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Herbert E. Brekle, Edeltraud Dobnig-Jülch, Hans Jürgen Höller en Helmut Weiss ed., Bio-
bibliographisches Handbuch zur Sprachwissenschaft des 18. Jahrhunderts. Die Grammatiker, 
Lexicographen und Sprachtheoretiker des deutschsprachigen Raums mit Beschreibungen ihrer Werke. 
Deel 2, BU-E (Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1993), 438 pp.; ISBN 3-484-73022-6. Geb., DM 248,-. 
 
Wie onderzoek wil verrichten naar Nederlandse taalkundige geschriften uit de achttiende eeuw begeeft 
zich op grotendeels onbekend terrein. Zij die een poging wagen dit gebied in kaart te brengen, worden 
voortdurend geconfronteerd met het gebrek aan degelijke naslagwerken. Zo ontbreekt tot op de dag 
van vandaag een volledige bibliografie van grammatica's, woordenboeken en andere taalkundige 
geschriften die in de achttiende eeuw het licht zagen.1 Niet veel beter is het gesteld met 
levensbeschrijvingen van taalkundigen uit dit tijdvak. Aan de belangrijkste auteurs is een monografie of 
een tijdschriftartikel gewijd (bijvoorbeeld Balthazar Huydecoper, Lambert ten Kate, Arnold Moonen, 
Jacobus Nylöe). Voor minder invloedrijke taalkundigen is men aangewezen op encyclopedieën en 
algemene biografische woordenboeken, hoewel die over het algemeen ook slechts gegevens 
verstrekken over de bekendste personen. Daar komt nog bij dat met name oudere biografische 
woordenboeken onvolledig zijn en, wat erger is, soms onbetrouwbare informatie bevatten. 

Toen onderzoekers aan het eind van de jaren zeventig hun aandacht gingen richten op de 
taalkunde in Duitssprekende gebieden in de achttiende eeuw troffen zij een soortgelijke situatie aan. 
Enkele medewerkers van het Instituut voor Algemene en Indo-europese taalwetenschap van de 
universiteit van Regensburg stroopten de mouwen op en begonnen in maart 1980 vol goede moed aan 
een prestigieus project: het samenstellen van een handboek met zowel biografische als bibliografische 
gegevens van achttiende-eeuwse taalkundigen uit Duitssprekende gebieden. Daarmee hoopten zij een 
impuls te geven aan wat zij noemen 'eine eigentlich nur ältere, aber nicht veraltete Zeit und Form der 
Sprachbetrachtung'. Het lag destijds in de bedoeling deze klus te klaren binnen een periode van vier 
jaar. Maar zoals vaak het geval is met zulke omvangrijke ondernemingen, bleek ook ditmaal het 
tijdschema niet haalbaar. Pas in 1992 verscheen bij het Max Niemeyer Verlag in Tübingen het eerste 
deel (A-Br) van het Bio-bibliographisches Handbuch zur Sprachwissenschaft des 18. Jahrhunderts. 
Die Grammatiker, Lexicographen und Sprachtheoretiker des deutschsprachigen Raums mit 
Beschreibungen ihrer Werke (BBHS). Vorig jaar zag [71] het tweede deel (Bu-E) van deze reeks het 
licht. De eerste taalkundige die in dit boek behandeld wordt is J.N.K. Buchenröder, de laatste J.N. 
Eyring. Daartussenin wordt het leven en het werk van nog 180 andere taalkundigen besproken.2 

Met de publikatie van dit tweede deel is een kwart van de reeks voltooid, want er zullen tot en met 
1995 nog zes delen volgen. Uiteindelijk hebben we dan de beschikking over een naslagwerk dat 
leven en werk beschrijft van maar liefst 1600 taalkundigen uit de achttiende eeuw uit Duitstalige 
landen. 
 
Bespreking 
Methode. Hoe zijn de samenstellers van het BBHS te werk gegaan? De eerste fase bestond uit het 
opstellen van een lijst met taalkundigen die op het eerste oog in aanmerking leken te komen voor 



opname in het biobibliografisch handboek. Het resultaat van deze werkzaamheden was een groslijst 
van ongeveer 2000 namen. Auteurs die ten onrechte ondergebracht waren in dit overzicht zouden er in 
het vervolg van het onderzoek vanzelf uitgefilterd worden. 

De redacteuren van het BBHS noemen in de 'Hinweise an die Benutzer' (1, pp. X-XII) vier criteria 
die bepalend waren voor het al dan niet uitvoerig bespreken van een taalkundige. In de eerste plaats 
'Publikationszeitraum' (1, p. x). Onder dat criterium wordt verstaan dat in het BBHS alleen auteurs 
opgenomen zijn van wie de eerste taalkundig relevante publikatie verscheen tussen 1700 en 1800. Als 
dit criterium gehanteerd zou worden bij een (toekomstige?) Nederlandse tegenhanger van het BBHS, 
dan zou dat betekenen dat bijvoorbeeld de grammaticus en lexicograaf Willem Séwel (1654-1720) niet 
behandeld zou worden - in de zeventiende eeuw had hij namelijk al een tweetalig woordenboek 
Engels-Nederlands inclusief een beknopte grammatica uitgegeven. Dat is vervelend omdat Séwel bij 
velen alleen bekend zal zijn als schrijver van een Nederduitsche spraakkonst, die pas uitkwam in 1708. 
Het verlies dat geleden wordt aan het begin van het behandelde tijdvak wordt echter gecompenseerd 
door de winst die geboekt wordt aan het eind ervan. Taalkundigen die tijdens de achttiende eeuw hun 
eerste schreden op het gebied van de taalkunde gezet hebben maar pas in de negentiende eeuw hun 
belangrijkste werken geschreven hebben, komen in het BBHS toch ter sprake. 

Een tweede voorwaarde waaraan voldaan moest worden noemen de redacteuren 'Publikations-
erfordernis' (1, p. x). Het BBHS bespreekt met andere woorden alleen geschriften die in gedrukte vorm 
beschikbaar zijn.3 

Ten derde is uitgegaan van het criterium 'Publikationsort' (1, p. x). Met dat begrip wil de redactie van 
het handboek aangeven dat de taalkundige publikaties ontstaan moeten zijn in het vage - 
'deutschsprachiger Raum'. Kennis van de geschiedenis is absoluut noodzakelijk om op een juiste wijze 
met dit criterium te kunnen omgaan. Zo voldoen bijvoorbeeld ook voormalige Duitstalige enclaves als 
Sint-Petersburg aan de eis van 'Publikationsort'. 

De drie tot nu toe gegeven criteria zijn redelijk objectief te noemen. Dat is niet het geval met de 
vierde eis: 'sprachwiss. Relevanz'. De bewerkers van de lemmata kregen hierin van de redactie de 
vrije hand; zij mochten zelf uitmaken welke tekst wel en welke niet 'taalkundig relevant' genoemd kan 
worden. Ik kom hier zo dadelijk op terug. 

 
Opbouw: boek. Deel 2 opent met een uitgebreide lijst van gebruikte afkortingen (pp. VII-XI). Dan 
volgen op de pp. XII-XIII twaalf aanvullingen op het overzicht van de afkortingen van veelvuldig 
aangehaalde secundaire literatuur dat te vinden is in het eerste deel van het BBHS (1, pp. XVIII-XL).4 
Vervolgens wordt in de zogenaamde 'Autorenverzeichnis' (pp. XIV-XVIII) aangegeven welke 182 
schrijvers besproken worden in dit tweede deel met een verwijzing naar de pagina's waarop de 
gegevens te vinden zijn.5 In 45 gevallen staat achter de auteursnaam 's. Anhang' vermeld. De 
gebruiker dient dan 'Anhang l' (pp. 427-438) te raadplegen, waarin auteurs opgenomen zijn die 
betiteld worden als - taalkundig - 'Irrelevante', 

Vanzelfsprekend kan pas na nauwkeurig onderzoek geconcludeerd worden of een taalkundige wel 
of niet voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden. Vandaar dat de samenstellers van het BBHS 
in de eerste en tevens enige bijlage van deel 2 kort enige gegevens verstrekken die hun keus 
verantwoorden. Laten we eens enkele auteurs beschouwen die de redacteuren van het BBHS niet 
hebben opgenomen in een 'Vollartikel'. D.H. Bülow (1757-1808) bijt het spits af. Behalve enige boeken 
op het terrein van de [ 72] krijgskunde heeft hij een boek geschreven met daarin een woordenboek van 
de 'Mandingssprache'. Maar dat werk blijkt slechts een vertaling te zijn uit het Engels en daardoor niet 
taalkundig relevant. En J.F. Burg(ius) (1689-1766) had wel belangstelling voor filologie en taalkunde 
maar alleen als hulpwetenschappen voor bijbelexegese. J.A. Cellarius werd, ondanks het feit dat hij 
Duitser van geboorte was en een taalkundig relevant werk schreef, geweerd uit het hoofddeel. Hij 
publiceerde namelijk in het Nederlands!6 Louter filologische geschriften zijn voor de samenstellers van 
het BBHS blijkbaar evenmin relevant, want zij zijn niet opgenomen in het handboek. 

Toen in 1992 het eerste deel van het BBHS verscheen, was het onderzoek nog niet volledig 
afgerond. Tot aan het midden van 1993 is gewerkt aan het voltooien van een restbestand. De 



taalkundig relevante auteurs die tijdens het bewerken daarvan tevoorschijn zijn gekomen, krijgen een 
plaats in 'Anhang 2'. Deze bijlage zal gepubliceerd worden in het achtste deel, dat moet verschijnen in 
1995. Dit laatste deel is ook om andere redenen interessant. Het zal namelijk een index bevatten van 
alle taalkundigen die in het BBHS aan bod zijn gekomen, gerangschikt naar discipline. Dus grammatici 
bij grammatici en lexicografen bij lexicografen. Verder wordt in deel 8 een lijst opgenomen van alle 
personen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van de lemmata. Daarnaast zal 
een overzicht gegeven worden van de bibliotheken die behulpzaam zijn geweest bij het samenstellen 
van het handboek. Op p. VII van het eerste deel van het BBHS geven de redacteuren te kennen dat 
het laatste deel ook nog andere, niet met name genoemde onderdelen zal bevatten. Een voorproefje 
van wat we kunnen verwachten is te vinden in het al genoemde artikel van de redacteuren Brekle en 
Höller (zie noot 5): een bijdrage over het historiografisch onderzoek naar de achttiende-eeuwse 
taalkunde, een stuk over de bio-bibliografie van de betreffende periode, en een overzicht van 
taalkundige genootschappen uit die tijd. 

 
Opbouw: lemma. Ieder lemma is volgens een vast stramien opgebouwd. Eerst wordt in hoofdletters 
de naam van de taalkundige gegeven. Wanneer verschillende schrijfwijzen van een eigennaam 
aangetroffen werden, is gekozen voor de meest gangbare spelling. De varianten en pseudoniemen 
zijn tussen vierkante haken geplaatst. Dan volgen er drie onderdelen: 'Biographie', 
'Werkbeschreibung' en tot slot 'Bibliographie', die ik hier aan de orde zal stellen. In het gunstigste 
geval verstrekt de afdeling 'Biographie' geboortedatum en -plaats, sterfdatum en plaats van 
overlijden, beroep, gegevens over vader, moeder, broers, zussen, echtgeno(o)t(e), kinderen en 
andere familieleden. Maar over het algemeen is slechts een deel van deze biografische feiten 
bekend. Na deze puntsgewijze opsomming volgt in een doorlopend verhaal een zogenaamde 
intellectuele biografie van de betreffende taalkundige, waarbij de nadruk dus ligt op de opleiding die 
hij/zij genoten heeft en op de werken die hij/zij geschreven heeft. 

De tweede afdeling, 'Werkbeschreibung', neemt per lemma doorgaans de meeste ruimte in beslag. 
De samenstellers van het BBHS hebben zich daarbij niet gebaseerd op bevindingen van eerdere 
onderzoekers, maar zijn uitgegaan van het 'Autopsieprinzip'. Door intensief interbibliothecair 
leenverkeer hebben de medewerkers van het handboek nagenoeg alle originele boeken in handen 
gehad en - voor zover ze taalkundig relevant waren - beschreven.7 

Tengevolge van veranderde inzichten zijn de geschriften van de taalkundigen niet allemaal op 
identieke wijze beschreven. Aanvankelijk had men gekozen voor een 'integrierte 
Gesamtbeschreibung'. Dat houdt in dat de taalopvatting van een bepaalde auteur gedestilleerd is uit 
zijn/haar totale taalkundige nalatenschap.8 Vanaf het midden van de jaren tachtig heeft men de 
'chronologische Anordnung' gebruikt: in chronologische volgorde wordt de inhoud van alle voorhanden 
zijnde taalkundige geschriften van een schrijver afzonderlijk beschreven. Gebrek aan tijd, geld en 
personele middelen zal wel de reden geweest zijn waarom in een later stadium niet alle 'integrierte 
Gesamtbeschreibungen' omgewerkt zijn tot 'chronologische Anordnungen'. Dat is jammer, want twee 
verschillende wijzen van behandeling zijn uiteraard niet bevorderlijk voor de eenheid. 

Het overgrote deel van de 'Werkbeschreibungen' is volgens de chronologische benadering 
opgesteld. Uitgebreid maken de samenstellers van het handboek melding van de feitelijke inhoud van 
een taalkundig werk. Een waardeoordeel blijft achterwege. Terecht [72] wordt veelvuldig 
teruggegrepen op gegevens uit de voorredes van de behandelde geschriften. Uit eigen ervaring weet 
u misschien dat daarin waardevolle informatie opgesloten ligt over de aanleiding tot en het doel van 
een werk, over bronnen die gebruikt zijn en over sociale contacten die iemand onderhield. 

In het BBHS wordt niet alleen aandacht besteed aan in het Duits gestelde taalkundige geschriften, 
maar ook aan Latijnse, Franse, Engelse en Italiaanse werken die in Duitstalige landen verschenen 
zijn. De onderwerpen van de beschreven teksten vertonen een grote verscheidenheid, zoals blijkt uit 
de volgende, tamelijk willekeurig gekozen titels: Wörterbuch der Deutschen Sprache (p. 76), 
Introduction à la Grammaire des dames (p. 139), Einleitung zur Erlernung fremder Sprachen (p. 145), 
Lexicon Hebraicum selectum (p. 157), Practische Orthographie vieler hundert deutschen Wörter (p. 



177) en Specimen Linguae Brasilicae Vulgaris (p. 321). 
In het derde onderdeel van elk lemma, de 'Bibliographie', is onderscheid gemaakt tussen primaire 

en secundaire literatuur. Onder 3.1.1., 'Sprachwiss. Werk', staan diplomatische titelbeschrijvingen van 
de grammatica's, woordenboeken en andere taalkundige geschriften van een auteur.9 Van ieder 
taalwetenschappelijk werk wordt een uitgebreide inhoudsopgave verschaft met vermelding van de 
paginanummers. Van het beschreven exemplaar wordt de signatuur vermeld. Ook wordt gewag 
gemaakt van eventuele herdrukken. Paragraaf 3.1.2. herbergt in afgekorte vorm een overzicht van 
'Sonstige Werke', niet-taalkundige geschriften dus. De secundaire literatuur is onderverdeeld in een 
sectie 'Literatur zum sprachwiss. Werk' (3.2.1.) en in een afdeling 'Literatur zur Biographie; 
Bibliographie' (3.2.2.). Deze vierdeling is een sterke zet geweest. 

Aan het eind van ieder artikel is tussen vierkante haken aangegeven welke auteur(s) 
verantwoordelijk is (zijn) voor de drie verschillende onderdelen waaruit het lemma opgebouwd is. 

 
Tot slot 
Voor wie is het BBHS bedoeld? De tekst van de folder die ik in de bus heb gehad spreekt over 
onderzoekers die zich bezighouden met 'Allgemeine Sprachwissenschaft, Einzelphilologien und deren 
Didaktik, allgemeine und fachspezifische Wissenschafts historiographie, Historiographie der Bildungs-
institutionen, Ideen-und Sozialgeschichte'. Het is duidelijk dat het BBHS een belangrijk hulpmiddel zal 
gaan vormen voor een ieder die de achttiende-eeuwse Duitse taalkunde bestudeert. Belangrijker is 
natuurlijk de vraag of ook personen die onderzoek doen naar de geschiedenis van de Nederlandse 
taalkunde iets van hun gading kunnen vinden in dit naslagwerk. Het antwoord op die vraag is 
bevestigend. De Duitse taalkunde uit de achttiende eeuw is van invloed geweest op bepaalde 
Nederlandse taalkundigen. Zo was bijvoorbeeld het werk van J.C. Adelung belangrijk voor Pieter 
Weiland. Van de andere kant kan het BBHS een belangrijke bron vormen voor receptieonderzoek van 
door Nederlanders geschreven taalkundig werk in Duitssprekende gebieden. J.C. Clodius (1676-1745) 
was bijvoorbeeld bekend met het werk van de Nederlandse oriëntalisten Albert Schultens (1686-1750) 
en Jacques Gousset (1635-1704) (2, pp. 157-158). G.W. Bormann (1737-1805) ging zelfs zo ver dat 
hij uit respect voor de Nederlandse filoloog Burman10 zijn naam wijzigde in Burmann. Waardevol 
materiaal is ook te vinden in de kring van de 'Herrnhuter Brudergemeine'. Enkele leden van deze 
piëtistische stroming, waaraan Peter Stein het enige 'Exkurs' van deel 2 wijdt, hebben baanbrekend 
werk verricht met betrekking tot het Negerhollands, een op het Nederlands gebaseerde creooltaal die 
gesproken werd op de Maagdeneilanden. 

Wie het tweede deel van het BBHS doorbladert treft in de 'Werkbeschreibung' en in de 
'Bibliographie' nogal eens de formulering 'in Deutschland nicht zu ermitteln' en ik vermoed dat het beeld 
in de delen 3 tot en met 8 hiervan niet zal afwijken. Een enkele maal hebben de medewerkers van het 
BBHS in het buitenland gezocht naar taalkundige geschriften die in Duitsland niet te verkrijgen waren,11 
maar dat is niet systematisch gebeurd. Gezien het vrij grote aantal 'in Deutschland nicht zu ermitteln' 
taalkundige geschriften dringt de vraag zich op waarom de redacteuren niet de moeite hebben 
genomen om bibliotheken uit andere Duitssprekende landen, zoals Oostenrijk en Zwitserland, in het 
onderzoek te betrekken. Laten we hopen dat taalkundigen buiten Duitsland de samenstellers van het 
BBHS zullen attenderen op in buitenlandse bibliotheken bewaarde taalkundige werken. Ook 
particulieren zouden een [74]steentje bij kunnen dragen door nog niet beschreven werken uit hun eigen 
collectie voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar te stellen. Deze aanvullingen zouden een 
plaats kunnen krijgen in een supplement. Het BBHS zou daardoor beslist aan belang winnen. 

Het is mij eveneens niet duidelijk waarom men met het uitgeven van het BBHS niet gewacht heeft 
totdat de onderzoeksfase volledig achter de rug was. Dan had men in ieder geval geen toevlucht 
hoeven te nemen tot kunstgrepen zoals de aangekondigde 'Anhang 2'. 

De redacteuren hebben ervoor gekozen de tekst te presenteren in twee kolommen. Een gevolg 
daarvan is dat het aantal afbrekingen sterk toeneemt. Bij de onderdelen 'Biographie' en 
'Werkbeschreibung' levert dat niettemin weinig bezwaren op. Anders ligt dat bij de afdeling 
'Bibliographie'. Vanwege de afbrekingen, de veelvuldige wisselingen tussen romeins en cursief schrift 



en tussen cijfers en letters, en wegens de talrijke afkortingen, is daar een zeer onrustige lay-out 
ontstaan, die ik als storend ervaar. De 'Bibliographie' zou aan overzichtelijkheid gewonnen hebben 
wanneer de titels van de afzonderlijke werken duidelijker van elkaar afgebakend zouden zijn, 
bijvoorbeeld door middel van een nummering of door het gebruik van liggende streepjes zoals dat wel 
gebeurd is bij de presentatie van de herdrukken. 

Op de uitvoering van het BBHS valt weinig aan te merken. Uitgeverij Niemeyer heeft er een prachtig 
boek van weten te maken. De tot op heden verschenen twee delen zijn voorzien van een smaakvolle 
roodlinnen band met zwart-witte opdruk. De tekst is gedrukt op stevig en ietwat gelig papier. Dat is 
bijzonder aangenaam, omdat je ogen niet zo snel vermoeid raken als bij hagelwit papier het geval is. 

Voor een weloverwogen oordeel over het BBHS is het nog te vroeg. Daarvoor zullen we moeten 
wachten totdat deel 8 in 1995 verschenen zal zijn. Dan pas zijn we in staat verwijzingen naar de 
taalkundigen F-Z na te trekken en een bepaalde auteur in een taalkundige context te plaatsen. De 
index van auteurs in dat laatste deel zal de toegankelijkheid van het bijeengebrachte materiaal zeker 
ten goede komen. 

Er zullen slechts weinig particulieren zijn die het BBHS zullen kopen. Daarvoor is het onderwerp 
waarschijnlijk een tikkeltje te specifiek en de aanschafprijs te hoog.12 Maar universiteits- en andere 
grote bibliotheken kunnen naar mijn mening niet om de aanschaf van dit belangwekkende naslagwerk 
voor de geschiedenis van de achttiende-eeuwse taalkunde heen. Laten we hopen dat het BBHS 
Nederlandse onderzoekers tot voorbeeld mag strekken!13  

 
Noten 
 

                                                
1 Wel zijn hiertoe in het verleden enige aanzetten gegeven, onder andere door F. Kossmann, 'Voorbereiding van 
een bibliographie der Nederlandsche taal- en letterkunde tot 1800', in: Het boek 28 (1944-1946, pp. 171-194 
(1944/1946); en J. Knol en M. Maas, Bibliografie van de geschriften op het gebied van de Nederlandse taalkunde 
uit de periode 1691-1804 (Nijmegen 1977). 
2 Een zesde van de in totaal 438 pagina's is gewijd aan drie auteurs, te weten: J.N. Campe (pp. 59-91), J. 
Dobrovsky (pp. 255-275) en J.G. Eichhorn (pp. 344-368). 
3 Een uitzondering is gemaakt voor manuscripten van de 'Herrnhuter Missionaren'. Daardoor was het namelijk 
mogelijk een belangrijk deel van de zogenaamde 'Missionarsgrammatiken' te ontsluiten. 
4 Slechts één Nederlands werk trof ik hierin aan, namelijk het Biograpisch woordenboek der Nederlanden van A.J. 
van der Aa (p. XX). Geheel correct is de volledige titelbeschrijving op die plaats overigens niet. Er staat 'bevatten 
de' in plaats van 'bevattende', 'vaterland', in plaats van 'vaderland'en 'C.D.J. Schotel' in plaats van 'G.D.J. Schotel'. 
5 In Herbert E. Brekle en Hans-Jürgen Höller, 'Biobibliographical handbook of 18th-century scholars in the 
language-sciences in german-speaking countries. Presentation of a research project', in: Historiographica 
Linguistica 8 (1981), pp. 171-190, waarin de opzet van het onderzoeksproject voor het eerst uit de doeken gedaan 
wordt, is een namelijst opgenomen. In 1981 telt deze lijst slechts 75 namen tussen Bu-E, in 1993 is dat 
uitgegroeid tot 182. Van vier auteurs die aanvankelijk in aanmerking kwamen voor een bespreking, is geen spoor 
meer te bekennen. Drieëntwintig taalkundigen zijn na onderzoek te licht bevonden om opgenomen te worden in 
de hoofdtekst; zij zijn terechtgekomen in 'Anhang 1'. 
6 De titel van dat boek luidt: Aantekeningen over de spraak, weetenschappen en kunsten der Mallabaaren (1781). 
Het werd volgens het BBHS afgedrukt in de handelingen van het Bataviaasch genootenschap van kunsten en 
weetenschap (de correcte naam van dit gezelschap is: Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen). 
7 Enkele keren hebben zij zich moeten behelpen met microfiches. Soms was de prijs om deze te laten 
vervaardigen zo hoog dat is afgezien van een beschrijving. Het is ook voorgekomen dat achttiende-eeuwse 
taalkundige werken in eerste instantie wel uitgeleend werden, maar in een later stadium niet meer. In die gevallen 
hebben de samenstellers volstaan met een eerste, nog niet volledig uitgewerkte beschrijving. 
8 Zie bijvoorbeeld Buchenröder, Denina en Dobrovsky. 
9 Er is echter geen onderscheid gemaakt tussen verschillende schriftsoorten (zoals 'Frankfurschreibung'); letter 
met umlaut zijn geüniformeerd. Bovendien hebben de samenstellers de vrijheid genomen het impressum te 
standaardiseren: eerst plaats van uitgave, dan de uitgever en ten slotte het jaar van uitgave. 
10 Het BBHS spelt onjuist 'Burmann'. 
11 Het werk van L. Detzel is bijvoorbeeld niet in Oostenrijkse, Zwitserse en Duitse bibliotheken te vinden en dat 
van Dzwonkowski werd niet in Duitsland en Polen aangetroffen. 
12 De complete reeks gaat in totaal rond de DM 2000,- kosten (8x ca. DM 250,-). 



                                                                                                                                                    
13 Enkele maanden geleden heb ik bij verschillende personen een ballon opgelaten voor een Nederlandse pendant 
van het BBHS. Degenen die zich geroepen voelen eens met mij over dit project van gedachten te wisselen nodig 
ik graag uit contact met mijop te nemen. Want dat een dergelijke onderneming niet door één persoon tot een goed 
einde kan worden gebracht is zonneklaar. 
 
(Dit artikel is eerder verschenen in Trefwoord, 7, 1994, pp.70-75. De paginanummering van het origineel staat 
tussen [  ] vermeld). 


