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DE EERSTE LEXICOGRAAF   

 

Jan Noordegraaf   

Vrije Universiteit Amsterdam    

 

 

1. Inleiding  

 

 

Wanneer Piet van Sterkenburg in zijn Van Woordenlijst tot woordenboek (2011) op zoek gaat 

naar het ontstaan van de allereerste woordenboeken, neemt hij zijn lezers in hoofdstuk één 

mee naar het oude Mesopotamië,
1
 waar lang geleden kleitabletten werden vervaardigd. Onder 

de oudst bekende kleitabletten zijn ook verschillende soorten woordenlijsten te vinden. Die 

woordenlijsten bestaan tijdens het hele derde millennium vóór Christus bijna uitsluitend uit 

zelfstandige naamwoorden, zo vertellen ons de assyriologen. De vraag wanneer het eerste 

woordenboek is uitgevonden, lijkt hiermee voldoende beantwoord: zo’n drieduizend jaar vóór 

Christus. De Leidse emeritus geeft evenwel geen concreet antwoord op de door hemzelf 

gestelde ‘eenvoudige’ en ‘trefzekere’ vraag: ‘wie vond het woordenboek uit?’ (p. 13). Dat  

zijn dus de oude Soemeriërs geweest, vat ik Van Sterkenburgs algemene oordeel samen over 

wat recent assyriologisch onderzoek heeft geleerd.  

 Maar in de zeventiende eeuw is de uitvinder al eens bij name genoemd. De eerste 

lexicograaf was namelijk niemand anders dan Adam. Althans volgens de zeventiende-eeuwse 

Franse érudit en Bijbelcriticus Isaac La Peyrère (1596-1676), die nog steeds bekend is om zijn 

ideeën over de zogeheten preadamieten. In 1655 verkondigde deze heterodoxe protestant in 

zijn te Amsterdam verschenen brisante
2
 boek Praeadamitae, dat er vóór Adam ook al mensen 

op aarde geleefd hadden. Om die reden werd hij in 1656 in Brussel door een groep van maar 

liefst dertig gewapende mannen gearresteerd. Om aan gerechtelijke vervolging te ontkomen 

bekeerde hij zich tot het katholicisme, reisde naar Rome, vroeg daar paus Alexander VII om 

vergiffenis en herriep vervolgens zijn standpunten.
3 

De kerkvorst begroette hem overigens, zo 

wil het de overlevering, met de kwinkslag: ‘laat ons deze pre-adamiet omhelzen’. 

                                                           
1
 ‘De chronologische beschrijving van de geschiedenis van woordenboeken begint bij de behandeling 

van de eerste woordenboeken die ooit zijn geschreven. Door te beginnen met de Soemerische 

oergeschiedenis van woordenboeken, krijgt de lezer een goed beeld van een lange traditie (...)’, aldus 

Pieter Duijff in zijn bespreking van het boek van Van Sterkenburg in Trefwoord. Tijdschrift voor 

lexicografie 2012.  

2
 De Staten-Generaal van de Republiek vervaardigden binnen drie weken na verschijnen een 

verbodsbepaling tegen dit boek vol ‘grouwelicke en lasterlike opiniën’ (Jorink 2006: 105). Er 

verschenen in 1655 maar liefst vijf uitgaven van dit werk (cf. Doedes 1880), dat prompt een 

verbazingwekkende ‘Fülle von geharnasten Gegenschriften’ uitlokte (Zöcker 1878: 33-34). Overigens 

had het boek al geruime tijd in manuscriptvorm gecirculeerd.  

3
 Dat gebeurde begin 1657. Aan zijn vriend Christiaan Huygens vertelde La Peyrère dat de tijdens de 

audiëntie aanwezige generaal-overste der Jezuïeten hem gezegd had dat hijzelf zowel als de paus 
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 Het is me in deze notitie niet te doen om de diverse implicaties van de leer van het 

preadamitisme.
4
 De kwestie die ik aan de orde wil stellen, is: hoe kwam de Fransman tot zijn 

karakterisering van Adam als vroege woordenboekmaker?  

 

 

2. Bijbelplaatsen  

 

In de geschiedenis van de taalwetenschap is de naamgeving van de dieren door Adam, zoals 

verhaald in het Bijbelboek Genesis, lang een intrigerende gebeurtenis gebleven. Ik citeer de 

relevante passages uit de Statenvertaling:  

 

Want als de HEERE God uit de aarde al het gedierte des velds, en al het gevogelte 

des hemels gemaakt had, zo bracht Hij die tot Adam, om te zien, hoe hij ze 

noemen zou; en zo als Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam 

zijn.  

Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, en van het gevogelte des hemels, en 

van al het gedierte des velds (...). (Genesis 2: 19-20a) 

 

Zoals bekend mag zijn, vond deze naamgeving volgens een oude traditie plaats in 

Mesopotamië, een vruchtbaar gebied gelegen tussen de rivieren de Eufraat en de Tigris.  

 In zijn boek Theologische samen-stelling, uyt de voorstelling der praeadamiten (1661)
5
 

maakt Isaac La Peyrère enkele common sense kanttekeningen bij deze Bijbelse voorstelling 

van zaken. Je kunt je voorstellen, aldus de auteur, dat die naamgeving niet op een 

achternamiddag gebeurd kan zijn, ‘[w]ant daer souden d’elephanten uyt d’alderwijdste 

afgelegenste Lantschappen van Indien en Africa moeten komen hebben’. En er waren ook nog 

talloze dieren die ‘sulke weyde Zeën, en Landen mosten overkomen, eerse uyt America in 

Mesopotamien konden komen, om aldaar haeren naem te krijgen’ (1661: 261-262). Lapidair 

gezegd: de ijsberen moesten een heel eind lopen en zwemmen voordat ze door Adam 

benoemd konden worden. In elk geval moet die naamgeving wel een ingewikkelde en vooral 

tijdrovende operatie geweest zijn. Hoe al die namen te onthouden?  

 Bovendien gaf Adam de dieren ook niet zo maar een naam: hun namen waren meteen juist, 

adequaat aan de genoemde werkelijkheid. In zijn Lucifer (1654: 89-90) dicht Vondel dan ook:  

 

   Wie zou een ieders aert en eigenschappen ramen  

   als Adam! Want hy gaf ze op eene ry hun namen. 

 

                                                                                                                                                                                     

hartelijk hadden moeten lachen bij hun lectuur van Praeadamitae (Popkin 1987: 14). Op z’n sterfbed 

weigerde La Peyrère echter de herroeping van zijn opvattingen te bevestigen (Popkin 1987: 20). 

4
 Zie daarvoor onder meer Popkins hoofdstuk (1987: 146-165), dat gaat over ‘pre-adamism and 

racism’. Rens Bod (2010: 238) wijst op de effecten van Peyrères werk op het toentertijd al qua 

inzichten flink verschuivende taalkundig onderzoek.  

5
 De oorspronkelijke titel is: Systema theologicum, ex prae-adamitarum hypothesi. Dit boek vormt het 

tweede deel van Praeadamitae, dat soms afzonderlijk gebonden is (cf. Popkin 1987: 42). De titel van 

de Engelse vertaling luidt A theological systeme upon the presupposition, that men were before Adam.  
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Uit het Bijbelverhaal had men namelijk opgemaakt, dat Adam in de taal de essentie der 

dingen had vastgelegd: in hun naam ‘kende’ hij de schepselen. Een dergelijke overtuiging was 

in de zeventiende eeuw niet ongewoon. De Engelse godgeleerde Robert South (1634-1716) 

bijvoorbeeld verkondigde in 1662 van de kansel dat Adam 

 

came into the world a philosopher, which sufficiently appeared by his writing 

the nature of things upon their names; he could view essences in themselves, 

and read forms without the comment of their respective properties (...). An 

Aristotle was but the rubbish of an Adam, and Athens but the rudiments of 

Paradise (citaat bij Aarsleff 1982: 59). 

 

Het is niet verwonderlijk dat voor wie ervan overtuigd was dat in die oorspronkelijke, 

goddelijke taal alle wijsheid en kennis was neergelegd,
6
 het denkbeeld die thans verborgen 

wijsheid opnieuw te kunnen ontdekken, een stimulans moest zijn om tot taalstudie over te 

gaan.
7
 Zelfs nu, zo luidde de redenering, bevatten de talen nog sporen van de oorspronkelijke, 

volmaakte taal. Voor bijvoorbeeld de zeventiende-eeuwse filoloog en Bredase advocaat Jan 

van Vliet (1622-1666), alias Janus Vlitius, ‘a word had to incorporate some sort of divine 

reflection of what it signified’. Voor hem waren woorden in elk geval geen willekeurige 

tekens (Dekker 1997: 284). In zijn ’t Vader Ons in XX Oude Noordse en Duijtse Talen 

(Dordrecht 1664) concludeerde Van Vliet: 

 

God selver heeft in het Paradijs alle dieren voor Adam gestelt, op dat hij die elck 

nae sijn aerd, benaemen soude, en soo hij die noemde was hun naem, dat is nae 

ijders eijgenschap en aerd. God selver heeft mede aen Abram, Sara, en anderen 

hun naemen gegeven volgens hun doen, ampten en plichten (Dekker 1997: 284; 

curs. toegevoegd).   

 

 

3. Adam als lexicograaf  

 

Het is dus een zeventiende-eeuwse topos dat Adam de natuur, de essentie van alle gedierte en 

gevogelte ‘bevatte’. Adam nu heeft dat allemaal opgetekend, ‘op sekere registers gesteld (...)’. 

Want al die namen kunnen niet zijn overgeleverd, zo bedacht de immer praktische La Peyrère, 

‘ ‘t en sy Adam op den eygen oogenblik, als hij alle gedierten en gevogelt hare namen gaf, een 

woord-boek gemaekt had, tot gebruyk der nakomelingen, en op dat de namen der dieren en 

vogels niet uyt de gedachtenis Adams zouden komen, welk hy misschien daerna niet weder 

                                                           
6
 De Vlaamse kabbalist en foneticus Franciscus Mercurius van Helmont (1614-1699) was van mening 

dat de taal van Adam,‘die de Hebreuwse was, niet alleen de seer nauwkeurige natuur der beesten 

alleen, maar ook van alle wesentheden met syn eigen benaminge heeft uitgedrukt maar na het leven 

afgeschetst’ (cf. Hamans 1975: 334).  

7
 In het voetspoor van Adam zelf, die ook taalkundige was: ‘[O]n peut dire que le premier Homme a 

été en même tems le premier Étymologiste; & que cette science fut, pour ainsi dire, sa première 

occupation’, aldus Pierre Besnier (1648-1705) in zijn Discours sur la science des étymologies (1694), 

afgedrukt in de tweede uitgave van Gilles Ménage (1613-1692), Dictionnaire Etymologique (cf. 

Aarsleff 1982: 59).  
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sien soude. Want yder landschap breng niet alle gedierten en gevolgelt voort’ (1661: 268 mijn 

curs.). Of zoals het heet in de Engelse versie:  

 

Hence I guess that at what time Adam did conceive the nature of all creatures and 

fowls, he at the same time set them down in writing, and made a book of all their 

names, for how could it come to passe, that every thing which Adam called any 

thing, should be the name of it, unlesse Adam at the same time when he nam’d 

them, had then composed a Dictionary of them for the use of posterity, least Adam 

himself should have forgotten all those living ceatures and fowls, which he was 

never afterwards to see? For all Lands and Countries are not stored with all 

manner of Cattel and Fowls (La Peyrère 1655b: 143-144).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam maakte ‘a book of all their names’, ‘a Dictionary of them for the use of posterity’, aldus 

La Peyrère. Het was een veronderstelling die blijkbaar weerklank vond. In een van de noten in 

Richard Browne’s (fl. 1674-1694) vertaling van Roger Bacon, The cure of old age and 

preservation of youth (1683) staat namelijk op bladzijde negen een opmerking te lezen over 

‘Solomon (whose Inspired Herbal, could it be found, might be a good Succedaneum 

[substituut - JN] to Adam’s Onomasticon)’.
8
 Het woordenboek van Adam, waarvan de inhoud 

‘ten tijden Moyses’ (La Peyrère 1661: 267) nog bekend was, werd toen blijkbaar als verloren 

beschouwd.  

 

 

4. Fazit  

 

Op gezag van de veel bekritiseerde Antwerpse medicus en taalkundige Goropius Becanus 

(1519-1573) vertel ik elk jaar aan eerstejaars studenten taalkunde dat Adam en Eva Nederlands 

                                                           
8
 Deze verwijzing dank ik aan John Considine (University of Alberta, Edmonton). De vraag welke 

Nederlanders geloof hebben gehecht aan het bestaan van Adams Onomasticon, is iets voor een andere 

gelegenheid.  
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hebben gesproken.
9
 Nu zal ik erbij zeggen dat het Nederlands niet alleen de oudste taal ter 

wereld is geweest, maar ook dat het oudste woordenboek ter wereld een Nederlandstalig 

woordenboek moet zijn geweest. Er zijn slechtere redenen om je moedertaal te gaan 

bestuderen. 
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