoonheim,
op pagina 205 Tanneke Schoonheim. Een nauwkeuriger correctie had kunnen voorkomen
dat slordigheden als ‘verschilt’ in plaats van ‘verschil’ (p. 249) en ‘Van Keymeulen, J. v., V.
de Trier’ (p. 354, s.v. Keymeulen, J. van (2008)) in de tekst terecht waren gekomen.
Overigens, in de literatuurlijst wordt J. Van Keymeulen consequent alfabetisch geordend
onder de K. Ook ontbrekende spaties en punten hadden dan voorkomen kunnen worden.
Voorbeelden zijn: ‘Woordenboekvan’ (p. 250), ‘Schoonheim.Fryske’ (p. 354, s.v. Keymeulen,
J. van and Veronique de [lees: De] Tier (2010)) en ‘spectantia (1627) / De onderschriften’ (p.
309).

In de inleiding (p. 12) merkt Van Sterkenburg op dat zijn geschiedenis van de
woordenboeken niet van A tot Z gelezen hoeft te worden; er zou volstaan kunnen worden
met het kiezen voor afzonderlijke hoofdstukken. Ik wil graag een ander leesadvies geven
door iedereen aan te raden het boek van dit wandelende woordenboek van woordenboeken
wel kaft tot kaft te lezen. De lectuur ervan verrijkt de lezer met veel waardevolle kennis en
bovendien zorgt zij voor vele uren leesplezier.

Over: P.G.J. van Sterkenburg, Van woordenlijst tot woordenboek. Een geschiedenis van
woordenboeken van het Nederlands. Schiedam: Uitgeverij Scriptum, 2011. (392 pagina’s;
prijs € 49,90; ISBN 978 90 5594 837 6; oplage 500.)


