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Inleiding 

In 1797 kreeg Everwinus Wassenbergh (1742-1826), hoogleraar Grieks te Franeker, een
uitbreiding van zijn leeropdracht. Het decreet ‘tot herstel der Academie’ van 9 juni van dat
jaar bepaalde namelijk dat hij voortaan ook als hoogleraar in de ‘Nederduitsche Taalkunde’
werkzaam zou zijn. Hij was nu officieel ook ‘linguae belgicae in Academia Franekerana
professor ordinarius’. Daartoe had hij, zoals de Leidse hoogleraar Nederlands Matthijs
Siegenbeek (1774-1854) het later zou zeggen, ‘eene uitnemende bevoegdheid’. Ook voor de
bestudering van het Fries heeft Wassenbergh zich verdienstelijk gemaakt, al vielen zijn
activiteiten op dat gebied buiten het universitaire kader. Als graecus stond Wassenbergh in de
traditie van de indertijd zo vermaarde Schola Hemsterhusiana van vaderlandse classici. Als
terzijde kan nog vermeld worden dat Wassenbergh vrolijk en innemend in de omgang geweest
schijnt te zijn en een sympathiek karakter had (Gerretzen 1940: 307). 

Wassenbergh is werkzaam geweest op een breed terrein van het vak Nederlands. Niet voor
niets is er onlangs een tweejaarlijkse Everwijn Wassenbergh Penning ingesteld, bedoeld voor
mensen ‘die zich langdurig en in de breedte hebben ingezet voor de studie van de moedertaal’.
De eerste Everwinus Wassenbergh Penning was voor prof. dr. Hans Bennis, vertrekkend
Algemeen Secretaris van de Taalunie. De laudatio is online te lezen in Neerlandistiek van 9
maart 2020. 

De neerlandistische colleges van Wassenbergh werden bijgewoond door groepen van vijf
tot drieëntwintig studenten. De doelgroep bestond vooral uit aanstaande theologen en juristen,
want neerlandici bestonden toen nog niet. De dictaten die ons zijn overgeleverd, hebben
betrekking op letterkunde, taalkunde en welsprekendheid. Die onderwerpen zijn in de periode
1797-1826 afwisselend aan de orde geweest.

In zijn letterkundige colleges behandelde Wassenbergh ook Nederlandse dichtstukken,
‘begeleid met dicht- en taalkundige aanmerkingen’. Daarbij maakte hij onder meer gebruik
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van de zesdelige achttiende-eeuwse poëziebloemlezing De Honig-bije (Leeuwarden 1765-
1771). In 1808 bijvoorbeeld besprak hij voor een veertiental toehoorders dichtstukken uit deze
‘Honing-bij’. En als we kijken naar wat Wassenbergh over de taalbeheersing zegt, dan valt op
dat bij hem vooral de nadruk ligt op de zogeheten uitwendige welsprekendheid, die hij ook
nog relatief beknopt behandelt. Ellen Sjoer heeft hieraan een aantal jaren geleden een artikel
gewijd (cf. Sjoer 1997).

De ‘Nederduitsche taalkunde’ werd door Wassenbergh behandeld aan de hand van een
toentertijd moderne grammatica, de Beknopte Nederduitsche Spraakkunst uit 1793 van
dominee Lambertus van Bolhuis (1741-1826). Deze spraakkunst was in eerste instantie
bedoeld voor de onderwijzer. Die werkte ermee en onderwees er zijn leerlingen uit. Het
boekje is een vooral praktische en normatieve schrijftaalgrammatica, van zo’n honderd
bladzijden. Het heeft een welhaast klassieke opbouw: letters, klanken, woordsoorten, en bevat
eigenlijk geen zinsleer. Er wordt ingegaan op de betekenis en in het laatste gedeelte van het
boekje wordt er veel aandacht besteed aan spelling en interpunctie als onderdelen van het
schrijven. Wassenbergh volgt ‘onze Geleider’ op de voet en geeft soms vrij uitvoerig
commentaar. ‘Deze Beknopte Spraakkunst zal door Ulieden moeten worden van buiten
geleerd; of Gijlieden zult ze U ten minsten zo eigen moeten maken, dat Gij op de vragen daar
over gedaan even goed kunt antwoorden, als of Gijlieden ze van buiten kendet’, laat de
professor aan zijn studenten weten. 

In het collegedictaat vinden we diverse kortere en langere uitweidingen over wat
Wassenbergh bruikbare hulpmiddelen vond bij de studie van de Nederlandse taal:
woordenboeken, spraakkunsten enzovoorts. Voor de lezers van Trefwoord laten we ter
documentatie Wassenberghs opmerkingen over woordenboeken zien. 
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Korte verantwoording

Voor onderstaande uitgave is gebruikgemaakt van het handschrift van Everwinus
Wassenbergh dat zich bevindt in Tresoar te Leeuwarden Hs. 1331). We laten hier
Wassenberghs opmerkingen over woordenboeken volgen als een leestekst voor
belangstellenden. Er zijn daarom enkele typografische aanpassingen gedaan die in dit kader
geen verdere verantwoording behoeven. Annotaties zijn achterwege gelaten. 
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Over woordenboeken 

In zijn Beknopte Nederduitsche spraakkunst geeft Van Bolhuis (1793: 80) aan hoe men de
betekenis van de woorden kan weten. De betekenis van oorspronkelijke woorden, de
wortelwoorden,  ‘leren wij voornamelijk kennen langs twee wegen’, aldus Van Bolhuis: ‘—
1. door het gebruik; — 2. door de afleiding’. Tot het gebruik behoort als zesde onderdeel ‘het
inzien van woordenboeken’ (zie § XLIX). Wassenbergh geeft hierbij in zijn dictaat de
volgende toelichting.  

Tekst

6./ Tot het verkrijgen van Taalgeleerdheid, en als een middel om het recht gebruik onzer
Spraake te leeren kennen, kan vooral ook dienstig zijn het inzien van WOORDENBOEKEN. 
     Wij meenen dezelve hier te mogen verdeelen in Ouden, en hedendaagschen. 
     Het alleroudste, doch gelijk wij reeds gezegd hebben zeer zeldzaame Woordenboek onzer
Taale is de zogenoemde Teuthonista of Duitschlender, (zijnde een oud Duitsch en Latijnsch,
en Latijnsch en Duitsch Woordenboek) vervaardigd door Geerard van der Schueren, of ook
wel Gerardus ab Horreo, Schrijver of Cancelier van Adolf en Johannes, Hertogen van Cleef,
en in twee deelen in Folio te Keulen gedrukt bij Arnold ther Hornen in (de Jaaren 1475 en)
1477. Van dit overzeldzaam Woordenboek – waarvan men meent, dat nog maar drie
Exemplaren (afdrukzels) in ons Land voorhanden zijn, kan men, boven het geen wij hier voor
reeds gezegd hebben, uitvoeriger bericht vinden in eene Aantekening van Kluit op Hoogstr.
Lijst. W. Priesterschap. – Frans van Lelijveld op Huidekopers Proeve II D. bladzijde 98. Saxe
in Onom. Lit. Part. II, p. 476. vergeleeken met de Analecta; maar inzonderheid uit het Bericht
van Intekeninge op eene nieuwe Uitgave van dit Woordenboek, in orde geschikt en met
Taalkundige aanmerkingen vermeerderd door wijlen C. Boonzajer, Rector der Latijnsche
Schoolen te Gorinchem, welken wij hier geduurende vier Jaaren onder de Burgers dezer
hooge Schoole telden; – in 1793 uitgegeeven; doch van welke Uitgave wij, niet tegenstaande
onze intekeninge daarop, echter sedert niets vernoomen hebben. 
     Honderd Jaaren na van der Schueren volgde de Thesaurus Linguae Teutonicae, of Schat
der Nederduitscher Spraken van Christoffel Plantijn gedrukt in 1573, te Antwerpen (catalogus
van Huidekooper p. 66). Hetzelve was voorafgegaan door een Dictionaris Tetraglotton in
1563 bij denzelfden drukker uitgegeeven. 
     In 1588 gaf Cornelis Kiliaan, of van Kiel, in het Licht zijn Etijmologicum Teutonicae
Linguae, Sive Dictionarium Teutonico Latinum: van het welk sedert eenige echte, en ook
onechte, kwantswijze vermeerderde en verbeterde, uitgaven zijn uitgekoomen, tot dat de
geleerde en arbeidzaame Gerard van Hasselt, naderhand Burgemeester te Arnhem, en
Archivarius van Gelderland, welken wij het ons tot eere rekenen onder onze geliefde
Leerlingen (Toehoorders) weleer te Deventer te hebben mogen tellen, ‘er eene nieuwe
Schoone Uitgave van vervaardigde en met aantekeningen verrijkt uitgaf te Utrecht 1777 in
twéé deelen in 4to. – Het is dit Woordenboek, waarvan men in het beoeffenen onzer Taale
ongelooflijken dienst kan trekken, en dat, overzulks, aan de Taalminnaars onder de ouden
vooral verdient te worden aanbevoolen. 
     Bij de genoemden mogen nog gevoegd worden de geleerde NOMENCLATOR van
Hadrianus Junius, welke, echter, alleen Zelfstandige Naamwoorden bevat; – en de
WOORDENSCHAT van Lodewijk Meijer, in 3 deelen gescheiden, waar van het eerste de
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Bastaardwoorden; – het tweede de Konstwoorden; – het derde en gewichtigste de verouderde
woorden behelst. Deze Woordenschat is zeer vaak herdrukt. 
     Onder de nieuwere Woordenboeken, welke dienen kunnen, om ‘er het gebruik der
Nederduitsche Taale uit op te maaken, kunnen genoemd worden die van Samuel Pitiscus,
Latijnsch en Nederduitsch, en David van Hoogstraaten, Nederduitsch en Latijnsch, dat van
Frans Halma en Richelet Fransch en Nederduitsch en Nederduitsch en Fransch; Dat van
William Sewel, Engelsch en Nederduitsch en Nederduitsch en Engelsch. Dat van Kramer –
Hoog- en Nederduitsch; de Schat der Nederduitsche Wortelwoorden van Johanna Corleva,
gedrukt te Amsterdam 1741, in 8vo en opgedraagen aan Balthasar Huidekoper. – Het
Woordenboek van Scheller in de laatste Jaaren uit het Hoog- in het Nederduitsch
overgebracht, en uitgegeeven. 
     Men moet, evenwel, bekennen, dat hij, die van de opgenoemde oudere en laatere
Woordenboeken dienst zal hebben, (uitgezonderd alleen de Woordenschat van Lodewijk
Meijer) tevens kundig moet zijn in de Latijnsche, Fransche, Engelsche en Hoogduitsche
Taalen, omdat alle die Woordenboeken ten minsten Twéétaalig zijn, en de eene Taal door de
andere verklaaren. 
     Een echt Nederduitsch Taalkundig Woordenboek het welk het Nederduitsch door gééne
vreemde Taal, maar door Nederduitsch alléén verklaart, is sedert bewerkt, en uitgegeeven
door den kundigen Weiland. 
     < 1804 tot aan Lett. L.>
     Zeer verdienstelijk maakt zich deze werkzaame Man hier mede bij zijne Landgenooten, bij
het achterblijven, tot hier toe, (en wie weet nog voor hoe lang!) der Uitvoeringe van het
Voorneemen der Maatschappije van Nederlandsche Letterkunde te Leiden “om te
vervaardigen een algemeen omschrijvend Woordenboek der Nederlandsche Taale, welk niet
alleen dienen zoude, om het Nederduitsch in zo verre te doen kennen, als noodig is, [158] (:
§XLIX. :) om de Schriften, in dezelve opgesteld, voor ieder verstaanbaar te maaken; – maar
om den geheelen Schat onzer Taale bij een te vatten.“ – Loffelijk ontwerp, in de daad; maar
het welk, in zijnen geheelen wijden omvang, naauwelijks door éénen Man zal kunnen worden
volvoerd. – Dat van Weiland, ondertusschen, ondersteund door den reeds bijeengedraagen
Voorraad der Maatschappije, en minder uitgestrekt, kan ons bij voorraad doen te vreede zijn,
terwijl wij inmiddels op de volvoeringe van het groote werk, in meer gunstige tijden, blijven
hoopen.
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