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Inleiding 
 
Samuel Johnsons Dictionary of the English Language (1755) onderscheidt zich van 
al zijn (Engelse) voorgangers onder andere door de aanwezigheid van literaire 
citaten die de betekenis en het gebruik van de opgenomen woorden moeten 
illustreren. Deze citaten kwamen voornamelijk uit ‘the wells of English undefiled’1, dat 
wil zeggen uit werken van schrijvers tussen Sir Philip Sidney (1554-1586) en de 
Restauratie (1660). Een voorbeeld van een geïllustreerd lemma is: 
 
KICK, n.s. [from the verb.] A blow with the foot. 
What, are you dumb? Quick, with your answer, quick,  
Before my foot salutes you with a kick.  Dryd. Juvenal. 

 
Zelfs oppervlakkige bestudering van een willekeurige bladzijde uit het woordenboek 
laat echter onmiddellijk zien dat lang niet alle lemmata voorzien zijn van zulke 
illustraties. Het lemma na KICK is er een voorbeeld van: 
 
KICKER, n.s. One who strikes with his foot. 
 
Op diezelfde bladzijde staan verder nog twee lemmata die weliswaar ook geen citaat 
hebben, maar waarvan Johnson door middel van een bronvermelding aangeeft dat 
hij ze overgenomen heeft uit een ander woordenboek: 
 
KERNELWORT, n.s. An herb.  Ainsworth 
KEYAGE,  n.s. [from key.] Money paid for lying at the key.  Ainsworth 
 
De constatering dat Johnsons woordenboek lemmata bevat die niet voldoen aan de 
standaard 'trefwoord, woordsoort, etymologie, definitie en citaat' is op zich niet 
verbazingwekkend. In zijn Preface bespreekt Johnson kort zowel de categorie van 
de citaatloze lemmata, zoals KICKER, als die van lemmata overgenomen uit andere 
woordenboeken, zoals KERNELWORT en KEYAGE. Over de citaatloze woorden in zijn 
woordenboek zegt hij dat het vaak afgeleide zelfstandig naamwoorden of bijwoorden 
zijn, of woorden voor zaken die nauwelijks in boeken voorkomen, of woorden aan het 
bestaan waarvan hij twijfelt.2 Over de 'woordenboekwoorden' [77] zegt hij dat het 
                     
* Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Trefwoord 11, 1996, p. 76-90. De paginanummering van het 
origineel wordt tussen [  ] weergegeven. 
1 ‘Preface to the Dictionary’, ICr. De zegswijze ‘the wells of English undefiled’ is niet door Johnson 
bedacht, maar is voor het eerst door Spenser gebruikt in The Faerie Queen (bk iv, c ii, 32) wanneer 
hij zich lovend uitlaat over Chaucer. 
2 ‘Preface’, ICr 



daarbij gaat om woorden waarvan hij vermoedt dat ze slechts in woordenboeken 
voorkomen. Vele daarvan heeft hij niet opgenomen in zijn eigen werk, maar andere 
juist wel omdat hij de mogelijkheid openhield dat ze wel bestaan maar hij ze domweg 
nergens tegengekomen was. Merkwaardigerwijs zegt Johnson in dezelfde adem dat 
hij zonder woordenboekvermelding opgenomen heeft woorden die hij in andere 
woordenboeken aantrof en 'useful' vond en waarvan hij zeker wist dat ze bestonden, 
maar waarvoor hij op het kritieke moment geen passend citaat had kunnen vinden.3  
 
In 1981 deed ik in het kader van mijn doctoraalscriptie onderzoek naar een klein 
corpus niet-geïllustreerde lemmata uit de letters B, M en U-V van Johnsons 
woordenboek. Ik vroeg mij daarbij af wat voor soort woorden Johnson opnam zonder 
citaat en of die woorden wellicht uit eerdere woordenboeken kwamen.  
 
Nu moet vooraf gezegd worden dat Johnson zelf bijzonder zwijgzaam was over zijn 
werkwijze. Zelfs diegenen die hem goed kenden, hebben hem er nooit toe kunnen 
verleiden precies uit te leggen hoe hij te werk was gegaan. Eén van de 
onduidelijkheden gold zijn gebruik van eerdere woordenboeken. De discussie rond 
die lexicografische voorgangers heeft zich altijd toegespitst op de rol van Nathan 
Bailey's woordenboeken. Sir John Hawkins, Johnsons eerste biograaf, was van 
mening dat hij een 'interleaved copy' van Bailey's Dictionarium Britannicum (eerste 
editie: 1730) als uitgangspunt voor zijn eigen woordenboek had genomen.4 James 
Boswell, Johnsons bekendste biograaf, had bezwaren tegen dit idee, maar had 
uiteindelijk ook niet uit Johnson kunnen krijgen hoe hij het dan wel gedaan had.5

 

 
Uit het onderzoek voor mijn doctoraalscriptie bleek onder andere dat slechts een 
deel van de citaatloze lemmata inderdaad regelrecht uit Bailey's Dictionarium 
Britannicum overgenomen was. Sommige woorden uit het corpus kwamen helemaal 
niet voor in Bailey en bleken uiteindelijk uit andere woordenboeken of 
encyclopedische naslagwerken geleend te zijn. Andere woorden kwamen wel voor in 
Bailey, maar de bijbehorende definities vertoonden geen spoor van gelijkenis met die 
in Johnson. Voor weer andere woorden kon helemaal geen woordenboek worden 
aangewezen als bron. In ieder geval werd allengs duidelijk dat Johnson zeker niet in 
het wilde weg grote aantallen woorden met hun definities overschreef uit Bailey. De 
conclusie van het onderzoek was dan ook dat het proces van 'lenen' tamelijk 
ingewikkeld is en zeker niet uniform. 
 
Verder constateerde ik dat onderzoekers die eerder getracht hebben iets te zeggen 
over de rol van oudere woordenboeken in Johnson, en dan in het bijzonder over het 
gebruik van Bailey, zich steeds hebben laten leiden door Hawkins' idee over de 
'interleaved copy', met als merkwaardig gevolg dat zelfs als hun eigen onderzoek 
had aangetoond dat er eigenlijk nauwelijks bewijs was [78] dat Johnson veelvuldig 
gebruik gemaakt had van Bailey, zij toch van mening bleven dat het Dictionarium 
Britannicum hoe dan ook van grote betekenis was voor Johnsons woordenboek.  
 

                     
3 Idem, p. Biv/B2r 
4 John Hawkins (=Sir John Hawkins), The Life of Samuel Johnson. B.H. Davis, ed. London 1961, p. 
77. 
5 James Boswell, Life of Johnson. R.W. Chapman, ed. Oxford 1980, p. 136. Zie ook Allen Reddick, 
The Making of Johnson’s Dictionary 1746-1773, Cambridge 1990, p. 28. 



Kortom, er zijn weinig feiten bekend over Johnsons gebruik van eerdere 
woordenboeken. Mijn proefschrift In the Tracks of a Lexicographer: Secondary 
Documentation in Samuel Johnson's Dictionary of the English Language (1755) 
beoogt een beetje licht in deze duisternis te brengen. De opzet van de dissertatie 
komt voort uit de gedachte dat de rol van vroegere woordenboeken in Johnsons 
woordenboek als geheel slechts dan adequaat kan worden ingeschat wanneer eerst 
nauwkeurig beschreven wordt wat Johnson doet met de woorden waarvan hij door 
middel van een bronvermelding zelf aangeeft ze uit andere woordenboeken geleend 
te hebben. 
 
Eén van de redenen waarom vrij veel bekend is over de wijze waarop Johnson zijn 
citaten bij elkaar sprokkelde en verwerkte, is de beschikbaarheid van door Johnson 
bewerkte boeken, waarin hij door middel van potloodstrepen aangaf welke zinnen hij 
door zijn amanuenses overgeschreven wenste te hebben.6 Helaas hebben wij niet 
de beschikking over een door Johnson bewerkt woordenboek. Onderzoek naar de rol 
van oudere woordenboeken zou aanzienlijk eenvoudiger zijn als we bij voorbeeld 
Johnsons eigen exemplaar van Bailey's Dictionarium Britannicum of Ainsworths 
Thesaurus zouden hebben. Tenzij er op een goede dag alsnog een bewerkt 
exemplaar boven water komt, zullen we ons dus moeten beperken tot de gedrukte 
tekst in Johnsons woordenboek.7  
 
In mijn proefschrift behandel ik alle lemmata en definities die door Johnson voorzien 
zijn van één van de volgende bronvermeldingen: Ainsworth, Bailey, Philips en Dict. 
Bij gebrek aan een computerversie van het woordenboek werden alle items met de 
hand verzameld en op systeemkaarten overgeschreven. In een laat stadium werd 
een deel van de verzameling in een database ingevoerd. In het onderstaande wil ik 
een samenvatting geven van de belangrijkste bevindingen van mijn onderzoek.  
 
 
Titels en edities 
 
Drie van Johnsons bronvermeldingen verwijzen naar identificeerbare 
woordenboeken: 
  
Ainsworth Robert Ainsworth Thesaurus Linguæ Latinæ compendiarius 
Bailey  Nathaniel Bailey Dictionarium Britannicum 
Philips  Edward Philips The New World of Words 
 
In de loop van het onderzoek kon met enige mate van zekerheid worden vastgesteld 
dat Johnson de volgende edities gebruikt heeft. De data tussen haakjes verwijzen 
naar de eerste editie: 
[79] 
Ainsworth (1736)  2e editie 1746 
Bailey (1730)   2e editie 1736 
Philips (1658)  6e editie 1706 of 7e editie 1720 
                     
6 Zie bijvoorbeeld Eugene Thomas, ‘Dr. Johnson and his Amanuenses’, in: Transactions of the 
Johnson Society, Lichfield 1974, p. 20-30. 
7 De enige uitzondering is Johnsons exemplaar van Vossius' Etymologicon, dat nu in het bezit is van 
John D. Austin. Helaas bevat dit boek geen enkele aantekening. Zie Austins artikel 'Johnson's copy of 
Vossius's Etymologicon', in: Transactions of the Johnson Society, Lichfield 1980, pp. 50-51. 



 
De bronvermelding Dict. verwijst niet naar één bepaald woordenboek, maar heeft 
een sterk wisselende identiteit. Zoals te verwachten was verwijst Dict. vaak naar de 
drie hierboven genoemde titels, en dan het vaakst naar Bailey en het minst naar 
Philips. Lang niet alle Dict.-woorden konden echter worden teruggevoerd tot Bailey, 
Ainsworth of Philips. Speurwerk leverde ook andere naslagwerken op als bronnen. 
Het volgende lijstje pretendeert niet volledig te zijn, maar geeft wel een aardig beeld 
van de reikwijdte van Dict. De jaartallen tussen haakjes verwijzen naar de 
geraadpleegde edities. 
 
Anoniem   The Sportsman's Dictionary (1735) 
Anoniem   The Farrier's Dictionary (1726) 
John Harris   Lexicon Technicum (1704) 
Ephraim Chambers  Cyclopædia (1727 
John Quincy   Lexicon physico-medicum (1736) 
Edmund Stone  A New Mathematical Dictionary (1743) 
Thomas Blount  Glossographia (1681) 
Abel Boyer   Royal Dictionary (1755) 
 
Soms kon voor Dict. helemaal geen bron aangewezen worden; af en toe leek het 
erop alsof Dict. eigenlijk naar Johnson zelf verwees. Zo is de tweede betekenis van 
DUCKER 'A cringer' vermoedelijk een rechtstreekse afleiding van de derde betekenis 
van Johnsons werkwoord TO DUCK 'To bow low; to cringe', een betekenis die ook in 
Johnsons voorgangers is opgenomen. In ieder geval is er voor het zelfstandig 
naamwoord geen andere woordenboekbron aan te wijzen.8 In een aantal 
raadselachtige gevallen bleek de tekst van een Dict.-item uiteindelijk afkomstig te zijn 
uit het Latijns-Engelse gedeelte van Ainsworths Thesaurus. Een aardig voorbeeld is 
Johnsons betekenis van ALGOSE: 'Extremely cold; chill'. ALGOSE is op zich niet een 
onbekend woord, maar betekent volgens bij voorbeeld Bailey 'full of weeds or reets 
[sic] called alga'. De OED geeft beide betekenissen, maar citeert als enige bron voor 
de betekenis 'cold, chilly' Ash (1775) en doet de definitie af als 'an evident error'. De 
waarheid is echter geheel anders. Johnson leidt het Engelse woord ALGOSE af van 
het Latijnse algosus. Wanneer we algosus opzoeken in het Latijns-Engelse gedeelte 
van de Thesaurus, dan vinden we daar Johnsons 'very cold, chilly'. Er zijn meer van 
dit soort gevallen, waarin Johnson op basis van een Latijns woord een (bestaand) 
Engels woord van een geheel nieuwe betekenis voorziet, of zelfs een geheel nieuw 
woord toevoegt aan het Engels.  
 

                     
8 Ook de OED vermeldt Johnson als eerste bron voor DUCKER 'A cringer', waaraan wordt 
toegevoegd 'meaning uncertain' 



[80] 
De frequentie van de bronvermeldingen 
 
De gevonden aantallen bronvermeldingen verschilden aanzienlijk: 
 
 totaal dl I dl II 
Bailey 197 25 172 
Ainsworth 584 161 423 
Philips 39 37 2 
Dict. 1144 818 326 
 
 
Het is opvallend dat Bailey, Johnsons zogenaamd belangrijkste bron, relatief weinig 
geciteerd wordt: er zijn bijna drie keer zoveel Ainsworth-ontleningen, en meer dan 
zesmaal zoveel Dict.-woorden. 
 
Maar ook op andere niveaus zijn verschillen zichtbaar. Als we per bronvermelding 
kijken naar de gevonden aantallen per letter, dan zien we daar grote concentraties 
optreden. Om een paar voorbeelden te geven: veertig procent van alle Bailey-
ontleningen bevindt zich in de letter S, 20 van de 30 Philips-woorden zitten in de C, 
Johnsons A, met 137 bladzijden, bevat 275 Dict.-woorden, terwijl de S, met 275 
bladzijden, er slechts 53 heeft, en alle ontleningen in de letter U/V zitten in de eerste 
30 bladzijden. Er zijn ook letters waarin bepaalde bronnen in het geheel niet vermeld 
worden; zo hebben de A en de E geen Ainsworth-materiaal, de B, H en K geen 
Bailey-woorden en de K geen enkel Dict.-item. Interessant is dat wanneer de totalen 
van alle bronvermeldingen bij elkaar worden opgeteld, de gesignaleerde verschillen 
zich niet langer voordoen. Deel I (van A tot K) heeft in totaal 1041 ontleningen terwijl 
deel II (van L tot Z) er 923 heeft. 
 
Nog een niveau lager doen zich ook concentraties voor. Alle vier bronvermeldingen 
hebben de neiging dicht bij elkaar in de buurt te staan. Een voorbeeld komt uit de O, 
waar op één bladzijde 10 Dict.-woorden bij elkaar staan: OCEANICK, OCTANGULAR, 
OCTANGULARNESS, OCTANT/OCTILE, OCTAVO, OCTOEDERICAL, OCTOGENARY, 
OCTONARY, OCTOPETALOUS en OCTUPLE.  Niet alle clusters zijn zo groot; vaak gaat 
het maar om twee of drie items vlak bij elkaar, maar het is zeker juist te beweren dat 
een uit een ander woordenboek geleend woord zelden alleen staat. Dit impliceert dat 
er dus ook aanzienlijke hoeveelheden bladzijden in het woordenboek zijn waarop 
geen enkele bronvermelding werd aangetroffen.  
 
 
Vier uiterlijke kenmerken 
 
De meeste woordenboekwoorden blijken zelfstandige lemmata te vormen, terwijl een 
klein aantal ingebedde definities zich binnen een groter lemma bevindt. Deze 
constatering doet vermoeden [81] dat Johnson zijn voorgangers niet raadpleegde 
voor bijzondere betekenissen van woorden waarvan hij al één of meer betekenissen 
geregistreerd had. Hij lijkt veeleer gezocht te hebben naar bijzondere woorden. 
 
Alle corpora bevatten zowel uiterst korte definities als uitgebreide, encyclopedische 
beschrijvingen. Sommige van de zeer korte definities zijn op zich weinig 



verhelderend. Het Ainsworth-corpus heeft nogal veel definities van planten, vogels, 
vissen en mineralen die de lezer weinig verder helpen. Bij voorbeeld: FROGBIT, An 
herb. Ainsworth. 
 
De veel langere definities komen vrijwel uitsluitend voor bij woorden afkomstig uit de 
kunsten en wetenschappen. Zij worden dan ook het vaakst aangetroffen in de Bailey- 
en Philips-corpora. 
 
De vier corpora bestaan bijna geheel uit items zonder literair citaat. In totaal heb ik 
slechts 67 keer een citaat aangetroffen, waarbij nog vermeld moet worden dat lang 
niet alle illustraties afkomstig zijn uit 'the wells of English undefiled'. Johnson moet 
geregeld zijn toevlucht nemen tot meer specialistische werken, zoals John Mortimers 
The Whole Art of Husbandry, Isaac Newtons Opticks of Richard Wisemans Surgery. 
 
Lang niet alle woorden in de vier corpora zijn door Johnson van een etymologie 
voorzien. Bij 'etymologie' moeten wij overigens niet de twintigste-eeuwse interpretatie 
daarvan voor ogen hebben. Johnson biedt niet alleen échte etymologische informatie 
aan, zoals: 
 
SORDET, [sourdine, French; sordina, Italian.]  
 
maar ook morfologische, zoals:  
 
TEDIOUSLY, [from tedious.]  
en bij samenstellingen:  
 
GOATMILKER, [from goat and milker.]  
 
Het gaat hier dus meer om woordafleiding in de ruimste zin. In mijn proefschrift 
gebruik ik toch stelselmatig het woord etymologie voor de informatie die door 
Johnson tussen vierkante haken na de woordsoort wordt geplaatst, al was het alleen 
maar omdat Johnson dat zo noemt.  
 
In zijn Preface zegt Johnson voor etymologische informatie gebruik te hebben 
gemaakt van Stephen Skinners Etymologicon linguæ latinæ (1691) en Franciscus 
Junius' Etymologicum Anglicanum (1743).9 Uiteindelijk bleek slechts een fractie van 
de in totaal bijna 2000 woorden in (één van) beide woordenboeken te staan. Het ziet 
ernaar uit dat Johnson zich veel meer verliet op Bailey, de eerste Engelse 
lexicograaf die op grote schaal etymologische informatie in zijn woordenboek 
verwerkte.  
 
[82] Zorgvuldige vergelijking van de door Bailey gesuggereerde etymologieën en de 
door Johnson aangedragene laat zien dat Johnson geenszins klakkeloos overneemt 
wat Bailey voorstelt. Johnson zal altijd proberen een woord van een ander Engels 
woord af te leiden. Bailey daaarentegen is geneigd alles van het Latijn te laten 
afstammen. Een voorbeeld is LUCIDITY, dat door Bailey van Latijn luciditas wordt 
afgeleid, maar door Johnson van de Engelse vorm lucid.  
 
                     
9 'Preface', 1Br 



Tijdens het onderzoek naar de etymologieën bleek dat Johnson kennelijk opzocht (of 
liet opzoeken) in een Latijns woordenboek of de door Bailey geciteerde woordvorm 
wel bestond. Het ligt voor de hand dat zo'n Latijns woordenboek Ainsworths 
Thesaurus is. Mocht Bailey's woord niet zijn opgenomen in Ainsworth, dan wordt in 
plaats daarvan een andere, wel bestaande vorm van het woord overgenomen. Zo 
hebben we bij voorbeeld het geval TUMULOSITY, dat door Bailey van het Latijnse 
tumulositas wordt afgeleid, maar door Johnson van het Latijnse tumulus. 
Tumulositas is namelijk niet opgenomen in Ainsworth, tumulus uiteraard wel. 
 
Een heel ander aspect van de etymologieën komt naar voren in het Ainsworth-
corpus. Tussen de vierkante haken die Johnson rond de etymologische informatie 
plaatst, wordt vooral bij plantnamen het Latijnse equivalent aangeboden. Zo hebben 
we bij voorbeeld: 
 
GRUMMEL [lithospermum, Lat.] A plant. 
 
Johnson haalt deze wetenschap uit Ainsworth zelf, waar GRUMMEL als lithospermum 
staat gedefinieerd.  
 
Uiteraard kan niemand veronderstellen dat Johnson van mening is dat lithospermum 
ook maar iets van doen zou hebben met de oorsprong van het Engelse GRUMMEL. 
De vraag waarom Johnson dit dan toch doet, kan slechts op twee manieren 
beantwoord worden. Of het is een verschrijving, of er stak een bedoeling achter. Ik 
ben geneigd het laatste te denken. Immers, de kennis van de Latijnse naam stelt de 
lezer in staat met succes een botanisch woordenboek te raadplegen. Het grote 
botanische standaardwoordenboek uit die dagen was The Gardeners Dictionary van 
Philip Miller (eerste editie 1731), en aangezien dat zich baseerde op de Latijnse 
nomenclatuur, kon de lezer die niet voldoende had aan Johnsons magere definitie 'A 
plant' alleen iets in Miller opzoeken als hij wist dat de officiële naam van GRUMMEL 
lithospermum is. Wel moet gezegd worden dat als Johnson inderdaad deze service 
aan zijn lezers aanbood, hij dit niet erg consequent deed. Slechts een fractie van alle 
plantnamen is voorzien van het Latijnse equivalent. De reden waarom ik toch denk 
dat hij met opzet de Latijnse namen opnam, is dat in de vierde editie op tamelijk 
grote schaal de Latijnse equivalenten van planten toegevoegd zijn. 
 
[83] Deze verklaring gaat uiteraard niet op voor andere soorten woorden die zo'n 
vreemde 'etymologie' hebben. Bij voorbeeld: 
 
PUNDLE [mulier pumila & obesa, Lat.], A short and fat woman. 
 
Niemand heeft duidelijk baat bij deze wetenschap. Waarschijnlijk hebben we hier te 
maken met een slaperige amanuensis. 
 
 



De aard van de woorden 
 
Vrijwel alle woorden met een bronvermelding kunnen ondergebracht worden in één 
van de hieronder besproken categorieën. Geen enkele indeling zal geheel 
bevredigend zijn, maar de voorgestelde divisie is er in ieder geval een waarmee 
gewerkt kan worden. 
 
Latinismen en 'crampwords' 
Met latinisme bedoel ik een woord van Latijnse oorsprong, waarvan slechts weinigen 
zich vertwijfeld zullen afvragen wat het zou kunnen betekenen. Bij voorbeeld TO 
ABORT (To bring forth before the time; to miscarry. Dict.) of PRURIENT (Itching. 
Ainsworth). 
 
Met de achttiende-eeuwse term 'crampword' bedoel ik woorden van klassieke, 
meestal Latijnse, oorsprong, waarvan de betekenis niet direct evident is en waarvan 
men ook kan aannemen dat ze niet tot het actieve vocabulaire van zelfs een 
goedopgeleide achttiende-eeuwse Engelsman behoorden. Voorbeelden van 
'crampwords' zijn:   
 
ATTRECTATION, Frequent handling.  Dict. 
CRISPISULCANT, Waved or undulating. Dict. 
ENATATION,  The act of swimming out. Dict. 
 
De scheidslijn tussen de latinismen en crampwords is uiteraard niet altijd even 
duidelijk.  
 
Latinismen komen voor in de Ainsworth-, Bailey- en Dict.-corpora. Philips was geen 
groot liefhebber van dit soort woorden en de items die Johnson uit The New World of 
Words leende, behoren niet tot de categorie latinismen. Crampwords zijn 
voornamelijk een karakteristiek van het Dict.-corpus. 
 
Het zijn trouwens de crampwords waarvoor Johnson hevig bekritiseerd werd: Horne 
Tooke (1736-1802) vond dat een derde van het woordenboek bestond uit dit soort 
woorden, die meer tot de taal van de Hottentotten behoorden dan tot het Engels.10 
Noah Webster (1758-1843) deed ze af als 'Patagonian'.11  
 
Termen uit de kunsten en wetenschappen 
Deze categorie bevat woorden die te maken hebben met een groot aantal 
onderwerpen. De meeste zijn voorzien van lange, [84] gedetailleerde definities, die 
bijna allemaal oorspronkelijk afkomstig zijn uit diverse encyclopedische 
naslagwerken. Johnson leende zowel via Bailey en Philips als rechtstreeks uit zulke 
naslagwerken.  
 
Ten eerste zijn daar de écht wetenschappelijke termen, zoals gebruikt in de 
wiskunde, farmacie, geneeskunde, astronomie, scheikunde, enzovoort. Tegelijkertijd 

                     
10 Horne Tooke, The diversions of Purley, Londen 1840, p. 119. 
11 Noah Webster schreef dit in een brief aan Dr David Ramsay. Deze brief wordt geciteerd door 
Stanley Rypins 'Johnson's Dictionary Reviewed by his Contemporaries' in Philological Quarterly IV 
(1925), p. 284. 



spelen de meer alfa-gerichte wetenschappen en kunsten een rol, zoals retorica, 
recht, muziek en filosofie. Een aparte subcategorie wordt gevormd door woorden die 
te maken hebben met de kerk, de zeevaart en het leger. Ten slotte is er de 
subcategorie handel en industrie, waarin weer een verscheidenheid aan 
onderwerpen aan bod komt: echte handelstermen, zoals woorden voor bepaalde 
kortingen, keuringsprocedures en hoeveelheden koopwaar, maar ook woorden die 
gebruikt worden in de klokkenmakerij, glasblazerij, goudsmederij enzovoort. 
 
Grammaticale derivaten en stamgenoten 
Met grammaticale derivaten worden bedoeld afleidingen eindigend op -ER, -NESS en 
-LY. Bij voorbeeld: SKIRMISHER, CORRROSIBLENESS and MISERABLY. De woorden 
waarvan deze derivaten afgeleid zijn, zijn vaak gewone lemmata in Johnsons 
woordenboek, dat wil zeggen lemmata voorzien van een of meer voorbeelden.  
 
De categorie van de stamgenoten bestaat uit twee of meer aan elkaar verwante 
woorden, die beide/alle een bronvermelding hebben. Dit kunnen tegelijkertijd 
grammaticale derivaten zijn zoals hierboven beschreven, zoals CONDIGNLY-
CONDIGNESS. Maar ook andere relaties werden aangetroffen, zoals TO IMPETRATE-
IMPETRABLE, DEDECOROUS-TO DEDECORATE-DEDECORATION 
 
De derivaten/stamgenoten komen niet in alle corpora even vaak voor. Het Ainsworth-
corpus heeft relatief de meeste derivaten, en dan voornamelijk zelfstandig 
naamwoorden op -ER. In het Bailey-corpus zit slechts één zelfstandig naamwoord op 
-NESS. Te midden van de weinige Philips-woorden zit geen enkele afgeleide vorm. 
Het Dict.-corpus bevat een relatief groot aantal stamgenoten, en wat minder 
derivaten op -ER, of -LY. Merkwaardig is verder dat de Dict.-woorden in de C een 
curieuze concentratie van zelfstandig naamwoorden -NESS bevatten. 
 
Er is een lichte tendens om derivaten te definiëren met behulp van een formule. Zo 
willen de zelfstandig naamwoorden op -ER nogal eens beginnen met 'One who ...' of 
'He that ...' 
 
Plattelandswoorden 
In deze categorie bevinden zich veel Engelse namen voor planten, vogels en vissen. 
De definities van dit soort woorden zijn weinig informatief. Zij luiden meestal 'A plant' 
of 'A bird'. Dit is in scherp contrast met de uitgebreide definities voor planten die 
Johnson uit Philip Millers Gardener's Dictionary leende. De catego-[85]rie bevat 
verder woorden die te maken hebben met ieder denkbaar aspect van het platteland: 
paarden, schapen, herten, de jacht, akkers, oogsten, gereedschap, wagens 
enzovoort. 
 
Ook woorden die te maken hebben met de keuken, zoals gerechten, potten en 
pannen zijn in deze categorie ondergebracht. Het is heel goed mogelijk dat een deel 
van de woorden in deze categorie als dialect bestempeld moet worden. Veel bewijs 
daarvoor heb ik helaas niet kunnen vinden, noch in zeventiende- en achttiende-
eeuwse bronnen noch in The English Dialect Dictionary.  
 
Elk van de vier corpora bevat plattelandswoorden, maar het ene corpus aanzienlijk 
meer dan het andere. Ongeveer 35% van het Ainsworth-corpus kan gerekend 
worden tot de plattelandswoorden, waarvan een groot deel de Engelse benamingen 



voor planten, vogels en vissen zijn. In het Dict.-corpus bevinden zich relatief weinig 
plattelandswoorden, met een opmerkelijke concentratie daarvan in de letter B. 
 
Scheldwoorden 
Een kleine categorie wordt gevormd door scheldwoorden en woorden die hetzij 
fysiek of verbaal geweld uitdrukken, hetzij list en bedrog vertegenwoordigen. 
Voorbeelden zijn: AUF (A fool or silly fellow. Dict.) 
 
GULLERY, (Cheat; imposture. Ainsworth) en TO WHERRET (To give a box on the ear. 
Ainsworth) Ook kaart- en andere spelen treffen we aan in deze categorie. Bij 
voorbeeld: PAVAN/PAVIN (A light tripping dance. Ainsworth), 
QUADRILLE(A game at cards Dict.) TICKTACK, A game at tables. Bailey) 
 
Het Philips-corpus bevat geen enkel scheldwoord, en slechts één van de Bailey-
woorden valt onder de categorie kaartspelen. Scheldwoorden enzovoort zijn beter 
vertegenwoordigd in de Ainsworth- en Dict.-corpora.  
 
 
Lenen, overschrijven en bewerken 
 
Wanneer we de definities in Johnson vergelijken met die in de door Johnson 
aangegeven bronnen, zien we onmiddellijk dat 'lenen' lang niet altijd 'overschrijven' 
betekent.  
 
Uiteraard komt overschrijven wel voor. Bij voorbeeld, meer dan 110 van de Bailey-
woorden bleken in hun geheel overgenomen te zijn uit het Dictionarium Britannicum. 
Hetzelfde geldt voor ongeveer de helft van de Philips-woorden. In veel gevallen 
wijzigt Johnson dus iets aan de definitie die hij in zijn bron aantreft. Hij wijkt echter 
vrijwel nooit zodanig af van de brontekst dat de bron niet meer te herkennen is. 
Wanneer dat toch het geval is, dan is er meestal sprake van een fout. Een extreem 
voorbeeld is Johnsons definitie van SAGO, die luidt 'A kind of eatable grain. Bailey. 
[86] Merkwaardigerwijs heeft het enige lemma SAGO in Bailey een totaal andere 
betekenis: 'a certain drug, a kind of tea'.  
 
Wanneer Johnson definities niet in hun geheel overneemt, kunnen een paar 
standaardprocedures worden onderscheiden, waarvan het verwijderen van één of 
meerdere woorden of zelfs hele zinnen de meest voorkomende is. Ook vervangt 
Johnson soms woorden of zinsdelen door andere, waarbij het lang niet altijd duidelijk 
is waarom hij dat doet. Bij voorbeeld Bailey's EGRET 'a fowl with red legs of the heron 
kind' wordt door hem gewijzigd in 'A fowl of the heron kind, with red legs'. In een 
aantal gevallen voegt Johnson iets toe aan de definitie van zijn bron. Dat zo'n 
toevoeging niet altijd aan Johnsons eigen brein ontsproten hoeft te zijn, laat de 
definitie van DAPATICAL zien. Johnson heeft dit woord geleend uit Bailey en geeft als 
betekenis: 
 
DAPATICAL, adj. [dapaticus, Lat.]  Sumptuous in cheer.  Bailey 
 
Bailey's definitie van DAPATICAL luidt als volgt: 
 
DAPATICUS, adj. [dapaticus L] Sumptuous.  



 
Op het eerste gezicht zou men dus kunnen denken dat Johnson op eigen initiatief 'in 
cheer' heeft toegevoegd. Wanneer we echter in het Latijns-Engelse gedeelte van 
Ainsworths Thesaurus DAPATICUS opzoeken, dan vinden we daar de bron van 
Johnsons toevoeging:  
 
DAPATICUS, sumptuous in chear ... 
 
Er zijn nog een paar woorden in het Bailey-corpus waar Johnsons tekst afwijkt van 
Bailey's en waar het Latijns-Engelse deel van Ainsworths Thesaurus ook een rol 
speelt.  
 
Een ander regelmatig optredend verschijnsel is Johnsons gebruik van formules. Zijn 
lichte voorkeur voor de formule 'He who ...' werd hierboven al aangestipt. Ook 
andere formules komen voor, bij voorbeeld 'The act of ...' of 'The state of ...' 
Formules komen slechts af en toe ook voor in Johnsons bronnen. 
 
De definities van Dict.-woorden wijken het vaakst af van de mogelijke bron. Diverse 
redenen kunnen daarvoor worden aangedragen. Johnson heeft bij voorbeeld de 
neiging om in definities van woorden met een Latijnse oorsprong terug te keren naar 
de Latijnse betekenis. Zo betekent TO ENUBILATE in Bailey 'To make clear', maar in 
Johnson 'To clear from clouds'. Aan de andere kant veralgemeniseert hij ook met 
enige regelmaat. Een aardig voorbeeld is TO BLISSOM, dat in alle geraadpleegde 
woordenboeken betekent 'To tup the ewe', maar door Johnson de betekenis 'To be 
lustful' meekrijgt. Daarnaast bestaat de tendens om de definities van afgeleide 
vormen gelijk te laten lopen met John-[87]sons eigen definitie van het woord 
waarvan het afgeleid is. Bij voorbeeld: Bailey's definitie van ANTIPATHETICALNESS 
(the having an Antipathy, or antipathetical Quality) is geheel anders dan die van 
Johnson, wiens definitie van ANTIPATHETICALNESS (The quality or state of having a 
natural contrariety to any thing) rechtstreeks gebaseerd is op zijn eigen definitie van 
ANTIPATHETICAL (Having a natural contrariety to any thing). 
 
In het geval van Ainsworths Thesaurus kan 'lenen' in geen geval overschrijven 
betekenen, aangezien we hier te maken hebben met een tweetalig woordenboek. 
Een aantal procedures kon worden vastgesteld voor Johnsons gebruik van 
Ainsworth.  
 
Het grootste deel van de Ainsworth-woorden komt op de een of andere manier uit 
het Engels-Latijnse gedeelte. Johnson maakt voor zijn definities heel veel gebruik 
van de korte Engelse uitleg die Ainsworth tussen vierkante haken plaatste tussen het 
trefwoord en de Latijnse vertaling.12 Ainsworth heeft vaak trefwoorden die uit meer 
dan één woord bestaan. Soms zijn zij aan elkaar verbonden door middel van 'or'. 
Johnsons TASTER, 'A dram cup' heeft als trefwoord in Ainsworth A TASTER, or 
DRAMCUP. In andere gevallen gaat het meer om een hele frase, zoals TO LIE 
                     
12 De Thesaurus was qua opzet een schoolwoordenboek en Ainsworth had als leraar Latijn gemerkt 
dat zijn leerlingen een fabelachtig talent hadden om het verkeerde woord uit te kiezen. Om zijn 
leerlingen het uitzoeken van het juiste woord te vergemakkelijken, plaatste hij een korte Engelse 
definitie voor het Latijnse equivalent. Bij voorbeeld: 
INDEBTED [in debt] ... INDEBTED [obliged to] ... Hij voegde ook korte definities toe aan moeilijke of 
ongebruikelijke woorden. Bij voorbeeld INDAGATION [diligent search] ... en A JEGGET [sausage] ... 



GRABBLING ON THE GROUND ..., die door Johnson wordt omgevormd tot een lemma 
TO GRABBLE, 'To lie prostrate on the ground'. Ongeveer 10% van het Ainsworth-
corpus behoort tot de doorzichtige samenstellingen, bij voorbeeld GREENFISH of 
GOUTWORT, die respectievelijk als 'A fish' en 'An herb' worden gedefinieerd. In weer 
andere gevallen is Johnsons definitie een vertaling van Ainsworths Latijn. Deze 
vertalingen variëren van exacte vertalingen tot tamelijk vrije interpretaties.  
 
Ten slotte bleek een relatief klein aantal van de Ainsworth-woorden definities te 
hebben die rechtstreeks uit het Latijns-Engelse deel van de Thesaurus kwamen. Zo 
komt Johnsons definitie van BUTTON woordelijk voor onder ECHINUS, de Latijnse 
vertaling van BUTTON als gegeven in het Engels-Latijnse deel.  
 
 
Verkapt lenen 
 
In het licht van mijn conclusies over de verhouding tussen de items in de door 
Johnson aangegeven bronnen en de versies daarvan in Johnson zelf, stelde ik een 
aantal corpora samen van woorden waarvan ik vermoedde dat ze zonder 
bronvermelding geleend zouden kunnen zijn uit oudere woordenboeken. Zo heb ik bij 
voorbeeld naar sporen van Bailey gezocht in de letter S, waar 40% van alle Bailey-
woorden aangetroffen werd. Maar ik heb ook het omgekeerde gedaan, en gekeken 
naar stukken uit Johnsons woordenboek waar ik juist geen, of heel weinig 
woordenboekmateriaal aangetroffen had. Ik heb bij voorbeeld alle citaatloze 
definities uit Johnsons E verzameld en bekeken wat de rol van Ainsworth daarin 
geweest zou kunnen zijn.  
 
[88] De conclusies die getrokken konden worden verschilden niet of nauwelijks per 
corpus. In het algemeen bleek dat wanneer een item met een bronvermelding 
opgenomen was in een groter lemma (dat wil zeggen een lemma met meer dan één 
betekenis), er een gerede kans bestond dat een andere, citaatloze betekenis in 
datzelfde lemma ook uit de genoemde bron kwam. Bij voorbeeld: 
 
DEPLUMATION 1 A pluming, or plucking off the feathers. 
 
DEPLUMATION 2 [in surgery.] A swelling of the eyelids, accompanied with the fall 

of the hairs from the eyebrows.  Phillips 
 
We kunnen er tamelijk zeker van zijn dat Johnsons DEPLUMATION 1 ook uit Philips 
kwam, omdat Bailey's definitie van DEPLUMATION anders is, terwijl die in Philips 
geheel gelijk is aan die in Johnson: 
 
Bailey: DEPLUMATION  a plucking off the feathers.  
Philips: DEPLUMATION  a pluming or plucking off the feathers. 
 
Uiteindelijk heb ik slechts één geval aangetroffen waarin sprake is van twee 
verschillende bronnen binnen een lemma: 
 
Johnson: 
POTULENT 1 Pretty much in drink.  Dict. 
POTULENT 2 Fit to drink. 



 
'Pretty much in drink' is de enige betekenis van POTULENT die Bailey registreert, 
terwijl 'Fit to drink' de enige betekenis van POTULENT in Ainsworth is.  
 
De conclusie is dat verkapt lenen wel plaatsvond, maar zeker niet op grote schaal. 
Wanneer Johnson betekenissen uit oudere woordenboeken overneemt zonder dit te 
vermelden, dan is dat meestal dicht in de buurt van betekenissen die hij wél een 
bronvermelding meegeeft. Ook kan geconcludeerd worden dat in gebieden waarin 
weinig woordenboekmateriaal met een bronvermelding wordt aangetroffen, geen 
enkel teken erop wijst dat Johnson in die gebieden woorden en betekenissen 
overgenomen heeft zonder dit te vermelden.  
 
 
De vierde editie 
 
De vierde editie van Johnsons woordenboek verscheen in 1773 en wordt algemeen 
beschouwd als de enige die Johnson min of meer grondig herzag.13 Vergelijking van 
de vier corpora uit de eerste en vierde editie leverde een aantal wijzigingen op, 
waarvan veruit de meeste in de tweede helft van het woordenboek optreden.  
 
[89] In het verleden is al enig onderzoek gedaan naar de revisies voor de vierde 
editie. Eén van de bevindingen was dat veel van Johnsons aandacht uitgegaan was 
naar de citaten.14 Vergelijking van het woordenboekmateriaal in de eerste editie met 
dat in de vierde toont echter aan dat Johnsons revisie van dit materiaal niet parallel 
loopt met zijn revisie van het woordenboek als geheel.  
 
In het volgende staatje wordt een overzicht gegeven van de soorten wijzigingen en 
de frequenties die ik aangetroffen heb in elk van de vier corpora. 
 
 

                    

Ainsw. Bail. Phil. Dict. 
- item geheel verwijderd 9 2 0 12 
- item behouden, bronvermelding weg 20 0 2 19 
- veranderingen in spelling hoofdwoord 5 2 1 3 
- wijziging in etymologie 2 4 0 1 
- toevoeging Latijns equivalent tussen vierkante 

haken 
97 3 0 9 

- nieuw citaat 11 1 0 9 
- wijziging in volgorde 1 1 0 3 
- wijziging in definities 30 8 4 14 
- toevoeging van commentaar 6 4 0 5 
- geheel nieuw item 11 0 0 8 
- bestaand item, nieuwe bronvermelding 1 0 0 4 
 
Het is duidelijk dat de Ainsworth- en Dict.-corpora het meest aan revisie werden 
onderworpen. Met name de toevoeging van de Latijnse equivalenten in het 
Ainsworth-corpus is in het oog springend. Dit verschijnsel doet zich uitsluitend voor 

 
13 De tweede editie (uitgegeven in wekelijkse afleveringen vanaf juni 1755) is op wat kleine 
veranderingen na in feite een herdruk van de eerste, en de derde editie (1765) is, eveneens op wat  
kleinigheden na, een herdruk van de tweede. 
14 Zie bijvoorbeeld Arthur Sherbo, ‘Dr. Johnson’s Revision of his Dictionary’, in: Philological Quarterly 
XXXI (1952), pp. 272-281; James H. Sledd en Gwin J. Kolb, Dr. Johnson’s Dictionary: Essays in het 
Biography of a Book. Chicago 1955, p. 116; en Reddick, The Makin of Johnson’s Dictionary, p. 94. 



bij plantnamen en geeft steun aan de eerdere gedachte dat Johnson dit wellicht met 
de bedoeling deed zijn lezers van dienst te zijn. 
Latijnse equivalenten werden ook aangetroffen in drie van de Bailey planten. Hoewel 
ik er geen onomstotelijk bewijs voor kan leveren, ligt het toch voor de hand dat 
Johnson deze Latijnse equivalenten eveneens uit the Thesaurus haalde. In ieder 
geval komen ze alle drie daarin voor. 
 
Het is ook opvallend dat in totaal slechts 20 nieuwe citaten werden aangetroffen.  
 
De wijzigingen in de definities variëren van het verwijderen of toevoegen van een 
enkel woordje, tot het afkappen van hele zinnen in de wat langere definities. Een 
enkele keer wordt een definitie met behulp van een formule herschreven. 
 
Het handjevol nieuwe Ainsworth- en Dict.-items dat ik heb aangetroffen werd met de 
hand verzameld. Het is dus mogelijk dat er meer nieuw woordenboekmateriaal in de 
vierde editie zit, hoewel ik betwijfel of het om grote hoeveelheden gaat. Uiteindelijk 
bleken de nieuwe Dict.-woorden ook uit Ainsworth te komen, soms uit het Engels-
Latijnse deel, soms uit het Latijns-Engelse deel.  
 
De conclusie is dat Johnson niet erg systematisch te werk ging bij het herzien van 
zijn woordenboekwoorden. Hij heeft slechts [90] hier en daar, en voornamelijk in het 
tweede deel, een item bewerkt, zonder daarbij terug te keren tot de oorspronkelijke 
bron. Als hij materiaal bewerkt heeft, gaat dat om de tekst zoals hij die zelf in de 
eerste editie had opgenomen. Alle tekenen wijzen erop dat Ainsworths Thesaurus 
het enige woordenboek is dat een rol van betekenis speelde bij de revisies voor de 
vierde editie.  
 
 
Bezwaren 
Ten slotte wil ik kort twee bezwaren aanstippen die tegen mijn dissertatie 
aangevoerd kunnen worden. Het eerste bezwaar geldt het ontbreken van een index. 
Dit gebrek, want dat is het, is het gevolg van moeilijkheden met, u raadt het al, de 
computer. Inmiddels heb ik, handmatig, alsnog een index samengesteld. Deze index 
is desgewenst te verkrijgen bij de auteur. 
 
Een tweede bezwaar is het ontbreken van een theoretisch kader voor het 
gepresenteerde onderzoek. Het was echter mijn bedoeling om, in tegenstelling tot de 
meeste van mijn voorgangers, nu eens niet te theoretiseren over hoe Johnson 
eerdere woordenboeken gebruikt zou kunnen hebben, maar juist een zuiver 
empirisch onderzoek te doen. Ik heb mij dus beperkt tot het verzamelen en 
beschrijven van feiten en het formuleren van conclusies op basis van die feiten. 
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