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`Nog moet ik met een enkel woord van de liefelijke toonkunst gewagen, die, 
evenzeer als andere vakken van wetenschap of kunst, hare eigenaardige taal 
bezit, en met regt mag eischen, dat ook die taal in het Woordenboek niet 
worde gemist' (M. de Vries 1856:32) 

 
 
1 Inleiding 
 
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal nadert beklemmend snel zijn voltooiing. 
Over niet meer dan twee jaar behoort deze langdurige lexicografische onderneming 
naar verwachting tot het verleden. De plannen, de grondslagen, de voorbereiding en 
de uitvoering van het hele project zullen pas daarna volledig kunnen worden 
beschreven. Toch willen wij in deze bijdrage alvast een bouwsteen leveren voor een 
allesomvattende geschiedenis van het in meerdere opzichten historische 
woordenboek. 
 
We hebben gekozen voor een onderzoek naar slechts een van de vele onderdelen 
van de methode en de praktijk van het WNT, namelijk de selectie van de 
vakwoorden en van het daarbij opgenomen citatenmateriaal. Nijpender nog dan bij 
woorden uit de algemene woordenschat manifesteert zich bij de vakterminologie het 
probleem van de selectie. De kern van het probleem ligt in het vaststellen hoe 
specifiek de woordenschat kan zijn die het woordenboek opneemt, en vervolgens in 
het bepalen van de mate van algemeenheid van elk afzonderlijk woord. Verder zijn 
er nog andere criteria die bij opname een rol kunnen spelen, waaronder enkele die 
speciaal voor een historisch woordenboek gelden, bijvoorbeeld het belang van het 
woord in kwestie voor de etymologie, de cultuurgeschiedenis, de historische 
semantiek. 
 
Voor dit onderzoek beperken we ons tot het gebied van de muziek. De keuze van dit 
vakgebied werd behalve door een persoonlijke voorkeur bepaald door het feit dat 
het al vanaf het begin de bewuste aandacht van de redactie had (zie de hierboven 
geciteerde opmerking van De Vries uit 1856), en de omstandigheid dat alle 
eigenschappen van een vakwoordenschat met de daaraan verbonden 
lexicografische problemen erin opgesloten bleken: de aanwezigheid van 
leenwoorden naast erfwoorden, verouderde woorden, internationalismen en 
barbarismen, de beperkte en vaak specialistische beschrijving in vakboeken, de 
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gepubliceerd in Mooijaart en Westgeest (1994). 
 



aanwezigheid van algemeen bekende woorden naast slechts door specialisten 
onderling gebruikte termen met alle gradaties van gebruikelijkheid daartussen2. 
 
Hieronder zal ten eerste aandacht geschonken worden aan de [54] opvattingen van 
de WNT-lexicografen over de behandeling van vaktermen, voor zover zij deze 
expliciet naar buiten hebben gebracht. Een tweede voorwerp van onderzoek waren 
de beschikbare algemene en specifiek op de muziek betrekking hebbende bronnen 
en het daadwerkelijk gebruik dat men ervan heeft gemaakt. We hebben ons hierbij 
om praktische redenen speciaal gericht op de vakboeken op het gebied van de 
muziek, hoewel ook andere bronnen op dit vlak veel materiaal hebben geleverd. Na 
een overzicht over de verschillende periodes (punt 2-5) bespreken we de 
mogelijkheid van kwantitatief onderzoek naar aanleiding van een beperkte 
steekproef (punt 6). 
 
Ons verslag heeft een chronologische opbouw. In verband daarmee hier nog in het 
kort iets over de gehanteerde periodisering. Gebruikelijk is de indeling van de 
opeenvolgende redacteuren van het WNT in generaties (zie bijvoorbeeld De 
Tollenaere 1977 en Van Sterkenburg 1984); het jongste algemene werk over het 
WNT, de Handleiding (Moerdijk 1994) spreekt van redacties voor hetzelfde begrip. 
Gewoonlijk onderscheidt men er vijf. De eerste generatie eindigt met de dood van 
De Vries in 1892. De tweede was rond de eeuwwisseling en de eerste decennia 
daarna actief en kende leden als Beets, Kluyver en Muller. Omdat tussen deze en 
de derde generatie, met onder andere Knuttel en Van Lessen, de grens moeilijk is te 
trekken, worden zij hieronder samen in één paragraaf behandeld. Met de vierde 
generatie, vanaf de jaren veertig van deze eeuw, waarvan De Tollenaere en 
Kruyskamp deel uitmaakten, breekt een nieuw tijdvak aan, dat wordt voortgezet door 
de vijfde, de redactie die de voltooiing van het WNT voor haar rekening mag nemen. 
De breuk tussen deze twee generaties wordt door een ingrijpende, vooral praktische 
maatregel gevormd: de cesuur van 1921, ingevoerd in 1976. 
 
Men zij er bij dit zeer vereenvoudigde overzicht op bedacht dat de belangrijkste 
principiële omslag door de tweede generatie is gerealiseerd (zie hierna), maar dat 
men zich na De Vries maar zelden over de redactionele beginselen heeft uitgelaten. 
Diens veelvuldige, uitvoerige en vooral ook bloemrijke verklaringen hebben 
uiteindelijk maar betrekking op een zeer bescheiden deel van de gepubliceerde 
WNT-afleveringen. 
 
De gegevens over de beschikbare bronnen putten wij uit de opgaven van de 
opeenvolgende redacties. Bij Deel I (1882) verscheen de eerste Lijst der 
aangehaalde schrijvers. Deze kreeg zes vervolgen, respectievelijk in de delen IV 
(1889), X (1893), V (1900), VI (1912), III (1920), XIII (1924) en XVI (1934). Een 
integrale bronnenlijst werd in 1943 gepubliceerd (Kruyskamp 1943), gevolgd door 
aanvullingen in 1953 en 1966. Uit deze lijsten blijkt dat het WNT lange tijd met een 
open corpus heeft gewerkt dat regelmatig werd aangevuld met nieuw verschenen en 
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oudere werken. Een overzicht van de vakboeken op het gebied van de muziek vindt 
men in de Bijlage. 
 
[55] 
 
2 De eerste generatie 
 
In zijn bekende Ontwerp van een Nederlandsch Woordenboek (De Vries 1852:29-
33), dat Matthias de Vries op 31 augustus 1851 op het Derde Nederlandsch 
Letterkundig Congres te Brussel voordroeg (en dat later de basis zou worden van de 
in 1882 verschenen Inleiding op het WNT (De Vries 1882)) wordt expliciet gewezen 
op het belang van het opnemen van woorden uit de vele vaktalen, toen nog 
`kunstwoorden' genoemd. Enerzijds zou het in een tijd dat de nijverheid en industrie 
zich zo sterk uitbreidden de bruikbaarheid van het WNT vergroten als men er de 
gebruikte vaktermen in zou kunnen terugvinden, anderzijds was het ook taalkundig 
gezien van belang: `Reeds de overgroote menigte van figuurlijke uitdrukkingen, aan 
allerlei neringen ontleend en zelfs in den hoogeren stijl gangbaar, zou ons reden 
genoeg zijn om aan dit onderwerp onze bijzondere aandacht te schenken' (p. 30). 
Maar omdat men zich aanvankelijk wenste te richten op het Nederlands van de 
eigen tijd, moesten hierbij, net als bij andere categorieën woorden, geheel 
verouderde woorden uitgesloten worden. Bovendien mochten zuiver gewestelijke en 
plaatselijke woorden niet worden opgenomen: `Alleen aan zulke technische 
uitdrukkingen mag eene plaats worden ingeruimd, die nog heden althans in het 
grootste gedeelte van Nederland in gebruik zijn' (p. 32). 
 
Veel ingrijpender gevolgen had De Vries'  houding tegenover vreemde woorden, 
waaraan vaktalen over het algemeen erg rijk zijn: `De veelvuldige betrekkingen met 
naburige landen en de krachtige opwekking, door vreemde uitvindingen ook aan 
onze nijverheid gegeven, hebben ons overstroomd met een stortvloed van vreemde 
woorden, waarvoor men zonder moeite echt Nederlandsche had kunnen vinden' (p. 
32). Deze taalverbastering die zich met name ook in techniek en wetenschap 
manifesteerde, moest worden tegengegaan. Slechts als vaktermen echt 
`ingeburgerd' waren, konden ze opgenomen worden. Dit was het geval als zij 
voldeden aan een of meer van de formele, door De Vries in zijn Ontwerp (De Vries 
1852:38) geformuleerde criteria: 
 
1. de klemtoon is van de laatste op de voorlaatste lettergreep overgegaan; 
2. er zijn met Nederlandse affixen nieuwe afleidingen gevormd; 
3. er zijn met Nederlandse woorden samenstellingen gevormd. 
 
In de Inleiding van 1882 (De Vries 1882:52) voegde hij er nog een vierde criterium 
aan toe: 
 
4. het woord wordt in onze taal in een betekenis gebruikt die het in de vreemde taal 
niet of niet meer bezit. 
 
[56] `Wat daarbuiten staat,' aldus het Bericht op het omslag van de vierde aflevering 
van het eerste deel, `moge in spraak of schrift dagelijks gebezigd worden, het maakt 
daarom nog geen bestanddeel der Nederlandsche taal uit en behoeft niet in het 
Woordenboek vermeld te worden, evenals een vreemdeling, die hier te lande verblijf 
houdt, en met wien wij gezellig omgaan, daarom nog niet tot de Nederlandsche natie 
behoort of in de bevolkingsregisters wordt ingeschreven.' Woorden die aan de vier 



criteria voldeden waren bijvoorbeeld: (een toets) aanslaan, akkoord, altsleutel, g 
(toon), obligaat, octaaf, omkeering, aanzetbuis, achtste. Daarentegen hebben 
woorden als accent, accompagneeren, accompagnement, andante, allegro, 
allemande, offertorium, octet, die men zeker in het materiaal heeft gehad,3 geen 
plaats gekregen. Ook beperkten de eerste redacteuren zich niet tot het beschrijven 
en propageren van werkelijk gebruikte woorden. Men aarzelde niet om op basis van 
een incidentele bewijsplaats in een literair werk een nieuw Nederlands woord op te 
nemen voor een begrip waarvoor tot dan toe slechts een vreemd woord in gebruik 
was. Deze taalzuiverende instelling treedt bijvoorbeeld aan de dag bij aanmonding 
`de wijze waarop men een blaasinstrument aan den mond zet'. We lezen daar: `Het 
woord is niet gebruikelijk, maar door BEETS ontworpen ter vertaling van fr. 
embouchure'.4 Het enige citaat stamt dan ook uit Beets' Camera Obscura: 
 

`Manspersonen [...] met allerlei soort van oogvertrekking en aanmonding, zich te gelijk te 
zien vermoeien en afwerken, achter een gelijk getal houten en koperen instrumenten' 

 
Voor hetzelfde begrip zou later nog aanzetting worden overgenomen uit het 
Muziekaal Woordenboek (zie hieronder). Zoals bij zoveel vakwoorden uit de 
beginperiode werd hierbij ter illustratie slechts een `poeem' opgegeven, een op basis 
van het eigen taalgebruik door de redacteur zelf (?) bedachte zin of woordgroep, die 
dikwijls ook een min of meer vaste verbinding bevat. 
 
 `Die fluitist heeft een goede aanzetting.' 
 
Na het verdwijnen van het primaat van de hedendaagse taal bij de volgende 
generatie redacteuren worden dergelijke `poëmen' steeds minder aangetroffen. 
Toch vindt men ze later ook nog wel (bij de tweede generatie bijvoorbeeld nog 
regelmatig in artikelen van Boekenoogen). Zelfs kan men in een aflevering uit 1943 
van het Supplement bij een woord als acoustiek bij de bewijsplaatsen nog lezen: 
`Een zaal met slechte acoustiek', zonder bronvermelding. Pas bij de vijfde generatie, 
na de invoering van de cesuur van 1921, worden ze niet meer gebruikt. 
 
Om aan te geven dat het om woorden, termen of betekenissen uit het specifieke 
vakgebied der muziek ging, werden zij meestal [57] voorzien van labels. Opmerkelijk 
is de verscheidenheid van de gebruikte aanduidingen (`in de toonkunst', `in de 
muziek', `kunstterm in de muziek', `als technische ben. in de toonkunst' en 
dergelijke). 
 
Uit de naast de poëmen (aanvankelijk nog spaarzaam) gegeven citaten uit 
negentiende-, en ook wel zeventiende-eeuwse literaire schrijvers, zoals Van Lennep, 
Beets, Ten Kate, Vondel, Hooft, spreekt duidelijk een voorkeur voor literaire taal. 
Overigens konden ook via deze literaire achterdeur vakwoorden binnendringen; een 
markant voorbeeld is de muzikale woordenschat van de zeventiende-eeuwse 
priester en schrijver over muziektheorie J.A. Ban, die aanvankelijk alleen door zijn 
correspondentie met P.C. Hooft en de opname in diens brieveneditie een deel van 
zijn zeer individuele terminologie (onklank voor `dissonant' en stemsprong en -trap 

                                                 
3 De eerste drie woorden worden in het genoemde Bericht genoemd, de overige worden 
aangetroffen in het Muz. Wdb. Voor de volledige titelbeschrijving van deze bron zie men de 
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4 Over de juistheid van de opgegeven betekenis werden overigens later twijfels geuit door A. de 
Jager (1865:5). 



voor `interval') in het WNT vereeuwigd zag. Misschien heeft het puristisch karakter 
ervan een handje geholpen. 
 
Vakbronnen als zodanig spelen in de eerste periode nog een rol op de achtergrond, 
niet alleen als bron voor woorden, maar duidelijk ook bij het maken van de definities. 
Een opmerkelijke omschrijving van altviool als `Eene soort van groote viool of kleine 
violoncel; thans onder de strijkinstrumenten het tweede ten opzichte der toonhoogte' 
verraadt het gebruik -- overigens zonder bronvermelding -- van het in 1855 
verschenen Nieuw beknopt en volledig Muziekaal Woordenboek (...) van een zich K. 
v. M. noemende auteur (`eene soort van groote viool of kleine violoncel, reeds ten 
tijde van Karel den Groote bekend; thans onder de strijk-instrumenten de tweede ten 
opzichte van toonhoogte; hare vier snaren worden gestemd van onderen naar 
boven: e, g, d, a' (p. 8)5). De eerste generatie gebruikte dit werkje niet uit de eerste 
hand: zoals in het Verslag der redactie van 1856 (De Vries 1856:32) te lezen is, 
heeft zij hiervan al vroeg een uittreksel laten maken. Later -- het precieze moment is 
moeilijk vast te stellen -- is de uitgave zelf weer als bron in gebruik genomen, en zo 
levert het tot op de dag van vandaag materiaal. 
 
Kenmerkend voor de zorg die door de eerste generatie werd besteed aan de 
beschrijving van tot de vakwoordenschat behorende woorden, is ook de regelmatige 
vermelde raadpleging en inschakeling van deskundigen op de talrijke vakgebieden. 
Op verschillende plaatsen in de Verslagen worden hun inspanningen door De Vries 
vermeld (zie bijvoorbeeld De Vries 1856:26-43). In hoeverre men ook later werkelijk 
van hun diensten gebruik is blijven maken, valt moeilijk te achterhalen. Voor het 
gebied van de muziek ontbreken hiervoor concrete gegevens. In het Verslag van 
1854 (De Vries 1854:73) vindt men slechts de vermelding van ene K. Sybrandi, die 
zich met het verzamelen van kunstwoorden uit de orgelmakerij heeft 
beziggehouden. Uit het Verslag van 1856 (De Vries 1856:32) blijkt dat men nog op 
zoek is naar iemand die zich speciaal met muziekwoorden wil gaan bezighouden. 
 
[58] 
 
3 De tweede en derde generatie 
 
Een ruimere keuze van vakwoorden vindt men opgenomen vanaf het aantreden van 
de tweede generatie redacteuren, die het WNT tot een zuiver historisch-descriptief 
woordenboek heeft omgevormd. Ten aanzien van geheel verouderde en zuiver 
gewestelijke en plaatselijke woorden werden theorie en praktijk ruimer. Opname van 
geheel verouderde woorden was voortaan niet meer afhankelijk van hun belang voor 
de hedendaagse taal. Hierdoor werden ook woorden opgenomen als bovenzang 
`thans verouderde benaming van de hoogste stem in een zangstuk, thans sopraan 
geheeten', hoogkonter `altzanger', claret `eene helder klinkende trompet; bazuin, 
klaroen', eenkelen `doen trillen, met trillers versieren' en snik `vroeger, in de 
zangkunst: rust, niet langer dan een kwart', alle zonder bewijsplaatsen van na de 
zeventiende (of zelfs zestiende) eeuw. Vanaf deze tijd (maar nog meer door de 
vierde generatie, die het bronnenbestand ook sterk uitbreidde) werden veel meer 
van dergelijke woorden in het WNT opgenomen. 
 
                                                 
5 Men vergelijke ook de definities van bijvoorbeeld akkoord (1ste artikel), betekenis 2,a), en de 
daarbij opgenomen `opnoemers' grond- en stamakkoord (vergelijk Muz. Wdb.:206), altsleutel, octaaf 
2,b). 



Normatieve beginselverklaringen ten aanzien van vreemde woorden vindt men na 
de eerste generatie niet meer, althans niet in expliciete bewoordingen, maar 
evenmin nam men op dit vlak openlijk afstand van zijn opvattingen. In de praktijk lijkt 
evenwel langzamerhand op dit vlak ook een wat liberalere opvatting veld te winnen. 
Zo vinden we bijvoorbeeld nog geheel Italiaans ogende termen als mezzo-piano, 
piu-piano en poco-piano, alle dynamische aanduidingen, als koppelingen bij piano 
(II) opgenomen. Niet bij alle redacteuren was deze ontwikkeling echter waar te 
nemen. Zo sloot Knuttel -- die tot de derde generatie gerekend wordt -- zich in het 
Voorbericht van het C-Fuut-deel (Deel III2, p. V) expliciet aan bij de stelregel van de 
eerste generatie en verklaarde hij dat bij de letter C `lang niet alle in ons land min of 
meer gebruikelijke vreemde en basterdwoorden [zijn] opgenomen, maar slechts 
diegene die uit een oogpunt van Nederlandsche taalkunde, hetzij om den vorm, 
hetzij om de hier gevormde afleidingen en samenstellingen eenig belang hebben.' 
 
Terwijl men zich op deze punten minder beperkte bij opname van vaktermen, is er 
tegelijkertijd ook een duidelijke neiging waar te nemen om geen of weinig aandacht 
te schenken aan (wat de redacteur beschouwde als) al te specifiek vaktechnische 
woorden. Zo wordt in het lemma maxime `stelregel' alleen melding gemaakt van de 
bij Kiliaan te vinden `(thans verouderden) term in de muziek'. De muziekterm mineur 
is niet opgenomen, het antoniem majeur `dat nu als een uit het Fransch 
overgenomen woord zeer gewoon is als term in de muziek' krijgt alleen de in een 
literaire, zestiende-eeuwse tekst gevonden betekenis `stokregel'. Overigens werd, 
als we het Voorbericht van het Tweede Stuk van Deel II (p. I) mogen geloven, door 
de tweede generatie in de praktijk ook in het algemeen een grotere beknoptheid 
nagestreefd, met name [59] bij de behandeling van samenstellingen. `Zoo b.v. 
worden reeds nu een aantal samenstellingen die, als wij over meer plaats mochten 
beschikken, stellig een afzonderlijk artikel zouden verdienen, alleen vermeld onder 
het eerste of het tweede lid'. 
 
Geleidelijk werd het bronnenbestand uitgebreid. Was reeds in het begin de 
oorspronkelijke terminus a quo van 1637 verplaatst naar 1580, rond de 
eeuwwisseling werd 1500 als begindatum aangenomen (zie Van Sterkenburg 
1984:57-58). Voor de muziekvaktaal had dit echter niet onmiddellijk toevoeging van 
vroege bronnen tot gevolg: de twee schoolboekjes met een passage over de 
zangkunst, Regel der Duytsche Schoolmeesters van Valcoogh (1591) en Het eerste 
ende tvveede deel van de Francoische t'samensprekingen, ouergheset in de 
nederduytsche spraecke (1567) stammen achtereenvolgens uit het eind en uit de 
tweede helft van de zestiende eeuw, en worden voor het eerst vermeld in de lijsten 
van 1890 respectievelijk 1920. In de lijst van 1893 worden daarnaast ook twee 
zeventiende-eeuwse werken genoemd, namelijk Zangh-bloemzel van J.A. Ban 
(1642) en Ghebruik, en Onghebruik van 't Orghel (1659) van C. Huygens. 
 
Terwijl veel termen (ook) met literaire citaten geïllustreerd worden, vinden we vanaf 
de tweede generatie onder de aangehaalde werken ook andersoortige teksten. Bij 
muziektermen worden bijvoorbeeld ook algemene en dialectwoordenboeken 
aangehaald, zoals van Kiliaan, Plantijn, Halma, Marin, Tuerlinckx, Molema, en meer 
teksten uit gedeeltelijk overlappende vakgebieden, bijvoorbeeld Bosscha's Leerboek 
der Natuurkunde. 
 
Belangrijk met betrekking tot de behandeling van de muzikale vaktaal was met name 
de toevoeging aan het bronnenbestand van enkele vakwoordenboeken: het tussen 



1881 en 1885 verschenen driedelige Lexicon der Toonkunst van H. Viotta en het 
Muzijkaal Kunstwoordenboek van J. Verschuere Reijnvaen (1795). Deze zouden 
voor muziekwoorden lange tijd van groot belang voor het WNT blijven, doordat 
betekenissen hieruit vaak (met bronvermelding) letterlijk worden overgenomen of als 
basis voor eigen omschrijvingen worden gebruikt, en zeer veel, onder meer oudere 
termen (contrapunt, intoneeren, mi enz.) via deze werken in het WNT zijn 
opgenomen. 
 
Overigens konden -- ondanks expliciet geformuleerde uitgangspunten en een in de 
praktijk gegroeide (en zich wijzigende) traditie -- ook wat betreft het bronnengebruik 
grote verschillen bestaan tussen de werkwijzen van redacteuren. Er is hiervóór al op 
gewezen dat Knuttel zich voor het gedeelte van C tot F, waarin zich zeer veel 
woorden van vreemde herkomst bevinden, voor zijn beperkte selectie bij de 
opvattingen van de aanvankelijke redactie heeft aangesloten. Evenals bij die 
redactie zijn de aangehaalde bronnen ook bijna uitsluitend van literaire aard 
(cimbaal, compositie, courante, snik (I), sopraan). In de definities blijkt soms duidelijk 
dat vakbronnen en deskundigen in het geheel niet geraadpleegd [60] werden, wat in 
de beginperiode waarschijnlijk wél gebeurde. Een enkele maal is zelfs geprobeerd 
uit een (oneigenlijk) gebruik in een literair citaat een vaktechnische betekenis van 
een woord af te leiden. Zie bijvoorbeeld de omschrijving van fuga: `Muzikale 
compositie, waarin verschillende stemmen, die elk eene zelfstandige eenheid 
vormen, tot harmonische eenheid komen' (een te ruime definitie; zij geldt natuurlijk 
voor elke polyfone compositie) en de illustratie slechts met een citaat uit Huizinga's 
Herfsttij: 
 
 `Van den tijd af, dat de zoet-lyrische mystiek van Bernard van Clairvaux [...] de fuga geopend 

had van bloeiende verteedering over het lijden Christi'. 
 
Onderzoek van de definities van muziekvakwoorden zal ongetwijfeld aantonen dat 
er bij de artikelen in het WNT grote verschillen zijn in de hoeveelheid zakelijke 
informatie die wordt gegeven. Maar wat bij een eerste verkenning al opvalt, is dat 
reeds vanaf de tweede generatie in sommige artikelen relatief veel van dergelijke 
informatie wordt gegeven. Men zie bijvoorbeeld de verbinding de zang breken (sub 
voce breken), en de artikelen opera, pianoforte. 
 
 
4 De vierde generatie 
 
De vierde generatie redacteuren ging wat de opzet van het woordenboek betreft op 
dezelfde voet voort. Wel werd een aantal organisatorische en methodische 
veranderingen doorgevoerd. Een ervan was het vastleggen van de belangrijkste 
redactionele afspraken in de Canones lexicographici voor redacteuren en aspirant-
redacteuren bij het W.N.T. In dit interne stuk wordt het beginsel nog eens 
onderstreept, dat alle woordmateriaal uit eenmaal als bron voor het WNT 
geaccepteerde werken ook beschreven zal worden (Canones § 28). Vreemde 
woorden als zodanig worden niet geweerd, mits ze meer dan incidenteel gebruikt 
worden. Nog geheel als vreemd gevoelde woorden en vaktermen worden echter 
uitgesloten. Voor vaktermen op het terrein van de natuurwetenschappen en de 
geneeskunde wordt het voorbehoud gemaakt dat deze niet zullen worden 
opgenomen als zij slechts door specialisten worden gebruikt (Canones § 6). Over 
andere vakgebieden wordt geen uitspraak gedaan. 
 



Uit de afleveringen blijkt echter dat er ten opzichte van de voorgaande periode 
steeds meer vaktermen zijn geselecteerd. Leggen we de woorden uit Viotta's 
Lexicon der Toonkunst naast het WNT, dan komt een duidelijke toename van het 
aantal opgenomen muziekwoorden aan het licht. Daarbij zijn er, te oordelen naar het 
aantal artikelen waarin uitsluitend muziekbronnen worden aangehaald, veel meer 
specifieke vaktermen opgenomen die in de algemene taal geen rol van betekenis 
spelen (arithmetische verdeeling). 
 
[61] In zijn geheel heeft de periode vanaf de jaren veertig verbetering van kwaliteit 
en kwantiteit gebracht, ook voor de muziekterminologie. Veel meer dan voorheen 
zijn woorden van vreemde oorsprong geselecteerd, bijvoorbeeld accent, betekenis 
3), agrement, aliquotpiano, -tonen, amusement, angelica, antithese, betekenis 
1,b,y), applicatuur (alle uit het Supplement, dat de verschillen met de eerste periode 
wel heel duidelijk laat zien), regaal (II), tripel (II), en ook meer oudere, ook 
zestiende-eeuwse vaktermen. Ook zijn hieronder vakwoorden die op verouderde 
zaken betrekking hebben (viola, regaal (I), violine, virginaal (II)). De toevoeging van 
oudere vakbronnen en archiefteksten aan het bronnenbestand in deze periode 
speelt hierbij een grote rol, bijvoorbeeld de Bouwsteenen, een uitgave van de 
Vereeniging van Nederlandsche Muziekgeschiedenis, dat veel historische ambtelijke 
teksten bevat. Maar niet alleen deze teksten, ook oudere algemene werken, zoals 
woordenboeken, encyclopediëen en dergelijke, eigentijdse vakliteratuur (zie 
bijvoorbeeld proportie, betekenis 2,a, derde en vierde alinea) en bronnen van min of 
meer verwante vakgebieden (geluidsleer) die in deze periode aan het 
bronnenbestand werden toegevoegd. 
 
Van de overvloed aan beschikbare termen zijn er ook verworpen. Behalve de 
woorden die duidelijk tot een vreemde taal behoren zijn dat onder andere zeer 
specifieke samenstellingen en verbindingen als twee en half toon van Stevin. Met de 
Italiaanse tempoaanduidingen is het ook bij deze generatie niet goed gekomen. Zo 
verzuimt het Supplement een omissie van de eerste redactie goed te maken: allegro 
wordt ten tweeden male geen plaats gegund en ook vivace komt niet voor, terwijl 
toch andante wel opgenomen wordt. 
 
De overigens zeer ruime opname van vakwoorden heeft alles te maken met een van 
de opvallendste ontwikkelingen van deze periode: de enorme uitbreiding van het 
bronnenbestand, met name vanaf de jaren vijftig (vergelijk Moerdijk 1994:277 e.v.). 
De eerste integrale bronnenlijst van 1943 vermeldt nog slechts twee muzikale 
vakboeken die nog niet op de eerder verschenen lijsten van aangehaalde schrijvers 
stonden. Maar de aanvullingen daarop van 1953 en 1966 tellen respectievelijk 
twintig en zestien werken over muziek, terwijl de (ongepubliceerde) systematische 
lijst van 1975 er daarboven nog twee vermeldt. Dit zijn voor het merendeel 
contemporaine werken, zoals Höwelers X-Y-Z der Muziek (de edities uit 1936, 1939 
en 1954) en het tijdschrift Mensch en Melodie, vanaf 1946.6 De bronnenlijst met 
aanvullingen geeft slechts titels die `min of meer geregeld worden gebruikt, niet de 
alleen incidenteel geciteerde', aldus de auteur in een opmerking die aan de eerste 
aanvulling voorafgaat. 
 

                                                 
6 Na deze toevoegingen had 40% van de muziekvakboeken betrekking op de periode na 1921. Dit 
percentage is aanmerkelijk hoger dan dat van het aandeel bronnen na 1921 in het totaal van het 
WNT-corpus; dit bedraagt ongeveer 23% (2255 van circa 10.000; zie Moerdijk 1994:297). 



Dat die laatste categorie eveneens aanzienlijk was, leert het citatenmateriaal bij 
muziektermen in de afleveringen die in die periode verschenen. Alleen al het artikel 
toon (II) inclusief [62] `opnoemers' (afleidingen en samenstellingen die binnen het 
lemma opgenomen zijn), bewerkt door N. Bakker e.a. in 1951,7 levert een aanvulling 
met negentien vooral eigentijdse titels op, waaronder bijvoorbeeld Keyzer, Zijn onze 
kinderen muzikaal? (1940) en Révész, Muziekpsychologie (1944), respectievelijk 
twee- en dertigmaal geciteerd.8 Verder zijn er twaalf aanhalingen uit kranten en kon 
men ook een handleiding bij een radiotoestel niet weerstaan. Kennelijk was er geen 
beperking in de hoeveelheid en aard van de werken die men uit eigen of andermans 
boekenkast of bibliotheek kon halen om geschikte citaten te vinden. De dateringen 
van de kranten, bijna alle 1950 en 1951, de jongste 13 augustus 1951, lijken erop te 
wijzen dat nog (of juist) tijdens de bewerking materiaal verzameld werd. Door deze 
`incidenteel' geraadpleegde bronnen nam het aandeel eigentijdse voorbeelden nog 
verder toe. Het valt des te meer op doordat moderne fenomenen als radio en film 
hun intree in het WNT doen, naast andere ontwikkelingen op technisch en 
wetenschappelijk gebied. Een artikel als resonantie draagt voor de betekenissen 2-5 
duidelijk een midden-twintigste-eeuws stempel. 
 
 
5 De vijfde generatie 
 
De rijkdom aan materiaal dreigde de ondergang van het WNT te worden. Men 
besloot daarom in 1975 dat er geen nieuwe bronnen meer aan het corpus 
toegevoegd zouden worden, en in 1976 dat de te beschrijven periode werd bekort: 
er zouden voortaan geen werken van na 1921 meer aangehaald worden (de zgn. 
`cesuur van 1921'9). Een uitzondering werd gemaakt voor onder andere 
dialectbronnen, langs welke omweg ook wel eens vaktermen binnengehaald konden 
worden (zie Tempelaars 1991:147, noot 17). Door dit cesuur-besluit werd heel wat 
interessant materiaal uitgesloten, maar de artikelen gepubliceerd na 1976 geven 
een evenwichtiger beeld van de chronologische spreiding van de teksten (zie 
bijvoorbeeld ut, wals (I) en (II), waterorgel, xylofoon, zakpijp, zang). Het ontbreken 
van de weerslag van nieuwe technische ontwikkelingen doet de artikelen beter 
aansluiten bij die uit de oudere delen. Het WNT was nu met recht een historisch 
woordenboek geworden. 
 
In feite is de periode na 1976 de enige in de WNT-geschiedenis met een bewerking 
op basis van een gesloten corpus. Voor de muziek bestaat dat, behalve uit de 
eerder genoemde algemene bronnen als literaire werken, encyclopedieën, 
woordenboeken en dergelijke, uit een reeks van 27 vakboeken (zie het eerste deel 
van de Bijlage, de eerste vier tijdvakken). Bij de spreiding over de verschillende 
taalfasen, valt de overheersing van de achttiende eeuw op, die voor een deel zeker 
te verklaren is uit het feit dat in de eeuw van de Verlichting vele encyclopedische en 
wetenschappelijke werken verschenen. Slechts zeer incidenteel en in uiterste [63] 
nood wordt het verbod op het aanboren van nieuwe bronnen overtreden. Maar ook 
als men uit dezelfde bron als zijn voorgangers en collega's put, kan men soms naar 
eigen inzicht zijn materiaal uitbreiden: de soms al lang geleden vervaardigde 

                                                 
7 Het artikel beslaat 48 kolommen, waarvan 21 de opnoemers bevatten. 
8 De 19 niet in een bronnenlijst vermelde bronnen zijn als volgt over de tijdvakken verdeeld: 1 H 
achttiende eeuw, 3 H negentiende eeuw, 12 H twintigste eeuw, waarvan 10 na 1921. 
9 Over dit besluit zie onder andere het voorwoord van W. de Clerck in Deel XVII2, p. VI. 



excerpten zijn dikwijls beknopt en soms onvolledig. Ook het werk van de vijfde 
generatie zal zich dus, zij het in aanvaardbare mate, door individuele verschillen 
kenmerken. 
 
 
6 Steekproef 
 
Geeft het WNT nu een redelijke selectie van de muziekvaktermen die in de 
Nederlandse schrijftaal vanaf 1500 voorkomen? Een algemeen beeld op basis van 
een groot aantal WNT-artikelen is hierboven geschetst. Wij hebben ons afgevraagd 
of het in principe mogelijk zou zijn dit beeld door een objectieve, kwantitatieve 
toetsing te onderbouwen, en geprobeerd na te gaan wat de problemen en vereisten 
zijn van een dergelijk onderzoek naar de opname van woorden uit verschillende 
taalperiodes door opeenvolgende generaties redacteuren. Dit kan van nut zijn voor 
een grootschaliger onderzoek dat in de toekomst verricht zou kunnen worden op 
grond van een elektronisch bestand.10 
 
Er is niet eerder kwantitatief onderzoek naar de WNT-nomenclatuur gedaan. Wel 
doet Schiewe (1991) verslag van zijn bevindingen met betrekking tot de opname van 
vakwoorden in het DWB. Dit onderzoek onderscheidt echter niet naar de 
verschillende taalfasen van het Duits; evenmin zijn de resultaten uitgesplitst naar de 
verschillende redactionele periodes.11 
 
De hier uitgevoerde test bestond er kort gezegd uit dat wij van bepaalde oudere 
vakboeken alle, of een aantal willekeurig gekozen muziektermen naast de WNT-
nomenclatuur hebben gelegd.12 Er was geen sprake van een selectie vooraf van 
werken of woorden die naar ons oordeel in principe voor opname in het WNT in 
aanmerking kwamen. Hiermee wilden we een zo groot mogelijke objectiviteit 
waarborgen. Voor de resultaten zie onderstaande figuur. 

                                                 
10 Op 28 september 1995 is de cd-rom van het WNT verschenen. In de toekomst zal het WNT in zijn 
digitale vorm deel gaan uitmaken van de INL-Taalbank. 
11 Schiewe onderzocht aan de hand van twee aselecte lijsten van 513, respectievelijk 345 termen uit 
zowel (oudere) vaktalen als (nieuwere) wetenschapstalen de opnamepraktijk in het DWB. De score 
was 86% respectievelijk 51%. Het is echter niet zo dat alle termen uit deze lijsten onderzocht zijn. 
Schiewe is niet erg duidelijk over hoe hij hieruit heeft geselecteerd, en het is niet uitgesloten dat zijn 
keuze de resultaten gunstig beïnvloed heeft. 
12 Voor de steekproef legden we woordenlijsten aan van de muzikale woordenschat uit twee werken 
per eeuw; alleen voor de zestiende eeuw was de verzamellijst samengesteld uit vier, deels 
onuitgegeven muziekboekjes (zie Mooijaart en Westgeest 1994:563 noot 10). De werken voor de 
volgende eeuwen zijn: zeventiende eeuw: Stevin, Singkonst 1620, Ban, Zanghbl. 1642; achttiende 
eeuw: Lustig, Muzykk. 1751, Verschuere Reijnvaen, Muz. Kunstwdb. 1795; negentiende eeuw: Muz. 
Wdb. 1855, Viotta, Lex. 1881-1885. De twintigste eeuw is niet onderzocht, omdat deze periode 
behalve door de vierde generatie maar zeer beperkt behandeld is. 



 
 1ste gen. 2de/3de gen. 4de gen. 5de gen. Totaal 

16de eeuw 14% (1-6 T7) 20% (7-28 T35) 70% (7-3 T10) 67% (2-1 T3)   31% (17-38 T55) 

17de eeuw 20% (2-3 T5) 40% (10-15 T25)      9% (1-11 T12) 50% (6-6 T12)      35% (19-35 T54 

18de eeuw 17% (1-5 T6) 53% (18-16 T34) 67% (8-4 T12) 33% (1-2 T3)        51% (28-27 T55) 

19de eeuw 0% (0-6 T6) 19% (8-35 T43) 17% (1-5 T6) 100% (2-0 T2)      19% (11-46 T57) 

Totaal 16% (4-20 T24) 31% (43-94 T137)    43% (17-23 T40    55% (11-9 T20)    34% (75-146 T221) 
 
Overzicht selectie muziekvakwoorden door opeenvolgende WNT-generaties. 
Na het percentage gehonoreerde woorden volgt tussen haakjes: 1ste: aantal gehonoreerde woorden; 
2de: aantal niet gehonoreerde woorden; na T: totaal aantal woorden. 
 
 
[64] In deze resultaten zijn enige bekende tendenzen te herkennen, bijvoorbeeld de 
toename van de hoeveelheid geselecteerde woorden bij de opeenvolgende WNT-
generaties (zie de totaalpercentages in de onderste rij). Behalve in de overgang van 
de eerste naar de tweede/derde generatie wordt het beeld voor de verschillende 
tijdvakken echter door enkele uitkomsten verstoord. 
 
Allereerst zijn enkele percentages van de honorering van muziektermen door de 
vijfde generatie op slechts een paar woorden gebaseerd. Deze percentages zijn dus 
weinig betrouwbaar. 
 
Opvallend is de lage score voor de negentiende eeuw bij alle generaties, terwijl toch 
dat tijdvak in de hele redactionele periode goed vertegenwoordigd is geweest. De 
oorzaak is de aard van de twee negentiende-eeuwse vakbronnen, beide 
termenlijsten met een overmaat aan internationalismen en zelfs woorden die 
uitsluitend worden genoemd als voorkomend in een vreemde taal (het Duitse 
Hifthorn, het Engelse melody) en die terecht niet zijn gehonoreerd. Het soort bron is 
dus niet helemaal vergelijkbaar met bijvoorbeeld de meer encyclopedische teksten 
die we voor de achttiende eeuw hebben gebruikt. Hier komt het algemene probleem 
aan het licht dat de verschillende tijdvakken ten dele verschillende, moeilijk 
vergelijkbare tekstsoorten opleveren. 
 
Een derde afwijking vormt de lage score bij de vierde generatie, niet alleen voor de 
negentiende, maar ook voor de zeventiende eeuw. De laatste is te verklaren uit het 
feit dat de door ons geselecteerde woorden in het traject van de vierde generatie 
(deels toevallig) vooral uit zeer specialistische, vaak puristische verbindingen en 
samenstellingen bestonden. 
 
Het geringe aantal gegevens voor de eerste, vierde en vijfde generatie heeft de 
resultaten negatief beïnvloed. Dit kleine aantal is een gevolg van het feit dat er naar 
verhouding zeer veel woorden uit onze lijsten in de trajecten van de tweede en 
derde generatie vallen. Deze redactionele periode heeft namelijk een betrekkelijk 
groot deel van het alfabet bewerkt (ook als men de duur van de periode in 
aanmerking neemt). Wat betreft de behandeling van de muziekwoorden komt daar 
nog bij dat woorden beginnend met c-, f- en s- in de muziekterminologie met haar 
vele leenwoorden sterker vertegenwoordigd zijn dan in de algemene woordenschat. 
Deze letters vallen alle in de tweede generatie. 
 



De beperking tot vakbronnen heeft het resultaat mogelijk beïnvloed. We nemen aan 
dat onderzoek naar de opname van muziektermen uit literaire teksten een hogere 
score zou hebben laten zien. Dat ligt dan vooral aan het algemenere karakter van 
deze woorden (bijvoorbeeld de namen van populaire muziekinstrumenten). 
Bovendien leidde de voorkeur voor literaire taal er bij oudere generaties toe dat 
minder gebruikelijke vaktermen uit literaire teksten toch voor opname in aanmerking 
kwamen. 
 
Een eerste voor de hand liggende conclusie is, dat voor betrouwbare resultaten veel 
meer woorden zouden moeten wor-[65]den onderzocht. Bij voorkeur zou een 
woordenlijst samengesteld moeten worden die voor elke kolom (de verticale rij die 
het opnamebeleid van een generatie weergeeft) ongeveer evenveel woorden bevat. 
Aangezien een flink deel van het alfabet door de tweede/derde generatie bewerkt is, 
zouden voor de overige letters naar verhouding veel meer woorden geselecteerd 
moeten worden. 
 
Ook zou, om een betere vergelijkbaarheid van de rijen (de horizontale opgaven van 
de scores per beschreven tijdvak) mogelijk te maken, uit elk tijdvak eenzelfde 
selectie uit de verschillende soorten bronnen gemaakt moeten worden. Dit is maar 
ten dele te realiseren. Immers, voor de zestiende eeuw zijn er geen andere bronnen 
dan de hier gebruikte beschikbaar, en een historisch feit is ook dat de zeventiende 
eeuw nu eenmaal een ander type geschriften en taalgebruik oplevert dan 
bijvoorbeeld de negentiende. Zeker is wel dat naast vergroting van de hoeveelheid, 
vergroting van de diversiteit het beeld van de opname van vakwoorden in het WNT 
dichter zal kunnen benaderen. 
 
 
Bijlage 
 
WNT-bronnen voor muziekvaktermen (voor de volledige titelbeschrijving zie men de 
WNT-bronnenlijsten). Totaal aantal werken: 48. 
 
Deze opgave bevat alleen werken die in een bronnenlijst zijn gepubliceerd, en dus 
door WNT-redacteuren bewust als meer dan incidenteel gebruikte bronnen zijn 
aangemerkt. Twee werken uit 1965 zijn slechts in een interne lijst opgenomen. Wel 
aangehaalde, maar niet als WNT-bron geregistreerde werken ontbreken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[66] 
 
I Titels geordend naar tijdvak van de beschreven taal. Tussen haakjes het totaal 
aantal werken per tijdvak. 
 
 
Tijdvak                                                           Eerste vermelding als bron 
 
 
1500-1599 (5) Vente, Orgel 1942 (1500-1600)    1e aanv. 1953 
  Vente, Rep. Arch. Ned. Org. 1956 (1500-ca.1630) 2e aanv. 1966 
  Susato 1551      1e aanv. 1953 
  t'Samensprekingen 1567    5e verv. 1920 
  Valcooch, Reg. d. Schoolm. 1591/1607   3e verv. 1900 
1600-1699 (4) Vredeman, Isagoge Mus. 1618    1e aanv. 1953 
  Stevin, Singkonst, voor 1620    2e aanv. 1966 
  Ban, Zanghbl. 1642     2e verv. 1893 
  Huygens, Ghebr. v. 't Orghel 1659   2e verv. 1893 
1700-1799 (13) v. Blankenburg, Clavecimbelb. 1732   1e aanv. 1953 
  Fischer, Verh. Klokkesp. 1738    1e aanv. 1953 
  v. Blankenburg, Elem. mus. 1739   1e aanv. 1953 
  Lustig, Muzykk. 1751     1e aanv. 1953 
  Lustig, Muz. Spraakk. 1754    1e aanv. 1953 
  Hess, Disp. Kerk-org. 1772=1774   1e en 2e aanv. 
         1953/66 
  Burney-Lustig, Hedend. Toonk. 1786   1e aanv. 1953 
  Verh. Muz. 1786     2e aanv. 1966 
  Verschuere Reijnv., Catech. d. Muz. 1787  1e aanv. 1953 
  Handw. 1788-1820. 19-21: De Orgelmaker  1e lijst 1882 
  Gratiaen, Muz. Onderw. 1792    2e aanv. 1966 
  Hess, Clavecimbelspel 1792    1e aanv. 1953 
  Verschuere Reijnv., Muz. Kunstwdb. 1795  3e verv. 1890 
1800-1920 (5) Ruppe, Theorie 1809     1e aanv. 1953 
  Symphonia (tijdschr.) 1839 ->    2e aanv. 1966 
  Muz. Wdb. 1855     1e lijst 1882 
  Viotta, Lex. 1881-1885     1e verv. 1889 
  Melchior, Wdb. d. Toonk. 1890    1e aanv. 1953 
Na 1921 (19) v. d. Mueren, Orgel i.d. Ned. 1931   Bronnenl. 1943 
  Muzieklexicon (Keller-Kruseman) 1932   2e aanv. 1966 
  V. Beynum-V. Essen, Klavier 1932   2e aanv. 1966 
  Höweler, X-Y-Z d. Muz. 1939    2e aanv. 1966 
  Valerius, Gedenckcl. (inl. Meertens) 1941  Bronnenl. 1943 
  Bouman, Orgels 1943     1e aanv. 1953 
  Mirandolle, Violoncel 1943    2e aanv. 1966 
  Denis, Muziekinstr. 1944    1e aanv. 1953 
  Timmermans, Luidklokken 1944    1e aanv. 1953 
  Mens(ch) en Melodie (tijdschr.) 1946 ->   2e aanv. 1966 
  Smijers e.a., Alg. Muziekgesch. 1947   1e aanv. 1953 
  Broeckx, Muziek 1949     2e aanv. 1966 
  Bouman-Bernet Kempers, Vr. woorden 1950  2e aanv. 1966 
  Dresden, Alg. Muziekl. 1952    1e aanv. 1953 
  Knapp, Orgel 1952     2e aanv. 1966 
  Het Pierement (tijdschr.) 1958-59   2e aanv. 1966 
  Boets, Teor. 1965     ? (na 1966) 
  Wieffering, Orgeldagen 1965    ? (na 1966) 
Meerdere         Bouwsteenen (jaarb.) 1869-72    1e aanv. 1953 
periodes (2) Ts. N.-Ned. Muziekgesch. (tijdschr.) 1885 ->  2e aanv. 1966 
 
 



[67] 
 
II  Titels geordend naar het jaar van eerste vermelding in bronnenlijst. Het totaal 
aantal muziekvakwerken per bronnenlijst is tussen haakjes toegevoegd. 
__________________________________________________________________ 
 
1882, 1ste lijst (2)   Handw. 1788-1820. 19-21: De Orgelmaker 
     Muz. Wdb. 1855 
1889, 1ste vervolg (1)   Viotta, Lex. 1881-1851 
1893, 2de vervolg (2)   Ban, Zanghbl. 1642 
     Huygens, Ghebr. v.' t Orghel 1659 
1900, 3de vervolg (2)   Verschuere Reijnv., Muz. Kunstwdb. 1795 
     Valcooch, Reg. d. Schoolm. 1591/1607 
1920, 5de vervolg (1)   t'Samensprekingen 1567 
1943, Bronnenlijst (2)   v. d. Mueren, Orgel i.d. Ned. 1931 
     Valerius, Gedenckcl. (inl. Meertens) 1941 
1953, 1ste aanv. (20)   v. Blankenburg, Clavecimbelb. 1732 
     v. Blankenburg, Elem. mus. 1739 
     Bouman, Orgels 1943 
     Bouwsteenen (jaarb.) 1869-72 
     Burney-Lustig, Hedend. Toonk. 1786 
     Denis, Muziekinstr. 1944 
     Dresden, Alg. Muziekl. 1952 
     Fischer, Verh. Klokkesp. 1738 
     Hess, Clavecimbelspel 1792 
     Hess, Disp. Kerkorg. 1772=1774 
     Lustig, Muzykk. 1751 
     Lustig, Muz. Spraakk. 1754 
     Melchior, Wdb. d. Toonk. 1890 
     Ruppe, Theorie 1809 
     Smijers e.a., Alg. Muziekgesch. 1947 
     Susato 1551 
     Timmermans, Luidklokken 1944 
     Vente, Orgel 1942 (1500-1600) 
     Verschuere Reijnv., Catech. d. Muz. 1787 
     Vredeman, Isagoge Mus. 1618 
1966, 2de aanv. (16)   V. Beynum-V. Essen, Klavier 1932 
     Bouman-Bernet Kempers, Vr. Woorden 1950 
     Broeckx, Muziek 1949 
     Encyclop. Muziek 1956-57 
     Gratiaen, Muz. Onderw. 1792 
     Höweler, X-Y-Z d. Muz. 1939 
     Knapp, Orgel 1952 
     Mens(ch) en Melodie (tijdschr.) 1946 -> 
     Mirandolle, Violoncel 1943 
     Muzieklexicon (Keller-Kruseman) 1932 
     Het Pierement (tijdschr.) 1958-59 
     Stevin, Singkonst, voor 1620 
     Symphonia (tijdschr.) 1839 -> 
     Ts. N.-Ned. Muziekgesch. (tijdschr.) 1885 -> 
     Vente, Rep. Arch. Ned. Org. 1956 (1500-ca.1630) 
     Verh. Muz. 1786 
Niet in bronnenlijst (na 1966) (2)  Boets, Teor. 1965 
     Wieffering, Orgeldagen 1965 
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