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In 1650 ziet, bij Thomas Fonteyn te Haarlem, de eerste druk het licht van een klein bastaardwoordenboekje, dat later 
algemeen bekend zal worden als 'Meijers Woordenschat'. In 1650 is er van Meijer nog geen sprake en verschijnt het werkje 
anoniem als Nederlandtsche Woorden-Schat. Pas in het voorwoord van de volgende druk blijkt dat de samensteller ervan 
Johan Hofman is geweest, een onbekende Haarlemmer. 

De tweede druk van 1654 wordt bewerkt en aangevuld door Lodewijk Meijer. Deze Meijer gaat vier jaar later medicijnen 
studeren in Leiden. Hij zal in de herinnering voortleven als een Amsterdams geneesheer met grote letterkundige invloed. Ook 
de druk van 1658, uitgegeven door Jan Hendriksz Boom en Jan Rieuwertsz te Amsterdam, en die van 1663 en 1669, nu 
uitgegeven door de familie Boom alleen, zijn bewerkingen van Meijer. 

In 1658 herspelt Meijer de titel van het woordenboekje tot Nederlandsche Woordenschat. Pas in 1669 staat zijn naam op 
de titelpagina, en wel in een nieuwe titel, die luidt L Meijers Woordenschat. Hoewel de bewerking van 1669 de laatste is van 
Meijers hand - hij sterft in 1681- houdt het woordenboek dezelfde titel bij de uitgaven die volgen in 1688, 1698, 1720, 1731, 
1745 en 1777, en zelfs nog in 1805, als de twaalfde en laatste druk het licht ziet. Het gevolg hiervan is dat in later jaren de 
Woorden-Schat over het algemeen wordt toegeschreven aan Meijer, met inbegrip van de drukken waarmee hij niets te maken 
heeft gehad, en van de fouten die hij niet gemaakt heeft. 

De eerste druk van de Woorden-Schat bevat slechts een deeltje met bastaardwoorden. In de derde druk van 1658 splitst 
Meijer de inhoud in een deel 'Basterdtwoorden' en een deel 'Konstwoorden', dus in bastaardwoorden en vaktermen. In 1669 
voegt hij er een derde deel aan toe met 'Verouderde woorden'. Deze drie delen, vrijwel altijd gebonden in een band, zullen tot 
en met de laatste druk samen het woordenboek vormen. 

Na de dood van Meijer is de Woorden-Schat verscheidene keren herzien en aangevuld. Niet in 1698 en 1731, als er sprake 
is van een ongewijzigde herdruk. Wel in 1688, als de uitgever niet eens vermeldt van wie de bewerking afkomstig is. De 
aanvullingen in deze druk kunnen zelfs nog wel door Meijer zijn nagelaten. 

In 1720 is de uitgever, nu een Jan Boom, minder geheimzinnig over de bewerker. Dan is het David van Hoogstraten, een 
bekend letterkundige, die net als Meijer medicijnen heeft gestudeerd in Leiden. 
     In 1745 geeft de uitgever, Jeronimus Ratelband te Amsterdam, de opdracht om de Woorden-Schat te herzien aan iemand 
van wie ook hij het niet nodig vindt de naam te noemen. 
     In 1777 neemt voor uitgever Loveringh en Allart te Amsterdam een weinig bekende Haarlemmer, Ernst Willem Cramerus, 
de bewerking voor zijn rekening. Zijn bewerking is zonder twijfel na Meijers dood de beste geweest. 
     In 1805 wordt de Woorden-Schat herzien dankzij 'Den Arbeid Van Verscheiden Taalminnaars', volgens 
de titelpagina. Jammer dat de uitgevers, A. Blussé en Zoon te Dordrecht, niet vermelden wie deze 'Taalminnaars' geweest 
zijn. 
'Meijers Woordenschat' is in werkelijkheid de Woordenschat geweest van Hofman, Meijer en anderen. Wel is het zo dat 
Meijer het woordenboek definitief heeft ingedeeld in bastaardwoorden, kunstwoorden en verouderde woorden. Door hem is 
het werk uitgebreid van krap 4000 artikelen en 10.000 woorden in 1650, tot 17.000 artikelen en 75.000 woorden in 1669. In 
de laatste druk van 1805 bevat het werk 21.000 artikelen en meer dan 100.000 woorden. Hofmans bastaardwoordenboekje is 
dan een echt woordenboek geworden, al vinden wij het nog altijd niet groot.  
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