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Over de herkomst van Adriaan Koerbaghs ’t Nieuw Woorden-Boek der Regten* 
 
Door Ike van Hardeveld 
 
Inleiding 
 
    Toen indertijd in het Museum Meermanno Westrenianum voor de eerste keer ’t Nieuw Woorden-
Boek der Regten van Adriaan Koerbagh voor mij op tafel werd gelegd, bleek dit werk in één band te 
zijn gebonden met de Nederlandsche Woordenschat van Lodewijk Meijer. Vreemd was een dergelijke 
combinatie niet, maar merkwaardig was wel dat Koerbaghs woordenboek door deeltitels en kopregels 
samenhang leek te vertonen met het voorafgaande werk van Meijer, zonder dat daar in het 
woordenboek zelf een oorzaak voor was.  
    Het raadsel van die samenhang werd destijds niet opgelost, maar nu een exemplaar van deze twee 
woordenboeken in één band een plaats heeft gevonden in mijn boekenkast, ben ik alsnog op zoek 
gegaan naar een verklaring voor de vragen van vroeger.  
    In deze bijdrage wil ik onderzoeken of er werkelijk samenhang bestaat tussen Koerbaghs ’t Nieuw 
Woorden-Boek der Regten van 1664 en Meijers Nederlandsche Woordenschat van 1663. En als dat 
zo is, op welke manier die woordenboeken dan verband met elkaar houden. Bovendien, hoe in dat 
geval een dergelijke samenhang te verklaren is en welke bedoeling Koerbagh daarmee had.  
    Om tot duidelijkheid te komen dienen eerst de drie delen van ’t Nieuw Woorden-Boek der Regten 
een voor een te worden bekeken. Daarbij komen aan de orde zaken als structuur van de artikelen, 
omvang en aard der interpretamenten en domeinen van herkomst. De uitkomsten van dit onderzoek 
maken het mogelijk de inhoud van de drie delen te vergelijken met de overeenkomstige elementen in 
de Nederlandsche Woordenschat.  
    Bij dit alles wil ik van de gelegenheid gebruik maken om wat meer over ’t Nieuw Woorden-Boek der 
Regten te vertellen en er door een royale hoeveelheid voorbeelden iets van te laten zien. Dit 
zeldzame werk wordt namelijk wel regelmatig genoemd in de vakliteratuur, als zeventiende-eeuws 
puristisch woordenboek, maar van aard en inhoud is verder weinig bekend. 
 
’t Nieuw Woorden-Boek der Regten van 1664 
 
    In 1664 verschijnt van Adriaan Koerbagh, bij de Weduwe Jan Hendriksz Boom in Amsterdam ’t 
Nieuw Woorden-Boek der Regten, een dictionarium in duodecimo. De titelpagina vermeldt1:  
 

’t Nieuw Woorden-Boek der Regten, Ofte een Vertaalinge en Uytlegginge Van Meest alle de 
Latijnse woorden, en wijse van spreeken, in alle Regten en Regtsgeleerders Boeken en 
Schriften gebruykelijk: Ten deele uyt de Schriften van de Heeren H. en W. de Groot2, en 
andere versamelt en by een gestelt, Ende Ten deele nu eerst uyt het Latijn in ’t Nederduyts tot 
dienst en nut van alle Practisijns3 en Liefhebbers overgeset; Door Mr. A. K.4

 
Volgens hetgeen hier staat wil Koerbagh in dit woordenboek een vertaling en verklaring geven van 
bijna alle Latijnse woorden en uitdrukkingen die werden gebruikt in de toenmalige rechtsgeleerdheid. 
De vertalingen werden gedeeltelijk van anderen overgenomen. Voor het overige zijn ze afkomstig van 
Koerbagh zelf, die het woordenboek samenstelde voor ieder die zich in de praktijk of uit belangstelling 
met de rechtsgeleerdheid bezighield.  
    Wetenschappelijke juridische boeken werden in de zeventiende eeuw meestal in het Latijn 
geschreven, hetgeen tot eind achttiende eeuw zo zou blijven5. In het voorwoord van ’t Nieuw 
Woorden-Boek der Regten toont Koerbagh zich een echte purist, want hij is van mening dat de 
rechtsgeleerdheid er niet op achteruit zal gaan als ze onder woorden wordt gebracht in rond 
Nederlands. Integendeel, dat zou een vooruitgang betekenen: 
 

Ten is ook niet tot verminderinge van de Regts-geleertheyd, of Regts-vordering, datse 
geheelijk in goed Nederduyts wel soude konnen beschreeven worden, maar veel eer tot 
grooter agtinge; want heerlijke wetenschappen moogen ook wel in een uytsteekender en 
treffelijker taal, als daarse in beschreeven zijn bekent zijn, en beschreeven worden.  
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De vertalingen en verklaringen die Koerbagh in handen heeft gegeven van de drukker, vervaardigde 
hij oorspronkelijk voor zichzelf, maar misschien kan hij er ook een ander plezier mee doen: 
 

De beweegrede dan, dat ik dese Vertaalinge en Uytlegginge, de welke ik voor mijn selven en 
tot mijn eygen behaagen geschreeven had, an den Drukker heb gegeeven, om door den druk 
gemeen te maaken, is, om dat ik dagte, ofse iemand meer mogt behagen... 

 
Op het voorwoord volgen drie verschillende delen. Het eerste vormt het eigenlijke woordenboek en 
bevat Latijnse rechtstermen met een vertaling en/of verklaring in het Nederlands. Het tweede deel is 
daarvan een aanvulling. Het derde deel bestaat uit een lijst van bastaardwoorden met verwijzingen 
naar lemma’s in de voorafgaande delen. 
    Een aparte titelpagina bezitten de drie delen niet. Titel plus ondertitel zijn steeds op de eerste 
pagina geplaatst, boven het eerste lemma. In elk deel blijkt titel of ondertitel de naam Woorden(-
)Schat te bevatten, terwijl titel, ondertitel noch voorwoord van het ’t Nieuw Woorden-Boek der Regten 
zelf daar enige aanleiding toe geeft. Hieronder volgen titel en ondertitel van elk deel: 
 
Deel 1.: 
 Nederlandsche Woorden Schat Der Regts-geleertheyd en Regts-vordering.  
Deel 2.: 

By-Voegsel Van nog eenige overgeslage woorden, dewelke wy nodig geagt hebben om hier 
agter te voegen, tot vermeerdering van de Woorden-Schat.  

Deel 3.:  
Anwysing Om de Vertaaling en Uytlegging der Bastaart-woorden / de welke in de Regts-
geleertheyd en Regts-vordering gebruykt worden / in de Woorden-Schat Of in het Byvoegsel 
der Woorden-Schat te konnen vinden.  

 
De kopregels van de eerste twee delen sluiten hierbij aan. In deel 1. staat boven de linkerpagina’s 
Nederlandsche en boven de rechterpagina’s Woorden-schat. In deel 2. staat boven de linkerpagina’s 
By-voegsel en boven de rechterpagina’s van de Woorden-schat: 
 
 Deel 1.  Nederlandsche  Woorden-schat 
 Deel 2.  By-voegsel  van de Woorden-schat 
 
Wat aan de publicatie voorafging 
 
    In het jaar voordat ’t Nieuw Woorden-Boek der Regten op de markt werd gebracht door de Weduwe 
Jan Hendriksz Boom, verscheen bij dezelfde boekverkoper - toen nog Jan Hendriksz Boom - de 
Nederlandsche Woordenschat van Lodewijk Meijer. Dit was een puristisch bastaardwoordenboek, 
waarvan de anonieme eerste druk, samengesteld door Johan Hofman, in 1650 als Nederlandtsche 
Woorden-Schat was uitgegeven door Thomas Fonteyn te Haarlem. In 1654 en 1658 volgden daarvan 
bewerkingen door Lodewijk Meijer. De druk van 1663, Meijers derde bewerking, bevatte naast een 
deel met bastaardwoorden een deel met kunstwoorden6. 
    Adriaan Koerbagh was een goede vriend van Lodewijk Meijer. Adriaan en zijn broer Johan hadden 
vier jaar lang, van 1656 tot 1660, gelijktijdig met Meijer in Leiden gestudeerd. Daarna werd Johan 
predikant in Amsterdam en Adriaan werd daar, juist zoals Meijer, geneesheer. Adriaan was in Leiden 
bovendien gepromoveerd in de rechten en werkzaam als jurist, hetgeen zijn grote kennis van Latijnse 
rechtstermen kan verklaren7.  
    Zowel Adriaan Koerbagh als Lodewijk Meijer maakten, nadat zij zich in Amsterdam hadden 
gevestigd, deel uit van de vriendenkring van Spinoza, die in die jaren in Rijnsburg woonde en later in 
Voorburg. Johan Bouwmeester, Meijers beste vriend, behoorde eveneens tot die kring. Ook hij 
studeerde medicijnen in Leiden, was in Amsterdam geneesheer en onderhield nauwe betrekkingen 
met Adriaan Koerbagh8.  
    Het is aannemelijk dat Adriaan gedurende zijn juridische studie te Leiden en eventueel in zijn eerste 
jaren als Amsterdams jurist, voor eigen gebruik Latijnse rechtstermen heeft verzameld en van een 
vertaling en/of verklaring in de moedertaal voorzien. Daarbij zal hij ongetwijfeld gebruik hebben 
gemaakt van bestaande woordenlijsten en woordenboeken.  
    Het is zeker niet ondenkbaar dat zijn vriend Lodewijk Meijer, die in die jaren voortdurend bezig was 
met het uitbreiden en bewerken van de Nederlandsche Woordenschat, hem heeft aangemoedigd om 
deze lexicografische verzameling te publiceren. Meijer zal zijn vriend wel hebben meegetroond naar 
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de vaste uitgeefster van zijn Nederlandsche Woordenschat, de weduwe van Jan Hendriksz Boom, om 
het werk van Koerbagh onder haar aandacht te brengen. 
    Mogelijk is bij die gelegenheid het idee opgekomen om Koerbaghs lexicografische eersteling te 
publiceren in het kielzog van Meijers goedlopende Woordenschat, waarbij ’t Nieuw Woorden-Boek der 
Regten gepresenteerd zou kunnen worden als een soort aanvulling op juridisch terrein. Misschien is 
dat wel de reden geweest waarom Koerbaghs woordenboek in titels en ondertitels van de drie delen, 
en in de kopregels van eerste en tweede deel wordt aangeduid  met de naam Woorden-Schat. Dat 
was immers de naam van Meijers woordenboek en ook daarin stond boven de linker pagina’s als 
kopregel Nederlansche en boven de rechter Woordenschat. Op die manier vormden beide werken een 
eenheid als Koerbaghs woordenboek achter dat van Meijer werd ingebonden. 
    In de tijd waarin de Weduwe Jan Hendriksz Boom ’t Nieuw Woorden-Boek der Regten uitgaf, kocht 
de klant bij de boekverkoper een boek niet gebonden in een band, maar als losse bladen of in 
katernen. De koper kon het aangekochte boek laten inbinden zoals hij dat wilde, eventueel samen met 
een ander boek in één band. Meijers werk lag in 1664 gegarandeerd nog voor het grootste deel bij de 
uitgeefster in losse bladen op de plank en het was dus geen enkel probleem om het woordenboek van 
Koerbagh daarachter in te laten binden. 
        Van de acht exemplaren van Koerbaghs ’t Nieuw Woorden-Boek der Regten die in onze tijd nog 
bekend zijn9, blijken er twee te zijn ingebonden achter Meijers Nederlandsche Woordenschat van 
1663. Maar voorafgaande aan de de drie afzonderlijke delen bevatte Koerbaghs werk een eigen 
titelpagina en een eigen voorwoord, waarin noch van Meijer noch van de Woorden-Schat werd gerept. 
Dit getuigt wellicht van koopmanschap, aangezien de koper niet het idee moest krijgen met de 
aankoop van Koerbaghs woordenboek een onvolledig werk in huis te halen. Apart inbinden van het 
werk was dus heel goed mogelijk en de overige bewaard gebleven exemplaren van ’t Nieuw Woorden-
Boek der Regten zijn in een eigen band gezet.  
    Om vast te stellen of er behalve in de vrij oppervlakkige zaken als titels, ondertitels en kopregels 
nog meer overeenkomsten bestaan tussen het woordenboek van Koerbagh en dat van Meijer willen 
we in hetgeen hier volgt de drie delen van ’t Nieuw Woorden-Boek der Regten nader bezien en ze 
bovendien vergelijken met de inhoud van de Nederlandsche Woordenschat.  
 
Deel 1. Nederlandsche Woorden Schat der Regts-geleertheyd en Regts-vordering 
 
    Het eerste deel van Koerbaghs woordenboek telt 236 bladzijden. Om vast te stellen hoeveel 
artikelen dit deel bevat en hoe omvangrijk die artikelen zijn, is 10% van de bladzijden geteld, 
gelijkmatig verspreid door het gehele deel, namelijk elke tiende bladzijde. Rekenen we de resultaten 
om naar het gehele deel, dan blijkt het in totaal ongeveer 2.062 artikelen te bevatten, in 31.662 
woorden. Eén artikel heeft een gemiddelde omvang van 15 woorden.  
    De ingangen van Deel 1. behoren zonder uitzondering tot de Latijnse rechtstermen. Dat zich daarbij 
woorden bevinden die aan het Grieks werden ontleend wordt benadrukt doordat het trefwoord meer 
dan eens zowel in Romeinse als in Griekse letter is afgedrukt. Kijkt men naar de grammaticale 
categorieën, dan blijkt er gewoonlijk sprake van een substantief of substantiefgroep. Verder komen als 
ingang nog wat werkwoorden en werkwoordsgroepen voor, naast een hoogst enkel bijwoord of 
adjectief. De ingangen tellen gemiddeld twee woorden, maar kunnen onderling nogal uiteenlopen. De 
Latijnse rechtstermen variëren van één woord tot een uitvoerige woordgroep. Enkele ingangen als 
voorbeeld maken dit duidelijk: 
     
 Ædiles 
 Litigare  
 ÆS alienum 
 Litigare per procuratorem 
 Actio ad compositionem homicidii adversus homicidam 
 Actio ad solutionem solarii chyrurgici, doloris passi & jacturae temporis obtinendum 
 
Gemiddeld bevatten de artikelen ruim twee interpretamenten van ongeveer 6,5 woorden. Het aantal 
woorden per interpretament hangt samen met de omvang van de ingang en eveneens met de aard 
van het interpretament zelf. Meestal begint Koerbagh met de ingang te vertalen. Het is logisch dat een 
ingang van meer dan één woord doorgaans met meer woorden wordt vertaald dan een ingang van 
één woord: 
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 Adstipulator -- een verwilliger / toestaander  
 Conjectura -- gissing / raading. 
 Institutio -- instelling / insetting / onderwijsing. 
 
 Dilatio quinquennalis -- een vijf-jaarig uytstel 
 Instrumentum evictionis -- brieven van schadeloos-houding / of vry-waring. 
 Jus praelationis -- regt van voorstelling / of regt van voor-deeling. 
     
Dikwijls wordt een rechtsterm niet enkel vertaald, maar ook beschreven, en zelfs toegelicht. Dan volgt 
achter de ingang eerst een korte vertaling en dan een meer uitvoerige omschrijving en/of toelichting.  
    Deze verklaringen typeren het werk van Koerbagh. De Latijnse rechtsterm wordt door hem niet 
alleen vertaald maar regelmatig wordt de betekenis ook uitgelegd. Beknoptheid van vertaling is voor 
Koerbagh zozeer geen doel. Het verstrekken van het ene woord ter vertaling en verklaring, waardoor 
men het vreemde woord zou kunnen vervangen, zoals Meijer doet, speelt hier niet de hoofdrol. 
Integendeel, vindt men bij Meijer de korte, krachtige vertaling, Koerbagh geeft herhaaldelijk 
achtergrondinformatie, hetgeen zijn woordenboek geschikt maakt om als aanvulling van Meijers 
woordenboek dienst te doen. Hij wil in de eerste plaats duidelijk maken wat de Latijnse rechtsterm te 
betekenen heeft en van gekunstelde nieuwvormingen ter vervanging van de vreemde term is bij hem 
nauwelijks sprake: 
 
 Aquae ductus -- water-leyding / is een regt om water uyt iemands water af te leyden. 
 Citatio realis -- hand-daadige dag-vaarding; d.i. antastinge of vangenisse; als iemand   
  word beset / of in gijseling genomen / of in gevangenisse geset.  
 Jus reivindicationis -- antaal; regt op eenig goed om het selve te eygenen. 
 

Actio confessoria servitutis -- een dienstbaarheyds bevestigende aantaal; wanneer iemand  
voorgeeft / dat eens anders erf of land eenige dienstbaarheyd / of dienst schuldig is 
aan sijn erf of land. En bestaat deese dienst of dienstbaarheyd in eenig gebruyk / ’t 
welk men heeft van eens anders land of erf. By voorbeeld een gang-pad over eens 
anders land; of water-loosing op eens anders erf / of iets anders. 

Actio ex libro mercatoris juramento firmato -- opspraak uyt een koopmans boek met eeden  
gesterkt sijnde. Een koopman of winkel-houder al en heeft die geen ander bewijs van 
de schuld als sijn boek / kan uyt het selve met eeden gesterkt sijnde / als een 
volkomen bewijs van de schuld / den schuldenaar dagvaarden tot betaalinge van de 
schuld.  

  
In de Nederlandsche Woordenschat van Lodewijk Meijer zijn in 1663 eveneens Latijnse rechtstermen 
te vinden, namelijk bij de ingangen van het tweede deel met ‘konstwoorden’. Kunstwoorden waren 
voor Meijer zuiver uitheemse wetenschappelijke termen, afkomstig uit de verschillende 
wetenschappen. Franse en vernederlandste wetenschappelijke termen hoorden daar niet bij, want die 
nam hij op bij de bastaardwoorden van het eerste deel.  
    Onder Meijers kunstwoorden bevinden zich wel rechtstermen, hij kondigt ze ook aan op de 
titelpagina van dit deel, maar bijzonder veel zijn het er nog niet. In de volgende druk zullen heel wat 
nieuwe rechtstermen aan het tweede deel worden toegevoegd. Op het gebied van de 
rechtsgeleerdheid kon Meijers Woordenschat van 1663 wel wat aanvulling gebruiken. 
    Vergelijkt men Koerbaghs eerste deel van 1664 met Meijers deel met kunstwoorden van 1663 dan 
blijken ze verscheidene Latijnse rechtstermen gemeen te hebben. Opvallend is de uiteenlopende 
manier waarop Meijer en Koerbagh de Latijnse rechtstermen van een vertaling en eventueel verklaring 
voorzien. Meijer geeft een zo kort mogelijke vertaling, met liefst een woord in de moedertaal om de 
vreemde term te vervangen. Zijn artikelen zijn beknopt en tellen gemiddeld nog geen zes woorden. 
Enkele voorbeelden: 
 
 Abannation -- jaarballingschap 
 Abstentio -- erfghoedts onthouding 
 Jus Haereditarium -- erfrecht 
 Jus Delegatum -- opghedraaghen recht  
 Jus Ceremoniale -- kerkghewoontigh recht 
 Menstruum (Iuridic.) -- maandtkóst 
 Multaticium -- boetgheldt 
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In 1663 bevat het deel met kunstwoorden van Meijer 400 pagina’s met 4.840 artikelen van gemiddeld 
5,7 woorden. Het eerste deel van Koerbagh telt 236 pagina’s met 2.062 artikelen van gemiddeld 15 
woorden. Om vast te stellen hoeveel ingangen uit Koerbaghs eerste deel eveneens voorkomen bij 
Meijers kunstwoorden, hebben we 10% van Koerbaghs ingangen, gelijkmatig door dit deel verspreid, 
met Meijers kunstwoorden vergeleken. 
    Rekenen we de resultaten van dit onderzoek om naar het gehele eerste deel van Koerbagh dan is 
ongeveer 19% van de ingangen terug te vinden bij Meijers kunstwoorden van 1663. Van de 
interpretamenten die Koerbagh bij die gemeenschappelijke ingangen geeft is ongeveer 25% bij Meijer 
terug te vinden. Toch maakt dat wat Koerbagh met Meijer gemeen heeft, nauwelijks de indruk aan 
Meijer ontleend te zijn. Het betreft hier vooral vrij algemene rechtstermen met vertaling, die in feite in 
geen enkel rechtskundig lexicon konden worden gemist. 
    De manier waarop eenzelfde lemma door beide lexicografen is behandeld blijkt doorgaans zo 
verschillend dat de overeenkomst van trefwoorden geen hindernis vormde om Koerbaghs eerste deel 
te gebruiken als aanvulling op Meijers deel met kunstwoorden. Vergelijkt men de manier waarop zij 
éénzelfde ingang behandelen dan wordt dit duidelijk: 
 
 Meijer II  Citatio Verbalis -- woordelijke daaghing. 
 Koerbagh 1.  Citatio verbalis -- dag-vaarding by monde / mondelinge dag-vaarding;  
    wanneer iemand t’sijnen huyse gedagvaart word. 
  
 Meijer II Defectus -- onmaat / ghebrek. 
 Koerbagh 1. Defectus -- versuym / gebrek / mangel / in gebreke blijving; als den gedaagde  

gedagvaart sijnde voor het gerigte niet en komt / wort tegens hem 
verleent versuym: of wannneer een gedaagde in regten niet en 
verschijnt nogte gemagtigde send. 

 
 Meijer II Vadimonium -- verschijnbórghtocht. 
 Koerbagh 1. Vadimonium -- gijseling / is een uytwerking van een gewijsde / in   

zaaken die bestaan in iet te moeten doen / waar by iemand / die ’t 
selve tot sijnen nadeel is / werd belast in een herberge of ander plaats 
te gaan / ende aldaar te blijven tot dat hy voldaan heeft. 

 
Deel 2. By-Voegsel Van nog eenige overgeslage woorden, dewelke wy nodig geagt  
 hebben om hier agter te voegen, tot vermeerdering van de Woorden-Schat.  
 
    Het tweede deel van Koerbaghs woordenboek telt 108 bladzijden. Weer is het aantal artikelen 
geteld op 10% van de pagina’s, gelijkmatig door dit deel verspreid. Omgerekend bevat het tweede 
deel in totaal ongeveer 971 artikelen, in 13.979 woorden. Een artikel heeft dus gemiddeld ruim 14 
woorden.  
    Telde in het eerste deel een ingang gemiddeld twee woorden, in het By-Voegsel is dat anderhalf 
woord. De ingangen van het By-Voegsel zijn dus wat beknopter, vaak eenwoordig, en als er sprake is 
van een woordgroep dan is die minder omvangrijk. Wat de grammaticale categorieën betreft, dikwijls 
is er sprake van één substantief, daarnaast zijn er ongeveer evenveel werkwoorden als 
substantiefgroepen. 
    In het tweede deel bestaan de ingangen opnieuw uit Latijnse rechtstermen, maar niet altijd zijn ze 
even strikt met het recht verbonden. Ook ingangen met een algemenere betekenis komen voor: 
 
 Devolvere -- toekoomen / uyt de gewoonte komen / af-rollen / van boven neder rollen   

/ doen vallen 
 Gloriari -- roemen / sik beroemen / verblijden / brallen 
 Liber -- vry / los / frank 
 Taediosè -- verdrietiglijk 
 
Bovendien staan er in dit deel lemma’s waarvan de gegeven betekenis meer lijkt thuis te horen in de 
klassieke Oudheid dan in de Nederlandse rechtsgeleerdheid. Het is geen wonder dat Koerbagh ze in 
z’n eerste deel had weggelaten: 
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 Lexiarchi -- de overheden / de welke de jongelingen / die nu al tot haar mannelijke of   
mondige jaaren waren gekomen in ’t stads-boek opschreven  

 Mancipatio -- een ingebeelde verkoopinge / ’t welk was een slag van verkoopinge / de   
welke alleen onder de Roomsche burgers plag te geschieden / en aldus toeging; daar 
waaren tegenwoordig niet minder als vijf getuygen / meerder jaarige Roomsche 
burgers / en nog een ander van dien selfden staat / die een kopere waag-schaal hield 
/ de welke genoemt word weeger; die de welke den slaaf ontfangt / (t.w. den kooper) 
het kooper (d.i. het geld) houdende seyd alduys: desen mensche uyt het regt der 
Romers seg ik de mijne / ende die is my gekogt voor dat geld / en de koopere schaal / 
en dat geld geeft hy die / van welke hy den slaaf ontfangt (t.w. den verkooper of 
weeger) gelijk als in plaats van de koop-schat. (….)  

 Sportula-- een morgen-groetse-gifte / bestaande of in de vrije kost-geld of ander gifte /   
’t welk de Romers die gaaven / die welke haar des morgens kwamen groeten / en een 
goeden dag wenschen.  

 
Een dergelijke toelichting voert wel ver, maar was wellicht bedoeld om te laten zien waar een 
bepaalde rechtsterm oorspronkelijk vandaan kwam. In dit tweede deel van Koerbaghs woordenboek 
worden net als in het eerste deel de lemma’s vertaald en niet zelden omschreven of meer of minder 
uitvoerig toegelicht. Hier constateren we eenzelfde onderscheid met de beknoptheid in Meijers deel 
met kunstwoorden: 
 
 Meijer II Commentariensis -- rekenmeester 
 Koerbagh 2. Commentariensis -- een schrijver / dewelke de bekragtingen en    

raadslagen over een handel afschrijft en die bewaart / of dewelke de 
handelingen met sijn hand onderteykende.  

 
 Meijer II Interdictum Fraudatorium -- bedriegery-verbódt  
 Koerbagh 2. Interdictum fraudarorum -- een bevel van te niet doeninge van het   

geene ter kwader trouwe gehandelt is : een bevel van den regter / 
waar by hy alle handelingen die op bedrog en ter kwaader trouwe sijn 
angegaan / breekt en te niet doet. Een verbod van bedriegerije / of 
een verbod van bedriegelijke handelingen / waar by alle bedriegelijke 
en snoode handelingen worden gebrooken 

 
Om vast te stellen hoeveel van de inhoud terug te vinden is bij Meijers kunstwoorden, is van de 
artikelen in het By-Voegsel 10%, gelijkmatig door dit deel verspreid, opgezocht in het tweede deel van 
Meijers Woordenschat. Ongeveer 31% van de ingangen in het By-Voegsel blijkt bij Meijer terug te 
vinden. Van de interpretamenten die Koerbagh bij deze ingangen geeft is ongeveer 14% bij Meijer 
aanwezig. Voor Koerbaghs eerste deel waren deze cijfers resp. 19% en 25%. Het By-Voegsel toont 
dus meer gelijkheid wat betreft ingangen, en minder gelijkheid wat betreft interpretamenten. Toch is af 
en toe de overeenkomst frappant: 
  
 Meijer II Dicaeocritica -- rechtoordeelkunde  
 Koerbagh 2. Dicaeocritia -- regt oordeel-kunde 
 
 Meijer II Expromissor -- belóftoverneemer 
 Koerbagh 2. Expromissor -- een beloft overneemer  
 
In ’t Nieuw Woorden-Boek der Regten tonen de inhoud van het eerste en die van het tweede deel 
onderling wel wat verschillen, maar in grote lijnen zijn ze toch eender. Het gaat in beide delen om 
Latijnse rechtstermen die worden vertaald en niet zelden omschreven of toegelicht. Wat in het eerste 
deel ontbreekt of is weggelaten, wordt door het tweede deel aangevuld. 
    Een raadsel is het bij deze gelijksoortige inhoud dat de delen niet zijn samengevoegd. Het moet 
voor de zetter toch een eenvoudige opdracht zijn geweest om de ingangen van beide delen in 
alfabetische volgorde te zetten als één geheel. Waarom dit niet is gedaan, men kan er slechts naar 
gissen. Werd het By-Voegsel pas aangeleverd toen het eerste deel al was gezet? In elk geval 
ontstond zo een woordenboek met twee aparte delen van gelijksoortige inhoud. Dat betekende twee 
keer zoeken naar één Latijnse rechtsterm...  
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Deel 3. Anwysing Om de Vertaaling en Uytlegging der Bastaart-woorden / de welke in de Regts- 
geleertheyd en Regts-vordering gebruykt worden / in de Woorden-Schat Of in  het 
Byvoegsel der Woorden-Schat te konnen vinden.  

 
    Zoals men hierboven kan zien, draagt het derde deel, het minst omvangrijke van de drie, de meest 
uitvoerige titel met ondertitel. Hierop volgt nog de mededeling:  
 
 Den Leeser gelieve te letten, dat de woorden waar by een 1 staat, in de Woorden-Schat, en  

waar by een 2 staat, in ’t By-voegsel te vinden zijn. 
 
    Het derde deel bestaat uit een lijst van verwijzingen, namelijk van bastaardwoord naar kunstwoord. 
Koerbagh wil de gebruikers in het woordenboek niet alleen zuiver Latijnse rechtstermen aanbieden, 
maar tevens verbasterde Latijnse rechtstermen, bastaardwoorden, die zich in hun vorm min of meer 
hebben aangepast aan het Nederlands.  
    De Anwysing bevat 55 nietgenummerde pagina’s. Op de eerste 53 bladzijden staan ongeveer 1100 
lemma’s, op de laatste twee pagina’s volgt een lijstje met ‘Misdrukken te verbeteren’ en één met 
‘Misslagen te verbeteren’.  
    Meestal heeft het lemma een bastaardwoord als ingang. Daarachter staat de verwijzing naar een 
artikel in een van de voorgaande delen - aangegeven met 1. of  2. - waarbij men de betekenis zal 
kunnen vinden. Van de ingangen is 74% eenwoordig: 
  
 Comparant -- siet Comparitor.2. 
 Eminent -- siet eminens. 2. 
 Intenteren -- siet intentare. 2.  
 
De verwijzingen zijn lang niet altijd zo simpel en de raadpleger van het woordenboek mag wel over 
enige kennis van het Latijn beschikken om ermee uit de voeten te kunnen: 
 
 Ambassedeur -- siet Legatus. 2. 
 Appointeren -- siet Decidere. 1. en Pacisci. 1. of Reconciliare. 2.  
 Assise -- siet Fastus dies.1. 
 Releveren -- siet restituere in integrum. 1. 
 
In de Anwysing bestaat 26% van de ingangen uit meer dan één woord. Herhaaldelijk is het 
bastaardwoord aangevuld met Nederlands woorden om een woordgroep te vormen waarin het 
desbetreffende bastaardwoord functioneert, met eventueel nog een tweede bastaardwoord erbij: 
 
  
 Mandement om declaratie van kosten over te neemen -- siet mandatum ad recipiendam 
  

impensarum declarationem. 1. 
     Commissie op een Commissaris om getuygen te hooren -- siet Mandatum judici  
  deputato datum à curia ad audiendos testes. 1. 
 Duplijk met middelen -- siet duplicatio cum mediis & probationibus. 1. 
 Intendit te sien overleggen met de vereficatie van dien -- siet mandatum quo reus, ut   

intentionem actoris eremodicio complexam, simulque ejus probationes tradi videat, 
citatur. 1. 

 
Een enkele maal hoort het lemma eerder thuis in een van de voorgaande delen: 
 
 Inadvertentie -- onverwittigtheyd / als men iewers niet van verwittigt is 
 Maxime -- een grond-regel / grond / of aart. 2. 
 Passeren -- doorgaan / verby-gaan / overtreffen / te boven gaan / geschieden/ verleenen 
 
Moeilijk te traceren zijn ingangen als de volgende, resp. onder de D en onder de T: 
 
 Dat de instantie verklaart sal werden desert -- siet instantia ut declaretur deserta. 1.     
 Ten principale op de saak antwoorde -- siet ad ipsam rem litigiosam respondere. 1. 
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Bij verwijzing zijn er verschillende mogelijkheden. Er kan van een bastaardwoord zijn verwezen naar 
het overeenkomstige woord in het Latijn, waarbij men dan de vertaling/omschrijving/toelichting kan 
vinden. Mogelijk is ook dat van bastaardwoord of woordgroep wordt verwezen naar een woord of 
woordgroep in het Latijn met gelijke betekenis, waarbij men dan weer de 
vertaling/omschrijving/toelichting aantreft.  
    De lijst met verwijzingen bevat in toaal 1100 lemma’s, een behoorlijk aantal. Hiervan is 15%  
nagetrokken, om te kijken of de verwijzingen de gebruiker echt brengen waar hij wezen wil, namelijk 
bij de verklaring van bastaardwoord of woordgroep.  
    Van alle lemma’s blijkt 70% te verwijzen naar een lemma in Deel 1., 28% naar een lemma in Deel 
2. en de resterende 2% verwijst naar beide. In totaal is 5% niet te vinden, maar bij 2% komt dit door 
verwijzing naar het verkeerde deel. Wanneer men de tijd neemt om te zoeken, dan voert zo’n 95% van 
alle verwijzingen naar een artikel in een van de voorgaande delen waarin men kan lezen, of waaruit 
men kan opmaken, wat bastaardwoord of woordgroep te betekenen heeft. Enkele voorbeelden 
illustreren dit: 
 
 Deel 3.  Administrateurs -- siet Administratores. 1. 
 Deel 1.  Administrator -- een bewind-hebber / bedienaar. 
 
 Deel 3.  Edict retorqueren -- siet circumducere edictum. 1. 
 Deel 1.  Circumducere edictum -- de voor-regt-betrekking te niet doen; oorlof   

van den hove verkrijgen; ’t welk geschied als den eyscher selve 
 in regte niet en verschijnt / de gedaagde al.  

 
 Deel 3.  Ederen -- siet edere. 2. 
 Deel 2.  Edere -- uytgeven / openbaaren / voortbrengen / gemeyn-maaken /   

verkondigen / verklaaren / noemen. 
 
 Deel 3.  Definityf vonnis of sententie -- siet sententia definitiva. 1. 2. 
 Deel 1.  Sentantia definitiva -- een eynd-oordeel / wijs-doem / ’t laaste gewijsde   

  in een zaake. 
 Deel 2.  Sententia definitiva supremi judicis -- eynd-oordeel van den opperregter 
    / ’t hoogste gewijsde by den opperregter geweesen / daar af men 
    niet en mag wederroepen.  
 
 
Meijers werk als voedingsbodem 
 
Het eerste deel van Koerbaghs woordenboek bevat ongeveer 2.062 artikelen, het tweede deel 971, 
dat is samen ruim 3000 artikelen. Het derde deel telt 1100 ingangen, bastaardwoorden of 
woordgroepen die aansluiten bij een derde gedeelte van de artikelen in eerste en tweede deel. 
Hiervan bestaat zoals we zagen 74% uit één woord.   
    Hoe kwam Koerbagh eigenlijk aan de verzameling bastaardwoorden voor zijn derde deel? Trof hij 
ze aan in de rechtskundige geschriften van zijn tijd, die als ze waren opgesteld in de Nederlandse taal 
wemelden van de bastaardwoorden in een nauwelijks te begrijpen bastaard-Nederlands? Heeft 
Koerbagh bastaardwoorden verzameld, er zuiver Latijnse rechtstermen bij gezocht en die opgenomen 
in de eerste twee delen van zijn woordenboek, samen met een paar duizend andere Latijnse 
rechtstermen? Het klinkt weinig aannemelijk. 
    Waarschijnlijker is het dat Koerbagh, toen hij zo’n 3000 Latijnse rechtstermen had bijeengebracht 
en verklaard in de Delen 1. en 2., het ontbreken van ingangen in de vorm van bastaardwoorden als 
een tekortkoming heeft ervaren. En dat hij daarom bij de Latijnse termen uit de eerste twee delen 
bijbehorende bastaardwoorden heeft gezocht om die in een aparte lijst aan het woordenboek toe te 
voegen.     
    Ongetwijfeld kende Koerbagh als jurist velerlei bastaardwoorden op het gebied van rechtspraak en 
notariaat. Het ligt echter voor de hand dat hij daarnaast bestaande verzamelingen van 
bastaardwoorden heeft geraadpleegd om te zien of er geschikte bij waren die aansloten bij de Latijnse 
termen in zijn eerste twee delen.  
    Hoewel men geneigd is hier in eerste instantie te denken aan het werk van ‘de Heeren H. en W. de 
Groot’ dat op de titelpagina wordt genoemd als bron, dient men daarmee toch terughoudend te zijn. 
Het werk van Hugo de Groot – gedeeltelijk bezorgd door zijn broer Willem – is voor het overgrote deel 
geschreven in het Latijn. In sommige van zijn werken is zo hier en daar de vertaling gegeven van een 
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gebruikte uitheemse term. Het enige werk waarin vertalingen stelselmatig voorkomen, is de Inleiding 
tot de Hollandsche rechts-geleertheyd van 1631. In de marge vermeldt De Groot regelmatig van een 
gebruikte Nederlandse term het bijbehorende Latijnse woord of het bastaardwoord. Het kan ook een 
kernachtige samenvatting zijn van wat in de tekst staat of een niet-sluitende vertaling.  
    Zonder twijfel zal Koerbagh in het werk van De Groot stof hebben aangetroffen voor zijn eerste 
twee delen, namelijk Nederlandse vertalingen voor Latijnse rechtstermen. Maar bastaardwoorden voor 
het derde deel bood het werk van De Groot in veel mindere mate. De aandacht die Koerbagh op de 
titelpagina en aan het begin van de de Inleiding besteedt aan de gebroeders De Groot heeft niet 
alleen als doel een bron van zijn werk aan te wijzen maar bovendien wil hij daarmee meer gewicht 
geven aan zijn eigen woordenboek. Het noemen van deze twee vooraanstaande juristen verleende 
zijn werk meer gezag10. 
    De enige werkelijk omvangrijke verzameling van bastaardwoorden waarvan we wel zeker weten dat 
Koerbagh die in handen heeft gehad tijdens het samenstellen van zijn woordenboek, is te vinden in 
het eerste deel van de Nederlandsche Woordenschat uit 1663. Daarin had Lodewijk Meijer ruim 6100 
bastaardwoorden opgenomen en voorzien van een equivalent in de moedertaal. Dit woordenboek 
ontstond tussen 1658 en 1663, in welke periode Meijer en Koerbagh gedurende twee jaar als vrienden 
samen in Leiden studeerden en vervolgens als vrienden allebei geneesheer waren in Amsterdam. Het 
is ondenkbaar dat Koerbagh, met zijn belangstelling voor lexicografie en purisme, Meijers bewerking 
van 1663 niet zou hebben gezien. Eerder verwacht men een gekregen of aangekocht exemplaar in 
zijn bezit. 
    Intrigerend is nu de vraag of Koerbagh Meijers deel met bastaardwoorden werkelijk als bron heeft 
gebruikt bij het zoeken naar bastaardwoorden. Te bewijzen is het nauwelijks dat een bastaardwoord 
uit een bepaalde bron afkomstig is als daar geen interpretamenten aan verbonden zijn. Maar aantallen 
kunnen soms ook veel zeggen.  
    Dit keer zijn we nog grondiger te werk gegaan en zochten we 23% van Koerbaghs ingangen van 
Deel 3. op bij Meijers bastaardwoorden. De ingangen van Meijer zijn in dat deel gewoonlijk 
éénwoordig. Er valt dus alleen overeenkomst te verwachten voor de 74% van de ingangen op 
Koerbaghs verwijslijst die uit niet meer dan één woord bestaat. Van deze eenwoordige ingangen blijkt 
maar liefst 90% als ingang voor te komen in het deel met bastaardwoorden van Meijer. De spelling 
wijkt dikwijls af, maar de overeenkomst is duidelijk: 
 
 K.3. Compaignie M.I  Compagnie 
 K.3. Contravinieren M.I  Contraveniëren 
 K.3. Convoy-geld M.I  Convooy-gheldt 
 K.3. Descendenten M.I. Descendent 
 K.3. Homagie  M.I. Hommage 
 K.3. Hypotheecq M.I. Hypoteek 
 
Het lijkt er nu wel heel sterk op dat Koerbagh het eerste deel van Meijers Woordenschat uit 1663 heeft 
gebruikt om bastaardwoorden te zoeken die aansloten bij de Latijnse rechtstermen die hij in’t Nieuw 
Woorden-Boek der Regten had opgenomen. Wel hebben we overwogen of Koerbagh in plaats van 
Meijers Woordenschat van 1663 soms de uitgave van 1658 kan hebben gebruikt, waarover hij eerder 
kon beschikken. Maar omdat herhaaldelijk bastaardwoorden die’t Nieuw Woorden-Boek der Regten 
van 1664 en de Nederlandsche Woordenschat van 1663 gemeen hebben, ontbreken in de druk van 
1658, hebben we dit idee maar laten varen.  
    Voor 22% van Koerbaghs éénwoordige ingangen in Deel 3. ben ik bovendien nog nagegaan vanaf 
welke druk ze bij de bastaardwoorden van Meijers Woordenschat gevonden worden. Dit keer ging ik 
uit van de 183 éénwoordige ingangen die deel uitmaken van de letters A, M en S. De resultaten zijn 
alsvolgt: 
 

12 ingangen komen in de Woordenschat niet voor. 
 123 ingangen staan al in 1650 in de eerste druk van de Woordenschat. 
 19 ingangen zijn voor het eerst opgenomen in de tweede druk van 1654.  
 17 ingangen zijn voor het eerst opgenomen in de derde druk van 1658.  
 12 ingangen zijn voor het eerst opgenomen in de vierde druk van 1663. 
  
De 171 ingangen die in de Woordenschat in de loop van vier verschillende uitgaven als 
bastaardwoord werden opgenomen, vinden bij Koerbagh in 1663 in één keer een plaats in het derde 
deel11. Dit gegeven maakt gelijktijdig putten uit een andere bron door Meijer en Koerbagh weinig 
waarschijnlijk. Bovendien is mij bij vroeger onderzoek gebleken dat van de desbetreffende 123 
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ingangen in de Woordenschat van 1650 er 32 in geen enkele bron te traceren waren en dat de rest 
voorkwam in uiteenlopende bronnen. Ze zijn dus niet afkomstig uit éénzelfde bron12, wat gelijktijdige 
overname door Meijer en Koerbagh nog minder waarschijnlijk maakt.   
    Invloed van Meijer is mogelijk eveneens te constateren in het opmerkelijke feit dat  Koerbagh in ’t 
Nieuw Woorden-Boek der Regten een streng onderscheid maakt tussen de zuiver Latijnse, eventueel 
Griekse, rechtstermen in de eerste twee delen enerzijds, en rechtstermen in de vorm van een 
bastaardwoord in de Anwysing anderzijds. Een dergelijk onderscheid maakte Meijer al sinds 1658 bij 
de verdeling van trefwoorden in de Woorden-Schat, hetgeen resulteerde in een deel kunstwoorden en 
een deel bastaardwoorden. Vrijwel zeker moet men op dit punt invloed van Meijer veronderstellen, 
temeer daar Koerbagh in zijn volgende lexicografische uitgave dit onderscheid niet zal handhaven. In 
Een Bloemhof, verschenen in 1668, neemt hij als trefwoorden in hoofdzaak bastaardwoorden op, met 
regelmatig een zuiver Latijns woord ertussendoor. 
    Invloed van Meijer is waarschijnlijk ook te zien in de zuiver lexicografische functie van ’t Nieuw 
Woorden-Boek der Regten. Als lexicograaf beperkt Meijer zich ertoe zijn trefwoorden te voorzien van 
een equivalent in de moedertaal. Zijn persoonlijke ideeën of meningen over bepaalde onderwerpen 
komen daarbij volstrekt niet aan de orde13. Ook Koerbagh stelt zich in ’t Nieuw Woorden-Boek der 
Regten volkomen neutraal op ten aanzien van de betekenis van zijn trefwoorden. Vier jaar later zal hij 
in zijn tweede puristische woordenboek, Een Bloemhof van allerley lieflijkheid sonder verdriet geplant 
door Vreederijk Waarmond14, vrijmoedig zijn persoonlijke mening over velerlei onderwerpen 
ventileren. Het wordt hem door de autoriteiten niet in dank afgenomen; zij nemen het boek in beslag.   
    De Bloemhof van Koerbagh uit 1668 is trouwens door J.J. Salverda de Grave eveneens vergeleken 
met de Woordenschat van Meijer, tot en met diens bewerking van 1663. Salverda de Grave 
constateert met grote beslistheid dat Koerbaghs Bloemhof is beïnvloed door Meijers Woordenschat 15: 
   

Dat de werken van Koerbagh en Meyer in een even nauwe betrekking tot elkander staan als 
de twee schrijvers gedurende hun leven, blijkt uit de volgende feiten. Zij hebben verscheidene 
fouten gemeen (...) Beide bevatten analogiese vormen die men elders niet aantreft (...) Talrijk 
zijn de nieuwgevormde woorden die men alleen bij M. en Bl. vindt. (...) Maar wat vooral hun 
verwantschap bewijst, dat is de overeenstemming in de interpretamenta en in de inrichting der 
verschillende artikelen (...) Staat het dus vast dat de een de ander heeft gebruikt, niet minder 
zeker is het dat Koerbagh, niet Meyer, de navolger was: de jaartallen van hun werken 
bewijzen het. 

 
De twee woordenboeken in één band 
 
    Hoe werkte een eventuele combinatie van beide woordenboeken nu in de praktijk. Zoiets is 
natuurlijk uit te proberen en dat heb ik gedaan. Als men de betekenis van een zuiver Latijnse 
rechtsterm zocht, dan diende men eerst Meijers tweede deel met kunstwoorden na te slaan, 
vervolgens Koerbaghs eerste deel met Latijnse rechtstermen en daarna Koerbaghs tweede deel met 
Latijnse rechtstermen. De resultaten moesten worden samengevoegd: 
 
 M. II Abavia -- oudtoverghrootmoeder 
 K. 1. Abavia -- een oud over-groot-moeder; d.i. over-groot-moeders moeder / in   

opgaande maeg-tal te rekenen het vierde gelid 
 
 M. II  Abamita -- oudtoverghrootvaders zuster  / outoverghrootmoey 
 K. 2. Abamita -- Siet amita maxima (dit blijkt te staan in K.1.) 
 K.1. Amita maxima -- een bet over-oud-moey; d.i. de suster mijns oud over-groot-  

 vaders / sijnde in sijde maagschap het seste gelid. 
 
Zocht men de betekenis van een bastaardwoord met rechtskundige betekenis, dan kon men eerst 
Meijers eerste deel met bastaardwoorden raadplegen en voor alle zekerheid ook Meijers tweede deel, 
waar het woord zou kunnen staan in de vorm van een kunstwoord. Vervolgens was Koerbaghs derde 
deel met bastaardwoorden aan de beurt. Werd het woord daar aangetroffen, dan diende nog de 
verwijzing naar de Latijnse rechtsterm in Koerbaghs eerste of tweede deel te worden opgevolgd. De 
resultaten moest men combineren: 
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 M. I Accordatie -- overeenkoming / verdraaghing 
 K. 3. Accordatie -- overkominge / siet Conventio, of pactum. 1. 
 K. 1. Conventio -- vereeniging / aanspraak 
  Conventio -- den eysch / die een aanlegger doet tegens den gedaagde ;  
   voor-regt-betrekking / anspraak 
 K. 1. Pactum -- een verdrag / voorwaarde / toesegging / verbond. 
 
 M. I Cessionaris -- afstandthouder / die daar ’t bescheidt van afstandt op houdt  
 M. II Cessionarius -- afstaaner 
 K. 3. Cessionaris -- siet Cessionarius. 1. 
 K. 1. Cessionarius -- regts verkrijger; die eenig regt van een ander / die sijn regt /  
   ’t welk hy op iemand had / afstaat / verkrijgt / om het selve tegens dien   

derde te vervolgen; regts anneemer / regt hebber. 
 
 M. I Supersolutie -- overbetaaling 
 K. 3. Supersolutien -- siet solutio solutionis. 1. 
 K. 1. Solutio solutionis -- voldoening-schrifts weerlegging / waar by iemand anwijst  / dat  

sijn tegen-dinger niet en heeft voldaan het bewijs / dat hem by den regter is 
opgelegt / of waar by een rekening voor de tweede maal word voorgestaan. 

 
Het was een heel gezoek, met wisselend succes. Had de raadpleger van het woordenboek het 
gezochte eenmaal gevonden, dan was er nogal wat rechtskennis nodig om de vergaarde verklaringen 
te begrijpen. Er zijn dan ook meerdere kopers geweest die een combinatie van de twee 
woordenboeken niet zagen zitten en aan ’t Nieuw woorden-boek der regten genoeg dachten te 
hebben. Zij schaften alleen dit werk aan, dat ze apart lieten inbinden, waardoor er nog zes 
exemplaren in afzonderlijke band in onze bibliotheken aanwezig zijn.   
 
Besluit 
 
    Alle onderzoeksresultaten en bevindingen zoals hierboven beschreven overziende, concluderen we 
dat Adriaan Koerbagh naar alle waarschijnlijkheid onder invloed van Meijers inzichten op het gebied 
van de lexicografie ’t Nieuw woorden-boek der regten heeft samengesteld. En vrijwel zeker heeft hij 
het deel met bastaardwoorden uit de Nederlandsche Woordenschat van 1663 gebruikt als bron voor 
de lijst bastaardwoorden in zijn Deel 3.  
    Verder blijkt ’t Nieuw woorden-boek der regten in titels en ondertitels van de drie delen en in de 
kopregels van de eerste twee, aan te sluiten bij titel en kopregels van de Nederlandsche 
Woordenschat. Wanneer ’t Nieuw Woorden-Boek der Regten uit 1664 werd ingebonden achter 
Meijers Nederlandsche Woordenschat van 1663, dan vormden die twee woordenboeken een passend 
geheel en kon Koerbaghs werk dienen om dat van Meijer op het gebied van rechtstermen aan te 
vullen. 
 
    ’t Nieuw woorden-boek der regten is niet herdrukt. Alsof Koerbagh in 1664 een voorgevoel heeft 
van komende gebeurtenissen besluit hij het voorwoord met de volgende opdracht: 
 

De goed gunstige Leesers neemen dit dan voor tegenwoordig aan, dewijle het toekomende 
zeer onseker is, de meening is wel om in tijd en wijle dit Boekje wat te verbeetere en te 
vermeerdere, dog overmits iemands voorneemen door veelderley toevallen kan belet worden, 
soo en kan ik mede van het toekomende niet zekers seggen. 
 

Ten gevolge van zijn conflict met de overheid, dat in 1668 culmineerde tijdens de druk van Een ligt 
schijnende in duystere plaatsen, om te verligten de voornaamste saaken der Godts geleertheyd en 
Gods dienst, zou een einde komen aan het leven van Adriaan Koerbagh16. In 1669 stierf hij in het 
Willige Rasphuis, op de leeftijd van 37 jaar. Daarmee werd zijn lexicografische loopbaan afgebroken. 
De Nederlandsche Woordenschat had nog een lange weg te gaan. De laatste bewerking van Meijer 
kreeg in 1669 de titel L. Meijers Woordenschat. Anderen zouden volgende uitgaven van de 
Woordenschat bezorgen; de laatste en twaalfde druk verscheen in 1805. 
 
 
* Veel dank ben ik verschuldigd aan Nicoline van der Sijs, die deze bijdrage van commentaar heeft 
willen voorzien. 
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1 Citaten zijn steeds letterlijk overgenomen, inclusief eventuele fouten. 
2 Hugo de Groot, 1583-1645, eminent rechtsgeleerde, auteur van verscheidene invloedrijke geschriften, zoals de 
Inleiding tot de Hollandsche rechts-geleertheyd van 1631. Zijn jongste broer, Willem de Groot, 1597-1662, was 
eveneens een invloedrijk jurist.  
3 Een practisijn was iemand die zich bezighield met de rechtspraktijk, zoals advocaat, procureur of notaris. 
4 Meester Adriaan Koerbagh.  
5Over het juridische taalgebruik in het Nederlands van Koerbaghs tijd, zie p. 323-331 in: Nicoline van der Sijs, 
Taal als mensenwerk. Het ontstaan van het ABN. Den Haag 2004. Hier verder genoemd: Van der Sijs 2004. 
6 Voor leven en werk van Lodewijk Meijer en zijn bemoeienissen met de Nederlandtsche Woorden-Schat zie: 
Ike van Hardeveld, Lodewijk Meijer (1629-1681) als lexicograaf. Diss. Leiden 2000. Hier verder aangegeven 
als: Van Hardeveld 2000. Te raadplegen op <http://hdl.handle.net/1887/514> 
7 Een overzicht van de betrekkingen tussen Meijer en Adriaan Koerbagh zie: Van Hardeveld 2000: p. 33-37. 
8 Meer over Johannes Bouwmeester zie: Van Hardeveld 2000: p. 37-40. 
9 Dit werk stond vroeger bekend als zeer zeldzaam, maar doordat steeds meer catalogi electronisch toegankelijk 
zijn, is het aantal gesignaleerde werken op dit moment al toegenomen tot acht.  
10 Over Hugo de Groot en zijn betekenis voor purisme in de rechtstaal zie: Van der Sijs 2004, p.326-329. 
11 Dat er juist van de eerste druk zoveel bastaardwoorden bij zijn valt wel te verklaren. In Hofmans eerste druk 
waren zo’n 3700 bastaardwoorden opgenomen. In de volgende bewerkingen werd het trefwoordenbestand elke 
keer aangevuld met hooguit 1000 bastaardwoorden, waarvan alleen trefwoorden op het gebied van het recht 
eventueel voor Koerbagh geschikt waren. 
12 Onderzoek naar lexicografische bronnen is overigens een ondoenlijke, zo niet onmogelijke onderneming. Dat 
geldt al helemaal als het alleen om ingangen gaat.  
13 Meijer was in zijn publicaties juist uiterst voorzichtig. De Philosophia S. Scripturae interpres, waarin nogal 
gewaagde uitspraken werden gedaan op wijsgerig gebied, verscheen anoniem en in het Latijn pas jaren nadat hij 
het werk geschreven had, in 1666. Wel zou hij het werk later (anoniem) vertalen in het Nederlands. 
14Een bloemlezing van dit woordenboek bij Ewoud Sanders, Woorden van de duivel. De Bijenkorf 1993.  
15J.J. Salverda de Grave, De Franse woorden in het Nederlands: p. 12-17. Amsterdam 1906. 
16 Meer hierover bij R.B. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam. Deel III. Amsterdam 1971. 
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