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ʻVan een gantsch Nieuwe Wyze...ʼ 
Over De Schat der Nederduitsche Wortel-woorden (Corleva 1741) 1 
 
Door Elly van Brakel 
 
Abstract 
In 1741 Johanna Corleva (1698-1752), the first Dutch woman linguist, published De Schat der 
Nederduitsche Wortel-woorden [...], a Dutch-French dictionary. The dictionary distinguished itself from 
others by its brevity and by marking all root words and bringing them together in a separate section at the 
end of the book. Corleva acknowledged that she was inspired by the work of the Dutch philologist 
Schrevelius, the German Johannes Scapula and the French Academy, but she never mentioned the works of 
contemporary lexicographers as a source. Noordegraaf (1994) suggested that Corlevaʼs dictionary heavily 
drew on contemporary dictionaries of Halma and Marin. The present article offers convincing proof that for 
the  nomenclature Corlevaʼs Schat was based on Halmaʼs Woordenboek der Nederduitsche en Fransche 
Taalen 1710.   
 
Inleiding 

 
Het moet in 1740 geweest zijn dat Johanna Corleva, Nederlands eerste vrouwelijke taalkundige, het 
manuscript met de bijzondere titel De Schat der Nederduitsche Wortel-woorden, Nevens der zelver 
Afkomstigen, Waar in alle de Oorspronkelyke Woorden van de gantsche Taal naauwkeurig Onderscheiden 
zyn, en de Spruit- en te Zamengestelde Woorden tot haar oorsprong overgebragt worden. Alles volgens ’t 
A.B.C. Geschikt. Met de Fansche [sic] taal naar drukker Dirk Jemans in de Amsterdamse Pijlsteeg bracht.2 3   
  Uitgever Francois Halma (1653-1722) zou haar de lange titel beslist ontraden hebben: hij vond 
immers dat ʻSchryvers, die het grootst in hunne boektytels opzwetzen, en er eene lange uitbreidinge van 
maaken, de slechtste munt in de Geleerde wereldt slaanʼ (Halma 1710:Voorrede). Halma, zelf succesvol 
woordenboekmaker in de achttiende eeuw, zag van zijn Woordenboek der Nederduitsche en Fransche Taalen 
herdruk na herdruk verschijnen. Zijn voormalig werknemer Pierre Marin (1667-1718) kwam met een eigen 
Nieuw Nederduitsch en Frans woordenboek dat ook gretig aftrek vond en tot ver na zijn dood werd herdrukt.  
  In de literatuur zijn aanwijzingen te vinden dat Corleva voor De Schat der Nederduitsche Wortel-
woorden gebruik zou hebben gemaakt van de werken van deze voorgangers (Noordegraaf 1994). 
Noordegraafs hypothese is dat Corleva voor haar tweetalig woordenboek een beroep heeft gedaan op het 
werk van Halma: ʻMy hypothesis is that in preparing her Schat in the 1730s Johanna Corleva based herself 
mainly (but not exclusively) on Halma 1729 rather than on Marinʼ(Noordegraaf 1994:179). Het is echter 
opmerkelijk dat in het voorwoord bij De Schat Halma en Marin niet voorkomen onder de verschillende 
personen en werken die worden genoemd. Is desondanks Noordegraafs hypothese aannemelijk en valt deze 
te bevestigen? In dit artikel wordt verslag gedaan van bronnenonderzoek en wordt antwoord gegeven op de 
vraag: waar putte Corleva voor haar woordvoorraad van De Schat der Nederduitsche Wortel-woorden?   
 
De Schat, een korte introductie 

 
In tegenstelling tot wat de uitvoerige titel doet vermoeden, is de vormgeving van het door mij geraadpleegde 
exemplaar van Corlevaʼs woordenboek uit de Erasmuscollectie van de Gemeentebibliotheek Rotterdam 
sober te noemen.4 Het woordenboek, in octavo, heeft een bleek perkamenten kaft zonder opdruk en een 
titelpagina met een typografie in twee kleuren: rood en zwart. Eén versierde aanvangsletter en één sierlijst   
dienen ter versiering, illustraties ontbreken. 
  Het boek begint met een zes paginaʼs tellende opdracht aan Balthazar Huydecoper (1695-1778), 
                                                
1 Met dank aan Marijke van der Wal (Universiteit Leiden) en Jan Noordegraaf (Vrije Universiteit Amsterdam) voor 

hun nuttige adviezen. 
2 Voor een overzicht van biografische gegevens van Johanna Corleva: 
 http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/corleva 
 http://www.dbnl.org/tekst/anro001bioe01_01/corl001.php 
3 Het boek draagt tevens de Franse ondertitel  Le Trésor des Mots Originaux, de la Langue Flamande, Avec Leurs 

Derivés. Dans lequel tous les mots Originaux de cette  Language, sont exactement Distingués & les Dérivés & 
Composés reduits à leurs Racines. Le tout selon lʼordre de lʼAlphabet.  

4 Rotterdam, Gemeentebibliotheek :1364 F41  
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dichter en regerend schepen van  Amsterdam. Vervolgens is er een voorwoord van eveneens zes paginaʼs, 
waarna het eigenlijke woordenboek begint (p. 1-736). Achterin het woordenboek bevindt zich een zestig 
paginaʼs tellende verzameling van ʻalle de NEDERDUITSCHE WORTEL-WOORDEN Van welke alle de 
andere WOORDEN, zoo wel de AFKOMSTIGE als de TʼZAMENGESTELDE, afvloeijen.ʼ( 1741: 737-
797). Toegevoegd is een lijstje met zes te verbeteren drukfouten en op de allerlaatste pagina van het 
woordenboek informeert de boekverkoper de lezer over ander ʻonderhandenʼ werk van Corleva, te weten: De 
Schat der Fransche Wortel-Woorden, een Fransche Letter-Konst, een Nieuwe Nederduitsche Spraak-Konst, 
een Nederduitsch Woorden- Boek en De geheele Philosophie van den Heer Bayle (1647-1706), bestaande in 
de Reden-Konst, Natuur-Kunde, Boven-Natuur-Kunde, en Zede-Konst, uit het Latijn en Fransch in ʼt 
Nederduitsch[..] reeds heel en al vertaald. Deze werken konden helaas nooit worden getraceerd en het is 
maar de vraag of ze ooit in druk verschenen zijn. Wèl bekend is Corlevaʼs – bij Jacobus Loveringh 
uitgegeven – Algemeene en Geredeneerde Spraakkonst, de allereerste vertaling van de beroemde Grammaire 
générale et raisonnée (Arnauld & Lancelot 1660).5 6  Het enig overgebleven exemplaar van deze spraakkunst 
bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek Leiden.  
  Uit veilingcatalogi is bekend dat Corlevaʼs woordenboek De Schat der Nederduitsche Wortel-
Woorden zich bevonden heeft in de privébibliotheken van Everwinus Wassenbergh (1742-1826), Willem 
Bilderdijk (1756-1831) en Jan Jakob Schultens (1716-1778) (Noordegraaf 1994: 9). Toch is de verspreiding 
en invloed van De Schat in de achttiende eeuw niet zo groot en overtuigend geweest als die van de 
woordenboeken van Halma en Marin. De Schat kent geen rijke receptiegeschiedenis: getuigenissen over hoe 
haar werk door tijdgenoten is ontvangen, worden spaarzaam aangetroffen.7 8  
  Corlevaʼs woordenboek is in Nederland – buiten het exemplaar in de Erasmuscollectie – aanwezig in 
de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, de Universiteitsbibliotheek in Leiden en de Koninklijke 
bibliotheek in Den Haag. Buiten Nederland bevindt De Schat zich in de Bibliotheek van de Koninklijke 
Vlaamse Academie te Gent, de Nationale Bibliotheek in Cape Town, de Universiteitsbibliotheek van Yale en 
de Nationale Bibliotheek in Strasbourg.9 Sinds 1971 wordt  De Schat gebruikt als bron voor het Woordenboek 
der Nederlandsche Taal.  
 
De Opdracht  

 
In een poging meer duidelijkheid te krijgen over de bronnen die Corleva gebruikte voor haar lexicon ligt het 
voor de hand in eerste instantie te kijken naar wat zij hier zelf over loslaat. Wat verraadt Corleva    
bijvoorbeeld over haar bronnen in de ʻOpdragtʼ en in de ʻVoorredenʼ bij De Schat ?  
  Corleva draagt De Schat der Nederduitsche Wortelwoorden op aan Balthazar Huydecoper, schrijver,  
taalkundige en regerend schepen van Amsterdam. Zij had, zo meldt ze in de opdracht, bij toeval zijn 
toneelstuk Achilles (1719) in handen gekregen en was getroffen door Huydecopers wijze raad omtrent de 
beheersing van de moedertaal: 
  
  Eenige van Uwe Wel Ed. zeer Geestige en Zinryke stukken my door een gelukkig toeval in handen 
  gekomen zynde, vond ik in de Voorreden van eene derzelver, een zeer nuttige vermaaning, voor die 
  welke zich in Letterkundige Geleertheit willen oeffenen en volmaaken; welke vermaaning verwerpt 
  de voorbarigheit in ʼt schryven der Werken, zonder een genoegzaame Voorbereiding en zonder de 
  vereischte volmaaktheit van de Taal, in welke men onderneemt te schryven  
  (Corleva 1741:*2v0-*3r0). 
 
                                                
5 Corleva ( 1740) Algemeene en geredeneerde spraakkonst, behelzende De Grondregelen van de Konst van wel te     

spreeken, op een klaare en natuurlijke wyze uitgelegt:de redenen vanʼt geen aan alle Taalen gemeen is: de redenen 
der voornaamste verscheidenheden die zig daar omtrent opdoen:en veel nieuwe Aanmerkingen over de   

 Fransche Taal. Door de Heeren van Port-Royal in ’t Fransch geschreven: en in ’t Nederduitsch vertaald door 
Johanna Corleva. Amsterdam: Jacobus Loveringh. 

6 De allereerste vertaling van de Grammaire générale et raisonnée was van de hand van Corleva (Noordegraaf 1978). 
7 Advertenties of aankondigingen voor De Schat: Leydse Courant (2 en 7 december 1740) en in Maendelykse 

uitreksels of boekzaal der geleerde Waerelt, 52e deel, Amsterdam febr. 1741.  
8 Jan Noordegraaf en Greetje Mantel voorzagen mij van nuttige informatie over verwijzingen naar De Schat door 

Everwinus Wassenbergh in Wassenberghs Dictaten Nederduitsche Taal-en Letterkunde (1797-1826).  
9 Opsomming waarschijnlijk niet uitputtend. De STCN noemt Leiden, Amsterdam en Den Haag, maar niet het 

exemplaar in de Erasmuscollectie Rotterdam. WorldCat noemt Rotterdam, Amsterdam, Leiden, Cape Town, 
Strasbourg, Yale, maar vermeldt niet het exemplaar in Den Haag en het KANTL-exemplaar in Gent. 
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Onder de indruk van Huydecopers oproep brengt Corleva hem in de opdracht op de hoogte van haar eigen 
taalkundige inspanningen: 
 
 […] ik heb er voordeel van gezogt , my ernstelyk begevende tot dʼoeffening onzer Moeder Taal,  
 medestreefster van de Grieksche, door haare overvloedige rykdom. Deze zoo groote menigvuldigheit 
 onzer Taal, bestaande uit zoo veel duizend Woorden, heb ik binnen een zeer klein getal, genaamt 
 Grond- of Wortel-woorden, beslooten (Corleva 1741: *3). 
 
Hoewel stadsgenoten, lijkt het niet waarschijnlijk dat Johanna Corleva, dochter van een borduurwerker, zich 
in de sociale kringen rond Huydecoper bewoog. Niettemin schreef zij hem twee brieven, resp. op 8 en 19 
november 1740, waarin zij toestemming vraagt het boek aan hem op te dragen. Het antwoord van 
Huydecoper is niet bekend, maar gezien de opdracht bij De Schat is het aannemelijk dat ze zijn toestemming 
heeft verkregen.10 
 
De Voorreden

11  
 
Het voorwoord begint met de mededeling dat het werk dat men ʻhier in ʼt licht geeft,van een gantsch Nieuwe 
Wyzeʼ is. De Schat zou van andere woordenboeken verschillen in de simpele vertaling die erin wordt 
gegeven zonder alle uitweidingen die in andere woordenboeken te vinden zijn:  
 
  zynde deszelfs gebruik even als alle andere gemeene Woorden-Boeken, doch met dit onderscheit, dat 
  men een korte vermelding daar in heeft gedaan van verscheidene Fransche betekeningen aangaande 
  ieder Nederduitsch Woordt, zonder byvoeging van overvloedige en byna onnodige menigte van  
  Spreekwyzen, die men gemeenlyk gewoon is in Woorden-Boeken te gebruiken (Corleva 1741:*5r0).  
 
Er worden geen namen genoemd als dit  ʻless is more-principeʼ hier wordt verdedigd en gezegd wordt dat de 
betekenisomschrijvingen van anderen te ʻwijdlopigʼ zijn, maar impliciet zou het kritiek kunnen zijn op het 
werk van tijdgenoten als Halma en Marin. 
  Namen die in het voorwoord expliciet genoemd worden, zijn die van Schrevelius en Scapula. 
Schrevelius of Cornelis Schrevel (1608-1664), Nederlands arts en later hoofd van de Latijnse school in 
Leiden, publiceerde in 1654 een Latijn-Grieks woordenboek: het Lexicon Manuale Graeco-Latinum en 
Latino-Graecum. Corleva geeft aan zijn methode van woordpresentatie gevolgd te hebben: 
 

 dat men in dit Woorden-Boek aangemerkt heeft, alle de Grond-of Wortel-woorden van de 
 Nederdduitsche Taal, onderscheiden met groote Letters, welke op ʼt einde van dit Woordenboek-
 Boek alle verzamelt zijn, [..].Volgens het Alphabet zal men vinden, Eerstelyk de Grond-Woorden, 
 gelyk wy reeds gezegd hebben, met groote Letters, benevens haare verscheidene beduidingen, door 
 Talletters 1,2,3, &c : Dʼoverige Woorden, ʼt zy Afkomstigen, ʼt zy tʼZamengestelden, zyn 
 aangemerkt door het Woortje ZIE, waar door het Grondwoord uit welk het Afkomstige of 
tʼZamengestelde vloeit, aangewezen word. […] Op dezelve wyze heeft de Fransche Accademie een 
diergelyk getal van menig duizend Woorden tot een zeer klein gebracht. Schrevelius in zyn 
Grieſch(sic)Woorden-Boek, heeft het zelve gedaan, daar wy byzonderlyk de Leerwyze van gevolgt 
hebben ( 1741*5).12 

 
De methode van Schrevelius en de Franse Academie om bij afleidingen en samenstellingen naar  
grondwoorden te verwijzen en deze grondwoorden te verzamelen, was nog niet eerder toegepast in een 
Nederlands woordenboek en werd dus een noviteit geacht voor onze taal. 13 

                                                
10 Een weergave van deze brieven in Bullinga (1994: 27-28) Noordegraaf (1994:188-190). Corlevaʼs brieven worden 

bewaard in het archief van de familie Huydecoper RA Utrecht inv.nr. 67, Literair en wetenschappelijk werk 
opgedragen aan Balthazar Huydecoper, brieven Corleva inv. nr. 193.  

11 Het voorwoord is niet ondertekend. Onduidelijk is hoe groot de bemoeienis van drukker en boekverkoper Jemans 
hier is geweest. 

12 In de Dictionnaire de l'Académie Française van 1694 wordt naar grondwoorden verwezen d.m.v. het woordje Voy . 
Latere edities kennen een dergelijke verwijzing niet. De grondwoorden werden in een tabel achterin het 
woordenboek verzameld en voorzien van een paginanummer.   

13 Opvallend genoeg verschijnt in datzelfde jaar, de Bruidschat Israels, of onderwys der Hebreeuwsche spraak-kunst 
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  De Duitser Joannus Scapula (1540-ca.1600) had eveneens een Grieks-Latijns woordenboek op zijn 
naam staan: het Lexicon Graeco-Latinum (1579). Ook daarin werden grondwoorden aangewezen, maar de 
woorden gebaseerd op deze ʻrootsʼ werden niet in de eigenlijke alfabetische volgorde, maar bij het 
grondwoord zelf besproken. Deze aanpak werd met het oog op de doelgroep – Nederlanders die Frans willen 
leren èn Fransen die Nederlands willen leren – door Corleva afgekeurd, omdat deze methode ʻdoor gebrek 
van het gemeen Alphabet of A.B.Cʼ te verwarrend werd bevonden voor een beginnend taalleerder( 1741: 
*5v◦). 
  Tenslotte wordt in het voorwoord – als de noodzaak van een goede taalbeheersing wordt benadrukt – 
de naam van Despréaux, Frans dichter en criticus, genoemd: 
 
 Zeker: het is een zeer vermetelijke zaak, te willen Schryven en tʼZamenstellen in Onrym of Rym, 
 wanneer men niet redelyk door Grondbeginzelen en order, kent de Taal in welke men onderneemt te 
 Schryven. De Heer Despreaux, heeft zeer wel uitgedrukt de noodzakelykheit in zyn Art Poëtique, 
 Ch. 1 vs. 155 (Corleva 1741: *6v◦).  
 
Nicolas Boileau-Despréaux (1636 –1711) bezong in genoemd vers de noodzakelijkheid van het onderhouden 
van de taal. Huydecoper citeerde in zijn voorwoord bij Achilles (1719: 28) al het vers van Boileau, maar was 
blijkbaar niet de enige die werd gegrepen door dit gedicht.  
  Samenvattend kan worden gezegd dat er in het voorwoord en de opdracht weliswaar namen worden 
genoemd van personen die Corleva zouden hebben geïnspireerd, maar dat deze inspirators niet als 
leveranciers voor het Nederlands-Frans lexicon kunnen worden gezien. Voorafgaand aan de inhoudelijke 
verkenning van De Schat kunnen er geen uitspraken worden blootgelegd die verraden waar Corleva putte 
voor haar Nederlands-Franse woordvoorraad. Ook de namen van Halma en Marin worden niet aangetroffen. 
 

Het lexicon 

 

Aangekomen bij het lexicon is de summiere betekenisafdeling het meest in het oog springend. Corleva geeft, 
zoals  aangekondigd in de ʻVoorredenʼ, de betekenissen van de woorden zeer beknopt weer. Na het lemma-
opschrift wordt het grammaticaal geslacht of de grammaticale categorie gegeven waartoe het woord behoort, 
waarna de vertaling volgt. Een betekenisomschrijving voor de brontaal ontbreekt: er wordt volstaan met het 
geven van een sobere Franse vertaling.14 

Corleva 1741:2 
   
                                                                                                                                                            

(Soesman 1741). In de bijbehorende ʻHebreeuwsch-Nederduitscheʼen ʻNederduitsch-Hebreeuwscheʼ 
woordenboeken worden de grondwoorden  met een (*) aangegeven. (1741: deel II en deel III). Achterin het 
woordenboek treft men een verzameling van ʻalle de Chaldeeuwse Wortel- en Spruit-woordenʼ ( Soesman 1741, 
deel III: 4).  

14 Dergelijke beknopte betekenisomschrijvingen treft men ook aan in oudere tweetalige woordenboeken, bijvoorbeeld: 
 Bac, backe bake, Un porc, m 
 Bac, beke, Un torrent, m 
 Back, beker, Gobelet, m   
 Le Grand Dictionaire François-Flamen. Het Groote Woorden-Boek vervattende den Schat der Nederlandtsche 

Taele, met een Fransche uit-legginghe. (Arsy 1651) 
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De opmaak is overigens overzichtelijk.  Woordenboekartikelen zijn in romein, de vertaling in cursief. Na het 
trefwoord volgt steeds een komma en het woordenboekartikel wordt afgesloten met een punt. De indeling is 
in twee kolommen, met in de kopregel boven de kolommen steeds de beginletters van het eerste en laatste 
grondwoord op de pagina. In het trefwoordenregister worden de ʻwortelwoordenʼ – woorden die niet meer in 
afzonderlijke woorden zijn op te splitsen – in grootkapitaal weergegeven. Daarnaast wordt een tweede soort 
van grondwoorden aangegeven die, aldus Corleva, ʻin dit Werk met Kleine Capitale Letters onderscheiden 
zyn; wy noemen ze twede soort van Grond-woorden, omdat ze ook verscheidene andere voortbrengen; doch 
deze twede soort van Grondwoorden zyn tot dʼeerste overgewezenʼ (Corleva 1741: *6). Zo krijgt ʻAANʼ 
grote kapitalen, ʻAANFOKKEN [..][ zie fokken.]ʼkleine kapitalen en ʻaanfokkingʼ de kleine letter. (Corleva 
1741:4).15   
  In het oog springend zijn ook de merktekens die aan sommige lemmata voorafgaan. In de marge 
plaatst Corleva de volgende aanduidingen: de asterisk (*) voor figuurlijk taalgebruik; het enkelkruis (†) voor 
samenstellingen en afleidingen en het dubbelkruis (‡) voor ʻboertachtigeʼ woorden.   
  In bovenstaand voorbeeld m.b.t. het lemma ʻAALBESʼ krijgen ʻAalbessenbierʼ, ʻAalbessenboomʼ , 
ʻAalbessennatʼ, ʻAalbessensopʼ en ʻAalbessenstruikʼ  een enkelkruis voor het trefwoord mee ten teken dat 
het samenstellingen betreft. Aan het eind van de betekenisomschrijving bij deze samenstellingen volgt een 
verwijzing tussen vierkante haken naar het grondwoord. Het zijn deze ‘Grond- of Wortel-Woorden’ van het 
Nederlands ( ongeveer 3300) die Corleva achterin het woordenboek afdrukt als ‘VERZAMELING Van alle 
de NEDERDUITSCHE WORTEL-WOORDEN Van welke alle de andere WOORDEN, zoo wel de 
AFKOMSTIGE als de TʼZAMENGESTELDE, afvloeijen.’(1741:737). Volgens Corleva kunnen van deze 
(±3300) grondwoorden alle andere woorden door middel van samenstelling en afleiding – ʻ tʼzamengestelde 
en afkomstigeʼ – gevormd worden.  
 
Corleva versus Halma en Marin  
 
Zoals eerder besproken, geeft Noordegraaf aan dat Corleva voor haar lexicon waarschijnlijk gebruik zal 
hebben gemaakt van het werk van haar voorgangers Halma en Marin (Noordegraaf 1994:178-179). Halma en 
Marin worden in de geschiedenis van de Nederlandse lexicografie vaak in een adem genoemd, omdat ze met 
hun woordenboeken eenzelfde doelgroep voor ogen hadden en dus streden om de gunst van dit Frans 
georiënteerd publiek (De Tollenaere 1977: 221).  
  In augustus 1710 verscheen voor het eerst te Utrecht en Amsterdam Halmaʼs Woordenboek der 
Nederduitsche en Fransche Taalen. Pierre Marin en Thomas la Grue waren aanvankelijk zijn 
mederedacteuren, maar onenigheid tussen Halma en Marin leidde er toe dat Marin in 1698 stopte met zijn 
werk aan Halmaʼs woordenboek en aan een eigen woordenboek begon (Sterkenburg 1984: 46). Marin, leraar 
Frans en Fransman van geboorte, was in 1688 naar Amsterdam gekomen en in 1696 verscheen van zijn hand 
een Dictionaire Portatif Hollandais et Français. Na zijn vertrek bij uitgever Halma verscheen in 1701 
Marinʼs Nieuw Nederduitsch en Fransch Woordenboek, Nouveau Dictionaire, Hollandois & François en in 
1710 verscheen zijn – voor eigen kosten gedrukt – Dictionnaire complet François et Hollandois.16  
  Er was veel vraag naar Nederlands-Franse woordenboeken: Halmaʼs Woordenboek der 
Nederduitsche en Fransche Taalen verscheen in 1784 nog in herdruk en Marinʼs Nieuw Nederduitsch en 
Fransch Woordenboek werd zelfs in 1793 nog herdrukt (Claes & Bakema 1995). Waarom Corlevaʼs Schat 
die waardering niet kreeg, is onduidelijk, al kan het uitblijven van haar succes misschien juist verklaard 
worden door het succes van anderen.  
  Om het bilinguaal woordenboek van Corleva te vergelijken met dat van andere Nederlands-Franse 
lexica verschenen voor 1741, is voor een allereerste verificatie gekozen voor de woordenboeken 
Woordenboek der Nederduitsche en Fransche Taalen van Halma en het  Nieuw Nederduits en Frans 
Woordenboek van Marin. Hier genoteerd conform Claes & Bakema (1995): 
 

  Halma, François Woordenboek der Nederduytsche en Fransche Taalen =Dictionaire Flamand &  
  François Utrecht: Willem van de Water/ Amsterdam: Pieter Mortier 1710 xxii + 1,023 p  
  Other eds: Amsterdam: R.& G. Wetstein 1717,1729  

                                                
15 De inhoudelijke juistheid van Corlevaʼs morfologische verwijzingen wordt in het kader van bronnenonderzoek    

buiten beschouwing gelaten. 
16 De verstoorde relatie tussen beide heren wordt breed uitgemeten in de voorwoorden bij hun woordenboeken. Met 

name over het woord Complet in deze titel, windt Halma zich paginaʼs lang op. (Halma 1710***) 
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    Dutch → French 17   
   Marin, Pierre Nieuw Nederduits en Frans Woordenboek=Nouveau Dictionaire, Hollandois &   
  François Amsterdam:Wed. Gysb. de Groot, 1701 xvi +850 p  
   Other eds:  Compleet Nederduitsch en Fransch Woordenboek=Dictionnaire Complet Hollandois 
    & Francois Amsterdam:Wed. Gysb. de Groot & Pieter de Coup 1717  xl + 1,062p,  
    Groot Nederduitsch en Fransch Woorden-boek =Grand Dictionnaire hollandois et 
    françois 
    Dordrecht: J. van Braam/ Amsterdam:Herman Uytwer- A.Wor & de Erven G. Onder 
    de Linden, 1730 xii + 1,064 p, 
    Dutch → French 
  
Om een relatie tussen De Schat der Nederduitsche Wortel-woorden en bovenstaande woordenboeken 
inzichtelijk te kunnen maken, is ervoor gekozen om na een eerste oriëntatie op macro- en microniveau, 
ʻproefboringenʼ los te laten op de inhoud. Gekozen is – rekeninghoudend met: percentage trefwoorden;  
spreiding van de letters in het woordenboek; klinker of medeklinker – voor de letters A, B, M en P.   
 
Macro-niveau 
Bij een eerste vergelijking van De Schat der Nederduitsche Wortelwoorden van Corleva met Marinʼs Nieuw 
Nederduitsch en Frans Woordenboek (1701) en het Woordenboek der Nederduitsche en Fransche Taalen 
(1710) van Halma valt meteen een verschil in omvang op.18 De Schat der Nederduitsche Wortelwoorden 
heeft net als het Nieuw Nederduitsch en Frans Woordenboek van Marin een octavo-formaat, resp. 799 en 850 
paginaʼs, terwijl het Woordenboek der Nederduitsche en Fransche Taalen (1710) van Halma een royaler 
(quarto) formaat heeft en ruim 1000 paginaʼs telt. Halmaʼs woordenboek heeft een paginagrote titelgravure. 
De woordenboeken van Corleva en Marin hebben die niet. Van de drie woordenboeken oogt dat van Corleva 
het meest bescheiden.  
  Alle drie hebben een opdracht en een voorbericht aan de lezer. Overeenkomst is er verder in het 
gebruik van een structuur met kolommen: Corleva en Marin hebben, ingegeven door het formaat, een 
bladindeling met twee kolommen, Halma met zijn quarto-formaat telt drie kolommen. Een versierde letter 
van het eerste lemma komt alleen bij Halma voor. Veel gelijkenis is er op macroniveau met betrekking tot de 
alfabetische volgorde: afleidingen en samenstellingen krijgen bij alle drie een eigen ingang. In alle drie de 
woordenboeken dienen letters in groot kapitalen, bovenaan de kolommen, om het opzoeken te 
vergemakkelijken. Connotatie-aanduidingen van Halma en Corleva komen overeen: een (*) voor 
ʻoneigentlykʼ of figuurlijk taalgebruik; een (‡) voor ʻboertachtigʼ taalgebruik. Corleva hanteert als enige het 
enkelkruis, om afleidingen of samenstellingen aan te geven. Bij Marin ontbreken de merktekens. 
  Opvallend met betrekking tot de alfabetische ordening is het ontbreken van de ingangen Y en X bij 
Halma en Corleva.  Halma bericht hierover : ʻJ.I. De negende letter van 't Abc. Waar onder wy ook betrekken 
de Y , die voor een zesde klinker by de Nederlanders gebruikt wordtʼ (Halma 1710:265).  
Corleva heeft dit bericht in haar woordenboek woordelijk overgenomen: ʻDe negende letter van ʼt ABC. 
Waar onder wy ook betrekken de Y. die voor een zesde klinker by de Nederlanders gebruikt wordtʼ 
(1741:234). Ze wijkt overigens voor wat betreft het gebruik van IJ of Y bìnnen het woord wel af van wat 
Halma doet. Corleva geeft in haar woordenboek de voorkeur aan Y-spelling waar Halma IJ schrijft : 
ʻAAIJENʼ  (Halma 1710:1) ʻAAYENʼ ( Corleva 1741: 1), maar is hierin overigens niet consequent : vgl. 
ʻaaneennaaijenʼ 1741:4 ʻDRAAIJENʼ 1741: 119, ʻMAAIENʼ 1741:334.19 
 
 
                                                
17  Claes & Bakema vermeldt in de titelomschrijving abusievelijk Nederduytsch i.p.v. Nederduitsch.  
18 Halma, François Woordenboek der Nederduytsche en Fransche Taalen =Dictionaire Flamand & François Utrecht: 

Willem van de Water/ Amsterdam: Pieter Mortier 1710  
 Amsterdam, UB: OG 63-2797. Leiden, UB: 723 B 5 Nijmegen, Universiteitsbibliotheek: OD 648 b 11 
 Marin, Pierre Nieuw Nederduits en Frans Woordenboek=Nouveau Dictionaire, Hollandois & François 

Amsterdam:Wed. Gysb. de Groot, 1701  
 Amsterdam, UB: 544 A 1  
19 Marin varieert daarop door in het Groot Nederduitsch en Fransch woordenboek ʻAAJEN, AAYENʼ (Marin 1730: 1) 

en ʻAAYEN, AAJENʼ  ( Marin 1730: 23) te vermelden, beide vormen in eigen alfabetische volgorde. Vanwege de 
complexiteit worden spellingkwesties hier verder buiten beschouwing gelaten. Over de ingewikkeldheid van 
spelling in de achttiende eeuw en de ontwikkelingsgang naar uniformiteit: Van de Bilt (2009); Van der Wal (1995); 
Van der Wal & Van Bree (1992). 
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  De werkwijze van Halma m.b.t. het gebruik van de letter C wordt door Corleva weer nauwgezet 
overgenomen: 
 
 de derde letter van ʼt ABC word bij de hedendaagsche Hollandsche schryvers, voor de A,O, en U, 
 niet meer gebruikt, want in plaats van de C. gebruikt men de letter K. voor de klinkers E, en I, 
 heeftze  dikwils een goed gebruik, gelyk ook voor de woorden, die uit de Grieksche taale afgeleid 
 worden[...] (Corleva 1741: 96). 
 
Micro-niveau  
Een eerste vergelijking op micro-niveau van Corlevaʼs Schat der Nederduitsche Wortel-woorden (1741), 
Halmaʼs Woordenboek der Nederduitsche en Fransche Taalen (1710) en Marinʼs  Nieuw Nederduits en Frans 
Woordenboek (1701) toont het volgende: 
 
 Corleva  AAK, z.m. Sorte de long bateau qui  

   monte Ɛ descend le Rhin.  
  Halma  AAK, z.m. Keulsche Aak. Een  
    slach van lastschepen op den Rhyn. 
               Sorte de long bateau qui monte Ɛ  
   qui descend le Rhin. 
  Marin  AAK, Keuls vaartuig  Longue barque f.  
 
Het trefwoord ʻAAKʼ krijgt in alle woordenboeken naast de vertaling ook de afkorting mee van de 
grammaticale categorie of het grammaticaal geslacht waartoe het woord behoort. Corleva en Halma kiezen er 
echter voor om het artikel de grammaticale categorie of het geslacht van de brontaal mee te geven, terwijl 
Marin het artikel het grammaticaal geslacht voor de doeltaal meegeeft. Marin plaatst deze bovendien 
achteraan en gebruikt de Latijnse afkorting: f. (foemininum). De Franse vertaling bij het woordenboekartikel 
van Corleva en Halma komen sterk overeen, maar een betekenisomschrijving in de brontaal ontbreekt bij 
Corleva. 
  Volgend voorbeeld toont een willekeurig gekozen trefwoord onder de letter B : 
 
  Corleva  BAGGER, z.v. Bouë, bourbe  
   Baggeren, w. Nettoier, tirer la  
   bouë dʼun canal. 
  Halma  BAGGER, z.v. Modder.  Bouë,  
    bourbe, ordure 
   Baggeren. w.w. Modderen. Nettéier,  
  tirer la bouë dʼun canal, ou de quel- 
    que autre lieu. 
  Marin  (geen ingang Bagger) 
   BAGGEREN. Drager , chercher dans lʼeau. v.n.20    
 
Eensluidend zijn Corleva en Halma in: keuze van het trefwoord; de grammaticale categorie; het geslacht en 
de vertaling. Afwijkend is Corleva in de aanduiding van de grammaticale categorie: ʻw.ʼ. Halma gebruikt de 
afkorting ʻw.w.ʼ. Daarnaast volstaat Corleva met een omschrijving in de doeltaal waar Halma een uitgebreide 
betekenisomschrijving in zowel bron- als doeltaal geeft. Marin geeft hier alleen een omschrijving in de 
doeltaal en kiest – zoals steeds – voor de Latijnse afkortingen. 
  Volgend voorbeeld laat een ander verschil zien: 
 
 Corleva †Baggerman, z.m. Netteieur des  
  canaux, boueur. [zie man.] 
  Halma   Baggerman, z.m. Modderman.  
  Nettéieur des canaux, Boüeur  
  Marin   Baggerman. Drageur. 
 
 
                                                
20 v.n. verbum neutrum  
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Corleva geeft Baggerman het label († ) mee – ter aanduiding dat dit een samenstelling is – gevolgd door een  
verwijzing ʻ[zie man.]ʼ. Een dergelijke aanpak had zij al aangekondigd in haar ʻVoorredenʼ.  Halma en Marin 
kennen een dergelijke aanwijzing voor lexicale verwantschap niet.  
 
 Corleva †Baggernet , z.g. Filet à tirer  
   de la boue. [zie net.] 
 †Baggerschuit , z.v. Batteau de  
 boueur. [zie schuit.] 
  Halma   Baggernet, z.g. Moddernet. Filet à tirer de la bouë.  
 Baggerschuit, z.v. Modderschuit.  
 Batteau de boüeur , en quoi lʼon  
 charge la bouë des canaux. 
 Die baggerschuit is zwaar gelaaden.  
 Ce batteau de boüeur est fort chargé. 
 Marin  (geen ingang Baggernet, Baggerschuit) 
 
Bovenstaand voorbeeld illustreert dat Corleva bij voortduring volstaat met het geven van een bescheiden 
omschrijving in de doeltaal. Zij verschilt daarin duidelijk van Halma, die naast een uitgebreide 
betekenisomschrijving ook nog de vertaling van een zin opneemt.  
  Volgend voorbeeld betreft het trefwoord Bagyn. Corleva geeft – in tegenstelling tot Halma – het 
homoniem geen eigen ingang. Marin noemt slechts één betekenis: 
 
  Corleva  BAGYN, z.v. Beguine, sorte de  
    Religieuse, 2 Vache écornée  
  Halma  BAGYN, z.v. Zekere geestelyke  
    dochter. Beguine, sorte de Reli- 
    gieuse. 
   Bagyn, z.v. Een koebeest zonder  
   hoorns. Vache écornée, ou sans cornes.  
  Marin  Bagyn. Beguine, Religieuse en liberté  
    de voir le monde & de se marier. 
  
  Niet-referentiële bijbetekenissen van een lexeem, zoals stijl en register, worden zowel door Corleva 
als Halma gelabeld. Marin geeft deze connotatieve informatie niet. Volgend voorbeeld toont ʻboertachtigeʼ 
woorden: 
  
  Corleva   BABBELEN, w. Macher avec  
    les gencives. 
 †Babbeleguigjes. Balivernes, fa- 
 daises. [ zie guichelen.] 
   ‡Babok, z.m. Un badeau, un  
   niais , un lourdaut.   
  Halma  BABBELEN, een w.w. Kauwen  
    zonder tanden. Macher avec les  
    gencives. 
   ‡Hij babbeld als een oud wijf. Il bré- 
   douille comme une veille. 
   ‡Babbeleguigjes. Malle kuu- 
   ren. Balivernes, fadaises, sornettes,  
   niaiseries. 
   ‡Babok, z.m. Weetniet. Un  
   badeau, un niais, un lourdaut. 
  Marin  BABBELEN. Sucer à quelque chose,  
    mouiller quelque chose de bave. v.n.  
 
Corleva labelt conform Halma, maar is afwijkend met betrekking tot ʻbabbeleguigjesʼ waar Halma het label 
ʻboertachtigʼ noteert. Corleva geeft er de voorkeur aan ʻBabbeleguigjesʼ slechts het enkelkruis – als kenmerk 
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van verwijzing naar het grondwoord – mee te geven en laat het dubbelkruis achterwege. 
 
  In volgend voorbeeld opnieuw, ook met betrekking tot het aanmerken van ʻoneigentlykʼ (*) 
taalgebruik, veel overeenkomst met Halma: 
 
  Corleva  BAD , z.g. Bain, étuve. 
   *ʼt Bad der Wedergeboorte.  
   LʼAblution de la nouvelle nais- 
   sance, le Batême . 
   Baden. zie baaden 
  Halma  BAD, z.g. Waterbad, badstove.  
    Bain, Etuve. 
   Het Akense bad. Les bains dʼAix- 
   la-chapelle. 
   *ʼt Bad der wedergeboorte; de  
   Doop. LʼAblution de la nouvelle  
   naissance, le Batême  
   Baden. Zie  Baaden 
  Marin  BAD. Bain. m 
   Na de baden gaan. Aller aux bains,  
   aux Eaux. v.n 
   Zig baden in ʼt water. Se baigner. v.n. 
   Een bader. Un Baigneur. 
 
Een voorbeeld onder de letter M : 
 
  Corleva  ‡Mothuif, z.v. Tignon, ou  
    teignon [zie huif.] 
              *Mothuis, zie hoerhuis  
   
  Halma  ‡MOTHUIF, z.v. Vuile en slor- 
    dige nachtmuts. Tignon, ou tei- 
    gnon; coëffure de femme qui a les  
    cheveux gras & mal peignés, qui 
    est coëffée malproprement. 
              ‡ ʼt Oude wyf had een mothuif op.  
   La veille avoit un tignon sur la tête. 
              *Mothuis, z.g. Hoerhuis, kit.  
   Bordel. 
 
  Marin  MOTHUIF (geen ingang) 
   MOTHUIS, krolletje, hoerhuis.  
   Cabaret borgne, bordel. m. 
 
Er lijkt zich een patroon af te tekenen: Corleva vertoont opvallend veel overeenkomst met Halma en 
onderscheidt zich voornamelijk van hem in het aantal ingangen, de omvang van de betekenisomschrijving en 
de verwijzingen naar het grondwoord. De verschillen met Marin zijn aanzienlijk en in meerdere opzichten: 
structuur; woordgeslachten; grammaticale kenmerken; keuze van de trefwoorden; betekenisomschrijvingen; 
schrijfwijze en connotatieve informatie.  
  Ook de letter P laat – op het eerste oog – niets ongewoons zien. Corleva volgt in grote lijnen Halma: 
 
  Corleva  Pitsjaaren, w. een oud w. Fai- 
    re signal en mer de se rendre à  
    bord de lʼamiral, pour  tenir  
    conseil. 
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 Halma  PITSJAAREN. w.w. In zee een te- 
    ken doen dat men zal raadt hou- 
    den. Faire signal en mer de se  
    rendre au bord de lʼAmiral, ou  
    du Chef dʼesquadre pour tenir con- 
    seil. 
  
Maar aangekomen bij het lemma ʻPINKSTERENʼ is er iets merkwaardigs: de alfabetische ordening klopt 
niet. ʻPINKSTERENʼ staat hier na ʻPittoorʼ. De ʻPINʼ[...] na de ʻPitʼ[...].  
  Corleva  Pittoor, zie pastoor 
   PINKSTEREN, best Pinxteren, z.g. Pentecôte 
   Pinxteren houden of vieren. Celebrer la pentecôte 
 

Corleva 1741: 479 
 
Nonchalance van Corleva of van de letterzetter? Zetfouten waren immers geen zeldzaamheid. Het is 
interessant na te gaan welke volgorde Halma in zijn woordenboek van 1710 aanhoudt. Pagina 624 van dit 
Woordenboek der Nederduitsche en Fransche Taalen toont het volgende:  

Halma 1710: 624 
 
Ook Halma kent de afwijkende volgorde en plaatst het lemma PINKSTEREN na PITTOOR. Corleva en  
Halma maken dezelfde ʻfaux pasʼ!  
 
  Marin (1701) laat met betrekking tot het lemma Pinksteren het volgende zien:  
 
  Marin  PINK-NET, net voor de vissers die  
   met pinken vissen. Filet des pê- 
   cheurs de la cote de Hollande. 



Trefwoord, tijdschrift voor lexicografie. Jaargang 2010. 
 

11 

   PINKSTER, Pinxteren, dag die  
   de Christen-Kerk wegens de zen 
   ding van de Heilige Geest op de  
   Apostelen, vierd. Pentecôte. f. fête  
   que lʼEglise Chretienne solemnise en  
   mémoire de lʼenvoy du St. Esprit sur  
   les Apôtres. [..] 
 
Marin vaart zijn eigen koers, geeft de voorkeur aan ʻPINKSTERʼ en hanteert de correcte alfabetische 
volgorde.    
  Corleva lijkt de werkwijze van Halma blindelings te hebben gevolgd en met het kopiëren van de 
opmerkelijke alfabetische volgorde bewijs te leveren voor haar bron: Halmaʼs Woordenboek der 
Nederduitsche en Fransche Taalen. Om aan die ontdekking deze conclusie te kunnen verbinden, is het 
vanzelfsprekend noodzakelijk ook andere edities van de woordenboeken van Halma en Marin te checken.  

Raadpleging van edities van Marinʼs Compleet Nederduitsch en Fransch Woordenboek en het Groot 
Nederduitsch en Fransch Woorden-boek leert echter dat we gevoeglijk los kunnen laten dat Corleva bij het 
samenstellen van haar lexicon gebruik zal hebben gemaakt van de woordvoorraad van Marin: daarvoor 
blijven de verschillen te groot. Uitbreiding van het onderzoek met de andere edities van Marinʼs 
woordenboeken lijkt daarom – ook al is het Nieuw Nederduits en Frans Woordenboek van Marin van 1701 
beduidend anders dan het Compleet Nederduitsch en Fransch Woordenboek van 1717 en het Groot 
Nederduitsch en Fransch Woorden-boek van 1730 –  niet relevant.  
  Corleva zou voor haar woordvoorraad natuurlijk wel gebruik gemaakt kunnen hebben van de editie 
van Halmaʼs Woordenboek der Nederduitsche en Fransche Taalen uit 1717 of 1729. De uitgave van 1729 is 
in Nederland op diverse plaatsen in te zien.21 Gekozen is voor het exemplaar dat zich bevindt in de 
bibliotheek van de Vrije Universiteit Amsterdam. De geraadpleegde editie uit 1729 van Halmaʼs 
Woordenboek der Nederduitsche en Fransche Taalen toont m.b.t. het verdwaalde lemma ʻPINKSTERENʼ het 
volgende: 

Halma 1729 
  
Dat is verhelderend: Halmaʼs woordenboek van 1729 kent de correcte alfabetische volgorde voor  het lemma 
ʻPINKSTER of  Pinksterenʼ. ʻPINKSTERENʼ is dus gecorrigeerd en staat daar waar het hoort: na 
ʻPINKOOGENʼ ( Halma 1729: 613).  
  In de voorrede van dit Woordenboek der Nederduitsche en Fransche Taalen zegt Halma dat hij ʻop 
het onderscheid der geslagten by de zelfstandige naamwoorden als ook op de natuur der werkwoorden geen 
genoegzaame agt geslagenʼ had, ʻMaar zulks moet veel eerder de nalatigheid der Zetters en Correcteurs , als 
den Uitgeever toegeschreven worden.ʼ (Halma 1729, tweede druk, **2). Het is niet ondenkbaar dat 
nalatigheid van zetter en corrector ook de aangetroffen imperfectie met betrekking tot de alfabetische 
ordening van ʻPINKSTERENʼ heeft veroorzaakt. Nadere bestudering van de alfabetische volgorde in 
Halmaʼs Woordenboek der Nederduitsche en Fransche Taalen van 1710 leert bovendien, dat hierin op 
meerdere plaatsen een ongebruikelijke ordening is aan te wijzen: het lemma ʻAANBERENʼ, bijvoorbeeld, 
ziet zich geplaatst tussen ʻaanbassenʼ enʻaanbeeldʼ (Halma1710:2) en het lemma ʻIPENʼ vindt zijn plaats 
voor ʻIETʼ (Halma 1710:267). Ook deze ʻvergissingenʼ heeft Corleva blindelings van Halma overgenomen 
in  De Schat (Corleva1741: 2, 237). In de herziene uitgave van 1729 heeft Halma ʻIPENʼ gecorrigeerd in 

                                                
21 Halma, François Woordenboek der Nederduitsche en Fransche Taalen =Dictionaire Flamand &  François 

Amsterdam: R.& G. Wetstein  1729, Amsterdam, Vrije universiteit: XN.05058, Den Haag, Museum Meermanno: 
107 C 018 Leiden, UB: 1175 B 9,   Utrecht, UB: LB-NED WDB-OUD-4.2 rar 
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ʻIEPENBOOMʼ( Halma 1729: 281). ʻAANBEERENʼ blijft onverbeterd en bevindt zich in de verbeterde en 
herziene tweede druk uit 1729 nog steeds tussen ʻAANBASSENʼ en ʻAANBEELDʼ (Halma 1729:2). Het 
levert aanvullend bewijs voor dit bronnenonderzoek.  
   Om met zekerheid te kunnen zeggen welke woordenboeken Corleva heeft benut voor haar Schat 
dient echter nog een editie gecheckt te worden: Claes en Bakema (1995) melden een editie van Halmaʼs 
Woordenboek der Nederduytsche en Fransche Taalen =Dictionaire Flamand & François  uit 1717, 
uitgegeven bij Wetstein. Deze editie van 1717 is in Nederland niet te vinden, maar bevindt zich in diverse 
buitenlandse bibliotheken.22 In de Short Title Catalogue Netherlands ( STCN) wordt deze editie niet vermeld, 
maar treft men wèl een andere editie: het Woordenboek der Nederduitsche en Fransche Taalen. Dictionaire 
Flamand &  François dat in 1719 bij Van Poolsum verscheen.23  
Het zeldzaam exemplaar uit 1719 is in Nederland te vinden in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en 
toont met betrekking tot het lemma ʻPINKSTERENʼ het volgende: 
 

Halma 1719: 624 
 
Het betreft een reissue. Het woordenboek uit 1719 is een ongewijzigde editie: vingerafdruk gelijk aan 
Halmaʼs Woordenboek der Nederduitsche en Fransche Taalen uit 1710. Nader onderzoek naar het in Claes & 
Bakema (1995) genoemd Woordenboek der Nederduytsche en Fransche Taalen van Wetstein uit 1717, wijst 
uit dat ook die uitgave een herdruk is van Halma's lexicon uit 1710.  
  
Samenvattend 

 

In het voorwoord van De Schat der Nederduitsche Wortel-woorden worden de namen van Huydecoper, 
Boileau, Scapula, Schrevelius en de Fransche Academie als inspirators voor De Schat genoemd, maar deze 
opsomming is niet volledig. Naast de expliciet genoemde lexicografische en niet-lexicografische bronnen in 
het voorwoord blijkt uit data, verkregen na vergelijking van het werk van Corleva met dat van tijdgenoten 
Halma en Marin, dat er bijzonder veel overeenkomst bestaat – voor zowel woordverzameling als structuur, 
alfabetische ordening, tekst en vertalingen – met het werk van François Halma. Corleva neemt letterlijk 
trefwoorden, vertalingen en teksten over uit Halmaʼs Woordenboek der Nederduitsche en Fransche taalen. 
  Aantoonbare relevantie was er met het lexicon van Halma uit 1710, al kan ook de heruitgave van 
1717 of 1719 tot voorbeeld hebben gestrekt.24 Het grote verschil met Halma zit ʼm in het aantal trefwoorden, 
de hoeveelheid verstrekte informatie per woordenboekartikel en de door Corleva gehanteerde methode – 
begeesterd door Schrevelius en de Académie Française – om de samengestelde woorden en afleidingen te 
markeren en een verwijzing naar het grondwoord mee te geven. Corleva onderscheidde zoʼn 3300 

                                                
22 Universiteitsbibliotheken van Nancy, Austin en Pennsylvania. The Newberry Library in Chicago en de Bibliothèque 

Nationale de France in Parijs. 
23 Halma, F. (1719). Woordenboek der Nederduitsche en Fransche Taalen. Utrecht: J. van Poolsum. 
 Vindplaats: KB 2208 D 30 
24 Het is overigens denkbaar dat Corleva en Halma zijn uitgegaan van eenzelfde bron. Raadpleging van nomenclatoren 

van vóór 1710 geeft dit idee vooralsnog geen bestaansrecht. 
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grondwoorden in het Nederlands op basis waarvan alle andere woorden gevormd zouden kunnen worden en 
zij presenteerde deze in een lijst achterin het woordenboek. Haar overtuiging was dat met dit beperkt aantal 
wortelwoorden de hele Nederlandse taal eenvoudig te leren zou zijn. Aanwijzingen voor de taalleerder over 
de werking van dit woordvormingsprocédé geeft Corleva overigens niet: Nederlandse morfologische regels 
die gelden voor het maken van afleidingen en samenstellingen ontbreken.    
 

Conclusie 

 
In het artikel ‘Women and grammar: the case of Johanna Corleva’ beschrijft Noordegraaf dat Corleva voor 
haar woordenboek veel verschuldigd is aan haar voorgangers. Hij verwoordt het als volgt: 
 
 As far as the dictionary proper is concerned, like many other lexicographers Corleva was much 
 indebted to her predecessors. Two important contemporary dictionaries should be mentioned here, 
 those of Halma and Marin […] . My hypothesis is that in preparing her Schat  in the 1730s Johanna 
 Corleva based herself mainly (but not exclusively) on Halma 1729 rather than on Marin. 
 (Noordegraaf 1994: 178-179).  
 
Inderdaad kon worden aangetoond dat Corleva voor de lexicale inhoud geput heeft uit het werk van Halma. 
Aanwijzingen die erop duiden dat Corleva voor de woordvoorraad óók gebruik zou hebben gemaakt van het 
werk van Marin zijn niet aangetroffen: er zijn vooralsnog geen lemmata gevonden die wèl bij Corleva en 
Marin, maar niet bij Halma voorkomen. Corleva doet voor haar lexicon een beroep op de woordvoorraad uit 
het door Halma gepresenteerde lexicon Woordenboek der Nederduitsche en Fransche taalen en past haar 
analytische aanpak daarop toe, overtuigd als ze was van haar methode om het beheersen van de Nederlandse 
taal op deze manier aanzienlijk te vergemakkelijken. Dat er daarbij voor de woordvoorraad werd geput uit 
bestaand werk is niet ongewoon in de wereld van de lexicografie, er is wel meer epigonenwerk verschenen. 
Het samenstellen van een lexicon vergt jaren en lexicografen bouwen daarom wel voort op het werk van hun 
voorgangers, zelden werden daarbij bronnen gemeld.25 Posthumus zegt daarover: 
 
  In een ver verleden moeten taalkundige pioniers ooit hun eerste woordenlijstjes hebben opgesteld, 
 maar toen zich een lexicografische traditie ging vormen, maakten nieuwe werken gretig gebruik van 
 wat er al eerder was. Gelukkig maar, kunnen we zeggen, want als steeds opnieuw van het nulpunt 
 moet worden vertrokken, kan weinig vooruitgang worden geboekt[..] (Posthumus 1999, 3.1). 
 
  Dat taalkundige kwesties Corleva niet onverschillig lieten, bewees zij al met haar Algemeene en 
geredeneerde spraakkonst […], de allereerste vertaling van de Grammaire générale et raisonnée , met de 
publicatie van De Schat der Nederduitsche Wortel-woorden laat zij dit opnieuw zien. Innovatief was Corleva 
door samenstellingen en afleidingen te labelen en te voorzien van een verwijzing naar het grondwoord. Dit 
was voor een Nederlands woordenboek van een ʻgantsch nieuwe wyzeʼ. Originaliteit met betrekking tot de 
woordvoorraad was daarbij van ondergeschikt belang; aantoonbaar bleek dat zij dáárvoor een beroep deed op 
de woordenschat uit Halmaʼs Woordenboek der Nederduitsche en Fransche taalen. 

                                                
25  De geschiedenis van de lexicografie kent genoeg schermutselingen rond het gebruik van bestaande lexicografische 

inhoud. In voorwoorden bij woordenboeken wordt vaak op (on)smakelijke wijze uitgehaald, bijvoorbeeld in Halma 
(1710: Voorrede), Halma (1717: Derde Berecht, derde druk) , Marin (1717: Voorbericht) of voor de vete tussen 
Naeran en Van Waesberghe, Den drukker tot den Lezer in : Ende 1654-1656. 
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