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Woord vooraf 
 
Eerste kennismaking: woordenboeken om iets in op te zoeken 
Voor menigeen is serieuze kennismaking met woordenboeken van verschillende 
aard verbonden aan het volgen van middelbaar onderwijs. De leerlingen kregen 
er vroeger al snel mee te maken en leerden die bronnen van kennis zo goed en 
kwaad als dat ging te hanteren.  

In Groningen moest op wat destijds bekend stond als het Stedelijk Gym-
nasium, nu Praedinius Gymnasium geheten, als onmisbare bagage voor een 
toekomstige intellectuele elite een flinke serie woordenboeken worden aange-
schaft. Voor de lichting die in het jaar 1938 de eerste stappen op de ladder zet-
te, waren dat zonder uitzondering uitgaven van de firma J.B. Wolters. Denkelijk 
niet alleen vanwege de Groningse connectie, maar omdat die uitgeverij op dat 
gebied nu eenmaal uitstekende producten in haar fonds had.  

De leraren, zo besef ik nu, zullen een stem hebben gehad bij het bepalen van 
de keuze. Dat kan tenminste helpen verklaren waarom voor de moderne vreemde 
talen werken van verschillende diepgang moesten worden aangeschaft. Voor 
Duits en Frans stonden de toen in omloop zijnde edities van respectievelijk het 
Duits Schoolwoordenboek van I. van Gelderen en J.H. van Beckum, en het Frans 
Schoolwoordenboek van K.R. Gallas op de lijst, beide, zoals de titelpagina aangaf, 
‘ten gebruike aan Gymnasia, Hogere Burgerscholen, Handelsscholen, Kweek-
scholen en Mulo-Scholen’. Deze presenteerden de gedeelten uit en naar de 
vreemde taal samen in één band. Voor het vak Engels, waaraan toen pas in het 
derde leerjaar werd begonnen, werden hogere eisen gesteld. Daar kon niet wor-
den volstaan met het vergelijkbare schoolwoordenboek uit de Wolters-serie, 
maar diende het Engels Woordenboek van Ten Bruggencate te worden aange-
schaft, met aparte delen Engels-Nederlands en Nederlands-Engels.  

Nog hogere pretenties had de sectie klassieke talen. Hiervoor moesten voor 
de jaargang 1938 bij de voorbereiding van de lessen het Grieksch Woordenboek 
van F. Muller Jzn. en het Latijnsch Woordenboek van J. van Wageningen en F. 
Muller Jzn. worden gebruikt, beide op zeer groot formaat en volgens de voor-
woorden tevens geschikt voor de kandidaatsstudie. Dat Muller, die van mening 
was dat een eenvoudiger woordenboek meer nut zou kunnen afwerpen, voor 
elk van beide talen toen al beknoptere versies had vervaardigd, was mij als 
leerling toen niet bekend. Dat waren in 1929 het Beknopt Latijnsch-Nederlandsch 
Woordenboek op naam van Muller en E.H. Renkema, en in 1933 het Beknopt 
Grieksch-Nederlandsch Woordenboek op naam van Muller en J.H. Thiel.1  

                                                             
1 Zie over deze woordenboeken en verschillende gebruiksaspecten Posthumus (2002); tevens 
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Voor het Nederlands was de vanzelfsprekende keus het Verklarend Handwoor-
denboek der Nederlandse Taal van M.J. Koenen.  

Hoewel instructie in het gebruik van woordenboeken aan beginnende gebrui-
kers nuttig, soms zelfs nodig wordt geacht,2 werd deze naar mijn herinnering 
destijds niet gegeven. Niettemin wist ik ze in mijn schooljaren over het algemeen 
naar tevredenheid te gebruiken. Weinig opengeslagen werd het grote woorden-
boek Grieks. Bèta’s, waarvan ik er een was, hadden maar een beperkt leespro-
gramma en voor Homerus hadden we het Mehler Woordenboek op de gedichten van 
Homèros, opgezet door vader Eugen Mehler en vanaf de tweede druk (1902) 
bezorgd door zoon Jakob. Dit woordenboek, zo vond ik, stak boven de andere 
uit, omdat je er inderdaad alles in vond dat je wilde opzoeken. 
  
Woordenboeken als hulp bij de talenstudie 
Op het hogere niveau van de academische talenstudie wordt het bezit van goede 
woordenboeken van nog groter belang. Ze worden nu niet alleen gebruikt voor 
het opzoeken van de betekenis van onbekende woorden, maar worden ook 
verondersteld te kunnen helpen bij het dieper doordringen in de finesses van de 
vreemde taal, wat een goede ondergrond kan vormen bij het verwerven van een 
adequate taalbeheersing. Voor het opzoeken van woordbetekenissen wordt nu 
ook het eentalig woordenboek van de vreemde taal in stelling gebracht.  

Op het Anglistisch Instituut te Groningen stonden, evenals elders, natuurlijk 
standaardwerken als de Oxford English Dictionary ter beschikking. Als eenvoudiger 
handboek had de Concise Oxford Dictionary lange tijd een vrijwel onaantastbare 
positie. Wie in 1945 aan de studie Engels begon, had echter de handicap dat 
vanwege het deviezengebrek voorlopig geen boeken uit het buitenland konden 
worden betrokken. Prof. Zandvoort wist echter via een Canadese officier die 
hier na de bevrijding vertoefde, toch een partijtje exemplaren van de onmisbare 
Concise Oxford Dictionary vanuit Groot-Brittannië naar Groningen te krijgen. Ze 
werden met enig ceremonieel onder de studenten verdeeld: ik koesterde mijn 
exemplaar als een kostbaar persoonlijk bezit. 

Toen ik vervolgens in 1959 deel ging uitmaken van de staf van het Anglistisch 
Instituut van de Rijksuniversiteit te Groningen, was het woordenboekenlandschap 
sterk veranderd: het aanbod was door verschillende Britse en Amerikaanse uitge-
vers aanmerkelijk uitgebreid. Wat de student in de ogen van de opleiders idealiter 
nodig zou hebben, werd vanuit leertechnisch oogpunt beredeneerd en aldus voor-
geschreven. Om te kunnen schakelen tussen het Engels en het Nederlands dienden 
de gerenommeerde delen Engels-Nederlands en Nederlands-Engels van Wolters’ Engels 
Woordenboek te worden gebruikt. Voor de rechtstreekse betekenisverklaring van 

                                                                                                                                               
in Posthumus (2009: 281-294).  
2 Zie bijvoorbeeld Posthumus (2002: 16) of Posthumus (2009: 294). 
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Engelse woorden werd een middelgroot Engels-Engels woordenboek nodig ge-
acht. Aanvankelijk bleef dat nog de boven al genoemde Concise Oxford Dictionary, 
maar vanaf 1979 kreeg de voortreffelijke Collins English Dictionary, die toen onder 
leiding van Laurence Urdang (*1927) in een nieuwe bewerking was verschenen, 
de voorkeur. Die uitgave blonk uit doordat met de steun van een grote schare 
specialisten op allerlei gebieden doeltreffende definities waren opgesteld. Als 
derde woordenboek werd, nadat dit werk in 1963 in een nieuwe editie beschik-
baar was gekomen, de Oxford Advanced Learner’s Dictionary op de lijst gezet. Dit was 
in de eerste plaats een gids voor actief taalgebruik: het liet zien in welke construc-
ties en verbindingen Engelse woorden werden gebruikt. 

Een vraag die bleef, was in hoeverre deze voorgeschreven dictionaires voor 
iedereen de juiste hulpmiddelen waren om de Engelse taal in zijn verschillende 
aspecten optimaal te leren beheersen. Omdat individuen tot op zekere hoogte 
op hun eigen manier een taal leren, en sommige studenten ook lieten weten dat 
ze een bepaald voorgeschreven woordenboek niet of nauwelijks gebruikten, 
werd het gegeven voorschrift voor aanschaf later afgezwakt tot een advies.  
 
Het verzamelen van opeenvolgende edities 
Bij het gebruik dat ik maakte van de woordenboeken en de kennis die ik ver-
wierf van de kwaliteiten van een flink aantal ervan, vond ik aanvankelijk geen 
directe aanleiding me te verdiepen in de dimensie van hun ontstaan en voort-
gang. Dit historische aspect begon zich echter op te dringen bij de gevraagde 
beschrijving van de Engelse invloed op het Nederlands, een onderwerp dat op 
het Anglistisch Instituut vanaf 1972 enige tijd deel uitmaakte van het veel-
omvattend project ‘The English Element in European Languages’, dat vanuit 
Zagreb was opgezet door Rudolf Filipovi . 

Nadat een corpus was verzameld uit het meest gelezen dagblad (De Telegraaf) 
en het meest gelezen tijdschrift (Elseviers Magazine), diende als onderdeel van de 
beschrijving ook het tijdstip van binnenkomst van deze leenwoorden in het Ne-
derlands te worden vermeld. Dienstig daarvoor was onder andere het nagaan van 
hun aanwezigheid in opeenvolgende woordenboekedities. Geschikt bleek vooral 
Koenens Verklarend Woordenboek der Nederlandse Taal, een dictionaire waarvan van-
af 1897, het jaar van eerste verschijning, met geregelde tussenpozen nieuwe 
uitgaven waren verschenen, die voor dit doel vergeleken konden worden.  

Van woordenboeken die in de eerste plaats als dagelijkse gebruiksvoorwer-
pen worden gezien schaffen bibliotheken zich niet steeds nieuwe edities aan. 
Bibliotheken bezitten op zijn gunstigst slechts enkele edities van een bepaald 
woordenboek, geen doorlopende reeksen.3 Wie ze voor wetenschappelijke doel-

3 Een welkome uitzondering was hier destijds de bibliotheek van de Theologische Faculteit 
te Tilburg, die de collectie van de Centrale Bibliotheek Capucijnen herbergde. Deze had als 

ć
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einden wil gebruiken moet ze dus zelf via antiquariaten en boeken- en rommel-
markten verzamelen. 

Zo begon ik dus een collectie van eentalige en tweetalige woordenboeken 
Nederlands op te bouwen die voor historiografische doeleinden gebruikt kon 
worden en waarzonder verschillende van mijn artikelen op dit gebied niet zou-
den kunnen zijn geschreven. 

 
Een aantal daarvan zijn in deze dissertatie samengebracht. De dankbetuigingen 
voor steun die werd verleend bij hun eerste publicatie, zijn te vinden aan de 
voet van ieder artikel. Voor hun huidige verschijning in dissertatievorm ben ik 
alle dank verschuldigd aan mijn promotores prof.dr. Th.A.J.M. Janssen en dr. J. 
Noordegraaf. Jan Noordegraaf gaf een eerste aanzet in deze richting toen hij 
mij voorstelde een verzamelbundel uit te geven van eerder gepubliceerde artike-
len, die de titel kreeg Woordenboeken en hun lotgevallen (Posthumus, 2009). Voor 
de homogeniteit van het proefschrift werd daaruit door Theo Janssen en Jan 
Noordegraaf een selectie voorgesteld, waaraan ook twee lange artikelen werden 
toegevoegd waarvoor de bundel geen ruimte had geboden. Beide promotores 
dank ik voor dit initiatief en hun steun bij de vervolmaking van het manuscript, 
waaronder niet in de laatste plaats hun kritisch toezicht op de inhoud van de 
nieuw te schrijven Inleiding. Dankbaar ben ik ook de leden van de leescom-
missie die mij hun opmerkingen deden toekomen. Theo Janssen omringde mij, 
meer dan ik redelijkerwijs mocht verwachten, met praktische zorg die garandeer-
de dat alle formaliteiten tijdig werden vervuld en de hele operatie voorspoedig 
verliep. 
 

                                                                                                                                               
verzamelpunt gediend voor de boeken uit de bibliotheken van allerlei kapucijnenvestigingen 
in den lande. Het bibliotheekbestand van de Theologische Faculteit werd in 2006 overge-
bracht naar de Tilburgse universiteitsbibliotheek, waarbij het onder nieuwe signatuur in het 
bestand van deze bibliotheek werd geïncorporeerd.  



  

 

 
 
 
 
1. Inleiding  
 
In deze dissertatie zijn verschillende artikelen verzameld die handelen over 
oorsprong en ontwikkeling van een aantal woordenboeken bestemd voor het 
Nederlandstalig publiek. Met uitzondering van het laatste, dat de inhoudelijke 
veranderingen in het eentalig woordenboek van M.J. Koenen (1897) beschrijft, 
behandelen ze alle de lotgevallen van bepaalde negentiende- en twintigste-eeuwse 
tweetalige werken,1 een terrein waaraan tot nog toe weinig historiografische 
aandacht is besteed.  

Bij de beschrijving van de inhoudelijke ontwikkelingen wordt steeds aandacht 
besteed aan de rol van de woordenboekmaker of -bewerker, de invloed van de 
uitgever en in zeer algemene zin het beoogde nut voor de gebruiker. Vooral sinds 
de introductie van de zogenaamde ‘learner’s dictionaries’ is veel gedelibereerd 
over wat de gebruiker vooral nodig zou hebben als steun bij de verwerving van 
de vreemde taal. Daar de hier besproken werken nog in de periode vallen voordat 
dit soort studie in zwang kwam, laat ik allerlei details van deze tak van onder-
zoek2 hier buiten beschouwing. Zoals Béjoint (1994: 140) opmerkte: ‘Old-time 
lexicographers did not ask who the users were and what they wanted; they knew 
what was good for their public, [which] simply had to adapt to the dictionary as 
it was’. Dat zal in veel gevallen ook niet al te moeilijk zijn geweest. Verschil in 
waardering zal te maken hebben gehad met inhoud zowel als inrichting. Het 
ene woordenboek had duidelijk meer te bieden dan het andere, en vanwege de 
gekozen typografische inrichting bestonden er ook verschillen in opzoekgemak. 

Om het kader aan te geven waarin mijn eigen bijdragen thuis horen, noem ik 
hier eerst enkele aspecten van de lexicografische historiografie, met speciale aan-
dacht voor de Nederlandse situatie. Hierbij wordt een blik geworpen op de alge-
mene historische overzichten van de Nederlandse lexicografie en op de Bibliography 
of Dutch Dictionaries (1995) van Frans Claes en Peter Bakema. Bij de beschouwing 
van dit laatste werk wordt kort aangegeven welke gegevens een verantwoorde bi-
bliografische beschrijving dient te verschaffen. Een samenvattende slotparagraaf 
geeft aan op welke punten de bibliografie op dit moment nog te kort schiet.  

                                                             
1 Met dien verstande dat in hoofdstuk 2, te midden van de vele twee- of meertalige werken 
van de zwagers Calisch, ook plaats is ingeruimd voor de bespreking van hun Nieuw Woorden-
boek der Nederlandsche Taal (zie 2.3.4). 
2 Zie voor een eerste overzicht Béjoint (1994), met name 5.1 The study of reference needs 
(p. 140-154) en 5.2 The skills of the dictionary user (p. 154-168). 
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1.1. Historiografie van woordenboeken  
 
In de loop der tijden hebben woordenboeken qua aard en verschijning markante 
ontwikkelingen doorgemaakt. Hun oorsprong vindend in tweetalige woorden-
lijsten, glossen bij vreemdtalige teksten, of gidsjes voor het internationale verkeer, 
groeiden ze uit tot alfabetisch geordende vergelijkende grotere woordbestanden, 
waarna ten slotte eentalige werken verschenen die tot doel hadden de woord-
inventaris van een bepaalde taal in enige volledigheid te beschrijven. 

Een beschrijvende inventarisering van de woordenboeken die in een taal-
gebied zijn verschenen, geeft aan hoe zij zich hebben ontwikkeld en voor welk 
doel ze zijn vervaardigd. Het beoordelen van de inhoud en het leggen van ver-
banden maakt het mogelijk hun kwaliteit vast te stellen en ze de hun toekomende 
plaats toe te wijzen in de voortgaande ontwikkeling van het genre.  

Lexicografische overzichten bestaan er van allerlei aard. Voor het Engels 
geeft Hüllen (1999: 86) in de aanhef van zijn artikel een korte samenvatting met 
publicaties verschillend in breedte en diepgang. Hij merkt op dat er zeker nog 
ruimte is voor verdere brede studies. Uitgebreide overzichten voor die taal 
vormen onderdeel van inleidingen tot de lexicografie als Béjoint (1994: 42-106) 
en Landau (2001: 43-97).  

Voor het Nederlands, een kleinere taal, zijn historische overzichten dunner 
gezaaid. Een eerste overzicht in beknopt bestek maakte onderdeel uit van Bakker 
en Dibbets (1977). Het bevatte de volgende hoofdstukken: P.G.J. van Sterken-
burg ‘De lexicografie van de middeleeuwen’ (198-203), F. Claes, ‘De lexicografie 
in de zestiende eeuw’ (205-215), F. de Tollenaere, ‘De lexicografie in de zeven-
tiende en achttiende eeuw’ (219-227) en ‘De lexicografie in de negentiende en 
twintigste eeuw’ (229-246). Dit laatste hoofdstuk besteedde vooral aandacht aan 
de totstandkoming en bewerking van het WNT. Kortere beschouwingen waren 
gewijd aan het MNW, aan enkele ‘kleinere woordenboeken’, waaronder de Van 
Dale, de Koenen-Endepols en de Kramer (sic), en aan de oprichting en voorziene ta-
ken van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Het gedeelte over deze 
kleinere woordenboeken had hier nog weinig om het lijf.  

Een aanmerkelijk breder overzicht werd geboden in Van Sterkenburg (1984) 
met de programmatische titel Van Woordenlijst tot Woordenboek. Inleiding tot de 
geschiedenis van woordenboeken van het Nederlands. In het hoofdstuk ‘Het hand-
woordenboek’ (133-156) kregen ook de nieuwere lexicografische producten 
meer aandacht. Vooral sinds de oprichting van het Matthias de Vries-genoot-
schap in oktober 1991 is op dit gebied veel nieuw onderzoek verricht dat duide-
lijk maakte dat dit hoofdstuk op verschillende punten aanvulling en correctie 
behoefde. Een update die recht doet aan de huidige stand van zaken in deze 
sector, zal deel uitmaken van Van Sterkenburgs thans in bewerking zijnde 
Geschiedenis van de Lexicografie van het Nederlands. 
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In genoemde overzichten wordt slechts beperkt plaats geboden aan de twee-
talige Nederlandse lexicografie. In Bakker en Dibbets (1977) behandelt De 
Tollenaere in het overzicht van de woordenboeken van de zeventiende en acht-
tiende eeuw weliswaar ook de ‘Tweetalige woordenboeken’ (p. 219-224), maar 
besluit dan zijn overzicht met de opmerking ‘We nemen hier afscheid van de 
tweetalige woordenboeken’. Ook in Van Sterkenburg (1984), waarin hoofdstuk 
V gewijd is aan ‘De vertaalwoordenboeken van de 17de en 18de eeuw’, wordt 
hier het eindpunt gelegd.3  

Hierna wordt de aandacht geheel verlegd naar het eentalig woordenboek van 
het Nederlands, met als eerste representant het Nederduitsch Taalkundig Woorden-
boek (1799-1811) van Pieter Weiland (1754-1842). Na een eeuwenlange aanloop 
is, zo lijkt het, de Nederlandse lexicografie nu eindelijk volwassen aan het wor-
den. En dat is waar voor zover nu gepoogd wordt vanuit het eigen Nederlandse 
taalbezit een verantwoorde beschrijving van de Nederlandse woordenschat te 
leveren. Of de tweetalige woordenboeken daar in enige mate een bijdrage aan 
hadden geleverd, is een vraag die in de overzichtsbeschrijvingen zo nu en dan 
summier wordt beantwoord. Op dit punt en meer in het algemeen de relatie 
tussen deze woordenboeken blijft er ruimte voor verder onderzoek.   

Voorbeeldig werk is hier reeds verricht door Osselton (1973). Hij stelde zich 
de vraag hoe de eerste woordenboeken die de schakel vormden tussen het Ne-
derlands en het Engels destijds gestalte kregen. Voor dit doel onderzocht hij in 
detail uit welke bronnen de woordenboeken Engels en Nederlands van respec-
tievelijk Henry Hexham (1647-1648 en twee latere edities), Willem Sewel (1691 
en zes latere edities) en John Holtrop (1789-1801)4 waren samengesteld. Voor 
het deel Engels-Nederlands waren dat niet zelden de Engelse ingangen van 
tweetalige woordenboeken Engels-Latijn, terwijl daarnaast geput werd uit de toen 
in zwang zijnde eentalige woordenboeken Engels. Voor het deel Nederlands-
Engels werden vaak de Nederlandse ingangen van woordenboeken Nederlands-
Frans benut.5  

Even belangrijk was de inbreng van deze auteurs uit eigen kennis van het En-
gels en het Nederlands. Dat Hexham en Sewel ook werkzaam waren als vertalers, 
bestemde mede doel en richting van hun lexicografisch werk: de woordenboeken 
waren niet in de laatste plaats bedoeld om handzame vertaalequivalenten te 
leveren. In deze tijden kon de eigen kennis ook een verfrissend beeld leveren van 
het toen gangbare taalgebruik. Zo vindt Osselton (1973: 49): ‘the fact is that 
Hexham and other bi-lingual dictionaries of the day provide a far better catalogue 
                                                             
3 Ook in Van Sterkenburg (te verschijnen) zal dat niet anders zijn. (Persoonlijke mededeling 
van de auteur.)  
4 Waarom de vervolgeditie van 1823-1824 niet is beschreven, wordt niet meegedeeld.  
5 Zie het overzicht in ‘Appendix II: Synopsis of Sources used by Compilers’ (Osselton 1973: 
117-118). 
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of current English usage than do any of the native English dictionaries that had 
yet been produced’. Dit was het geval toen woordenboeken vaak uit oudere 
bronnen overschreven en het dagelijks taalgebruik weinig prestige genoot. 

In de tegenwoordige tijd is dat niet langer het geval. Auteurs van eentalige 
woordenboeken streven ernaar bij de tijd te blijven en houden oor en oog open 
voor hedendaags taalgebruik. Toch komt het ook in onze modernere tijd nog 
voor dat de oplettende auteur van een tweetalig woordenboek een Nederlands 

woord opneemt voordat dit in een eentalig Nederlands woordenboek staat gere-
gistreerd.6  

Ook afgezien daarvan verdient de tweetalige Nederlandse lexicografie, een 
terrein met een lange geschiedenis en steeds nieuwe ontwikkelingen, inzichte-
lijke beschrijving. Daarbij verdienen ook de ontwikkelingen in de negentiende 
en twintigste eeuw, die in de thans beschikbare overzichten ontbreken, volle 
aandacht. Veel van mijn bijdragen op dit gebied, waaronder die met F.P.H. 
Prick van Wely als centrale figuur en het artikel over de lexicografische activitei-
ten van de familie Calisch, beide in deze dissertatie opgenomen, waren bedoeld 
om de kennis op dit gebied te vergroten.7 

Deze kennis zou op het punt van onderlinge beïnvloeding en meer gedetail-
leerde beschrijving van het gebruik van bronnen nog kunnen worden verdiept. 
Verder wacht voor een omvattende studie van de tweetalige negentiende-
eeuwse lexicografie het werk van Dirk Bomhoff (1792-1860) en van de uiterst 
productieve Servaas de Bruin (1821-1901) nog op beschrijving.  
 
 
1.2. Een bibliografie van woordenboeken  
 
De historiografie van Nederlandse woordenboeken is gebaat bij een zo volledig 
mogelijke inventarisering van wat er op dit gebied is verschenen. Terwijl voor 
Nederland en Vlaanderen bibliografische gegevens in verschillende vorm wel 
aanwezig waren, vond een veelomvattende inventarisatie pas plaats toen Frans 
Claes (1928-2006) in het kader van een project getiteld World Bibliography of Dic-
tionaries, dat vanuit Bologna werd geleid door R.C. Lewanski, in 1974 het verzoek 
kreeg een bibliografie te vervaardigen van alle in het Nederlandstalig gebied 
verschenen woordenboeken. In dit kader verscheen in 1980 Claes’ Bibliography of 

                                                             
6 Dit blijkt zo nu en dan bij het zoeken naar vroegste (woordenboek)voorkomens ten 
behoeve van het thans in bewerking zijnde Etymologisch Woordenboek Nederlands (2003-2009). 
Daarbij bieden overigens ook de oudere woordenboeken van onder anderen Marin en 
Halma soms goede diensten. 
7 Andere studies op dit gebied zijn verzameld in Posthumus (2009). 
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Netherlandic Dictionaries, een eerste aanzet, waaraan ook volgens de auteur zelf 
nog het nodige ontbrak.8  

Er bleek inderdaad nog veel uit te zoeken en zo bleek de historiografische 
studie van de Nederlandse lexicografie een terrein waarop nog te kust en te 
keur gearbeid kon worden. Een eigen forum voor publicaties op dit gebied 
kwam beschikbaar toen in oktober 1991, met Ewoud Sanders en Jaap Engels-
man als leidende figuren, het gezelschap van liefhebbers van woordenboeken 
en encyclopedieën werd opgericht, dat spoedig daarna het Matthias de Vries-
genootschap ging heten. Het bijbehorend publicatieorgaan werd Trefwoord ge-
doopt.9 

Onderzoek verricht door leden van het nieuwe genootschap leverde een 
menigte bibliografische gegevens op, die samen met andere konden worden 
verwerkt in een aangevulde en verbeterde editie van Frans Claes’ bibliografie uit 
1980. Met Frans Claes en Peter Bakema als auteurs verscheen deze nieuwe 
versie in 1995 onder de titel A Bibliography of Dutch Dictionaries. Maar, zoals 
beneden in enig detail wordt uiteengezet, kleven ook aan deze versie nog ver-
schillende feilen.  
 
1.2.1. De onderdelen van de bibliografische beschrijving 
 
Er bestaat een traditioneel gegroeide consensus over de gegevens die in een 
bibliografische beschrijving thuis horen, waarbij in de praktijk lichte variatie kan 
voorkomen.10

 Met een schuin oog op de praktijk gevolgd in Claes/Bakema (1995) 
worden ze hier, met een enkel discussiepunt, kort genoemd.11

 Deze gegevens wor-
den bij voorkeur van de titelpagina genomen; als ze daar ontbreken worden ze zo 
mogelijk van elders betrokken. Als dat het geval is, kan dat desgewenst worden 
aangegeven met behulp van typografische conventies, waarvan het gebruik dan 
dient te worden verklaard. De volgende punten verdienen vermelding: 
 
(1) De naam van de auteur(s) 
In toenemende mate verschijnen de laatste tijd de voornamen van auteurs op de 
titelpagina van woordenboeken.12

 Eerder vermeldden Nederlandse titelpagina’s in 
                                                             
8 Zie hierover Frans Claes, S.J., ‘Enkele bibliografische moeilijkheden met woordenboeken’, in 
Trefwoord 2, juni 1992, 9-11. Hier ook de inhoud van het aan hem gedane verzoek en de manier 
waarop het hem bereikte. (De voorletters van Lewanski staan hier ten onrechte als R.J.) 
9 Over de gecompliceerde publicatiegeschiedenis van dit periodiek, dat thans als elektro-
nisch tijdschrift voortleeft, zie Posthumus (1999b). 
10 Zie bijvoorbeeld Bartsch (1989: 19 e.v.). 
11 De inrichting van Claes/Bakema (1995) wordt uitgebreid toegelicht in ‘II. User’s Guide’, 
xiv-xviii. 
12 In de Grote Van Dale gebeurt dat voor het eerst in de dertiende editie (1999). In de Koenen 
vinden we ook nu nog alleen voorletters. Vgl. echter Fokko Bos, al in 1912 op de titelpagina zo 
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veel gevallen alleen de voorletters. Terwijl een bibliotheekcatalogus alle vrijheid 
heeft namen (en ook leefjaren) voluit te vermelden, is dat minder vanzelfspre-
kend voor een bibliografie, waarin men dichter blijft bij de exacte registratie van 
de aanwezige boekgegevens. Als niettemin wordt aangegeven welke voornamen 
schuilen achter voorletters, kunnen die, als uiterste zorgvuldigheid wordt be-
tracht, met vierkante haken worden gemarkeerd.13

 Als de naam van een auteur 
vanaf een bepaalde editie tot onderdeel van de titel wordt gepromoveerd, kan 
deze strikt genomen niet langer gelden als auteursnaam. Hij hoort dan thuis in 
de nieuwe titel van het boek, die dan ook als zodanig moet worden vermeld.14  
(2) De titel van het werk  
Ook hier wordt de titelpagina gevolgd. Volledige beschrijving vereist ook het 
noemen van een daar vermelde ondertitel. 
(3) Verdere publicatiegegevens 
Hier wordt achtereenvolgens de vermelding verwacht van 
a) de naam van de uitgever 
b) de plaats van uitgave 
c) het jaar van verschijning  
Deze gegevens staan niet altijd volledig vermeld op de titelpagina. Problema-
tisch is vooral het publicatiejaar. Wanneer aanwezig, verdient een jaartal op de 
titelpagina voorrang. Bij afwezigheid daarvan kan een jaartal afgeleid uit andere 
bron (desgewenst tussen vierkante haken) worden vermeld.15  Het te vermelden 
publicatiejaar dient te zijn dat van uiteindelijke verschijning. Als jaartallenkop-
pels worden vermeld, moet volstrekt duidelijk zijn waar ze naar verwijzen.  
d) het aantal pagina’s 
e) de beschrijving van de opeenvolgende edities  
Hier worden vermeld het editienummer, de naam van de bewerker, jaar van 
verschijning en aantal pagina’s. Tevens de naam van de uitgever en plaats van 
uitgave, indien anders dan bij de oorspronkelijke uitgave. 
(4) Toegang tot de inhoud 
Bij meertalige werken moet worden aangegeven vanuit welke taal of talen toe-
gang wordt geboden tot de inhoud. 

                                                                                                                                               
aangeduid als auteur van De Vreemde Woorden (Amsterdam: Cohen Zonen; later Amsterdam: 
Wereldbibliotheek).  
13 Aldus bijvoorbeeld in latere delen van Brinkman’s Catalogus, ‘Koenen, M.J. [= Matthijs Jaco-
bus]’. De foutieve spelling Matthijs voor Mathijs is helaas in bibliografische werken algemeen.  
14 Men denke aan de dictionaires die de merknaam Van Dale in de titel dragen, zonder dat 
Johan Hendrik van Dale (1828-1872) iets met ontstaan of bewerking daarvan te maken had. 
Hetzelfde geldt voor bepaalde Koenen- en Kramers-woordenboeken. Ook hier gaat Brink-
man’s Catalogus thans voorbeeldig te werk. 
15 Wat het jaartal uit verschillende mogelijke bronnen betreft, is een rangorde van hardheid 
van dit gegeven opgesteld in Posthumus (1993a: 28-29); zie deze uitgave, 3.6. 



      
 INLEIDING 7 
     

 

1.2.2. De huidige stand van zaken 
 
In de Bibliography of Dutch Dictionaries (1995) van Frans Claes en Peter Bakema 
zijn niet alle opgenomen werken op deze volledige manier beschreven. Het 
ontbreken van bepaalde gegevens kan worden geëxcuseerd wanneer de woor-
denboekedities in kwestie niet redelijkerwijs beschikbaar konden zijn voor 
inspectie. Het blijft dan mogelijk om wat ontbreekt later nog aan te vullen. 

Als we, afgezien daarvan, de inhoud van deze aangevulde bibliografie kritisch 
beschouwen langs de lijnen die voor een ordelijke beschrijving zouden moeten 
gelden, dan vertoont deze nog ernstige gebreken. Ronduit onaanvaardbaar was 
het bewust afzien van vermelding van het editienummer, toch vaak het uniek 
determinerende kenmerk van een woordenboekuitgave.16  Deels vanwege het 
ontbreken van die editienummers is ook nog onvoldoende in kaart gebracht of 
bepaalde apart vermelde titels niet gewoon de voortzetting onder nieuwe titel 
zijn van een elders genoemd werk.  

Ook is te betreuren dat niet consequent is gehandeld bij de vermelding van 
titels en auteursnamen. Onduidelijk is soms de betekenis van jaartallenkoppels, 
die op niet minder dan vier verschillende manieren worden gebruikt. Ook de 
aanduiding van de toegang tot de inhoud van meertalige werken door middel 
van een pijlenstelsel is gebrekkig en vertoont bovendien fouten. Omdat ook de 
‘Author Index’ niet optimaal functioneert, blijft er voor de beschrijving van het 
Nederlandse woordenboekenbestand nog veel te doen.17   

Nader historiografisch onderzoek kan helpen om in deze lacunes te voor-
zien. Het is daarbij de taak van de vormgevers van een toekomstige bibliografie 
een adequaat beschrijvingsapparaat in te richten.  
 
 
1.3. De onderdelen van de dissertatie en hun bijdrage aan het lexicogra-

fisch discours 
 
In deze dissertatie zijn vier eerder gepubliceerde langere historiografische studies 
bijeengebracht. Mede afhankelijk van de bronnen die voor het onderzoek beschik-
baar waren, worden daarin enigermate verschillende accenten gelegd. Centraal 
onderdeel van alle vier is echter de beschrijving van de ontwikkeling van de erin 
behandelde woordenboeken, samen met een schets van de persoon van de 
auteur en de context waarin het werk ontstond. Zo veel mogelijk is steeds de 
inhoud bekeken van de verschillende edities van de woordenboeken die aan de 
orde komen. Zo kan een betrouwbaarder beeld worden geschetst dan wanneer 

                                                             
16 De redenen waarom zo werd gehandeld (Claes/Bakema, 1995: xvii), zijn zeer aanvechtbaar.  
17 Zie over al deze punten van kritiek Posthumus (1996). 
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louter wordt afgegaan op de inhoud van voorwoorden, recensies of beschou-
wingen van rechtstreeks belanghebbenden. 

De inhoud van de opgenomen artikelen wordt hieronder aan de hand van 
een aantal saillante punten gekenschetst en in perspectief gebracht. Waar dat 
nodig bleek, zijn ze voor deze uitgave bij de tijd gebracht. 
 
1.3.1. De lexicografische activiteiten van de familie Calisch (= Hoofdstuk 2) 
 

Oorspronkelijk verschenen in Voortgang, jaarboek voor de Neerlandistiek XXV, Amster-
dam: Stichting Neerlandistiek VU/Münster: Nodus Publikationen, 2007, 145-208. 
 
Het verst terug in de tijd voert het artikel over de lexicografische activiteiten 
van de Calischen. Nadat vader Marcus Isaac Calisch (1778-1842) het voorbeeld 
had gegeven met zijn Nouveau Dictionnaire Français-Hollandais et Hollandais-Français 
(1830), betoonden zijn zoon Isaac Marcus Calisch (1808-1884) en schoonzoon 
Nathan Salomon Calisch (1819-1891) zich op veel bredere schaal actief. Niet 
alleen verzorgden zij vervolgedities van het Franse woordenboek van hun 
(schoon)vader, onder de naam Calisch verschenen ook woordenboeken voor 
de andere twee schooltalen en een voor het Nederlands. Een dergelijke veel-
zijdige lexicografische bezigheid was overigens in deze eeuw niet ongewoon. 

De aandrang daartoe zal bij Isaac Marcus voortgevloeid zijn uit zijn maat-
schappelijk bestaan als schoolhoofd en opleider. Nathan Salomon, lange tijd 
werkzaam als journalist, sloot zich met een al even brede talenkennis daarbij 
aan. Vaak werd door beiden aan een product samengewerkt.  

Doordat hun werken bij verschillende uitgevers werden ondergebracht, ver-
schaft de beschrijving ervan een intiem beeld van het reilen en zeilen van het 
woordenboekenbedrijf in de tweede helft van de negentiende eeuw. Heel bijzonder 
zijn hier de lotgevallen van het door de ondernemende uitgever Koenraad Fuhri 
(1814-1858) opgezette Viertalig Woordenboek (1848). Bij deze visionaire, eigenlijk 
nogal megalomane onderneming raakten de Calischen in toenemende mate be-
trokken. Toen dit bijzondere werk leidde tot Fuhri’s faillissement – hij was met 
achterlating van zijn schulden tijdig uitgeweken naar Amerika – werd het van de 
ene naar de andere uitgever doorgeschoven en daarbij gedeeltelijk ontmanteld, 
om ten slotte tot in de twintigste eeuw nog te worden geëxploiteerd door een 
ramsjuitgever. In dit kader wordt aandacht geschonken aan functie en wezen van 
het in het laatste kwart van de negentiende eeuw tot bloei komende ramsjcircuit.  

Een ongelukkig lot was ook beschoren aan het door uitgever H.C.A. 
Campagne nog in de spelling-Siegenbeek uitgebrachte Nieuw Woordenboek der 
Nederlandsche Taal (1864). Met zijn meteen al verouderde spelling werd dit geen 
publicitair succes. Zoals bekend leeft het nog enigszins voort als uitgangspunt 
van wat later het Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal zou worden. 
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De bewerking door Johan Hendrik van Dale (1828-1872) werd op de oorspron-
kelijke titelpagina inderdaad aangekondigd als de tweede druk van het Calisch-
woordenboek, wat het, zoals het voorwoord eerlijk aangeeft, natuurlijk ook 
was. Na voltooiing in 1874 besloot het uitgeverstrio Martinus Nijhoff, A.W. Sijt-
hoff en D.A. Thieme het echter de wereld in te sturen met een titelpagina die 
het kenmerkte als een zelfstandige publicatie van J.H. van Dale. 

De Calischen hadden weinig geluk met hun uitgevers. Van het eerste woorden-
boek waarmee de ambitieuze Isaac Marcus op zevenendertigjarige leeftijd voor het 
voetlicht trad, het Neues Vollständiges Deutsch-Holländisches und Holländisch-Deutsches 
Wörterbuch, zag het eerste deel, Duits-Nederlands, in 1845 het licht bij de Amster-
damse uitgever W. de Grebber. Hij had het voorzien van een uitgebreid voorwoord 
waarin hij zijn motivatie en doelstelling verwoordde. Vanwege een gerezen con-
flict met deze uitgever maakte hij het tweede deel, Nederlands-Hoogduits, echter 
niet zelf af. Beide delen verschenen vervolgens in 1851 bij G.W. Tielkemeijer. 

Ook het woordenboek Frans, in 1830 opgezet door vader Marcus Isaac, wis-
selde enkele malen van uitgever. Het was desondanks de enige dictionaire van 
de Calischen waarvan op gezette tijden – een vijfde druk verscheen nog in 1887 
– nieuwbewerkte edities verschenen. 

Op het programma van de volijverige Isaac Marcus stond ook nog een woor-
denboek Engels. Na enig leuren vond het onderdak bij H.C.A. Campagne. De 
twee delen van het groots opgezette Nieuw Volledig Engelsch-Nederlandsch en Ne-
derlandsch-Engelsch Woordenboek verschenen respectievelijk in 1871 en 1875. Dat 
het met de kennis van het Engels, in vergelijking met die van het Frans en het 
Duits, in die tijd nog matig gesteld was, blijkt vooral uit een flink aantal sto-
rende fouten in de uitspraakaanduiding. 

Dat de Calischproducten nauwelijks sporen hebben achtergelaten, zal ten 
dele komen doordat de hand van een krachtig sturende uitgever ontbrak. Ook 
wortelde hun woordbestand te sterk in het verleden. Het streven naar volle-
digheid – het woord ‘volledig’ maakte nogal eens deel uit van de titel – bracht 
ook met zich mee dat er geen keuze werd gemaakt tussen wat onmisbaar was 
en wat van hoogstens marginaal belang. De tweetalige woordenboeken werden 
al spoedig overvleugeld door werken van auteurs die het levend woordgebruik 
in de taal van hun specialisatie nauwlettend volgden, en daarbij ook de inhoud 
van hun werken beter afstemden op een doelgroep. 
 
1.3.2. Van Jaeger naar Kramers. De eerste halve eeuw van Kramers’ vertaal-
woordenboeken Frans, Duits en Engels (= Hoofdstuk 3) 
 

Oorspronkelijk gepubliceerd in Trefwoord 6, 1993, 15-33. Met aanvullend nawoord 
opgenomen in Van der Sijs (1998), 113-141. Daarna in aangepaste vorm in 
Posthumus (2009), 153-181. 
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Deze bijdrage is vooral van belang omdat daarin het bescheiden begin is opge-
spoord van wat later zou uitgroeien tot de veel gebruikte Kramers’ woorden-
boeken, onder welke vlag uitgeverij Van Goor zich een belangrijk aandeel in de 
markt voor vertaalwoordenboeken wist te verwerven. Wat dit betreft, vormt 
het artikel de opmaat tot het derde deel van de Prick van Wely-serie, hier 
opgenomen als hoofdstuk 7, waarin de latere uitbouw van de hier beschreven 
bescheiden zakwoordenboekjes aan de orde komt. 

Terwijl de verouderende producten van de zwagers Calisch kort na het eind 
van de negentiende eeuw spoorloos uit het gezicht verdwenen, bleven de zich 
steeds verder ontwikkelende vertaalwoordenboeken van Van Goor floreren tot 
aan het eind van de twintigste eeuw. Ze waren dan ook ondergebracht bij een 
uitgever die zich generaties lang om hun voortbestaan bekommerde.  

In dit artikel wordt beschreven hoe stamvader Gerrit Benjamin van Goor 
(1816-1871), de oprichter van het naar hem genoemde uitgevershuis, kans zag 
in de behoeften van het vreemdetalenonderwijs te voorzien door op een vroeg 
tijdstip drie vertaalwoordenboekjes in de markt te zetten. Ze verschenen kort 
na elkaar in de jaren 1857-1859. Pas uit later onderzoek werd duidelijk dat hij 
voor dit doel reeds bestaande werkjes van uitgeverij Tauchnitz had gebruikt, die 
hij door Jacob Kramers licht had laten bewerken. Hun ietwat dubieuze status 
kan een reden zijn geweest waarom ze in hun eerste edities onder het auteurs-
pseudoniem A. Jaeger verschenen.18   

Het artikel verhaalt vervolgens op welk moment de woordenboekjes onder 
Kramers’ eigen naam gingen verschijnen, waarna een tijdlang paralleledities 
werden uitgebracht hetzij onder de naam Jaeger, hetzij onder de naam Kramers. 
Verder wordt uiteengezet welke inhoudelijke veranderingen in de opeenvolgende 
edities werden aangebracht en welke nieuwe bewerkers daar de hand in hadden. 
In 1910 waren de zakwoordenboeken voldoende in omvang gegroeid om voort-
aan op de titelpagina als volwaardig ‘woordenboek’ door het leven te gaan.  

Het achterhalen van de editiegeschiedenis met verandering van auteursnaam 
en gedeeltelijke vernummering van de edities bleek een boeiende historiogra-
fische puzzel. Uit welke bronnen de benodigde gegevens werden geput en hoe 
deze werden gewogen, wordt, mede ten behoeve van degenen die vergelijkbaar 
onderzoek zouden willen verrichten, in detail uiteengezet.  
 
1.3.3. F.P.H. Prick van Wely (1867-1926): een gedreven woordenaar 
 

Van deze driedelige serie werd het eerste deel (= Hoofdstuk 4) oorspronkelijk 
gepubliceerd in Trefwoord 12. Jaarboek lexicografie 1997-1998. ’s-Gravenhage: Sdu 
[1998], 89-122. Daarna in Posthumus (2009), 47-79. 

                                                             
18 Hoe de Tauchnitz-deeltjes werden bewerkt, is het onderwerp van Posthumus (1995). 
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Deel twee (= Hoofdstuk 5) werd in maart 2003 gepubliceerd in Trefwoord, 
<www.fryske-akademy.nl/trefwoord>. Daarna in Posthumus (2009), 81-117. 
Deel drie (= Hoofdstuk 6) werd in september 2003 gepubliceerd in Trefwoord 
<www.fryske-akademy.nl/trefwoord>. Daarna in Posthumus (2009), 119-152. 
 
In deze serie treden we, een stuk verder in de tijd, een andere wereld binnen dan 
die waarin de Calischen zich actief betoonden. Ook hier wordt een breed beeld 
geschilderd van het woordenboekenbedrijf, nu dat van het eerste kwart van de 
twintigste eeuw, het tijdvak waarin Prick van Wely zijn bijzondere activiteiten 
ontplooide. Omdat zijn werk in sterke mate zijn persoonlijkheid weerspiegelt, 
krijgt die uitgebreid aandacht in de inleidende beschrijving van zijn levensloop 
en wetenschappelijke ontplooiing.  

Zijn carrière toont dat taalkundige belangstelling en diepgaande kennis van 
talen en taalverschillen kan bloeien ook zonder een hogere daarop gerichte oplei-
ding. Met aanvankelijk slechts zijn kweekschooldiploma, aangevuld met de lagere-
onderwijsakten in de drie moderne talen, verdiepte Prick van Wely op eigen kracht 
zijn talenkennis en breidde die naar andere gebieden uit. De klassieke talen maak-
te hij zich eigen tijdens zijn eerste jaren in Nederlands-Indië toen hij, gepousseerd 
door zijn mentor Bolland, in Batavia benoemd was als leraar Engels aan het 
Gymnasium Koning Willem III. Grieks en Latijn kon hij later moeiteloos lezen. 

Zijn interesse lag echter bij de levende talen. Naast zijn gedegen kennis van 
het Engels, Frans en Duits was hij ook voldoende thuis in het Spaans en Ita-
liaans om uitgever Van Goor op dit terrein allerlei diensten te bewijzen. Ook de 
Scandinavische talen leken voor hem geen geheimen te kennen.  

Hij maakte aantekening van alle taalgebruik dat hij in zijn leven tegenkwam, 
zowel door observatie van de levende taal die hij in zijn omgeving hoorde als 
door het opmerkzaam kennis nemen van geschreven materiaal. Uit de eerste 
hand bestudeerde hij het Maastrichtse dialect waarmee hij opgroeide, en be-
schreef hij het Indische Nederlands waarmee hij in zijn nieuwe thuisland kennis 
maakte. Daarnaast las hij opmerkzaam wat hem in geschrifte in de drie school-
talen onder ogen kwam, waarbij hij getrouw noteerde wat in de woordenboeken 
ontbrak of voor kritiek vatbaar was. 

Hij kreeg naamsbekendheid in het moederland door zijn uitvoerig commen-
taar bij Stoetts Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden 
(1901). Het vond onderdak in het tijdschrift Taal en Letteren, waarin hij ook 
enkele andere bijdragen wist te publiceren. 

Een aantal vroege zelfstandige publicaties bracht hij in eigen beheer onder bij 
de Indische uitgeverijen waartoe hij toegang vond. Zijn eerste voldragen lexi-
cografische vrucht, voornamelijk een verzameling van in de Indische context 
levende begrippen met hun vertaling in de drie moderne talen, kreeg in de laatste 
versie van 1910 de gewichtige titel Aanvullend Hulpwoordenboek voor Groot-Nederland. 
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Bijzonder vruchtbaar werd het persoonlijk contact dat hij voorjaar 1914 
tijdens een verlofperiode in Nederland legde met uitgeverij Van Goor. Deze 
samenwerking werd geïntensiveerd, toen door het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog terugkeer naar Indië jarenlang onmogelijk bleek. Met een korte 
onderbreking, toen hij naar Indië terugkeerde om daar voor zijn pensioen nog 
enkele dienstjaren vol te maken, bleef het intensieve contact met Van Goor tot 
aan zijn vroegtijdig overlijden in 1926 bestaan. 

Met zijn brede kennis kon Prick van Wely op een breed front worden inge-
zet. Van blijvende waarde werd zijn opwaardering van de woordenboeken voor 
Engels en Frans uit het Van Goor-fonds. Het was vooral door zijn intensieve 
bemoeienis dat van Goor met zijn Kramers-serie en handboeken voor de mo-
derne talen zijn naam hoog kon houden tegenover uitgeverij J.B. Wolters. Prick 
van Wely’s voorstel om voor Van Goor ook een woordenboek Nederlands 
samen te stellen werd door de uitgever niet opgenomen, mogelijk omdat hij dit 
extra project op dat moment niet opportuun achtte.19  Wel verbond hij maar al 
te graag de naam Prick van Wely aan Kramers’ Woordentolk, waarvan deze in de 
periode 1917-1926 drie edities bezorgde. 

Bij het werk aan deze woordenboeken werd ook de concurrentie terdege in de 
gaten gehouden. Soms ontstonden er, ten dele door Prick van Wely’s overmatige 
prestatiedrang, conflicten met andere woordenboekauteurs, waarin de uitgeve-
rijen zelf zich wat op afstand hielden. Veel indruk maakte hij met zijn in 1904 
gepubliceerde Addenda en Corrigenda, de 250 pagina’s deskundig commentaar bij 
het deel Engels-Nederlands (tweede druk, 1898) van K. ten Bruggencate’s 
Engelsch Woordenboek. Dit bracht hem in beeld bij uitgever J.B. Wolters, die dit 
werk in zijn fonds had, maar plannen dat hij voor die firma werkzaamheden zou 
gaan verrichten kwamen niet tot uitvoering. De relatie werd definitief verstoord 
toen Prick ontdekte dat L. van der Wal, die enige tijd Ten Bruggencate verving, 
voor de vierde druk (1907) van het woordenboek uitvoerig gebruik had ge-
maakt van de Addenda en Corrigenda, zonder daar melding van te maken. Prick 
beschuldigde hem vervolgens van het plegen van plagiaat. Hoewel de feiten in 
een andere richting wezen, bleef Van der Wal in de woordenwisseling die zich 
daarna in de pers ontspon, glashard ontkennen dat hij zich aan laakbaar gedrag 
schuldig had gemaakt. Tot Pricks teleurstelling liep de affaire met een sisser af. 

Onenigheid onstond ook met C.R.C. Herckenrath, de auteur van Wolters’ 
Fransch Woordenboek (1907). Deze voelde zich tekort gedaan door Pricks 
gematigd kritische opmerkingen over zijn woordenboek, en daarna ging het in 
de wederzijdse gedachtenwisseling van kwaad tot erger. 

                                                             
19 Pas in 1946 werd van de hand van C.B. van Haeringen een dergelijk werk onder de titel 
Kramers’ Nederlands Woordenboek aan het Van Goor-fonds toegevoegd. 
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Deze twee conflicten komen uitgebreid aan de orde in hoofdstuk vijf, het 
tweede deel van de Prick van Wely-serie. Dat besluit met Pricks lexicografisch 
credo, waarin hij uitgebreid uiteenzet aan welke eisen een tweetalig woorden-
boek volgens hem moet voldoen.  

Vooral hoofdstuk zes, het laatste deel van de serie, geeft een goed beeld hoe 
het er in die tijd bij een gerenommeerde woordenboekenuitgeverij aan toeging. 
Het steunt op het materiaal van de in het Van Goor-archief bewaard gebleven 
correspondentieboeken over de periode waarin Prick van Wely voor de uit-
geverij werkzaam was. Daarin wordt uitvoerig verslag gedaan hoe in samenspel 
tussen uitgever Van Goor en auteur Prick van Wely bestaande werken op hoger 
peil werden gebracht. Boeiend is daarbij het gevecht dat op gezette tijden werd 
gevoerd tussen de auteur, die zijn eisen stelde aan het product dat onder zijn 
naam zou gaan verschijnen, en de uitgever, die zijn commerciële belangen in 
het oog wenste te houden. 
 
1.3.4. Een overzicht van de veranderingen in inhoud en inrichting van Koenens 
Verklarend Handwoordenboek (= Hoofdstuk 7) 
 

Dit als hoofdstuk 7 opgenomen artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd in Jan 
Posthumus, Siemon Reker en Arie de Ru, Honderd jaar Koenen, Utrecht / 
Antwerpen: Van Dale Lexicografie, 1997, 63-105.  
 
Het laatste hoofdstuk beschrijft de lotgevallen van slechts één enkel werk, het 
eentalig Verklarend Handwoordenboek der Nederlandsche Taal van de hand van Ma-
thijs Jacobus Koenen (1847-1920).20  Het laat zien hoe dit een eeuw lang met 
succes in stand werd gehouden. Na eerste verschijning in 1897 werd de Koenen 
al spoedig het woordenboek Nederlands dat zonder noemenswaardige concur-
rentie een gevestigde plaats ging innemen in het middelbare schoolonderwijs.  

Nauwkeurige vergelijking van alle negenentwintig opeenvolgende edities 
over de periode 1897-1997 heeft het mogelijk gemaakt alle kleinere en grotere 
inhoudelijke veranderingen die plaats vonden, in kaart te brengen.21  Het artikel 
geeft daarmee een zeer volledig beeld van de beslissingen die een woordenboek-
auteur, al dan niet in samenspraak met de uitgever, kan nemen bij de samenstel-
ling van het woordbestand en de inrichting van het beschrijvingsapparaat.  

Afhankelijk van wat uitgever en bewerker als wenselijk zagen, werden in het 
woordenboek enkele malen andere accenten gelegd. Onderwijsman Koenen 
(1847-1920), die de eerste twaalf drukken (1897-1919) onder zijn hoede had, 
                                                             
20 Koenens voornaam staat op veel plaatsen vermeld als Matthijs. Grafsteen en overlijdens-
advertentie bewijzen echter dat deze naam als Mathijs gespeld dient te worden. 
21 Omdat de derde, vijfde en zevende editie ongewijzigde herdrukken waren van de vooraf-
gaande tweede, vierde en zesde, hoefden die niet in de vergelijking betrokken te worden. De 
vijfde druk bevatte echter wel een belangrijk nieuw voorwoord.  
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beoogde met zijn schepping een venster op de wereld te bieden en verstrekte 
voor dat doel steeds meer encyclopedische informatie.  

De taalkundig geschoolde Endepols (1877-1962), die de edities dertien tot en 
met negentien (1921-1940) bezorgde, stelde een andere prioriteit. Zijn eerste 
zorg was de verhoging van de wetenschappelijke kwaliteit. De uitbreiding en 
structurering van het betekenisprofiel kreeg nu voorrang boven de encyclope-
dische inhoud, die steeds verder in omvang werd gereduceerd. Voor aanvulling 
en inrichting van het semantisch profiel consulteerde hij ijverig de successieve-
lijk verschijnende afleveringen van het WNT, waaruit hij soms wat al te veel fijne 
betekenisonderscheidingen overnam. In zijn streven naar grotere wetenschap-
pelijkheid werd aan de vreemde woorden nog een etymologische component 
toegevoegd. Die werd onder zijn opvolgers eerst ingeperkt en ten slotte in de 
28ste druk (1987) rigoureus verwijderd. De etymologische aantekeningen waren 
wel gehandhaafd in de Grote Koenen (1986), de uitgebreidere versie van het 
Verklarend Handwoordenboek waarin dit soort gegevens meer op zijn plaats leek. 
Toen het grote woordenboek uit de roulatie verdween, kwamen ze in de latere 
edities van de kleinere uitgave echter niet weer terug. 

Om het debiet in België te vergroten werd op een bepaald moment besloten 
ook het daar gebezigde Nederlands in het woordenboek op te nemen. Hiervoor 
werd de Vlaming R. Verdeyen aangetrokken, die vanaf 1926 zijn bijdragen ging 
leveren. Zoals later bleek, werden ze zonder voldoende kritische beoordeling in 
het woordenboek opgenomen. Toen Verdeyen in 1949 kwam te overlijden en 
er naar een opvolger zou worden gezocht, kwam er een ogenblik van bezinning. 
H.L. Bezoen (1908-1953), die als nieuwbenoemde redacteur bezig was met de 
voorbereiding van de 23ste druk, liet in een uitvoerige brief aan de uitgever 
weten dat Verdeyens werk beneden de maat was. Niet alleen kenden sommige 
opgenomen woorden in België slechts een zeer beperkte verspreiding, erger was 
dat woordbetekenissen soms als ‘Z-N’ werden gemarkeerd die ook in het 
Standaardnederlands gangbaar waren.22  De Belgische component werd hierna 
opgeschoond. Een opvolger van Verdeyen werd toen niet aangetrokken.  

Bezoens nauwkeurig nageziene 23ste druk (1952) vormt inderdaad een markant 
punt in de editiegeschiedenis van de Koenen. Daarin bracht hij het woordenboek, 
                                                             
22 De volledige tekst van de brief is afgedrukt in Posthumus e.a. (1997: 33-36). Bezoen 
merkte terecht op dat men een specialist niet zonder meer de vrije hand kan laten. 
Inderdaad moet de eindredacteur kunnen bepalen wat in een algemeen woordenboek wordt 
opgenomen, omdat hij vrij is ‘van het smalle blikveld dat de specialist blind maakt voor de 
behoeften van een niet-specialistische gebruiker’ (Wortel 2009: 111, die zegt in zijn artikel 
Landau, 2001, hoofdstuk 7, te volgen). Colman (2009), die releveert dat volgens een uit-
spraak van de Nederlandse Taalunie het Belgische en het Nederlandse Nederlands als gelijk-
waardig dienen te worden beschouwd, bespreekt de problematiek van de markering van 
deze taalvormen ten behoeve van hun opname in het in bewerking zijnde Algemeen 
Nederlands Woordenboek (ANW). 
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dat te lang op de automatische piloot had gedraaid, weer bij de tijd. Nieuw 
woordgebruik werd opgenomen en wat overbodig scheen werd verwijderd. Daar-
bij werd volgens de wens van de uitgever de omvang iets gereduceerd. 

Een opzienbarende inhoudelijke verandering bracht de 27ste druk (1974), 
die met niet minder dan driehonderd bladzijden mocht worden uitgebreid. Zo 
kreeg J.B. Drewes (1907-1994) de ruimte om zijn uitgebreide materiaalverzame-
ling onder dak te brengen. De Koenen werd nu op slag een belangrijke opslagplaats 
van eigentijds taalgebruik. Voor het eerst werd nu ook plaats geboden aan vloe-
ken en schuttingwoorden, een categorie die eerder als onwelvoeglijk uit het 
woordenboek was geweerd. Hierna vond deze uit zijn krachten gegroeide editie 
een eenmalige voortzetting in de Grote Koenen, ook bekend als Wolters’ Woorden-
boek Eigentijds Nederlands (1986).  

In het oude formaat verscheen kort daarop een 28ste druk (1987) van het 
vertrouwde Verklarend Handwoordenboek. Die werd ten opzichte van de destijds 
al te zeer uitgebreide 27ste editie sterk gereduceerd. In de volgende drukken, 
met Theo de Boer als eindredacteur, is de aandacht voor het eigentijdse taal-
gebruik gebleven. Een bijzondere ontwikkeling in de 29ste druk (1992) was dat 
opnieuw, en nu op meer verantwoorde wijze, aandacht werd besteed aan het 
Belgische taalgebruik. De nadruk lag nu in de eerste plaats op ‘Belgische instel-
lingen, maatschappij-inrichtingen, functies of toestanden, die anders benoemd 
worden dan identieke of vergelijkbare instellingen in Nederland’ (Voorwoord, 
p. 6), waarbij steeds de Nederlandse tegenhanger werd gegeven.  

In verband met de taakverdeling onder de drie auteurs van de herdenkings-
uitgave waarin mijn bijdrage over de inrichting van Koenens woordenboek ver-
scheen, is in dit artikel slechts terloops aandacht gewijd aan de sturende hand 
van de uitgever.23

 Die is niettemin bepalend geweest voor het succesvolle voort-
bestaan van het woordenboek. De Koenen is inderdaad een exemplarisch voor-
beeld van een woordenboek dat door bewust daarop gericht beleid lange jaren 
een doelgroep kon blijven dienen. 

 
 

1.4. De rol van de uitgever 
 

Zoals uit de hier aangeboden bijdragen blijkt, is het lot van een woordenboek 
sterk afhankelijk van het beleid van de uitgever. De levenskansen zijn gunstig als 
                                                             
23 De herdenkingsuitgave Honderd jaar Koenen (1997) bevatte de volgende drie hoofdstukken: 
1. Arie de Ru, ‘Een greep uit de correspondentie van de bewerkers met de uitgever, waarin 
de bewerkers elkaar niet sparen’, 2. Siemon Reker, ‘Van polkakoekjes en estafettelopen – 
Koenen als spiegel van taal, samenleving en woordenboekenmakers’, 3. Jan Posthumus, 
‘Een overzicht van veranderingen in inhoud en inrichting van Koenens Verklarend Hand-
woordenboek’. De rol van de uitgever is het meest zichtbaar in hoofdstuk 1.  
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het behoort tot een fonds waarvoor de uitgever zich blijvend inzet. Slechts weinig 
uitgevers hebben voldoende belang gezien in het in stand houden van een woor-
denboekenfonds van enige omvang. Door dit tot stand te brengen bouwen ze 
een reputatie op die vertrouwen wekt bij het koperspubliek en de voortdurende 
zorg voor hun producten biedt ook een zekere garantie voor kwaliteit. 

Gerenommeerde bredere woordenboekenfondsen zijn er in Nederland maar 
weinig geweest. Een vroege representant was het Zutphense uitgeversbedrijf 
van Hermann Carl Anton Thieme (1770-1826). Hij beoogde een veelomvattend 
fonds van zakwoordenboeken tot stand te brengen, met delen voor ‘Neder-
duitsch en Fransch; Nederduitsch en Hoogduitsch; Nederduitsch en Engelsch 
en Nederduitsch en Latijnsch’.24  Na zijn dood in 1826, en de boedelscheiding 
waartoe werd besloten na het overlijden van zijn vrouw in 1830, vond die acti-
viteit geen voortzetting.25  Bij verschillende nazaten werden woordenboeken nog 
slechts incidenteel uitgegeven. 

Veelbelovend leek ook de serie woordenboeken op zakformaat voor Neder-
lands en de vreemde talen van uitgeversmaatschappij Elsevier. Achtereenvolgens 
verschenen van L.P. Delinotte en Th. Nolen voor het Frans de Dictionnaire Complet 
(1888), van R.K. Kuipers het Volledig woordenboek der Nederlandsche taal (1893), 
van J.C. Knoest en Th. Nolen het Praktisches Wörterbuch (1895) voor het Duits 
en van B.L. Teding van Berkhout de Practical Dictionary (1896) voor het Engels. 
Alleen van het Franse woordenboek verscheen in 1908 nog een bijgewerkte 
editie.26  Elsevier verliet hierna de markt voor de woordenboeken in de vreemde 
talen, maar keerde daarop in 1977 met de overname van de Kramers-serie van 
Van Goor Zonen nogmaals kortstondig terug.  

Zeer succesvol bleek het woordenboekenfonds dat te Gouda werd opgezet 
door Gerrit Benjamin van Goor (1816-1871), in nauwe samenwerking met zijn 
huislexicograaf Jacob Kramers Jz. (1802-1869). Diens grote Algemeene Kunstwoor-
dentolk (1847) beleefde vijf edities en de daaruit afgeleide Woordentolk Verkort (1848) 
niet minder dan negenentwintig. Ook Kramers’ kolossale Nouveau Dictionnaire 
Français-Hollandais et Hollandais-Français (1859-1862) verscheen, herzien door 
H.W.F. Bonte (1840-1908), nogmaals in een nieuwe editie (1881-1884).  

                                                             
24 Aldus een advertentie in de Ommelander Courant, 13 november, 1801 (en allicht ook in 
andere dagbladen), die uitnodigde daarop in te tekenen. 
25 Zie hierover Kalkwiek (1992: 30), die in de veilingcatalogus woordenboeken aantrof voor 
Frans, Duits, Latijn en Grieks.  
26 Buiten het bestek van de serie viel de uitgebreide, in 1901 op groot formaat uitgebrachte 
versie van het werk van R.K. Kuipers. Nog weer verder uitgebreid door toevoeging van een 
uitvoerige encyclopedische component verscheen deze dictionaire over de jaren 1912-1918 nog-
maals in drie delen op groot formaat. Het was een veeg teken dat Elsevier niet de moeite nam 
het origineel uit 1901, een aanvullend supplement daarop en het encyclopedisch gedeelte in één 
alfabet te integreren. In elk deel volgen deze drie ingrediënten elkaar als aparte eenheden op.  
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Het grootste succes boekte Van Goor echter met zijn schoolwoordenboeken 
voor de drie moderne talen. Oorspronkelijk uitgebracht onder auteursnaam A. 
Jaeger (wat later een pseudoniem bleek te zijn van J. Kramers Jz.) als zakwoor-
denboeken voor Frans (1857), Duits (1858) en Engels (1859), werden ze steeds 
verder uitgebreid en vierden ze onder de merknaam Kramers’ Woordenboek nog 
triomfen tot praktisch het eind van de twintigste eeuw.27  De continuïteit werd 
in eerste instantie verzekerd doordat de woordenboeken na Van Goors overlijden 
in 1871 buiten de veiling werden gehouden. Ze waren al onderhands overgedaan 
aan zijn opvolgende zoons.28  Ook in latere jaren bleven de gebroeders Isaac 
Noothoven van Goor (1879-1967) en Gerrit Benjamin Noothoven van Goor 
(1874-1942) zeer sterk betrokken bij de woordenboeken uit het fonds. Steeds 
werd ook moeite gedaan bekwame redacteuren aan te trekken. Het fonds werd 
in de loop der tijden verbreed met woordenboeken voor Hongaars, Italiaans, 
Nederlands, Spaans en Zweeds. 

Een al even markante uitgeverij van woordenboeken werd J.B. Wolters te 
Groningen. De kinderloos gebleven boekhandelaar Jan Berends Wolters (1808-
1860) leeft voornamelijk voort als naamgever van de uitgeverij. Het waren zijn 
zwager Eduard Benjamin ter Horst (1828-1896) en diens zoon Eduard 
Benjamin ter Horst junior (1865-1905) die het fonds tot bloei brachten, waarna 
verscheidene opvolgers de bedrijfsvoering bekwaam voortzetten.29  Begonnen 
in 1864 en 1865 met twee omvangrijke woordenboeken voor de klassieke 
talen,30  een gebied waarop Van Goor zich niet had begeven, maakte de firma 
J.B. Wolters rond 1900 naam als de uitgever van Koenens woordenboek 
Nederlands (1897) en van de bekende tweetalige woordenboeken voor Engels 
(1894-1896), Duits (1906-1907) en Frans (1907). Opgezet door respectievelijk 
K. ten Bruggencate (1849-1922), I. van Gelderen (1856-1939) en C.R.C. Her-
ckenrath (1867-1935) verkregen ze in regelmatig verschijnende vervolgedities 
een sterke positie op de schoolboekenmarkt.  

De concurrentiestrijd op dit gebied tussen Wolters en Van Goor is een 
deelonderwerp van hoofdstuk 6, het derde artikel over F.P.H. Prick van Wely. 
Het Woltersfonds breidde zich over een geringer aantal vreemde talen uit dan 
dat van Van Goor. 

Van enig belang op de markt voor de schoolwoordenboeken moderne talen 
was ook de Tielse uitgever H.C.A. Campagne (1827-1895), drager van de voor-
namen Hermann Carl Anton van zijn grootvader H.C.A Thieme. Onder zijn 
                                                             
27 Zie voor de vroege geschiedenis van deze woordenboekjes voor de moderne talen 
hoofdstuk 3, ‘Van Jaeger naar Kramers’; voor de latere uitbouw hoofdstuk 6, ‘Prick van 
Wely (III)’; voor bijzonderheden over G.B. van Goor, Posthumus (1994). 
28 Aldus P.A.F. van Veen (1951: 21). 
29 Zie Smit (1986). 
30 Zie hierover Posthumus (2002). 
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bewind kwamen drie tweetalige schoolwoordenboeken op de markt voor En-
gels (1866), Frans (1868) en Duits (1873), waartegen Van Goor zich te weer 
moest stellen.31  Ook in latere jaren kreeg Prick van Wely voortdurend door 
Isaac Noothoven van Goor op het hart gedrukt dat zijn Kramers-edities een 
bepaalde omvang niet mochten overschrijden, zodat ze in prijs konden blijven 
concurreren met de gelijksoortige van Campagne. De concurrentie viel weg 
toen de Campagne-woordenboeken na 1925 – het fonds was inmiddels naar 
Malmberg overgegaan – niet meer door nieuwe bewerkers werden bijgehouden.  
 
 
1.5. Einde van een tijdperk 
 
Ook door een uitgever met zorg omringde woordenboekseries kunnen hun 
einde vinden. Dit lijkt inmiddels te gebeuren met de hier beschreven robuuste 
reeksen van uitgevers Van Goor en J.B. Wolters. Verantwoordelijk daarvoor 
zijn in de eerste plaats herpositioneringen in de uitgeverswereld. Ook speelt 
mee een veranderd inzicht in waar de markt om vraagt.  

De woordenboekendivisie van Wolters-Noordhoff (eerder J.B. Wolters) met 
onder andere het bekende woordenboek Nederlands van Koenen en de gere-
nommeerde tweetalige reeks voor de moderne en de oude talen verhuisde per 1 
januari 1994 van Groningen naar Utrecht, waar het onder één dak kwam te 
verkeren met uitgeversmaatschappij Van Dale Lexicografie.32  Die verzorgde al 
enige tijd niet meer alleen de uitgave van de Grote Van Dale en het daaruit afge-
leide Handwoordenboek der Nederlandse taal, maar had in de jaren tachtig ook het 
Groot Woordenboek van Hedendaags Nederlands (1984) en de grote vertaalwoorden-
boeken voor Frans (FN 1983; NF 1985), Duits (DN 1983; ND 1985) en Engels 
(EN 1984; NE 1986) in de markt gezet, waaruit vervolgens tevens kleinere ver-
sies waren afgeleid. 

Aanleiding voor dit samengaan was dat beide uitgeversmaatschappijen onder-
deel waren geworden van het Kluwerconcern en dat het voordelen leek te hebben 
de woordenboekproductie binnen het concern op één plaats te concentreren. 
Hierbij behield het Wolters-Noordhoff-smaldeel aanvankelijk een bepaalde zelf-
standigheid. Nieuwe edities van de vertaalwoordenboeken verschenen nu onder 
de titel Wolters’ Handwoordenboek Frans, Duits en Engels.  

Omstreeks het jaar 2000, toen ingevolge een organisatorische beslissing van het 
Wolters-Kluwer-concern de naam Wolters niet langer aan de woordenboeken 
                                                             
31 De woordenstrijd die hij met Campagne voerde, staat beschreven in Posthumus (1994: 
37-41); tevens in Posthumus (2009: 208-216).  
32 Deze uitgeversmaatschappij kwam voort uit een op 1 november 1975 binnen uitgeverij 
Kluwer opgerichte werkmaatschappij ‘Van Dale Projectontwikkeling b.v.’ (Van Sterkenburg 
1984: 146). 
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verbonden mocht worden, werden deze van de merknaam Koenen voorzien, 
zodat ze, tot verbazing en ongenoegen van wie hun geschiedenis kende, vanaf 
dat moment door het leven gingen als Koenen Duits, Koenen Engels en Koenen Frans. 
Wie thans op de website van Van Dale Lexicografie nazoekt of ze nog beschik-
baar zijn, ziet dat ze onder de vele voor elke taal aangeboden producten zijn 
gemarginaliseerd. Genoemde Koenen-edities worden daar steeds als laatste ge-
noemd, en Koenen Engels is zelfs finaal verwijderd.33  Of ze in de toekomst nog 
een nieuwe bewerking zullen ondergaan, is aan twijfel onderhevig. 

Van het gereputeerde Koenen Nederlands is sinds de dertigste druk van 1999 
geen belangrijke nieuwe editie verschenen. De versie van die druk die op het 
internet wordt aangeboden, mag dan het jaartal 2006 dragen, de kwalificatie 
‘(nieuw)’ houdt slechts in dat de spelling is aangepast aan het spellingbesluit van 
2005 en dat daarnaast alleen enkele storende fouten zijn verbeterd. 

Ook Van Goors zo goed bekend staande woordenboekenfonds is op een 
bepaald moment in andere handen overgegaan. In 1977 kreeg de befaamde 
Kramers-serie, zoals boven meegedeeld, een nieuw tehuis in het Elseviercon-
cern.34  Ze zijn inmiddels vrijwel uit het gezicht verdwenen. Wie nazoekt of ze 
nog ergens te krijgen zijn, komt terecht bij uitgeverij Het Spectrum, die destijds 
de befaamde Prisma-serie opzette.35  In de productenlijst van deze uitgeverij 
blijven ze thans ongenoemd, en de uitgeverij, die de Kramers-serie in 2001 van 
Elsevier overnam, meldt dat er nog enkele Kramers-woordenboeken in omloop 
zijn, maar dat deze niet meer worden geactualiseerd.36   

Net zoals Van Dale lexicografie heeft ook het Spectrum inmiddels een geva-
rieerd fonds ontwikkeld. Daarin worden onder de naam Prisma woordenboeken 
van verschillende aard en grootte vervaardigd. Deze twee uitgeverijen domineren 
thans de markt van de vertaalwoordenboeken. Bij beide uitgeverijen is ernaar 
gestreefd ze door het opnemen van illustraties en kaderrubrieken aantrekkelijker 
te maken dan hun nu wat ouderwets aandoende voorgangers. In toenemende 
mate wordt ook niet langer de naam van een individuele bewerker aan de onder-
delen van het woordenboekenassortiment verbonden.  

 

                                                             
33 Gegevens zoals op 10 oktober 2009 aangetroffen op www.vandale.nl. 
34 Gijsbert van Kooten, hoofd van de lexicografische staf van Kramers’ Woordenboeken, 
deelde mee dat het bij Elsevier terechtkwam bij de overname van het Edicom-concern 
(Kramers’ Frans-Nederlands, 37ste druk, 1982, p. VIII).  
35 Zie hierover Sanders (1993b). 
36 Mededeling uitgeverij Het Spectrum per e-mail 26 juni 2009.  





  

 

 
 
 
 
2. De lexicografische activiteiten van de familie Calisch∗ 
 
2.1. Inleiding 
 
In het Nederlandse woordenboeklandschap van de negentiende eeuw komt 
men, met verschillende voorletters, verscheidene malen de auteursnaam Calisch 
tegen. Het nu nog bekendste werk van de neven en zwagers Isaac Marcus en 
Nathan Salomon Calisch is vermoedelijk het Nieuw Woordenboek der Nederlandsche 
Taal (1864). Het wordt nogal eens genoemd, omdat het in de bewerking van de 
Sluise schoolmeester Johan Hendrik van Dale vervolgens onder diens naam 
triomfen zou vieren. Maar daarnaast brachten de Calischen nog een flink aantal 
andere woordenboeken op de markt, welke in hun tijd een veel groter debiet 
hadden en toen ook verschillende edities beleefden.  

Wie zich voor nader onderzoek in het Pica-bestand oriënteert, treft een ver-
warrende hoeveelheid titels aan. De insider herkent daarin het nodige dorre hout. 
Hetzelfde werk blijkt soms onder verschillende titel te zijn geregistreerd of met 
verschillend ingeschat publicatiejaar. Dat is op zich niet verwonderlijk, want, 
net als de Nationale Centrale Catalogus (NCC), is het Pica-bestand in wezen 
een ongeredigeerde collage van de gegevens zoals die eens in allerlei plaatselijke 
bibliotheken werden opgesteld. 

Zinvolle redactie behoorde wel tot de doelstelling van de Bibliography of Dutch 
Dictionaries (1995) van Frans Claes en Peter Bakema. Inderdaad is daar gepoogd 
samenhang in de verschillende publicaties aan te brengen, maar de daar aanwe-
zige data behoeven niettemin hier en daar aanvulling en correctie. 

Dit artikel bedoelt orde te scheppen in een soms nogal ingewikkelde materie, 
en een beeld te schetsen van de inhoud van de verschillende werken die uit het 
Calisch-scriptorium de wereld in gingen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan 
de interne ontwikkelingen binnen die producten. Slechts sporadisch wordt iets 
meegedeeld over het gebruik dat zij maakten van door hen genoemde bronnen. 
Een vollediger onderzoek in deze materie viel buiten het door mij gestelde kader.  

Grondslag voor dit artikel waren allereerst de 25 woordenboekdelen en 
deeltjes die ik zelf in de loop der jaren antiquarisch heb kunnen verzamelen. 

                                                             
∗ Ik dank Jaap Engelsman en Johan Gerritsen voor het beschikbaar stellen van bepaalde 
woordenboekedities en Rob Tempelaars voor het verlenen van enkele hand- en span-
diensten. In deze herpublicatie heb ik naar aanleiding van recent commentaar van Johan 
Gerritsen nog enkele noodzakelijke wijzigingen aangebracht. 
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Gaten in die collectie konden ten dele worden opgevuld door bezoek aan een 
aantal universiteitsbibliotheken. Informatie over verschijning van de werken en 
soms wisseling van uitgever werd, waar mogelijk, geverifieerd in Brinkman’s Ca-
talogus en het Nieuwsblad voor den Boekhandel.1 Ook konden in de UBA en UBL 
enkele brieven worden geconsulteerd die de auteurs aan een bepaalde uitgever 
hadden gericht.  

Potentieel waardevolle bronnen zijn verder de mappen met uitgeversbeschei-
den, bijeengebracht in de bibliotheek van de Koninklijke Vereniging van het 
Boekenvak (KVB), thans geïncorporeerd in de Biliotheek van de Universiteit 
van Amsterdam (UBA). Of daarin iets belangrijks aanwezig is, hangt sterk af 
van het toeval. A.C. Kruseman (1818-1894) beklaagde zich destijds al over de 

‘opruimings- en verdelgingswoede’ in uitgeversland: ‘Niet genoeg is het te 
bejammeren, dat de papiermolen zoo wreedaardig pleegt te vermalen wat voor 
een napluizer goud waard is’, zo merkte hij terecht op.2  

Gebruik van de beschikbare bronnen maakte het niettemin mogelijk een vrij 
stevig overzicht van de Calisch-produkten op te stellen, waarin mogelijk te zij-
ner tijd nog een enkel detail kan worden ingevuld. 

Bij de behandeling van de woordenboeken is een indeling naar onderwerp 
aangehouden. Allereerst aan de orde komt het aanvankelijk anonieme Viertalig 
Woordenboek, waaraan al spoedig de naam Calisch werd verbonden. Vervolgens 
passeren per taal apart de woordenboeken voor Duits, Frans, Nederlands en 
Engels de revue. Opvallend is dat de Calischen woordenboeken samenstelden 
voor elk van de drie vreemde talen waarmee de Nederlander in de eerste plaats 
te maken kreeg. Zij waren in de negentiende eeuw niet de enige lexicografen die 
zich daartoe capabel achtten. D. Bomhoff (1792-1860) was hen al voorgegaan 
en ook Jacob Kramers Jz. (1802-1869) verzorgde woordenboeken in alle drie 
talen.3 In dezelfde traditie stond ook Servaas de Bruin (1821-1901).4 Een laatste 

                                                             
1 Ook bij het huidige onderzoek werden deze bronnen meermalen tevergeefs geconsulteerd. 
Brinkman vermeldt niet altijd de verschijning van een nieuwe editie, of zelfs van een geheel 
nieuwe publicatie. Het Nieuwsblad was afhankelijk van wat uitgevers als gegevens aanlever-
den. Of dezen al dan niet een nieuwe publicatie, of de verschijning van afleveringen daar-
van, in dit orgaan bekend maakten, lijkt mede van het toeval afhankelijk. Ze gaven er vaak 
de voorkeur aan boekhandelaren te informeren via circulaires. Het koperspubliek kon recht-
streeks worden aangesproken via advertenties in de dagbladen. Vgl. meer concreet enkele 
geconstateerde tekortkomingen van Brinkman en Nieuwsblad op dit gebied in Posthumus, 
‘Van Jaeger naar Kramers’, deze uitgave, 3.5.3 en 3.5.4. 
2 Voorwoord (November 1886) tot zijn Bouwstoffen voor een Geschiedenis van den Nederlandschen 
Boekhandel, gedurende de halve eeuw 1830-1880 (1886-87). 
3 In Kramers’ geval waren het, naast zijn grote woordenboek Frans, slechts zakwoorden-
boeken. Zie over hem Sanders (1992a) en Posthumus (1993a), deze uitgave, hoofdstuk 3..  
4 Het werk van deze ietwat rebelse figuur, die ook nog andere naslagwerken op zijn naam had, 
verdient nadere studie. Hetzelfde geldt voor de lexicografische activiteiten van Bomhoff. 
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opvallende generalist in dit rijtje was F.P.H. Prick van Wely (1867-1926).5 Na 
hem beperken woordenboekauteurs zich normaliter tot één vreemde taal. 

De behandeling per onderwerp doorbreekt noodgedwongen de chronolo-
gische volgorde waarin de verschillende edities van de werken verschenen. 
Deze is wel aangehouden in de bibliografie aan het eind van dit artikel, waarin 
zodoende kan worden nagegaan hoe de Calischen hun tijd over de verschil-
lende projecten verdeelden. 
 
 
2.2. De auteurs 
 
Voorafgaand aan de inhoudelijke beschrijving van de woordenboeken moet iets 
worden meegedeeld over de auteurs, alleen al om enig inzicht te geven uit welke 
voedingsbodem dit werk ontsprong. De twee vervaardigers van deze werken, 
Isaac Marcus Calisch en Nathan Salomon Calisch waren kleinzoons van een stam-
vader, Isaac Marcus Calisch (1743-1819), die zich in 1776 vanuit Polen in ons 
land had gevestigd.6  

Van beide auteurs, Isaac Marcus zowel als Nathan Salomon, is het nodige 
bekend, zowel uit de aan hen gewijde artikelen in naslagwerken als uit overlij-
densartikelen in de kranten.7 Woonachtig in Amsterdam, genoten ze waarde-
ring als eerzame en gerespecteerde leden van de samenleving. Ze speelden ook 
een actieve rol in het joodse maatschappelijke leven. Isaac Marcus Calisch 
(1808-1884) bekwaamde zich als onderwijzer en werd hoofd van een goed 
bekend staande joodse school, die hij zelf in maart 1834 was begonnen. Zijn 
status als talenkenner werd bevestigd door zijn benoeming in augustus 1837 tot 
beëdigd translateur voor de Franse, Duitse en Engelse taal. Aan zijn ambities 
gaf hij kort daarna nog verder gestalte door op zondagavonden thuis college te 
                                                             
5 Begonnen met een Viertalig aanvullend hulpwoordenboek (derde druk, 1910) drukte hij later bij 
uitgever G.B. van Goor zijn stempel op Kramers’ woordenboeken Engels en Frans. Eerder 
was hij ook in de running geweest om Kramers’ Duits over te nemen. Zie Posthumus (2003b; 
deze uitgave, hoofdstuk 6) over zijn werk voor Van Goor, en meer algemeen over hem, 
Posthumus (1998, 2003a; deze uitgave, hoofdstuk 4 en 5).  
6 Het in het Centraal Bureau voor Genealogie raadpleegbare ‘Tabellarisch overzicht van het 
geslacht Calisch’ (Haarlem, 1996) laat zien dat alleen de eerste naam op het geboortebewijs 
staat. De tweede is een patronymicum, zij het, anders dan in het Fries, zonder morfologi-
sche uitgang (vgl. Pieter Jelles Troelstra e.d.). De namen zijn dus te interpreteren als Isaac, 
zoon van Marcus, Nathan zoon van Salomon. De tweede voorletter vormt niettemin een 
vast onderdeel van de naam. 
7 Zie vooral het Biographisch Woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterkunde (tweede 
druk, 1888, van de hand van J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden) en ook bijvoorbeeld 
Vivat’s Geïllustreerde Encyclopedie (II, 1902) en het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (I, 
1911). Een verzameling krantenadvertenties en enkele krantenknipsels zijn in te zien in het 
Centraal Bureau voor Genealogie.  
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geven in de Franse en Nederlandse taal- en letterkunde voor degenen die na het 
verlaten van de school zich op die gebieden verder wilden bekwamen. In de 
joodse gemeenschap was hij de ‘toonaangevende kracht’8 van het letterlievend 
genootschap ‘Tot Nut en Beschaving’. Naast de woordenboeken waaraan zijn 
naam verbonden is, bezorgde hij ook vertalingen van Franse literatuur, waar-
onder die van Victor Hugo’s Les Misérables. 

De iets jongere Nathan Salomon (1819-1891) was aanvankelijk onderwijzer, 
maar begaf zich vervolgens in de journalistiek. Van 1844 tot 1883, het jaar waarin 
dat blad ophield te bestaan, was hij verbonden aan de Amsterdamsche Courant. Ver-
volgens werkte hij voor het Algemeen Handelsblad. Daarnaast was hij secretaris van 
het Beurscomité. In de joodse gemeenschap vervulde hij de functie van secretaris 
van het Nederlands Israëlitisch armbestuur. In het verlengde daarvan publiceerde 
hij een algemeen overzicht met de titel Liefdadigheid in Amsterdam (1851).9 Ook hij 
vertaalde naast zijn lexicografische bezigheden Frans literair werk.  

Over hun familierelatie werd aanzienlijke verwarring gesticht doordat ze in het 
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (I, 541-542) ‘broeders’ werden genoemd. 
Dat de verhouding anders lag, bleek uit een passage in het voorwoord van de vijf-
de druk (1887) van de Nouveau Dictionnaire Français-Hollandais et Hollandais-Français. 
Daarin memoreerde Nathan Salomon het heengaan van zijn ‘diep betreurde be-
huwdbroeder en vriend’ (d.w.z. de in 1884 gestorven Isaac Marcus), samen met 
wie hij de vierde druk (1874) had bewerkt. Nader onderzoek wees uit dat hij in 
maart 1846 op 26-jarige leeftijd was gehuwd met de 35-jarige Marianne Calisch, 
een zuster van Isaac Marcus.10  

Het vervaardigen van woordenboeken vloeide bij Isaac Marcus duidelijk 
voort uit zijn taak als schoolleider en opvoeder. Nathan Salomon, die als onder-
wijzer werkzaam was geweest voor zijn overstap naar de journalistiek, sloot 
zich daar met zijn uitgebreide talenkennis bij aan. Maar het was onmiskenbaar 
Isaac Marcus die in de ontwikkeling van bepaalde woordenboeken de hoofdrol 

                                                             
8 Aldus het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (I: 541), waar trouwens zijn geboorte-
jaar abusievelijk als 1806 staat aangegeven. 
9 De ondertitel van dit goed leesbare, in vele bibliotheken bewaarde werk luidde: ‘Overzigt 
van al hetgeen er in Amsterdam wordt verrigt ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en 
godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen’. Met een voor-
woord van 31 dec. 1851 verscheen het bij M. Schooneveld en Zoon, Amsterdam. 
10 Zie hierover Posthumus (1993b). De verwarring in het NNBW werd mede in de hand 
gewerkt doordat de bruid van Nathan Salomon staat vermeld als Marianne Calires. De 
familierelatie is inmiddels ook geboekstaafd in bovengenoemd ‘Tabellarisch overzicht van 
het geslacht Calisch’. De inhoud van genoemde artikelen in het NNBW leek aanvankelijk 
extra betrouwbaar omdat deze volgens de signatuur zou zijn aangeleverd door Salomon 
Martinus Nathan Calisch (1847-1916), de zoon, zo blijkt uit het genealogisch overzicht, van 
Nathan Salomon. Hij had natuurlijk niet de eindredactie van genoemde artikelen, maar sloot 
de term ‘broeder’ misschien ook ‘behuwdbroeder’ in? 
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speelde. Zo zag hij dat zelf  kennelijk ook, want hij noemt Nathan Salomon 
ergens ‘sedert jaren mijn corrector en enkele malen mijn medewerker’.11  Die 
uitspraak doet mijns inziens het werk van Nathan Salomon te kort. Hoewel ze 
niet zelden samenwerkten, traden beiden ook zelfstandig op.12   

Minder bekend is dat de twee zwagers, die ook elkaars neven waren, bij het 
samenstellen van woordenboeken binnen de familie een voorganger hadden in 
Marcus Isaac (1778-1842), de vader van Isaac Marcus.13  

Ze maakten dit bij wijze van terugblik bekend in voorwoorden van bepaalde 
woordenboekedities. In de derde druk (1854) van de Nouveau Dictionnaire Fran-
çais-Hollandais et Hollandais-Français laat bewerker Isaac Marcus weten, dat hij 
hier het werk van zijn vader voortzet. Diens naam staat als M.J. Calisch inder-
daad onder het voorwoord van de voorafgaande tweede druk (1841).14  Door 
een ongelukkig toeval ontbrak zijn naam aanvankelijk in de daarvoor bestemde 
bibliografische repertoria. De tweede druk van het woordenboek stond welis-
waar op een tweetal plaatsen gesignaleerd, maar in één geval met foutief  vermelde 
auteur, en elders zonder auteursnaam.15  Marcus Isaac bleek verder nog betrok-
ken bij het hieronder te bespreken Viertalig Woordenboek.  

 
 

2.3. De woordenboeken 
 
2.3.1. Het Viertalig Woordenboek  
 

Dit ambitieuze werk kwam in 1848 op de markt zonder vermelding van au-
teursnamen. Al vrij spoedig werd echter de naam Calisch eraan verbonden. 
Ook al werd niet bekend gemaakt welke personen het hadden vervaardigd, we 
weten wel het nodige van de ontstaansgeschiedenis.  
                                                             
11 Brief 14 augustus 1862 aan uitgever G.T.N. Suringar. 
12 De bewering in Frederiks en Van den Branden: ‘Alle woordenboeken door I.M. Calisch 
samengesteld, zijn onder medewerking [van N.S. Calisch] tot stand gekomen’ (s.v. Calisch, 
Nathan Salomon) is onjuist.  
13 Zie hierover Posthumus (1993b). 
14 Dat hier de voorletters M.J. worden gebruikt in plaats van M.I. vraagt in de hedendaagse 
wereld om verklaring. Het is bekend dat in vorige eeuwen de letters i en j (net als trouwens u 
en v) als varianten van elkaar werden beschouwd. In het huidige geval, waar we met 
kapitalen te maken hebben, werd de letter I mogelijk om louter decoratieve redenen door de 
J vervangen. Zie hierover Posthumus (1993c). 
15 Brinkman’s Catalogus (deel 1833-1849) stelt deze abusievelijk op naam van Isaac Marcus; 
het enige in onze bibliotheken traceerbare exemplaar staat bij de Universiteit van Amster-
dam geregistreerd zonder auteursnaam, en die ontbreekt ook in de aankondiging van dit 
werk door uitgever Gebroeders van Cleef in het Nieuwsblad voor den Boekhandel (9 sept. 1841). 
(Het was mij en kennelijk ook anderen destijds echter ontgaan dat de juiste informatie in 
dezen wel staat afgedrukt in het artikel over Isaac Marcus in Frederiks en Van den Branden 
(1888)). De omissie is inmiddels rechtgezet in Claes/Bakema (1995).  
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Uitgever Koenraad Fuhri (1814-1858)  
 

In zijn overzicht van de negentiende-eeuwse boekhandel wijdt A.C. Kruseman 
in de rubriek ‘Persoonlijke Waardeering’ (Bouwstoffen, I: 783-803) een uitgebreide 
beschouwing aan deze controversiële boekhandelaar en uitgever. Het is de 
moeite waard de beginalinea’s hier te citeren:  
 

Koenraad Fuhri’s boekverkoopersloopbaan telt maar achttien jaren. Neemt men er 
de drie eerste onbeteekenende jaren af, dan krimpt het eigenlijke getal tot vijftien in. 
Een betrekkelijk heel kleine tijdsruimte. Fuhri is in den handel niet gelukkig geweest. 
Hij heeft er alles in verspeeld en heeft met minder dan niets het land moeten ver-
laten. Niemand heeft zooveel aanstoot moeten lijden als hij en, wat erger is, er zooveel 
aanleiding toe gegeven. Er is een tijd geweest, dat boekverkoopers, zelfs zij die hij 
onder zijn vrienden telde, dat heele stedelijke boekverkooperskringen, dat, men zou 
kunnen zeggen allen tegen zijn manier van doen openlijk opkwamen. Ook was Fuh-
ri niet wat men noemt een toeschietelijk mensch, iemand die door zijn voorkomen 
innam. Integendeel, hij was stil, in zich zelf  gekeerd, kortaf, stug. Ten overvloede, bij 
zijn uitwijken is menigeen aanzienlijk aan hem te kort gekomen, en dat wel bitter te-
leurstellend. 

En in weerwil van dat alles wordt Fuhri’s naam niet dan met eerbied genoemd. 
Zijn tijdgenooten zagen tegen hem op, en het jonger geslacht spreekt van den 
“grooten” Fuhri. Waar zijn beeld voor de herinnering verrijst, zijn alle grieven 
vergeten, verdreven door waardeering en bewondering.  

 
En, als voorlopige samenvatting: 
 

Fuhri is een zeer merkwaardig man geweest. Hij heeft onzen boekhandel niet al-
leen gedeeltelijk hervormd en op nieuwe paden geleid, hij heeft meer gedaan: hij 
heeft over dien handel een geest van leven uitgestort, er is van hem een kracht 
uitgegaan, die nawerkt.16  

 
Het is maar al te duidelijk dat hij bij zijn grote ondernemingslust zijn zaken 
onvoldoende onder controle had. Dit leidde ertoe dat in januari 1856 zijn faillisse-
ment werd uitgesproken. Eind 1855 had hij al de wijk genomen naar Amerika, 
waar hij zich in New Orleans opnieuw als boekhandelaar vestigde. Hij bouwde 
daar een nieuw bestaan op, maar bezweek op 23 augustus 1858, nog maar 44 
jaar oud, aan de gele koorts.17  
 
 
 
                                                             
16 A.C. Kruseman, Bouwstoffen, I: 789. Misschien zegt het iets dat de latere vooraanstaande 
uitgevers D.A. Thieme (1830-1879) en A.W. Sijthoff (1829-1913) bij hem in de leer waren 
geweest. 
17 Het in zeer lovende termen gestelde in memoriam waarin Fuhri’s overlijden in The Daily 
Picayune werd bekend gemaakt, wordt geciteerd in Krusemans artikel (Bouwstoffen, I: 801). 
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Aankondiging (1840) en verschijning van het woordenboek (1848) 
 
Een van de visionaire ondernemingen die moet hebben bijgedragen aan Fuh-
ri’s deconfiture, was de opzet en verwezenlijking van een ambitieus viertalig 
woordenboek. Dit project wordt op 19 november 1840 in het Nieuwsblad voor 
den Boekhandel uitvoerig onder de aandacht gebracht. Het betrof:  
 

Een NIEUW VOLLEDIG WOORDENBOEK DER NEDERDUITSCHE, FRANSCHE, ENGEL-
SCHE EN HOOGDUITSCHE TALEN, naar de nieuwste bronnen bewerkt, door eene 
Vereeniging van Taalkundigen, onder toezigt van Mr G. Dorn Seiffen, Rector aan 
de Latijnsche school te Utrecht, Ridder der orde van den Nederlandschen leeuw, 
enz.18  

 
Het wordt als volgt aangeprezen:  
 

Zoo ooit eene onderneeming eene ongewone belangstelling van de zijde des Boek-
handels, zoo wel als van die des Publieks verdiende, dan is het gewis deze. De 
Ondergeteekende wil daartoe niet verwijzen naar de zamenstelling der REDACTIE, 
noch naar de wijze van UITVOERING, waardoor hij veler bijval hoopt te zullen 
verwerven, maar kan echter niet nalaten te dezer plaatse den Boekhandel te doen 
opmerken, dat dit woordenboek EEN DER COURANTSTE ARTIKELEN mag ge-
noemd worden, welke in den Boekhandel slechts kunnen voorkomen. Iedereen 
van welken rang en stand in de maatschappij ontbeert hetzelve en heeft hetzelve 
noodig, te meer dusdanige POLYGLOTTE tot heden DE EERSTE IS, die in ons 
Vaderland het licht ziet, en dezelve voor haren bezitter DE PLAATS VAN ZES 

WOORDENBOEKEN VERVANGEN ZAL.19 
 
Hij vertrouwt dat de Heren boekhandelaren voor deze onderneming bijzonder 
hun best zullen doen en heeft nog 1500 prospectussen beschikbaar, die zij on-
der hun klandizie kunnen verdelen. Er is een aanzienlijk debiet vereist om de 
grote uitgaven van deze onderneming enigermate te dekken. En hoewel hij 
‘iedere opgaaf, hoe gering ook, met dankbaarheid zal aannemen, zoo is het dus 
hier eigenlijk niet om Een of Twee exemplaren, MAAR OM GETALLEN TE DOEN’. 
Hij sluit dan als volgt af:  
 

De ondergeteekende derhalve zijne Confraters oproepende, om zooveel in hun 
vermogen is deze nationale en kostbare onderneming te helpen bevorderen; en 

                                                             
18 Gerardus Dorn Seiffen (1774-1858), zijn naam wordt in Brinkman’s Catalogus samenge-
trokken tot Dornseiffen, heeft verschillende publicaties op het gebied van de klassieke talen 
en de geschiedkunde op zijn naam, zowel in algemene zin als gericht op schoolgebruik. 
19 Dat wil zeggen drie vanuit het Nederlands naar de vreemde talen toe, en drie vanuit die 
talen naar het Nederlands.  
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van hunne belangstellende werkzaamheid, ten dien aanzien, alles goeds verwach-
tende, heeft de eer zich met achting te noemen: 
 Hunlieder Dienstw. Dienaar,  

 K. FUHRI 
 
Het boven genoemde prospectus, gedateerd 15 november 1840, benadrukt 
nogmaals het belang van de kennis van de Engelse, Franse en Duitse talen. 
Deze zal het mogelijk maken dat Nederlanders werken uit de vreemde taal in 
het origineel kunnen lezen, en niet hoeven te wachten ‘op de veeltijds gebrek-
kige overplanting [daarvan] op onzen bodem’. Met de kennis van die talen is 
ook een meer algemeen belang gediend: ‘Wij Nederlanders zijn ten naauwste 
met West-Europa verbonden en moeten, terwijl bijna met den dag het verkeer 
met de naburige staten toeneemt, trachten door de kennis hunner talen, onze 
stoffelijke en zedelijke belangen te bevorderen’.  

Fuhri zet door en kan in een schrijven, gedateerd ’s-Gravenhage 1848, 
tevreden over ‘den ongemeenen bijval die het plan van dit Viertalig Woordenboek 
overal ontmoet heeft’, aan de boekhandel het volgende melden: 
 

Na een’ onvermoeiden en onverpoosden arbeid van ZES JAREN, mag ik het genoe-
gen smaken UEd. thans aan te kondigen dat het NIEUW WOORDENBOEK VAN 
VIER TALEN bijna geheel gereed is. Het werk telt 2300 bladzijden, waarvan ieder 
nagenoeg 9000 letters telt; de uitgave van het Woordenboek is mij op f. 30.000 
komen te staan.20 

 
Het ambitieuze werk, dat dus pas in 1848, acht jaar na de eerste aankondiging, 
op de markt verscheen, kende vier verschillende afdelingen, elk met één van de 
vier talen als ingang. Bij ieder trefwoord volgde dan het equivalent, of  vertaal-
woord, in de overige drie talen. Brinkman’s Catalogus geeft de titel als Nieuw 
Volledig Woordenboek der Nederduitsche, Fransche, Engelsche en Hoogduitsche Talen, 
vermeldt als publicatiejaar 1847 en als verschijningsvorm 4 afdelingen in 1 
band.21  Een uitvoering met 2300 pagina’s in één band is echter moeilijk han-
teerbaar, en het zal niet verbazen dat er exemplaren zijn gevonden, waarin de 
vier delen apart zijn gebonden, of  twee bij twee.22   
                                                             
20 Dit is inderdaad een kolossaal bedrag, gelijk te stellen aan ongeveer 600.000 gulden in 
hedendaags geld. Kruseman (Bouwstoffen, I: 174) geeft nog de volgende beschrijving: ‘een 
oorspronkelijk plan van den uitgever, waarvoor hij een geheel nieuwe non-pareil letter deed 
gieten. Er moesten 9000 letters op één bladzij staan, zevenmaal zoo veel als op een gewoon 
gr. 8°, terwijl elk vel van 16 pag. slechts tegen 14 cts. berekend werd’. 
21 Mochten er alsnog exemplaren opduiken met het jaartal 1847 op de titelpagina, dan zijn 
ze geantedateerd. In dit artikel wordt 1848 als publicatiejaar aangehouden.  
22 Een vierdelige uitgave is aanwezig in de KB. Tweedelige uitgaven zijn op meer plaatsen 
aanwezig. Mijn eigen exemplaar, enigszins aangeknaagd door de tand des tijds, heeft niette-
min een titelpagina behouden met de expliciete aanduiding ‘In twee delen. Deel II. 3e Afd. 
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De afdelingen dragen de volgende titels: 
 
afd. 1: Nouveau Dictionnaire Français-Hollandais-Allemand-Anglais (pp. 1-396),  
afd. 2: Neues Deutsch-Holländisch-Französisch-Englisches Wörterbuch (pp. 403-903),  
afd. 3: A New English-Dutch-German-French Dictionary (pp. 911-1662),  
afd. 4: Nieuw Nederduitsch-Fransch-Hoogduitsch-Engelsch Woordenboek (pp. 1669-2311).  
 
Opvallend is het verschil in omvang: het deel met Frans als ingang telde ca. 
400 pagina’s, dat met Duits als eerste taal 500 pagina’s, het deel met Engelse in-
gangswoorden niet minder dan 750 pp., en ten slotte het deel dat Nederlanders 
aan hun vertaalequivalenten moest helpen circa 650 pp. 

In de woordartikelen is een vaste taalvolgorde aangehouden. In de delen waar-
in deze talen niet als ingang fungeren, komt het Nederlands steeds op plaats 
twee, Duits op plaats drie en Engels op plaats vier. Alleen het Frans heeft geen 
vaste stee en krijgt achtereenvolgens plaats 1, 3, 4 en 2 toebedeeld. 

Het verschil in omvang van de delen hangt samen met het verschil in aantal 
trefwoorden dat voor elke van de talen als ingang werd gekozen. En dat zal er-
mee te maken hebben gehad welke bestaande woordenboeken, meer beknopte 
of  meer uitgebreide, als basis voor de nieuwe onderneming werden gebruikt. 
Welke werken als bronnen dienden, wordt echter nergens vermeld. Het gebrek 
aan symmetrie tussen de delen betekent ook dat er in de omvangrijkere delen 
vertaalequivalenten worden gegeven die niet als ingang in een ander deel voor-
komen. In de latere Nederlandse tweetalige woordenboeken was dit vaak een punt 
van kritiek. Pas door het gebruik van de computer, waarmee omkeertechnieken 
mogelijk werden, kon worden gezorgd dat wat in het ene deel als vertaalequi-
valent werd opgevoerd, ook in het ander deel als trefwoord voorkwam.23   

Welke personen Fuhri aanzocht en bereid vond om de onderdelen van dit 
magnum opus te verzorgen, is in het duister gebleven. Namen werden nergens 
genoemd. De auteurs werden als collectief  opgevoerd, in de verschillende afde-
lingen successievelijk aangeduid als ‘Une Société des Gens de Lettres’, ‘Eine 
Gesellschaft Sprachgelehrten’, ‘A Society of  Learned Men’ en ‘Eene Veree-
niging van Taalkundigen’. Na enige tijd werd toch de naam Calisch aan de 
                                                                                                                                               
Engelsch, Nederduitsch, Hoogduitsch en Fransch. 4e Afd. Nederduitsch, Fransch, Hoog-
duitsch en Engelsch’. Als jaartal wordt 1848 vermeld. Men bedenke dat ook bij andere 
woordenboeken de klant nog tot in de twintigste eeuw de keuze werd gelaten van levering in 
één of meer banden.  
23 Iemand die er voortdurend op hamerde dat beide delen van een vertaalwoordenboek op 
deze manier op elkaar afgestemd dienden te worden, was F.P.H. Prick van Wely (1867-1926). 
Zie Posthumus (2003a; deze uitgave, hoofdstuk 5) voor zijn polemiek met C.R.C. Hercken-
rath over de feilen van diens woordenboek Frans in dit opzicht. Spiegeling van de beide 
helften van een woordenboek met behulp van de computer werd voor het eerst op grote 
schaal toegepast bij de productie van de Grote Van Dale-vertaalwoordenboeken in de jaren 
tachtig.  
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onderneming verbonden. Als Kruseman (1886, I: 174) het viertalig woorden-
boek noemt in de lijst van publicaties over de jaren 1840-1849, noteert hij 
daarbij ‘door Calisch’, en de door een vroegere eigenaar aangebrachte rugetiket-
ten van mijn eigen tweedelig exemplaar dragen de tekst ‘Calisch Woordenboek 
in Vier Talen. I’, resp. ‘II.’.  

Mogelijk zijn dit toeschrijvingen achteraf, in de hand gewerkt doordat in 
volgende edities de naam Calisch inderdaad op de titelpagina verscheen. Dat 
gebeurde al in 1854 toen N.S. Calisch werd opgevoerd als de bewerker van de 
tweede druk. Jaren later lichtten de zwagers I.M. en N.S. in het voorwoord van 
de derde druk (1882) alsnog een tipje van de sluier op door te onthullen dat 
(schoon)vader Marcus Isaac destijds een van de samenstellers was geweest, en 
dat Nathan Salomon onder diens leiding mee had gewerkt bij de correctie.24  
Maar wie de anderen waren die hun steentje hadden bijgedragen, blijft voorlopig 
nog een mysterie.  

Dat een dergelijk belangrijk woordenboek zonder auteursnaam verscheen, 
lijkt achteraf  tamelijk vreemd.25  Was Fuhri misschien bang dat het noemen 
van vooralsnog onbekende auteurs het vertrouwen in zijn onderneming zou 
schaden? Alleen toezichthouder Dorn Seiffen – maar wat deed hij nu precies? 
– had kennelijk voldoende gewicht om als uithangbord te mogen dienen. Toen 
de Calischen echter een zekere faam hadden verworven, werd hun naam maar 
al te graag aan verdere uitgaven van het werk verbonden. 
 
Wat was nu eigenlijk het nut van deze megalomane onderneming? Voor wie 
was deze bestemd, wie had er wat aan? Voor de Nederlander was het mis-
schien wel handig een woordenboek (in casu deel vier) te bezitten dat na elke 
Nederlandse ingang achtereenvolgens de equivalenten in het Frans, Duits en 
Engels vermeldde. In de andere drie delen kon hij de Nederlandse vertaling 
van een woord in een van de vreemde talen vinden, waarbij als extraatje ook 
de equivalenten in de overige twee talen werden meegeleverd, informatie waar-
naar hij op dat moment waarschijnlijk niet op zoek was. Die delen leken wel-
beschouwd eigenlijk vooral geschikt voor native speakers van respectievelijk 
het Frans, het Duits en het Engels. 

                                                             
24 Een vlugge vergelijking duidt erop dat Marcus Isaacs Nouveau Dictionnaire Français-Hollan-
dais (2e druk, 1841) de ingangen had geleverd voor het qua omvang nogal bescheiden deel 
met Frans als eerste taal.  
25 Toch zijn er wel meer gevallen van naamloze lexicografische producten. Zo verscheen in 
1864 bij Noorduijn te Gorinchem nog een tweedelig Engels en Nederlands woordenboek 
‘volgens de beste bronnen bewerkt door eenige taalkundigen’. Zie ook de vele naamloze 
exemplaren, oud en meer recent, in Claes/Bakema (1995) en denk aan de vroege lotgevallen 
van het woordenboek Frans van vader Marcus Isaac, wiens naam als auteur ook aanvan-
kelijk niet genoemd werd. 
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Het lijkt er inderdaad op dat Fuhri dit buitenlands gebruik ook in gedachte 
had, want blijkens de gegevens op de titelpagina bracht hij het werk tegelijker-
tijd onder bij een aantal buitenlandse uitgevers en boekverkopers. Men vindt 
hun namen, met plaats van vestiging, op de titelpagina vermeld als London, 
Dulau en Comp. – Coblenz, Essen en Rotterdam, Baedeker – Paris, Stassin en 
Xavier – Brussel, Périchon. Geen van alle, lijkt het, huizen van zodanige faam, 
dat ze het werk in het buitenland aan een flinke omzet konden helpen. Aange-
troffen exemplaren met jaartal 1849 en als uitgever Meline, Cans et Compagnie, 
Bruxelles, met op de titelpagina genoemde nevenvestigingen in Livourne 
(Même Maison) en Leipzig (J.P. Meline), bewijzen dat in elk geval deze Belgi-
sche uitgever mogelijkheden zag om het werk ook in het buitenland aan de 
man te brengen.26  
 
2.3.1.2. De tweede druk (1854-1855) 
 
Kennelijk om beter uit de kosten te komen bracht Fuhri, nu alleen voor Neder-
land, onder iets gewijzigde titel – de aanduiding ‘volledig’ was verwijderd – een 
tweede druk uit, die op andere leest was geschoeid. De titelpagina luidde nu: 
Nieuw Woordenboek der Nederduitsche, Fransche, Hoogduitsche en Engelsche talen. 
Tweede Uitgave. Vermeerderd en verbeterd door N.S. Calisch. Te ’s Graven-
hage, bij K. Fuhri. 1854. 

Nathan Salomon Calisch geeft in een bijzonder informatief  voorwoord de 
volgende toelichting:  
 

VOORBERIGT 
 

Het Woordenboek dat hier het publiek wordt aangeboden, is een herdruk van het 
vierde of laatste gedeelte van het Woordenboek in vier talen, dat voor enige jaren bij 
uitgever dezes is in het licht verschenen.  
De groote aftrek dien genoemd werk mogt ten deel vallen, deed al spoedig de 
behoefte ontstaan aan eene tweede uitgave, en aangezien die behoefte zich sterker 
deed gevoelen aan dat deel, dat door zijne zamenstelling meer geschikt is ten brui-
ke van den landgenoot, besloot de uitgever, vooreerst het hollandsche gedeelte, 
waarin namelijk de hoofdwoorden der artikelen hollandsch zijn, het licht te doen 
zien. De ondergeteekende, vroeger behoord hebbende tot de redaktie van den 
dictionnaire polyglotte, nam, op verzoek des uitgevers, de bezorging van dezen her-
druk op zich. Het werk, zoo als het thans is gewijzigd, is een op zich zelf  staand 
woordenboek, en ten einde het beter beantwoorde aan het met de nieuwe uitgave 
beoogde doel, zijn de aanwijzing der rededeelen, de verkortingen enz. alle in het 
nederduitsch overgebragt. 

                                                             
26 In deze editie, die berust op het INL, zijn de plaatsgegevens op de vier titelpagina’s aan de 
uitgangstaal aangepast. We zien daar de variatie Brussel/Bruxelles/Brussels, Livorno/Li-
vourne/Leghorn, en Dezelfde firma/Même maison/Same house. (In het Duitse deel wordt 
onder Livorno de firmanaam Meline, Cans et Compagnie herhaald.) 
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Overigens onderscheidt zich dit nieuwe Woordenboek van het vroegere, door 
eene vermeerdering van beteekenissen bij de reeds opgenomen woorden, de zoo-
veel mogelijke juiste overzetting, zonder omschrijving, in de drie talen, en eindelijk 
door eene reeks van woorden welke er zijn ingelascht. 
Op het nadrukkelijk verlangen des uitgevers, heeft de ondergeteekende zijnen 
naam op den titel doen plaatsen, hoewel hij geene andere taak dan die van herzien 
volbragt.27  
 
 

Amsterdam, 15 December 1853. N.S. Calisch.  
 

Terwijl het ‘Hollandse’ deel vier zijn als nuttig ervaren functie voortzette, onder-
gingen de andere drie viertalige delen een gevoelige amputatie. Toen hiervan 
een jaar later een tweede uitgaaf  verscheen, waren ze gereduceerd tot tweetalige 
woordenboeken, waarvoor, net als tevoren, het Frans, respectievelijk het Duits 
en het Engels de ingangen leverde, maar alleen het Nederlandse vertaalequiva-
lent volgde. Ook deze delen waren volgens de titelpagina herzien en vermeerderd 
door N.S. Calisch. Helaas is deze keer geen voorwoord aangetroffen dat uitleg 
verschaft over deze koerswijziging, een voor de Nederlandse markt eigenlijk 
niet onlogische inkorting. Exemplaren zijn aangetroffen zowel met de drie delen 
in één band verenigd, als apart gebonden. De titels van deze drie, eveneens als 
tweede uitgaaf  bestempelde delen luidden achtereenvolgens Nouveau Diction-
naire Français-Hollandais, Neues Deutsch-Holländisch Wörterbuch en A New Dictionary 
of  the English and Dutch Languages. Verschenen te ’s-Gravenhage bij K. Fuhri 
droegen ze het jaartal 1855 op de titelpagina.  

Hoewel in de nieuwe uitvoering de symmetrie tussen de oorspronkelijke 
vier delen was verbroken – we hadden nu immers één viertalig deel naast drie 
tweetalige – werden ze nog wel degelijk geacht bij elkaar te horen. Dit blijkt 
duidelijk uit een advertentie in het Nieuwsblad voor den Boekhandel van 2 oktober 
1856 (pp. 207-208), waarin de Dordtse boekverkoper P.K. Braat aan zijn 
vakbroeders meedeelt dat hij het woordenboek van Fuhri in bezit heeft gekre-
gen en het in een voordelige aanbieding kan leveren.28   

Zijn annonce, gedateerd Dordrecht, 25 Sept. 1856, verstrekt de volgende 
gegevens:  

 
Eigenaar geworden zijnde van het, in October des gepasseerden jaars, door den 
heer K. Fuhri uitgegeven NIEUW WOORDENBOEK DER NEDERDUITSCHE, FRAN-
SCHE, HOOGDUITSCHE EN ENGELSCHE TALEN. Tweede uitgave. Vermeerderd en 
verbeterd door N.S. Calisch. 2 deelen, kl. 4° form. in 2 kolommen, met een kleine 

                                                             
27 Dat in Claes/Bakema (no. 2077) alle edities van het Viertalig Woordenboek onder de auteurs-
naam Calisch, Nathan Salomon, worden opgevoerd, is derhalve onjuist. (No. 2100 lijkt een 
gedeeltelijke doublure.)  
28 Hij zal het hebben aangekocht uit de boedel van Fuhri, wiens zaken, zoals gemeld, in januari 
1856, dus binnen een jaar na verschijning van de nieuwe tweede druk, waren ontbonden. 
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duidelijke letter gedrukt en ruim 2030 pag. bevattende, ben ik te rade geworden 
dit met extra voordeel aan te bieden.  
 

De beschrijving van zijn ‘voordelige aanbieding’ maakt duidelijk in welke uit-
voering die in omloop wordt gebracht:  
 

Het 1e deel bevat: Nederduitsch-Fransch-Hoogduitsch-Engelsch. 
Het 2e deel bevat: Fransch-Nederduitsch, Hoogduitsch-Nederduitsch, Engelsch-
Nederduitsch. (Naar verkiezing bij elkander, of  ieder gedeelte afzonderlijk inge-
naaid).  
De exemplaren welke men compleet (2 deelen) neemt, ontvangt men gebonden in 
2 nette heel linnen banden, met vergulde rugtitel voor f. 7,20. 
[...] 
Ieder deel is afzonderlijk te bekomen, maar niet de onderscheidene afdeelingen 
van het tweede deel.29  

 
Braat merkt nog op ‘dat dit uitmuntend Woordenboek door ieder verkocht 
kan worden, hetzij men een groot of  een klein debiet heeft, daar het de beide 
hoofdvereischten dezes tijds – goed en goedkoop – in zich verenigt’. Hij hoopt 
dan ook op een ruime deelneming van zijn confraters. 

Het gunstig oordeel over de inhoud wordt bevestigd door een recensie in 
De Gids. Een zeer late beoordeling verscheen in deel 2 van de jaargang 1864, 
waar recensent ‘M.’ liet weten dat hij had verkozen het werk voor een ge-
fundeerd oordeel een aantal jaren aan de praktijk te toetsen.30  Het oordeel viel 
verrassend positief  uit:  
 

[Z]owel bij het lezen van vreemde auteurs als het schrijven in vreemde talen, heb 
ik het menig en menigmaal ter hand genomen en volgaarne leg ik hierbij de 
dankbare getuigenis af, dat ik het bijna nooit onvoldaan heb neêrgelegd. Het heeft 
mij trouw gediend en vaak uitnemend geholpen, zoodat ik dan ook niet aarzel, op 
grond van eene jarenlange ervaring, om het warm aan te bevelen aan allen die 
minder tevreden zijn over hun gids in vreemde talen, of  die, zoo als vroeger ik, 
den last ondervinden, om meer dan eene dictionaire ter hand te moeten nemen, 
zoodra zij [...] op een duister of hun onbekend woord stuiten. (p. 454)  

 

                                                             
29 Dat ook de drie tweetalige parten onderdeel van het geheel zijn, blijkt, omdat een extra 
voorpagina met de algemene titel ontbreekt, niet echt duidelijk uit de enkele gevonden 
exemplaren, waarin die drie delen of zijn samengebonden, of in aparte band zijn geleverd. 
30 De recensent die zich als ‘M.’ ondertekent was naar alle waarschijnlijkheid het redactielid 
Pieter Nicolaas Muller (1821-1908). Deze jongste broer van de befaamde bibliograaf en 
antiquaar Frederik Muller (1817-1881) was opgeleid voor de handel, maar gaf daarnaast blijk 
van brede maatschappelijke interesses. Hij was van 1856-1880 mederedacteur van De Gids. 
Zie verder het aan hem gewijde artikel in NNBW, deel II, kol. 961-962.  
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Ongelukkigerwijs konden deze lovende woorden uitgever Fuhri, ‘wiens val dit 
werk geweest is’, aldus ‘M.’, niet meer bereiken. Deze was immers al vele jaren 
eerder naar Amerika uitgeweken en vrij kort daarna overleden. Maar misschien, 
zo opperde de recensent, kon de nieuwe eigenaar van het werk nog voordeel 
trekken van zijn recensie.31  
 
2.3.1.3. De derde druk (1878-1882)  
 
Ondertussen was het woordenboek in bezit gekomen van het gerenommeerde 
uitgevershuis A.W. Sijthoff. 32  Toen de voorraad uitgeput raakte, zag deze uit-
gever nog genoeg nut en kwaliteit in Fuhri’s ambitieuze schepping om een 
derde editie te ontwikkelen. Daarvoor werd Nathan Salomon benaderd, een 
logische keuze, want hij was het immers die in 1854/1855 de tweede editie had 
bezorgd. In een brief  aan Sijthoff, gedateerd 2 Dec.1877, laat hij uitgebreid zijn 
gedachten gaan over de voorbereiding van een nieuwe druk.33  De vereiste her-
ziening is volgens hem moeilijk en tijdrovend. De tweede editie van Fuhri, 
waarop, zo memoreert hij, later Braat zijn naam zette, is immers al bijna 25 jaar 
oud. Uitbreiding zou dus nodig zijn, en hij vraagt Sijthoff  hoe ver hij mag gaan. 
Om praktische redenen wil hij de volgorde van bewerking omdraaien: eerst dus 
het oude deel 2, dat wil zeggen F-N, D-N en E-N, waarna het oude deel N-F-D-
E vlugger gaat.34  Zal hetzelfde formaat worden aangehouden? En moet de 
nieuwe spelling worden gebruikt? (‘Ja!’, noteert Sijthoff  in de marge). Nathan 
hanteert die zelf  niet, zo zegt hij, en er zullen veel omzettingen nodig zijn. 

Hij somt ook de woordenboeken op die hij op uitgeverskosten als werkma-
teriaal nodig zal hebben. Zulk materiaal wordt door hem intensief  gebruikt: 
‘Na afloop zijn die dictionaires scheurpapier’, zo merkt hij op. Hij noemt, 
buiten de woordenboeken Frans, Duits en Engels die in de loop der tijden 
inmiddels door de Calischen zelf  zijn ontwikkeld – ze worden verderop in dit 
artikel beschreven – Kramers’ tweedelige woordenboek Frans en twee Duitse 
werken van respectievelijk Mozin (F-D en D-F) en Böttger (E-D en D-E). 
Ook de Woordenlijst van De Vries en Te Winkel mag natuurlijk niet ontbreken, 
                                                             
31 M. drukt dit in zijn slotzin als volgt uit: ‘En ’t zou mij aangenaam zijn wanneer de tegen-
woordige eigenaar van het boek deze korte aanbeveling alleen daardoor leerde kennen, 
doordien hij naar de hem onbekende oorzaak wilde zoeken van een plotseling opkomende 
sterke vraag naar dit werk’.  
32 De tweede uitgave, eerder geëxploiteerd door P.K Braat, kwam vervolgens terecht bij 
Blussé en Van Braam. Uit dat fonds verwierf Sijthoff op 27 sept. 1877 dertig ongebonden 
exemplaren van die druk en het recht van uitgave van het werk. (Zie Nieuwsblad voor den Boek-
handel, 5 oktober 1877, p. 448.) 
33 Enkele brieven van N.S. Calisch aan Sijthoff worden bewaard in de UBL onder signatuur 
SYT A 1879. 
34 Of er zo ook gewerkt is, kon helaas niet met zekerheid worden vastgesteld. 
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zo voegt hij nog toe in een brief  van 7 december, waarin hij ook zijn teleurstel-
ling uit dat hij maar 135 vel mag vullen. Niettemin wil hij, samen met zijn 
zwager en neef  Isaac Marcus, snel beginnen. 

Als de nieuwe bewerking vier jaar later verschijnt, is het meest substantiële 
deel de derde druk van het viertalig gedeelte, dat weer uitkomt onder de titel 
Nieuw Woordenboek der Nederlandsche, Fransche, Duitsche en Engelsche Talen, zij het 
dat onze taal inmiddels niet langer als ‘Nederduitsch’ wordt aangeduid. De 
titelpagina geeft aan dat het woordenboek is ‘herzien, verbeterd en vermeer-
derd’ door I.M. Calisch en N.S. Calisch. Het ongedateerd voorbericht geeft het 
volgende korte overzicht van de publicatiegeschiedenis: 

 
Toen de Heer SIJTHOFF, te Leiden, nu twee jaren geleden ons voorstelde de bewer-
king eener nieuwe uitgave van het Woordenboek in vier talen op ons te nemen, 
meenden wij te minder ons aan deze vereerende opdracht te mogen onttrekken, 
daar wij, thans 35 jaren geleden, bij de geboorte ervan aanwezig waren, en de tweede 
ondergeteekende destijds, onder leiding van de Heer M.I. CALISCH, een der vervaar-
digers, de drukproeven der eerste uitgave corrigeerde, en tien jaren later de tweede 
uitgave, – in veranderd formaat en, op uitdrukkelijk verlangen van nu wijlen den 
eersten uitgever, aanmerkelijk verkort, – geheel alleen bezorgde.35 

 
In de rest van het voorwoord laten de bewerkers weten dat veel denkwerk was 
vereist om te beslissen wat wel en wat niet moest worden opgenomen. 
Enerzijds waren, door nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en het steeds 
toenemend internationaal verkeer, in alle vier talen veel nieuwe begrippen en 
uitdrukkingen in omloop gekomen op het gebied van wetenschap, kunst, 
scheepvaart, handel en nijverheid, welke niet in het woordenboek mochten 
worden gemist. Omdat anderzijds het woordenboek niet te zeer uitgebreid 
mocht worden, moest er ook worden geschrapt. Bronnen die specifiek worden 
genoemd zijn de Dictionnaire de l’Académie, en de woordenboeken van Mozin, 
van Webster, van Smith en Hamilton en van Flügel.36  Dat, het woordenboek 

                                                             
35 Zoals we verderop ook weer zullen zien, zijn de tijdsaanduidingen die we in voorwoorden 
van de Calischen tegenkomen allerminst betrouwbaar. Blijkens Fuhri’s circulaire verscheen 
het werk in 1848. De tweede druk draagt de datering 1854/1855, kwam dus niet ‘tien jaren 
later’. De verschijning van de derde druk wordt gemeenlijk op 1882 gesteld, dus inderdaad 
ongeveer 35 jaren na de geboorte. Maar dat de bewerkers pas twee jaar eerder, dus in 1880, 
de opdracht kregen, klopt dan weer niet.  
36 Het Neues Vollständiges Wörterbuch der deutschen und französischen Sprache van Dominique 
Joseph Mozin (1771-1840), ook bekend als Abbé Mozin, een kolossaal werk in vier banden, 
was verschenen in 1811-1813. Bijgewerkt door andere auteurs, was het inmiddels beschik-
baar in een vierde druk (1863) met supplement (1873). De meest recente versie van het 
woordenboek van Noah Webster (1758-1843) was de editie 1864 van An American Dictionary 
of the English Language. L. Smith en H. Hamilton waren de auteurs van The International English 
and French Dictionary (1871). Op naam van Johann Gottfried Flügel (1788-1855) staat het 
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van Mozin uitgezonderd, hier heel andere werken worden genoemd dan die 
welke N.S. Calisch eerder aan Sijthoff  opgaf, zal te maken hebben met de in-
breng van zijn zwager I.M. Calisch. 

Na alle verrichte arbeid, zo vinden de bewerkers, is deze derde uitgave ‘te 
beschouwen als een geheel nieuw werk, waartoe de vorige uitgaven slechts als 
grondslag en leiddraad dienden’. Dit is een nogal verrassende bewering, want 
in een nieuwe editie blijft normaliter het overgrote deel van de inhoud onge-
wijzigd. Ook hier is het niet anders. Wie de nieuwe editie naast de voorgaande 
legt, ziet inderdaad blijken van bewerking, maar die zijn in kwantitatief  opzicht 
weinig opzienbarend.  

Ook de drie tweetalige woordenboeken, eerder aangemerkt als ‘deel 2’ van 
het geheel, verschijnen in een derde editie. Hun oorspronkelijke titels Nouveau 
Dictionnaire Français-Hollandais, respectievelijk Neues Deutsch-Holländisch Wörter-
buch en A New Dictionary of  the English and Dutch Languages zijn behouden. Dat 
ze deel uitmaken van het grotere geheel blijkt soms uit een extra voorpagina 
met de algemene titel Nieuw Woordenboek der Nederlandsche, Fransche, Duitsche en 
Engelsche Talen, en in elk geval door de aanduiding Viertalig Woordenboek op de 
rugtitel, met J.M.& N.S. Calisch als de auteursnamen.37   

Van der Meulen (1891: 185) verstrekt over de productie de volgende bijzon-
derheden: 

 
Ruim vijf  jaren tijds was er noodig om dezen herdruk, die bij afleveringen het licht 
zag, te voltooien. [...] De oplaag van het eerste deel was 2500 exempl., van het 
tweede daarentegen 1000 meer met het oog op de splitsing er van in drie op 
zichzelf  staande in afzonderlijke deelen uit te geven woordenboeken, nl. Fransch-
Hollandsch, Duitsch-Hollandsch, en Engelsch-Hollandsch, die dan ook achter-
eenvolgens verkrijgbaar werden gesteld.  

 
De precieze datering van de verschillende onderdelen kon niet worden vast-
gesteld. In de gevonden exemplaren van de nieuwe uitgave ontbreekt een 
jaartal en helaas laat ook Sijthoffs Fondscatalogus over de jaren 1851-1899 ons 
hier in de steek.38  We blijven dus aangewezen op Brinkman’s Catalogus, die de 
verschijning van de publicatie situeert in de periode 1878-1882. In deze geval-

                                                                                                                                               
omvangrijke Allgemeines Englisch-Deutsches und Deutsch-Englisches Wörterbuch (1830), toen be-
schikbaar in de derde druk van 1847. Mogelijk wordt echter verwezen naar een editie van 
zijn Practical Dictionary of the German and English Languages (1847-1852). Isaac Marcus noemt 
deze titel in het voorwoord bij zijn woordenboek Nederlands-Engels (1875). Vgl. noot 117.  
37 Voor wat betreft de voorletters J.M. in plaats van I.M. zie noot 14.  
38 Ook twee later uitgegeven Sijthoff-catalogussen (1911, resp. 1951) brengen ons niet ver-
der. Gemakshalve herhalen die in het algemeen de eerder gepubliceerde gegevens. De in de 
catalogus van 1951 toegevoegde datering 1878-1882 zal ontleend zijn aan Brinkman. 
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len is het laatst genoemde jaar doorgaans het jaar van uiteindelijke verschijning.39  
Bepaalde onderdelen waren misschien al eerder verkrijgbaar.  
 
2.3.1.4. De vierde druk (1886-1890) 
 
Sijthoff  publiceerde aan het eind van de negentiende eeuw nog een vierde 
uitgave van het woordenboek, waarin ten slotte ook het laatst overgebleven 
viertalig gedeelte werd ontmanteld. Wie voor een Nederlands woord het vreemd-
talig equivalent zocht, was tot dusverre aangewezen geweest op het deel, dat 
achter elk Nederlands ingangswoord de vertaling in alle drie vreemde talen 
opsomde. 

Nu werd die informatie per taal opgesplitst en kregen we dus aparte deeltjes 
N-F, N-D en N-E, die aan de al in de tweede uitgave geformeerde delen F-N, 
D-N en E-N konden worden toegevoegd. Deze nieuwgevormde tweetalige 
delen kregen ook een nieuwe titel. Sijthoffs Fondscatalogus vermeldt nu achter-
eenvolgens, met publicatiejaar, de titels: 

 
Nieuw Woordenboek Nederlandsch-Fransch en Fransch-Nederlandsch (1886),  
Nieuw Woordenboek Nederlandsch-Duitsch en Duitsch-Nederlandsch (1887) en  
Nieuw Woordenboek Nederlandsch-Engelsch en Engelsch-Nederlandsch (1890).40   
 
Gevonden exemplaren bewijzen dat beide helften ook apart verkrijgbaar wa-
ren. Opmerkelijk in de samengebonden edities – de titels geven dit ook aan – 
was dat het gedeelte met het Nederlands als ingangstaal vooropging. Gewoon-
lijk wordt in tweetalige woordenboeken de omgekeerde volgorde aangehouden. 

De edities golden op de titelpagina nog als ‘herzien, verbeterd en vermeer-
derd’ door I.M. Calisch en N.S. Calisch, maar van een echte inhoudelijke her-
ziening was eigenlijk geen sprake. De overgang van de derde editie naar de 
vierde was weinig meer dan een administratieve operatie. De delen naar het 
Nederlands toe bleven ongewijzigd en voor de toegevoegde delen N-F, N-D 
en N-E werd, zo blijkt, de inhoud van de derde editie van het Viertalig Woorden-
boek eenvoudig opgesplitst. Deze drie delen hebben namelijk exact dezelfde 
Nederlandse ingangen, met daarachter de uit de viertalige editie overgenomen 
vertaling in de vereiste vreemde taal. Een dergelijke uitsplitsing, die alleen accu-
ratesse vereiste, kon binnen de uitgeverij door een willekeurig persoon worden 

                                                             
39 In het Nieuwsblad voor den Boekhandel wordt op 10 september 1878 bekend gemaakt dat de 
eerste twee afleveringen (‘blz. 1-92 in 2 kol.’) thans beschikbaar zijn. Het complete werk zal 
uit 40 afleveringen bestaan, à f. 0,25 per stuk. Dit is de enige plaats waar het Nieuwsblad iets 
over de voortgang van deze editie te melden heeft. De verschijningsdatum van het gehele 
werk, of onderdelen daarvan, zal Sijthoff elders hebben aangekondigd. 
40 Brinkman’s Catalogus geeft voor het Duitse deel het jaartal 1888. 
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verricht. Isaac Marcus was in 1884 al voor de verschijning van de vierde editie 
overleden. Of  Nathan Salomon bij de operatie betrokken was, of  er ten minste 
een toeziend oog op hield, heb ik niet kunnen vaststellen. De gevonden exem-
plaren van de vierde editie ontberen helaas een voorwoord dat duidelijkheid 
zou kunnen verschaffen over de uitvoering van de operatie. 

 
2.3.1.5. Latere uitgaven bij de Gebr. Cohen 
 
Na de dood van Nathan Salomon (1891) werd het leven van het woordenboek, 
enigszins onverwacht misschien, nog tot in het eerste decennium van de twin-
tigste eeuw verlengd. Sijthoff  deed zijn vierde editie al spoedig over aan ramsj-
uitgever Gebr. E. & M. Cohen. Zo raakte het verzeild in een circuit dat zich in 
de tweede helft van de negentiende eeuw steeds wijder uitbreidde en een plaats 
ging innemen, ‘welke die van den gewonen handel schier te boven ging’.41   

In de loop der tijden waren te veel uitgevers te veel boeken gaan pro-
duceren. Of, zoals een opmerker dat stelde: ‘Eerst kraakten de persen, toen 
kraakten de zolders onder de vracht van onverkochte fondsartikelen’.42  Er was 
dus een flinke hoeveelheid materiaal dat het modern antiquariaat kon opkopen 
om er zijn voordeel mee te doen. Deze waar werd aan de man gebracht met 
behulp van moderne verkooptechnieken: ‘Dag aan dag verlokten reusachtige 
advertentiën, soms met vrijwat hinderlijk kermisgeraas en trompetgeschetter, 
de blikken en beurzen der lezers.’43  De volgende advertentie, geplaatst door 
uitgever en boekenhandelaar D. Bolle in het Algemeen Handelsblad van 22 juli 
1880 is daarvan een goed voorbeeld: 

 
Wie wil ƒ 2000 met eene Pianino hebben? Wie wil een Premie-aandeel van ruim ƒ 
100, waarop men nooit een Niet, maar wel ƒ 10.000 en ook minder kan trekken? 
Wie wil een Goud of Zilver Horloge, enz., enz., enz., PRESENT hebben? Daar is 
nu al weder eene zeer mooie, eene buitengewoon voordelige Aanbieding, waarin 
prachtige, nieuwe Boeken, bijna alle van den laatsten tijd, zijn opgenomen. Onge-
woon laag zijn de Prijzen genoteerd, fraai en degelijk zijn de cadeaux, die men krijgt.44   

 
De reguliere boekhandel zag deze acties met lede ogen aan, maar uitgevers wa-
ren niet zelden tevreden dat ze op deze manier af  werden geholpen van wat in 
de magazijnen of  op zolders als onverkoopbaar was blijven liggen. Als Kruse-
                                                             
41 Aldus A.C. Kruseman in een uitgebreide beschouwing over de opkomst en het belang van 
het tweedehands boekenvak. Zie Bouwstoffen, II, pp. 479-492. De geciteerde woorden staan 
op p. 487. Zie Kuitert (1991) voor een uitvoerige beschrijving van dit fenomeen.  
42 Geciteerd door Kruseman, ibid., p. 485. 
43 Kruseman, ibid., p. 487. 
44 Deze geschenken werden verloot onder degenen die, na besteding van minimaal f. 3,-, 
genummerde bonnen meegestuurd hadden gekregen.  
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man de balans opmaakt, geeft hij toe dat de reguliere handel door de verkoop-
stunts van deze parasieten soms schade leed, maar dat met het uitgeven van 
boeken tegen verminderde prijzen ook een nieuw lezerspubliek werd aange-
boord. En naar zijn oordeel kwam dat in algemene zin het boekenvak ten goede. 

Als prominente handelaars in deze branche noemt Kruseman de Gebr. Kos-
ter te Amsterdam, de Rotterdamse uitgever D. Bolle en de in Arnhem en Nijme-
gen gevestigde Gebr. E. & M. Cohen. Het waren vooral de laatste twee die zich 
in de woordenboekensector actief  betoonden. Wat Kruseman niet vermeldt, is 
dat ze hierbij gebruik maakten van dubieuze praktijken. Opvallend aan de nu 
onder eigen imprint verschijnende werken, was dat eerder aanwezige voorwoor-
den en aangeduide publicatiejaren rigoureus werden verwijderd. Zo werd de 
eerdere publicatiegeschiedenis bewust aan het zicht onttrokken en konden ver-
ouderde werken worden gepresenteerd als waren het nieuwe. Dat gebeurde dan 
zonder nieuwe datering. Publicatiejaren werden nooit expliciet aangegeven.45  

Terwijl uitgever Bolle – we zullen hem in volgende delen van dit artikel nog 
een enkele maal tegenkomen – zich normaliter beperkte tot het slijten van 
overgenomen restanten, gingen de Gebr. Cohen nog een stap verder. Als er 
voldoende vraag bestond, werd er in ruime mate nagedrukt. Zo ging het ook 
met de delen van de vierde druk van het Viertalig Woordenboek. Nadat ze van 
Sijthoff  waren overgenomen, werden ze aanvankelijk onder eigen imprint in de 
oude uitmonstering, maar tegen verlaagde prijs, aan de man gebracht.46  Naar 
behoefte nagedrukt werd dit oude materiaal, gevat in stevige, vaak ook aan-
trekkelijke, boekbanden vervolgens om de paar jaar ongewijzigd in de markt 
gezet, nu steeds met beide gedeelten in één band. Brinkman’s Catalogus vermeldt 
een zesde editie met jaartal 1893 en een tiende uit 1901.47  De titelpagina werd 
iets anders ingedeeld: zo verhuisden de namen van de auteurs, J.M. Calisch en 
N.S. Calisch, naar de kop van de pagina.48  

Ronduit misleidend hierbij was dat onder de steeds verhoogde druknum-
mers dezelfde oude inhoud school. Dat de titelpagina van elke ‘nieuwe’ druk 

                                                             
45 Dateringen van deze edities in bibliotheekcatalogi, kenmerkend tussen vierkante haken, 
komen dus niet uit het werk zelf, maar uit externe bronnen, en zijn soms alleen maar geschat. 
46 Zie Brinkman’s Catalogus, die naast de oorspronkelijke prijs ook een ‘verminderde’ vermeldt. 
47 Het hoogste druknummer dat ik heb aangetroffen is een dertiende druk van het deel 
Frans. Als we, de beschikbare jaartallen in Brinkman extrapolerend, ervan uit mogen gaan 
dat er om de twee jaar een nieuwe editie op de markt werd gebracht, komen we voor een 
dertiende druk op het jaar 1907. 
48 Dit was een gebruikelijke handelwijze, ook toegepast door uitgeverij J.B. Wolters, wanneer 
oorspronkelijke auteurs als M.J. Koenen, K. ten Bruggencate of C.R.C. Herckenrath na over-
lijden niet meer deel hadden aan de bewerking van het woordenboek dat zij in het leven 
hadden geroepen. Ze gingen dan fungeren als merknamen; de naam van de nieuwe bewer-
ker stond op de titelpagina dan na boektitel en editieaanduiding. In deze ongewijzigde 
Calisch-edities kon een dergelijke naam natuurlijk niet worden verschaft. 
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dan ook nog steeds sprak van een ‘Verbeterde en vermeerderde uitgave’, was 
een aperte onwaarheid. We hebben hier dus te maken met een schoolvoor-
beeld van zogenoemde ‘woordenboekcriminaliteit’.49  
 
Niettemin zal het de uitgever niet zijn ontgaan – mogelijk kwamen er ook 
klachten van gebruikers – dat de verouderde woordenboeken ernstige gebre-
ken vertoonden. Hoewel vanwege de kosten en de eraan te besteden moeite 
een geheel nieuwe editie kennelijk niet werd overwogen, werden nieuwe ge-
bruikers op een bepaald moment toch nog verblijd met wat extra informatie. 
Deze werd in het voorwerk ondergebracht. De toevoeging was in de drie delen 
verschillend van omvang: tegenover de twaalf  pagina’s in het Franse deel 
stonden er twintig in het Duitse en zestien in het Engelse. 

Het meest voor de hand lag eigenlijk het verstrekken van een aanvullende 
woordenlijst.50  Maar alleen in het Franse deel vond op deze manier enige 
opvulling van lacunes in het woordbestand plaats, zij het met mate en niet 
zonder willekeur. Slechts drie van de twaalf  extra pagina’s worden in beslag 
genomen door een ‘Lijst van eenige woorden die in de meeste Fransche woor-
denboeken ontbreken’. Dat men zich hier beperkingen oplegt, blijkt, als na de 
welkome vertaling van ‘fabrieksstad’ als ‘ville industrielle, ville manufacturière’, 
een apart zinnetje volgt dat de afwezigheid signaleert van ‘bijna alle woorden 
betrekking hebbende op machines’. Deze moet men kennelijk zelf  maar elders 
proberen op te zoeken.  

Ook in het Engelse deel staat een ‘Lijst van eenige woorden, die in de woor-
denboeken [welke?; JP] ontbreken’, ditmaal echter zonder vertaling. Hier staan 
achter elkaar, zonder alfabetische volgorde, ruim tachtig termen, naast enkele 
algemene veel vaktermen uit handel en industrie, met de mededeling dat behal-
ve de genoemde ‘het grootste gedeelte van de scheepstermen, machinetermen 
en rechtstermen’ ontbreekt. Ook hier wordt dus een tekort gesignaleerd zon-
der dat daarvoor een oplossing wordt geboden.51   

Ander materiaal in deze toevoegingen lijkt meer op zijn plaats in een leer-
gang of  idioomboek dan in een woordenboek. In het Franse deel staat een lijst 
met woorden die volgens zeggen gemakkelijk fout vertaald zouden worden. Dat 

                                                             
49 Zie Posthumus (1999a). 
50 Een dergelijk hulpinstrument werd bijvoorbeeld toegevoegd aan de heruitgave door de in 
1925 opgerichte uitgeverij Aldus te Hilversum van de nuttige tweetalige zakwoordenboeken 
die Elsevier omstreeks 1900 had gepubliceerd, te weten het Praktisches Wörterbuch van Knoest 
en Nolen (1895), de Practical Dictionary van Teding van Berkhout (1896) en de Dictionnaire 
Pratique van Borlé en Nolen (1908), de tweede editie van een eerdere uitgave van Delinotte 
en Nolen (1888).  
51 Dat geldt echter niet voor het dozijn hier opgesomde meer algemene woorden die, 
vreemd genoeg, wel degelijk in het woordenboek zelf te vinden zijn. 
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ze in een korte inleiding als ‘bastaardwoorden’ gekenschetst worden, wat ze 
doorgaans bepaald niet zijn, wijst op taalkundig amateurisme. Zowel in het Fran-
se als het Engelse deel vinden we lijsten met ‘homoniemen’, woorden die met 
verschillende spelling hetzelfde klinken. In het Engelse deel zijn verder nog te 
noemen lijsten van bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden met bijbehoren-
de voorzetsels. Interessant is daar de ‘lijst van meest voorkomende barbarismen’, 
ingedeeld in reeksen met ‘Zeg nooit: [...] maar zeg: [...]’. Sommige veroordeelde 
frasen lijken overigens niet echt fout. Ook elders is op de gegeven informatie wel 
het nodige aan te merken.  

Van groter belang is de toevoeging in het Duitse deel van een vier pagina’s 
lange tekst met ‘Regels voor de spelling der Duitsche taal’. Die krijgen hier niet 
de vorm van een droge opsomming, maar geven de Nederlander praktische 
aanwijzingen welke spelling hoort bij welk soort woorden, dit steeds geïllustreerd 
met voorbeelden. Handige informatie eigenlijk en wie twijfelt kan nog terecht in 
een aansluitende, zestien pagina’s lange, lijst met Duitse woorden, die onder de 
titel ‘Wörterverzeichnis’ wordt aangeboden. Het is een kale woordenlijst met 
slechts hier en daar een geslachtsaanduiding of  een extra werkwoordsvorm. De 
gebruiker moet zelf  maar nagaan of  er misschien een woord tussen staat dat nu 
anders gespeld wordt dan het trefwoord in het woordenboek. Dat blijkt slechts 
zelden het geval en zo wordt met deze lijst eigenlijk geen noemenswaardige 
extra informatie aangeboden. Wel nuttig zijn aan het eind de afbeeldingen van 
de ‘Hoogduitsche Schrijfletters’. 

Van enig nut is in het Engelse deel ook de in vier pagina’s samengevatte 
informatie over ‘De uitspraak der Engelsche taal’, voor de Nederlander, zeker 
in die tijd, een problematisch punt. Nadat in de inleidende passage is gecon-
stateerd dat een nauwkeurige beschrijving de precieze uitspraak van vele letters 
‘zeer moeielijk en dikwijls geheel onuitvoerbaar’ is,52  wordt niettemin een 
alleszins acceptabel overzicht gegeven van letters en de klanken die ze kunnen 
vertegenwoordigen.53  

De inhoudelijke toevoegingen in de drie delen vertonen maar al te vaak een 
schromelijk gebrek aan deskundigheid en normaal te verwachten zorgvuldig-
heid, en doen dus aan de reputatie van de door de Gebr. Cohen uitgebrachte 
edities geen goed. Voor zover kon worden nagegaan, verschenen ze voor het 

                                                             
52 Hilarisch is de aanwijzing dat men er het best in zal slagen ‘de niet nauwkeurig te om-
schrijven klanken op Engelsche wijze voorttebrengen, wanneer men de benedentanden 
vooruit brengt, zoodat de boventanden er binnen vallen. [...] Dit eenvoudig hulpmiddel is 
voor eerstbeginnenden zeker niet te versmaden’. Twee storende fouten in de aangegeven 
uitspraak van de letters van het alfabet zijn (itsj) in plaats van (eetsj) voor de h en (dzjie) in 
plaats van (dzjee) voor de letter j, een hardnekkige fout die ook nu nog wel gehoord wordt.  
53 Deze informatie was in die tijd volop beschikbaar in meer deskundige werken, zoals K. 
ten Bruggencate, De Uitspraak van het Engelsch (1899 en volgende jaren). 
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eerst in de zevende druk, waarna ze in de volgende edities ongewijzigd werden 
herhaald.  

Vanwege de verspreiding op brede schaal van belangrijke werken tegen 
schappelijke prijzen verdient de uitgeverij van de Gebr. Cohen ongetwijfeld 
waardering.54  Maar bij de uitgave van bovengenoemde tweetalige woorden-
boeken is, ook met de aangebrachte toevoegingen, beslist een scheve schaats 
gereden. Dit werd nog eens onderstreept toen onverwacht, onder licht gewij-
zigde titel, een ‘Nieuwe Vijfde Uitgave’ van het Viertalig Woordenboek werd uit-
gegeven. Nieuw aan dit Nieuw Practisch Woordenboek in Vier Talen. Nederlandsch – 
Fransch – Duitsch – Engelsch, dat in Brinkman’s Catalogus wordt gedateerd op 
1901, was alleen de buitenkant. Het was niets anders dan een heruitgave, met 
drukfouten en al, van de derde uitgave (1882) van zijn toen nog niet ‘practisch’ 
geheten voorganger.55  Maar misschien waren er toch nog kopers die zo’n drie-
in-één vreemdetalenwoordenboek wel handig vonden. 

Hoe dit ook zij, het valt niet te ontkennen dat door de vele heruitgaven het 
Viertalig Woordenboek met zijn verschillende onderdelen het best bewaarde erf-
stuk van de Calischen is geworden: het is in zijn verschillend genummerde, 
maar in werkelijkheid identieke edities veruit het meest frequent aanwezig in 
de Nederlandse instituutsbibliotheken. Aan het bestaan van die edities is nog 
een bijkomend voordeel verbonden. Omdat steeds dezelfde tekst werd gere-
produceerd, kan de historiograaf  die moeite heeft oudere drukken op het spoor 
te komen, aan de hand van een latere Cohen-uitgave zich nog vergewissen van 
de precieze inhoud van de bij A.W. Sijthoff  verschenen vier onderdelen van de 
derde druk (1878-1882) en de later daaruit samengestelde vierde. 

Toen in de vierde druk het oorspronkelijke Viertalig Woordenboek definitief 
werd omgebouwd tot een reeks tweetalige woordenboeken die beide kanten uit 
werkten, gingen ze concurreren met andere woordenboeken die de Calischen al 
eerder hadden ontwikkeld. Deze komen nu aan de orde. 
 
2.3.2. De woordenboeken Duits 
 
Anders dan het Viertalig Woordenboek kenden de Duitse woordenboeken, ditmaal 
alleen door Isaac Marcus samengesteld, geen regelmatige editieontwikkeling. 
Het werk waarvan hij in 1845 het eerste deel in druk zag, nog enige jaren voor 
de definitieve verschijning in 1848 van het viertalig woordenboek, onderging 

na een wisseling van uitgever een ongelukkig lot en kreeg geen rechtstreeks 

                                                             
54 Zie voor bijzonderheden Esther Z.R. Cohen (1995) en Marja Keyser e.a. (2001). 
55 Een vierde editie van het Viertalig Woordenboek is niet aangetroffen. Deze was eigenlijk 
overbodig geworden toen in het voorlaatste decennium van de negentiende eeuw de inhoud 
van de derde editie werd geïncorporeerd in de vierde uitgave van de tweetalige edities.  
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vervolg. Wel vormde het de grondslag voor een in 1870 verschenen bewerking 
door een zekere H.W. Müller. In 1883, een jaar voor zijn dood, bracht Isaac 
Marcus uiteindelijk nog een nieuw Duits woordenboek op de markt. Zo vormde 
een Duitse dictionaire zowel het begin als het eindpunt van zijn werkzaamheid 
als woordenboekauteur. 
 
2.3.2.1. Het woordenboek uit 1845 en de heruitgave uit 1851  
 
Van dit werk verscheen het eerste, Duits-Nederlandse, deel in 1845 bij de 
Amsterdamse uitgever W. de Grebber. Tijdens de voorbereiding van het bij-
behorende deel Nederlands-Duits ontstond er een conflict tussen auteur en 
uitgever, waarna Isaac Marcus zijn arbeid daaraan halverwege beëindigde, en 
het werk vervolgens door een ander werd voltooid. Op dit arbeidsconflict 
wordt verderop ingegaan. Hier volgt allereerst de beschrijving van het nieuwe 
woordenboek. Dit is niet alleen interessant vanwege de inhoud, maar ook om-
dat de auteur in een lange voorrede (pp. V-XII), gesigneerd ‘Amsterdam, I.M. 
Calisch. 1 November 1845’, zijn lexicografisch credo op papier zette.56  

De titelpagina van deel I doet het werk kennen als ‘Neues, vollständiges 
Deutsch-Holländisches und Holländisch-Deutsches Wörterbuch, nach den besten und 
neuesten Quellen bearbeitet. Erster Theil (Deutsch.)’ Op de onderste helft van 
de pagina wordt het aangeduid als ‘Nieuw volledig Hoogduitsch-Nederduitsch en 
Nederduitsch-Hoogduitsch Woordenboek, naar de beste en nieuwste bronnen be-
werkt, Eerste deel (Hoogduitsch.)’ Op de titelpagina van deel II (‘Tweede Deel 
/ Zweiter Theil’) is de volgorde van de titelbeschrijvingen omgedraaid. Boven 
staat de Nederlandse titel en op de onderste helft van de pagina de Duitse. Een 
auteursnaam wordt niet vermeld. Dat I.M. Calisch het woordenboek had ver-
vaardigd blijkt alleen uit het onderschrift van de voorrede.  
 
De voorrede met inhoudsbeschrijving en lexicografisch credo 
 
Met dit Duitse woordenboek ‘het eerste van dien aard waarmede wij het wagen 
opentlijk op te treden’, zoals hij zei, zette Isaac Marcus de eerste stap in zijn 
lexicografische carrière. Dat hij wenste serieus genomen te worden, bleek wel 
uit de uitvoerige inleiding die hij bij wijze van visitekaartje aan deze eersteling 
meegaf. Die voorrede verschaft enerzijds informatie over de context waarin het 
woordenboek ontstond en geeft anderzijds inzicht in de gedachtewereld en 
taakopvatting van de auteur, reden dus om daar ruim aandacht aan te besteden.  

                                                             
56 Het voorbericht wordt gepresenteerd in beide talen. In de linker kolom de ‘Vorrede’, in de 
rechter de ‘Voorrede’. Ook het voorbericht van het nog te behandelen woordenboek Frans 
wordt in beide talen gegeven. 
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Hij ziet een bestaansrecht voor zijn nieuwe werk, omdat het aansluit bij 
recente ontwikkelingen in de maatschappij. Het onderwijs in het Duits is in-
middels op de meeste lagere scholen ingevoerd en op hoger niveau wordt 
kennis van die taal zelfs als onmisbaar beschouwd, dit vanwege de voortref-
felijke werken die voor alle vakken in het Hoogduits zijn geschreven. Het wekt 
daarom bevreemding dat tot nog toe geen ‘goed’, of  zelfs maar ‘dragelijk’ 
woordenboek ‘de talrijke beoefenaren dier schoone zustertalen’ ten dienste staat. 
In dat manco wil hij dus voorzien. 

Waar het aan schort, is dat de bestaande woordenboeken slechts min of  
meer ‘bloote woordenlijsten’ zijn, vocabularia waarin alleen de meest algemene 
betekenis is opgenomen met voorbijzien aan de bijzondere betekenis en de 
spreekwoordelijke uitdrukking, terwijl ook de kunsttermen grotendeels worden 
gemist. Afgezien van de beperkte betekenisbeschrijving, ontbreken ook veel 
ingangswoorden. Zo is hij van mening dat in Thieme’s Hollandsch-Hoogduitsch 
handwoordenboek, dat tot nog toe voor het beste en uitgebreidste wordt gehou-
den, op de eerste vijftig woorden van de letter B ‘niet minder dan acht en 
tachtig goede, bruikbare woorden’ worden gemist.57  Of  zijn eigen woorden-
boek nu als ‘goed’ en ‘volledig’ mag gelden wil hij overlaten aan het oordeel 
van het publiek. 

Aan welke eisen een woordenboek idealiter moet voldoen, wordt dan als 
volgt verwoord: 
 

Een woordenboek behoort te zijn: 1°. een getrouwe en onfeilbare tolk, die, hetzij 
in dezelfde taal, hetzij in eene vreemde, het gezochte woord in al deszelfs 
beteekenissen weergeeft; een heldere spiegel, die het grondwoord en de uitdruk-
king in al derzelver schakeringen terugkaatst; 2°. de bewaarplaats, het magazijn, 
waarin de gansche woordenschat bij een beschaafd volk, op het uitgebreide gebied 
van kunsten, wetenschappen, van den handel en de nijverheid, in gebruik, opge-
nomen, naar orde en regel gerangschikt, en hetzij in afleiding, hetzij in ontleding, 
hetzij in taalkundige beteekenis aangewezen is (p. VI). 
 

Daar kan natuurlijk iedereen het mee eens zijn, maar dat is, zo vindt Isaac 
Marcus, een ‘zware, ja onoverkomelijke taak!’ Dat hebben bekwame woorden-
boekmakers als Samuel Johnson (er wordt naar de voorrede van zijn English 
Dictionary verwezen) erkend, en ook Scaliger wordt er nog even bij gehaald met 
zijn bekende uitspraak over de ondankbaarheid van het lexicografische bedrijf, 
hier in de parafrase ‘dat het vervaardigen van een woordenboek in een lijfstraf-
felijk wetboek tehuis hoort’. Gelukkig is er in een zich ontwikkelende maat-

                                                             
57 Voor dit in 1809 verschenen woordenboek zie Claes/Bakema (1382), waar ook een editie 
van 1819 wordt vermeld. Het omgekeerde deel was al in 1803 verschenen. Claes/Bakema 
(1380) vermeldt daarvan nog latere edities van 1823 en 1832. 
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schappij genoeg materiaal voorhanden dat, samen met oude niet meer aan de 
eisen van de tijd voldoende woordenboeken, als grondslag kan dienen voor 
een ‘nieuw, meer volledig werk’. Nodig voor het samenstellen van zo’n woor-
denboek zijn volgens hem ‘eene veelzijdige kennis, veel oordeel en smaak, en 
bovenal een onvermoeibaar geduld’. Daar Isaac Marcus in de voorwoorden 
van zijn woordenboeken weinig blijkt geeft van bescheidenheid, vermoeden 
we dat hij dacht zelf  in voldoende mate over deze kwaliteiten te beschikken.  

Hij schildert vervolgens uitvoerig de problematiek verbonden aan het soort 
onderneming dat hij hier op zich heeft genomen. Iemand kan, zo zegt hij, met 
betrekkelijk weinig moeite een woordenlijst samenstellen voor een bepaald 
doel of  op een bepaald gebied. Veel bewerkelijker is het vervaardigen van ‘een 
beredeneerd woordenboek, dat ook de beteekenis en het gebruik opgeeft’. 
Maar niets is moeilijker, zo gaat hij verder, dan het opstellen van een werk dat 
de woorden en begrippen van de ene taal in een of  meer andere overzet: ‘daar 
duizelt inderdaad de verbeelding, als zij het onafmetelijke veld wil overzien, 
een veld dat op iedere schrede struikelblokken en hinderpalen oplevert’. De 
moeilijkheid wordt volgens hem nog vergroot als het twee zustertalen betreft 
als het ‘Nederduitsch’ en het ‘Hoogduitsch’, die uiterlijk zo zeer op elkaar 
gelijken, maar heden ten dage ‘niet anders dan de afkomst met elkaar gemeen 
hebben en in alle andere opzigten verschillen’. Deze laatste bewering is wel erg 
zwaar aangezet, maar menige oudere kent natuurlijk de vele ‘valse vrienden’, 
waarmee de middelbareschoolleerling in de bundel Schwere Wörter nog in de 
vorige eeuw werd geconfronteerd.58   

Nu hadden vele voorgangers al een tweetalig woordenboek vervaardigd 
zonder zo uitvoerig uit te weiden over de daaraan verbonden problemen. Als 
Isaac Marcus dat nu wel doet, wat moeten we daar dan van denken? Deed hij 
dat opdat de lezer met groter respect kennis zou nemen van het resultaat van 
zijn arbeid? Laten we deze uiting maar beschouwen als bewijs dat hij zich seri-
eus met zijn vak bezig wilde houden. 

Belangrijker dan dit soort algemene beschouwingen is de meer inhoudelijke 
informatie die hij verstrekt over de inrichting van zijn woordenboek. Wat de 
nagestreefde ‘volledigheid van beteekenis’ zou kunnen inhouden, demonstreert 
hij aan de hand van het lemma afval, zoals behandeld in Thieme’s woorden-
boek. Hij laat zien met welke vertaalwoorden dat in een reeks van contexten 
dient te worden uitgebreid. Langer staat hij stil bij het begrip van ‘volledigheid 
der woorden’. Hier is absolute volledigheid van het op te nemen woord-
bestand een illusie. Hij beredeneert waarom ‘een woordenboek dat alle in de 

                                                             
58 Pica vermeldt edities in de periode 1922-1975 (met herdruk nog in 1984). Begonnen door 
J. Gerzon werd het boekje lange tijd voortgezet door C. Brouwer en G. Ras en later door 
nog andere bewerkers. 
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taal bestaande woorden zou bevatten, iets dat de meeste ongeletterden en he-
laas! ook veel zoogenaamde geletterden eischen, eene onmogelijkheid is’. Een 
oordeel waarmee iedere serieuze lexicograaf  ook nu nog zal instemmen.59   

Hierna volgt informatie over hoe de woordartikelen zijn ingericht. Daarbij 
wordt speciaal de aandacht gevestigd op het bekortingssysteem dat in rijtjes 
verwante trefwoorden wordt toegepast, waardoor ‘men groote ruimte wint, 
hoogst wenschelijk in het belang van uitgever en kooper beide, en tevens 
gemakkelijk voor den bearbeider’. Deze thans grotendeels verlaten praktijk, die 
door hedendaagse uitgevers als gebruikersonvriendelijk wordt beschouwd, wordt 
uitgebreid verdedigd in de volgende passage: 

 
Inderdaad heeft het stelsel van woordafkapping en andere bekortingen, dat in de 
laatste jaren zoo zeer veld won, der uitbreiding en meerdere volledigheid van de 
woordenboeken oneindig in de hand gewerkt, en inzonderheid zijn de neder-
duitsche en hoogduitsche talen er vatbaar voor, daar zij meestal zamengestelde 
woorden bevatten, welke daardoor te ligter kunnen worden vaneengescheiden, 
iets dat het engelsch minder en het fransch bijna in het geheel niet toelaat. (p. XI) 

 
Dit punt verdient kritische beschouwing. Het heeft inderdaad wel enige zin na 
een trefwoord als anschauen afleidingen daarvan in het onderhavige woorden-
boek te presenteren als: *...ung; *–d; en *...lich. De liggende streep geeft dan aan 
dat het hoofdwoord in zijn geheel moet worden herhaald, de drie puntjes dat 
een deel van het hoofdwoord moet worden ingevuld. Als van zo’n afgeleid 
woord nog weer een verdere afleiding wordt meegenomen, wordt de opsom-
ming soms behoorlijk gecompliceerd. In het woordenboek van 1883 ziet 
hetzelfde lemma (nu onderdeel van een uitgebreid cluster volgend op het vet 
gezette trefwoord ansässig) er dan als volgt uit: *...schauen, –d, *...schauer, –inn, 
*...schaulich, –keit, *...schauung, –sweise, –svermögen. Op zich is een dergelijk rijtje 
wel overzichtelijk, maar in het woordenboek volgt na ieder van deze woorden 
een kortere of  langere vertaaltekst, en dat kan in de hand werken dat de snelle 
opzoeker het spoor bijster raakt.60   

Een ander bekend nadeel van het werken met dergelijke clusters is dat daar-
mee de alfabetische volgorde van het totale woordbestand wordt doorbroken. 
Binnen dit systeem moet de woordenboekgebruiker dus bij het zoeken zijn ana-
lytisch taalvermogen aanspreken. Als hij dan, soms buiten de strikt alfabetische 
volgorde om, de afleiding of samenstelling op de juiste plaats heeft gevonden, kan 
                                                             
59 Dat verhindert echter niet dat hij, in navolging overigens van andere ten dele ook 
buitenlandse auteurs, zijn eigen werk, zelfs in de titel, nu en dan als ‘volledig’, ‘vollständig’ 
of  ‘complete’ kenschetst. 
60 In een polemiek met collega-uitgever Campagne dreef G.B. van Goor de spot met een 
dergelijke opstelling door boekslijm en boeksknecht te lezen, waar duidelijk boekbinderslijm en 
boekdrukkersknecht was bedoeld. Zie Posthumus (1994: 39); tevens in Van der Sijs (1998: 79).  
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hij op deze manier mogelijk zijn inzicht vergroten in bestaande woordvormings-
processen en de betekenisrelaties die daarmee tot uitdrukking kunnen komen.  

Waar echter woorden in clusters worden gepresenteerd zonder dat van 
nauwe betekenisrelaties sprake is, dus louter op grond van aanwezige vorm-
kenmerken, wordt geen verdieping van inzicht bereikt. Dan wordt het gewoon 
een kwestie van zuinig zetten, zoals in het woordenboek van 1845 het in kleinere 
of  grotere clusters presenteren van de vele werkwoorden met het prefix an-, 
zoals anschmieren, *...schminken, *...schmücken, *...schnallen en het trio *...schnarchen, 
*...schnauben, *...schnautzen, alle drie met betekenis ‘toesnaauwen’.  

Veel woordenboekmakers treden en traden op dit punt veel behoedzamer 
op dan de uitgevers van de Calischwerken. Voor het opzoekgemak worden dan 
allerlei clusters uit elkaar gehaald.61   

In dit uitgebreide voorwoord ontbreekt niet een lijst van de woordenboeken 
die als bron hebben gediend. De rol van de Dictionnaire de l’Académie en van de 
Dictionnaire des dictionnaires kan hoogstens marginaal geweest zijn. Daarnaast 
worden vijf  tweetalige Duitse woordenboeken genoemd, en van de Nederland-
se het woordenboek van Weiland, ‘het voortreffelijke woordenboek’ van den 
heer Van Moock, en het werk ‘der heeren Jansen en Gocvic, voor de kunstter-
men in de zeevaart en den oorlog’.62 Ronduit verrassend is dat onder de bronnen 
ook het viertalig woordenboek wordt genoemd, ‘waarvan de uitgave door den 
heer K. Fuhri te ’s Hage geschiedt’, wat bewijst dat dit werk, of  althans een 
deel daarvan, al in 1845, dat wil zeggen zo’n drie jaar voor de definitieve publi-
catie, in eerste versie geconsulteerd kon worden. 

De inleiding besluit met een dankwoord aan de heer N.S. Calisch, ‘welke, 
door eene naauwkeurige correctie en zeer oordeelkundige aanmerkingen, zoo 
veel tot de uitvoering van het geheel heeft bijgedragen’.  

Naast het woordenboekgedeelte bevat de dictionaire nog een aantal destijds 
gebruikelijke supplementen. Het zijn in het Duits-Nederlandse deel: a) een lijst 
van de onregelmatige Duitse werkwoorden, b) een lijst van Duitse doop- en 
eigennamen, met een supplementje van namen uit de geschiedenis en fabelleer, 
c) een lijst van Duitse eigennamen uit de land- en volkenkunde. In deel II vin-
den we dezelfde onderdelen vanuit het Nederlands.  

Zeer opvallend voor de hedendaagse woordenboekgebruiker is de lange lijst 
met getalscoderingen voor vaktalige woorden en uitdrukkingen. Onder de niet 

                                                             
61 Zo werd bijvoorbeeld in de eerste ‘Van Dale’ (1872), de bewerking van het door de 
Calischen voor Campagne vervaardigde Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal (1864), het 
gebruikersonvriendelijk ingerichte trefwoordbestand in zeer sterke mate ontclusterd.  
62 Het zal hier achtereenvolgens gegaan zijn om P. Weiland, Nederduitsch Taalkundig 
Woordenboek (1799-1811), S.J.M. van Moock, Nieuw Nederduitsch-Fransch Woordenboek (1833-
1846) en E. Gocvic en H.G. Jansen, Dictionnaire universel, historique et raisonné, français-hollandais 
de marine et de l’art militaire (1844). 
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minder dan 206 genummerde categorieën vinden we meer algemene, zoals ‘in de 
natuurkunde / in der Naturlehre’, ‘in de heelkunde / in der Wundartzneikunst’, 
als ook nauw beperkte, zoals ‘bij den fonteinmeester / bei dem Brunnenmei-
ster, Röhrmeister’ en ‘bij vijlmakers / bei dem Feilenhauer’. De soms wat onge-
makkelijke Nederlandse equivalenten doen vermoeden dat een dergelijke lijst 
uit de praktijk van de Duitse lexicografie stamt.  

Met deze opzet verschenen nu twee delen van handzaam formaat (13 x 22 
cm) en flinke omvang op de markt. Het deel Duits-Nederlands telde 919 blad-
zijden, Nederlands-Duits had er zelfs 1096. Opvallend aan de nieuwe uitgave is 
de fraaie uitvoering. De tekst is verhoudingsgewijze ruim gezet. De weldoor-
dachte typografie maakt, ondanks de lichte handicap van het gebruikte bekor-
tingssysteem, alle informatie uitstekend vindbaar. Qua technische uitvoering 
steekt dit woordenboek uit boven alle andere die de Calischen vervolgens bij 
andere uitgevers tot stand zouden brengen.  
 
Een conflict tussen auteur en uitgever  
 
Dat er zich moeilijkheden hadden voorgedaan bij het tot stand brengen van 
het deel Nederlands-Duits, blijkt pas als er in 1851 een heruitgave van het Duits 
woordenboek verschijnt bij de Amsterdamse uitgever G.W. Tielkemeijer. Toen 
firmant S. de Grebber kwam te overlijden, ging het De Grebberfonds in de 
verkoop en zo kon Tielkemeijer op 10 juni 1847 in het Nieuwsblad voor den Boek-
handel zijn confraters kond doen dat hij eigenaar was geworden van het daar 
verschenen ‘Hoogd. – Nederd. en Nederd. – Hoogd. Woordenboek, 1e deel en 2e deel, 
1e – 3e afl.’ Het werk was dus op dat moment nog niet compleet en pas in 1851 
bracht Tielkemeijer onder eigen imprint beide delen tegelijkertijd op de markt. 

Ondertekend door een zekere W. Dyckerhoff,63  Emmerik/Emmerich, Mei/ 
Mai 1851, bevat het in deel II nieuw ingevoegde voorwoord de volgende ietwat 
duistere verklaring: 

 
De Heer I.M. Calisch heeft slechts ten gevolge van eene oneenigheid omtrent 
door hem beweerde regten, hoezeer dan ook onvrijwillig, toch zonder eenige re-
den, die met zijn eer in verband staat, van de verdere bewerking afgezien. 

 
De Duitse helft van de voorrede zegt wat summierder dat Calisch is terugge-
treden ‘in Folge eines Rechtsstreites’, waarna Dyckerhoff het werk heeft afge-

                                                             
63 De Duitse GBV-catalogus vermeldt een zekere Wilhelm Dyckerhoff (1810-1881) als 
auteur van onder andere een serie werken onder de titel Compositions Schule. Zijn vroegste 
publicaties zijn verschenen in Emmerich. Het lijkt dus deze musicoloog te zijn geweest die 
dit uitstapje naar de lexicografie heeft gemaakt. 
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maakt, te beginnen met het woord likwidatie.64  Hij heeft daarvoor, zo zegt hij, 
grotendeels dezelfde werken geraadpleegd als zijn voorganger.  

De aard van het rechtsgeschil wordt hier niet nader aangeduid. Isaac Marcus 
komt een kleine dertig jaar later nog terloops op deze affaire terug in het voor-
woord, gedateerd Amsterdam 1883, van een Duits woordenboek dat hij heeft 
ondergebracht bij uitgever H.C.A. Campagne en Zoon. Hij maakt daarin een 
opmerking over een eerder Duits woordenboek van zijn hand, dat door de 
boekhandelaar Bolle te Rotterdam ‘sedert een paar jaar van tijd tot tijd in de 
dagbladen voor een spotprijs aangeboden wordt.’ Dit is een werk, zo zegt hij, 
dat door hem in 1845 voor de uitgever W. de Grebber werd vervaardigd. Hij 
had het tot op de helft van het tweede deel afgemaakt, ‘toen de firma hare beta-
lingen en ik mijn werk staakte. Later werd dat 2e deel voor een anderen uitge-
ver, die het fonds had gekocht, door den heer Muller, een Duitscher, voltooid’. 
Hij voelt zich daarom alleen verantwoordelijk voor de inhoud van het eerste 

deel, maar vraagt zich wel af, of aan een woordenboek dat 38 jaar geleden het 
licht zag, ‘na de hooge vlucht die de wetenschap en kunsten, in alle richtingen, 
in dat tijdsverloop hebben genomen, nog veel waarde kan worden gehecht’. 

Wat hier wordt beweerd, is in strijd met de waarheid. Nadat Isaac Marcus 
zijn medewerking had beëindigd, werd volgens de ondertekening van het voor-
woord de arbeid aan het woordenboek voortgezet door W. Dyckerhoff  en niet 
door een ‘heer Muller’. Zijn geheugen liet hem hier kennelijk in de steek. De 
naam H.W. Müller (met umlaut) is verbonden aan een ander werk, namelijk 
een latere bewerking van Calisch’ oude woordenboek uit 1845/1851, die hij in 
1870 in het licht gaf. Het was ook deze versie, niet die van De Grebber/Tiel-
kemeijer, die door Bolle ‘voor een spotprijs’ werd aangeboden.65   

Tegen de achtergrond van deze wordingsgeschiedenis, zoals verwoord in de 
voorwoorden bij de uitgave van Tielkemeijer, is het moeilijk te verklaren hoe 
De Grebber naast het in 1845 gepubliceerde eerste deel vervolgens nog het 
tweede op de markt kon brengen. In de Tilburgse universiteitsbibliotheek be-
vindt zich namelijk naast de tweedelige uitgave van Tielkemeijer eenzelfde set 
van De Grebber. Tekst en uitvoering zijn geheel identiek, alleen de voorwoor-
den verschillen. Bij De Grebber ontbeert deel I een voorwoord, en vindt men 
pas in deel II de lange voorrede die bij Tielkemeijer in deel I als algemene intro-
ductie fungeerde.66  Bij De Grebber bleef  dus onvermeld dat Isaac Marcus het 
tweede deel niet zelf  had voltooid.  
                                                             
64 Dat wil zeggen vanaf pag. 393, niet 293 zoals het voorwoord abusievelijk aangeeft.  
65 In het Nieuwsblad voor den Boekhandel van 20 juli 1880 (p. 329) meldt Bolle inderdaad de 
aankoop van dit woordenboek. 
66 Dit voorwoord kon natuurlijk ook als verantwoording achteraf gelezen worden. Bij De 
Grebber kennelijk al vroegtijdig gezet, had het de paginanummers v-xii meegekregen. Bij de 
overname werden die niet gewijzigd, zodat het voorwerk in Tielkemeijers deel I de volgende 
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Omdat Tielkemeijer in juni 1847 de rechten van een toen nog onvoltooid 
woordenboek had overgenomen, kan De Grebber, zoals de titelpagina ons wil 
doen geloven, niet al in 1846 het nog in bewerking zijnde deel Nederlands-
Duits hebben uitgebracht. Dit moet pas later zijn uitgekomen en 1846 zal naar 
alle waarschijnlijkheid het oorspronkelijk geplande publicatiejaar zijn, afgedrukt 
op een titelpagina die al met de eerste afleveringen van het tweede deel was 
meegestuurd.67

 De normale voortgang werd, zoals we zagen, onderbroken, en 
met de jaartallen 1845-1849 lijkt Brinkman’s Catalogus een realistischer datering 
te verschaffen voor de twee delen van De Grebbers editie.68  

Dat er na ruim een derde gedeelte van deel II een tweede hand aan het werk 
sloeg, is aan de inhoud niet echt te merken. Met, zoals hij verklaarde, gebruik 
van grotendeels dezelfde bronnen, werkte Dyckerhoff  dus inderdaad geheel in 
de geest van zijn voorganger.  

 
2.3.2.2. H.W. Müllers bewerking uit 1870 
 
Het woordenboek waarvan Isaac Marcus zijn handen had afgetrokken, bleef  
zijn naam dragen en werd ruim twintig jaar later nog waardevol genoeg bevon-
den voor een nieuwe bewerking. Het was een zekere H.W. Müller die er zijn 
oog op had laten vallen. H.W. Müller, die zich op de titelpagina van het woor-
denboek doet kennen als ‘Leeraar aan het Gymnasium en aan de Hoogere 
Burgerschool te Rotterdam’, voorzag de studie van het Duits in Nederland van 
een aantal nuttige leerboeken, die verschillende edities beleefden.69  In dat ge-
heel paste ook het woordenboek dat op de titelpagina werd aangeduid als ‘Nieuw 
Duitsch-Hollandsch en Hollandsch-Duitsch Woordenboek, volgens J.M. Calisch. Groo-
tendeels bewerkt door H.W. Müller’.  

In zijn voorwoord noemde hij weliswaar Calisch’ woordenboek ‘het beste, dat 
tot dusverre bestond’, maar wees hij ook op de ‘vele gebreken’ die het aankleef-
den, met name in de juiste vertaling der termen.70  Müller liet weten dat hij hierin 

                                                                                                                                               
vreemde paginavolgorde kent: i-viii; v-xii.  
67 We kennen deze situatie ook van het woordenboek van J.H. van Dale, dat op de titelpa-
gina het jaartal 1872 droeg, ook al kwam het vanwege de werkzaamheden die nog moesten 
worden verricht na zijn plotseling overlijden pas in 1874 beschikbaar. 
68 Op welke gebeurtenis het jaartal 1849 gebaseerd zou kunnen zijn, is echter niet duidelijk. 
69 Müller was leraar Duits aan de Rotterdamse HBS vanaf de oprichting in 1865 tot aan 
1888, en vulde in de eerste jaren zijn betrekking aan met lesuren aan het Gymnasium. Van 
zijn leerboeken zijn te noemen een tweedelige Hoogduitsche Spraakkunst (1856; 7e druk 1891), 
een idioomboek met de titel Deutsch in der Umgangssprache für Niederländer erläutert: nebst einer 
Sammlung deutscher und niederländischer Spracheigenheiten (1866; 4e druk 1885) en een literaire 
bloemlezing onder de titel Deutsche Chrestomathie (1871; 2e druk 1878). 
70 Müller weet een deel van deze onvolmaaktheden aan het Neues holländisch-deutsches Wörter-
buch van Ludwig Tross en Gottfried Overmann, dat tot grondslag van Calisch’ woorden-
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verbetering had aangebracht, en dat hij tevens veel nieuwe woorden en spreek-
wijzen van de latere tijd had toegevoegd. Over de inrichting zegt hij het volgende: 

 
De woorden zijn zoodanig opgegeven, dat de voornaamste beteekenis, het woord, 
dat het meest te pas komt, ook de eerste plaats beslaat; terwijl de volgende, zoo 
noodig, met voorbeelden opgehelderd zijn. Ook houde men in het oog, dat een 
zakwoordenboek zich niet met de allerfijnste onderscheidingen voor het gebruik 
in alle vakken kan inlaten. De praktijk van elk vak leert dit beter, dan een woor-
denboek, en de synonymiek heeft in afzonderlijk daarvoor bestemde boeken hare 
plaats. Er behoort een rijke praktijk en veel geleerdheid toe, om uit een opgegeven 
hoeveelheid woorden het juist te pas komende te kiezen, en te veel doet dan meer 
kwaad, dan goed. 

 
Het gedeelte Duits-Nederlands blijkt inderdaad in deze zin aangepast. Het 
betekenisprofiel is iets duidelijker gestructureerd en zo nodig uitgebreid. Het 
aantal woordingangen is nauwelijks verminderd. Er worden zelfs nog nieuwe 
trefwoorden toegevoegd. Zo duiken onder andere de Babuschen (‘overschoe-
nen’) op en doet ook de Bacaliau (‘gedroogde stokvisch’) zijn entree. Het eerste 
helaas slecht vertaald, want het gaat om ‘huispantoffels’, en het tweede niet te 
vinden in andere gangbare Duitse woordenboeken, oud of nieuw. 

Veel sterker bewerkt is het deel Nederlands-Duits. Het is vooral de inhoud 
van de woordartikelen die is veranderd. Müller geeft meer karakteristieke zins-
wendingen en uitdrukkingen, en vertaalt soms inderdaad ook scherper. In het 
lemma goed geeft Müller bijvoorbeeld behalve Goede Vrijdag ook de Goede Week 
(‘Charwoche’) en het eerder ontbrekende voor goed (‘für fest, für immer’) en zoo 
goed als kwaad (‘so gut wie’s ging, aufrichtig, treulich, aus redlichem Herzen’).71  
Daarvoor sneuvelen zulke eenvoudige gebruiksvoorbeelden als goed brood (‘gu-
tes Brot’), een goed boek (‘ein gutes, nützliches Buch’) en een goed soldaat (‘ein 
guter, tapferer Soldat’). Twee wendingen die Müller had moeten behouden, 
zijn waar is dat goed voor (‘wozu soll das dienen?’) en zoo goed als klaar (‘beinahe 
fertig’).72  Als Müller een goed uur vertaalt als ‘eine gute, starke, tüchtige Stunde 
(Weges)’ dan is dat puntiger dan wat Calisch in zijn voorbeeld een goed uur hier 
vandaan geeft als ‘es ist reichlich, mehr als eine Stunde (Meile) von hier’. Soms 
is het lood om ijzer: voor van goeden huize heeft Müller ‘von guter Herkunft’ 
tegenover Calisch ‘von ansehnlichen Hause’.73  Willekeur is ook zichtbaar in de 
vertaling die wordt gegeven voor de thans niet meer gebruikte uitroep (wel) 
                                                                                                                                               
boek zou hebben gediend. Daar dit werk pas in 1850 verscheen, kan Calisch dat echter niet 
als een van zijn bronnen hebben gebruikt.  
71 Wij zeggen nu ‘zo goed en zo kwaad’.  
72 ‘So gut wie fertig’ had natuurlijk evengoed gekund. 
73 ‘Gut’ laat zich hier zonder bezwaar gebruiken. Vgl. in het grote Nederlands-Duitse woor-
denboek van Sicherer/Akveld (1886) ‘er ist von guter Familie, vom gutem Hause, gutem 
Herkommen’ (p. 295, 2e kolom).  



 
52 HOOFDSTUK 2   

goddeloos!, bij Calisch: ‘Potztausend; der Teufel’, bij Müller, nogal onverwacht, 
‘Mein!’, meer gemeenzaam ‘Ei, Schwernoth!’  

Müller had niet gestreefd naar inperking van het woordbestand en dat 
maakte zijn bewerking naar sommiger oordeel eigenlijk niet bijzonder geschikt 
voor schoolgebruik. Toen de uitgever een proefstukje van de nieuwe onderne-
ming had rondgestuurd, leverde een anonieme recensent daarop de volgende 
ironische reactie:  

 
Wij hopen van harte, dat het onderwijs in de Nederlandsche taal aan Rotterdam’s 
Hoogere Burgerschool den heer Muller is toevertrouwd. Onder zijne leiding zal 
onze moedertaal, wier rijkdom ten spreekwoord is, haar schatten met woekerwinst 
vermeerderd zien. In de 8 bladzijden, die ons ter proeve werden aangeboden, vin-
den wij tal van woorden, die door onze taalkenners met blijde verrassing zullen 
begroet worden.74 

 

Ter illustratie geeft hij dan een lange rij woorden beginnend met ont-, van het 
type ontleeren, ontlegeren, ontlenden, ontligchamen, ontlijmen, ontlooden, ontlommeren, ont-
lorsen. Het is een selectie uit de massa samenstellingen met dit voorvoegsel, die 
in het oude woordenboek niet minder dan vijftien bladzijden beslaan en die 
door Müller praktisch integraal zijn overgenomen.75   

Om aan te tonen dat ‘de inrigting van het nieuwe woordenboek voldoet aan 
alle billijke eisen’, citeert de recensent ten overvloede integraal de alinea uit het 
woordenboek aanvangend met ontoogen als vetgedrukt ingangswoord, waarna 
zo’n dertig ont-samenstellingen volgen met hun vertaalequivalenten. Daarmee 
pakt hij ook het tere punt aan van de excessieve clustering van de ingangs-
woorden: ‘Wie de Hoogduitsche uitdrukking zoekt voor “Ontpakken” of “Ont-
ploffing” zoekt natuurlijk ’t eerst op “Ontoogen”’, zo merkt hij sarcastisch op. 

In een passage toegevoegd aan het al eerder gezette voorwoord reageert 
Müller geprikkeld op dit nogal boosaardige stukje. Hij beschuldigt zijn recen-
sent van onkunde. Die gewraakte woorden staan immers ook in andere gezag-
hebbende woordenboeken, dus had hij ook kritiek kunnen verwachten als hij 
ze niet had opgenomen.76   

Tot Müllers verdediging moet opgemerkt dat hij nergens aangeeft dat zijn 
bewerking speciaal voor schoolgebruik bestemd was. Mogelijk vond hij ook 
dat voor de nieuwe elite die op de pas opgerichte Hogere Burgerscholen werd 
opgeleid, alleen het beste goed genoeg was.77   

                                                             
74 Zie Tijdspiegel (1859/1: 532). 
75 In het alfabetische traject van deze vijftien bladzijden bevinden zich vanzelfsprekend ook 
de samenstellingen met on-, zoals ontelbaar, ontegenzeggelijk e.d. 
76 Müller heeft hier volstrekt gelijk. Ze konden naar hartelust worden geput uit deel 6 (1804) 
van Weilands Nederduitsch Taalkundig Woordenboek. 
77 Typerend voor de hoge standaard die hij aanlegt is ook dat zijn Chrestomathie, de bloem-
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Toch wijst de recensent hier vooruit naar latere ontwikkelingen. Ook een 
degelijk schoolwoordenboek hoeft niet naar volledigheid te streven. In dat licht 
gezien bevat Müllers bewerking te veel onnutte woorden. Daarnaast laat ook 
het opzoekgemak veel te wensen over. Als Müller zijn bewerking als ‘zakwoor-
denboek’ aanduidt, dan is die status nagestreefd door met relatief  weinig 
schrappingen de bijna 2000 pagina’s van het origineel te comprimeren tot ruim 
800. Voor dit doel is de inhoud in minuscule letter gezet en ondergebracht in 
lange alinea’s waarin, met gebruik van het befaamde verkortingssysteem, alle 
woorden beginnend met een bepaald voorvoegsel in één lange reeks zijn onder-
gebracht. Een afschrikwekkend voorbeeld is de alinea waarin na het vetgedruk-
te god alle trefwoorden die met deze drie letters beginnen, in klein cursief  in 
doorlopende regels zijn samengepakt. Dit is een verslechtering ten opzichte 
van Calisch’ oorspronkelijke editie. Daar werden ze, in kapitalen gezet en zeven-
tig in getal, in veertien aparte clusters aangeboden, telkens met vooruitspringend 
initiaal trefwoord. Zo waren ze daar veel gemakkelijker vindbaar dan in de let-
terbrij van Müllers editie. 

Tot overmaat van ramp was de inhoud van de nieuwe bewerking ook niet 
overal betrouwbaar. De auteur waarschuwde in het voorbericht dat de opgave 
der meervoudsvormen hier en daar onjuist was, en verwees de leerling voor 
betere informatie naar zijn Duitse spraakkunst. Die ongerechtigheid was in het 
werk geslopen, doordat naar zijn zeggen een groot deel van het Duits-Neder-
lands gedeelte zonder zijn medewerking was uitgebracht. Een wonderlijke gang 
van zaken, die de Haagse uitgever H.C. Susan, C.H.zoon, had moeten vermijden. 

Geen wonder dus dat het werk onvoldoende aftrek vond. Ramsjuitgever D. 
Bolle nam na enige tijd de restanten over en deed ze, zoals Isaac Marcus zei, 
‘voor een spotprijs’ in de verkoop.78   
 
2.3.2.3. Het woordenboek uit 1883-1885 
 
Aan het eind van zijn leven leverde Isaac Marcus, ontevreden over wat de 
markt te bieden had, nog een laatste bijdrage aan de tweetalige Nederlands-
Duitse lexicografie. Deze zwanenzang verscheen te Tiel bij H.C.A. Campagne 
                                                                                                                                               
lezing die de leerling door de Duitse letterkunde voert, begint met Wulfila’s gotische bijbel-
fragmenten (met Duitse vertaling). 
78 Op 6 augustus 1880 bracht Bolle deze titel, waaraan de nodige gebreken kleefden, in het 
Algemeen Handelsblad op de inmiddels gebruikelijke wijze onder de aandacht. Onder de 
opvallende kop: ‘Kijk wat een koopje’ vermeldde hij eerst de titelgegevens en voegde daar 
vervolgens in grote vette letter aan toe: ‘Er gebeuren wonderen met de boeken tegenwoor-
dig: wie kan er bij, wie kan het begrijpen, ik verkoop het groote, beste Woordenboek 
volgens Calisch nu voor ƒ 1,90 in plaats van ƒ 5,-, geen vlekje, geen smetje is er aan, 
fonkelnieuw, compleet in linnen band krijgt men het nu voor ƒ 1,90’. De advertentie werd, 
wat minder uitbundig gesteld en opgemaakt, later naar behoefte herhaald.  
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& Zoon, bij welke uitgever van de hand van de Calischen al eerder het Nieuw 
Woordenboek der Nederlandsche Taal (1864) en het Nieuw Volledig Engelsch-Neder-
landsch en Nederlandsch-Engelsch Woordenboek (1871-1875) waren verschenen.  

De pagina met de algemene titel draagt de tekst: ‘Duitsch-Nederlandsch en 
Nederlandsch-Duitsch Woordenboek, in twee delen. Naar de beste bronnen bewerkt 
door I.M. Calisch, beëedigd vertaler te Amsterdam’. De aparte delen hebben 
dan een tweede titelpagina met de aanduiding Duitsch-Nederlandsch, resp. Neder-
landsch-Duitsch Woordenboek. Het laatste deel verscheen postuum in 1885. Isaac 
Marcus, die overleed op de laatste dag van het jaar 1884, had vermoedelijk de 
kopij daarvoor al gereed gehad. In het voorwoord van 1883 had hij verklaard 
dat aan de kopij voor het tweede deel ‘onafgebroken [wordt] gearbeid, zoo dat 
druk en uitgave geen vertraging zullen ondervinden’.  

In het voorwoord bij het deel Duits-Nederlands, gesigneerd ‘Amsterdam, 
1883. I.M. Calisch’, motiveert hij de nieuwe uitgave, die opnieuw voor alle mo-
gelijke doelgroepen geschikt wordt geacht, als volgt: 
 

Naar aanleiding van de meermalen gemaakte opmerking, dat voor de beoefening 
der Duitsche taal hier te lande òf zeer uitgebreide woordenboeken, òf  slechts zeer 
beperkte vocabularia bestaan, heeft de schrijver van het hier aangekondigde werk 
zich met de taak belast een woordenboek te vervaardigen, dat, zonder te uitvoerig 
te worden, nogtans op meer volledige wijze dan de laatstgenoemde woordenlijsten 
aan de behoefte zou voldoen, en daarbij tot leiddraad genomen het door hem 
vervaardigde Woordenboek van de Fransche taal waarvan vóór vier jaren een 
nieuwe uitgave bij den heer J.M. (sic) van Druten te Sneek verscheen.79 Door de 
meest mogelijke volledigheid van woorden en groote beknoptheid in voorbeelden, ge-
paard aan het abbreviatiestelsel, is het hem ook hier mogen gelukken een werk saâm 
te stellen, door matigen prijs en vorm, bijzonder voor schoolgebruik, eigen studie, 
voor kantoor en werkplaats geschikt, terwijl hij zich beijverd heeft de meest gebrui-
kelijke termen der tegenwoordige wetenschap, nijverheid en kunst er in op te 
nemen, waaraan een genommerde lijst, voor het werk gevoegd, dienstbaar zal zijn. 

 
Interessant is wat hij vervolgens heeft mee te delen over de spelling: 
 

Daar de nieuwe spelling volgens het stelsel der heeren De Vries en Te Winkel 
thans genoegzaam overal, in de dagbladen en zelfs op handelskantoren, ook bij 
afdeelingen van het Landsbestuur, wordt gevolgd, meende ik mij aan den wensch 
der uitgevers niet te mogen onttrekken en heb ik ze derhalve in dit woordenboek 
aangenomen (pp. v-vi). 

 
Wel heeft hij zich verzet tegen aanneming van een gewijzigde spelling van 
Duitse woorden. Hij merkt terecht op dat voorstellen hieromtrent in Duitsland 

                                                             
79 Deze druk verscheen in 1874, dus negen jaar voor de datum van dit voorwoord. De 
uitgever heette J.F. van Druten. 
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nog veel weerstand ondervinden en soms ronduit worden afgewezen. Uit de 
toelichting die hij geïnteresseerden biedt, blijkt dat hij daar goed aan heeft ge-
daan. Ouderwets zijn nu alleen de gehandhaafde spellingen van het type Rath, 
Muth en Königinn, Fürstinn. Andere voorstellen hebben het nooit gehaald.80  
 
Dit laatste Duitse woordenboek is vervaardigd in de traditie van het eerste. 
Opnieuw wordt het eerder al zo geroemde abbreviatiestelsel in positieve zin 
genoemd. Ook nog aanwezig, echter achterin en niet zoals aangekondigd voorin, 
is de genummerde lijst van vaktaalaanduidingen. Alle 206 categorieën zijn nog 
aanwezig, hoewel soms iets anders verwoord.81  Dat het ten opzichte van het 
eerste woordenboek uit 1845/1851 hier en daar flink was uitgebreid, zagen we 
al bij de boven gegeven illustratie van de werking van het bekortingsstelsel bij 
het trefwoord anschauen, waar nu veel meer afleidingen en samenstellingen te 
vinden waren. Ook elders is het werk volgepakt met in clusters gepresenteerde 
trefwoorden, soms van beperkt praktisch nut. Zeker voor schoolgebruik ver-
diende een beknopter woordenboek verre de voorkeur. Die waren er al genoeg 
en met het in 1873 op de markt gebrachte Schoolwoordenboek der Hoogduitsche en 
Nederlandsche Talen had Campagne er ook zelf  al een in huis, dat met een aantal 
vervolgedities nog tot in de twintigste eeuw floreerde.  

Welke bestaande werken Isaac Marcus op het oog had als ‘zeer uitgebreide 
woordenboeken’, is moeilijker te zien. Had hij misschien voor de Duitse markt 
vervaardigde dictionaires op het oog? Dichter bij huis valt te denken aan het gro-
te Nederlandsch-Hoogduitsch en Hoogduitsch-Nederlandsch Woordenboek van C.A.X.G.F. 
Sicherer en A.C. Akveld, sterk in voorbeelden en idiomatische uitdrukkingen. 
Daarvan was in 1874 alleen nog maar het deel Duits-Nederlands verschenen, 
het andere kwam pas uit in 1886.82  Akveld was op twee fronten bezig: hij 
bracht bij dezelfde Leidse uitgever, D. Noothoven van Goor, tezelfdertijd een 
woordenboek van bescheidener omvang uit, waarvan de beide delen versche-
nen in 1870, respectievelijk 1880.83

 Het was van ongeveer hetzelfde kaliber als 
het nieuwe werk van Isaac Marcus, maar duidelijker gezet.  

                                                             
80 Wij noemen afschaffing van de dubbele aa, wat Stat oplevert in plaats van Staat, het weg-
laten van de h in woorden als Wehrwolf en Nahrung en de algehele vervanging van ph door f.  
81 Zo heet bijvoorbeeld de Feilenhauer uit 1851 nu een Feilenmacher, en is bij de fonteinmeester 
het equivalent Röhrmeister geschrapt, zodat alleen de Brunnenmeister overblijft. Dit relict, naar 
zeggen oorspronkelijk overgenomen uit de Duitse lexicografische praktijk, heb ik echter niet 
meer aangetroffen in Duitse woordenboeken uit deze latere jaren.  
82 Sicherer wijt dat enerzijds aan het overlijden van Akveld in maart 1881, anderzijds aan de 
geringe steun die hij kon ontlenen aan het Nederlandsche Woordenboek (= WNT), dat zo veel 
langzamer vorderde dan hij had gehoopt. (Vorwort, deel Nederlandsch-Hoogduitsch). 
83 Ik verlaat me hier op de datering in Claes/Bakema (1299). Ook dit woordenboek viel in 
handen van Bolle. 
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In vergelijking met Isaac Marcus’ eersteling uit 1845/1851 is er behoorlijk 
veel veranderd. In het deel Duits-Nederlands is het woordbestand op bepaalde 
terreinen flink uitgebreid. Aan het eind van de letter A zijn er veel nieuwe be-
grippen, vaak vreemde woorden, bijgekomen. Naast het al aanwezige Authentisch 
nu ook Authenticität, Authentie en daarnaast veel samenstellingen met Auto-, zoals 
Autobiographie, Autodafé, Autodidakt, Autokrat (plus –kratie, –kratisch), en Autopsie. 
Het oude woordenboek had hier alleen nog Automat. Verder nog woorden als 
Aval, Avance, Avancement en Avanciren, Avantgarde, Avis en Avisiren, waarvan en-
kele in de handel thuishoren.  

Aan het begin van de letter B, met een veel geringer aantal vreemde woor-
den, is het verschil veel minder groot. Niettemin is ook hier het aantal 
ingangen enigszins vergroot en worden ook wat meer samenstellingen gege-
ven, hoewel ook enkele eerder aanwezige, kennelijk minder belangrijk geachte, 
worden geschrapt. Opvallend is de uitbreiding van scheepvaarttermen. Naast 
het hoofdwoord Backbord vinden we nu ook Backbordseite en Backbordsgasten, de 
eveneens als scheepsterm aangeduide Backgeselle en Backmaat (Ned. ‘baksmaat, -
gezel’) en dan ook nog Backstagsweise, Backstagswache en Backstagswind. Hier blijkt 
dus dat Isaac Marcus, zoals hij in zijn voorwoord meedeelde, zich beijverd 
heeft vaktermen in ruime mate op te nemen.  

Ook de eerder al genoemde ‘huispantoffels’ zijn opgenomen, nu echter in 
de dubbelspelling Babouchen, Babuschen, maar geheel anders vertaald als ‘kinder-
tjes (in Indië)’. Aan deze elders niet geregistreerde betekenis is kennelijk de 
Baboe debet. Om ruimte te vinden voor al dit fraais zijn alle eerder aanwezige 
voorbeelden en zinswendingen bij Backe en Backen geschrapt.  

Voorbeelden zijn zeker nog aanwezig, hoewel in mindere mate. Het zijn 
vooral de meer eenvoudige gebruiksvoorbeelden die sneuvelen. Als er nog voor-
beelden gegeven worden, zijn het zeer vaak andere. Als we die bij (sich) erheben 
vergelijken, vinden we er dertien in het oude woordenboek, waaronder een-
voudige als seine Stimme erheben, der Wind erhebt sich en es erhob sich ein Sturm. Het 
nieuwe heeft maar drie voorbeelden, namelijk Protest erheben (tegenover oud eine 
Klage wider einen erheben), sich über Andere erheben (tegenover sich über seine Stand 
erheben) en sich stolz erheben (zonder parallel).84  Ook in de definities wordt wijd-
lopigheid bestreden.85   

                                                             
84 Gegeven vertalingen als ‘protest laten maken’, ‘eene aanklacht tegen iemand inleveren’, 
klinken voor hedendaagse oren nogal vreemd.  
85 Misschien moest Isaac Marcus in 1845 het vak in bepaalde opzichten nog leren. Vgl. de 
overdadige, en voor de vertaling overbodige, details bij het Duitse trefwoord licht: ‘licht; 
daglicht; maanlicht; schijnsel; lichtend –, schijnend –, blinkend voorwerp; hemellicht, 
lichtgevend ligchaam; kaarslicht; waslicht; (136) [= in der Malerei] licht; kaars’. In 1883 
wordt volstaan met: ‘licht (i[n] a[lle] b[etekenissen]); kaars; (hemel)licht, gesternte; oogen 
(van het hert); fig. licht, genre’. De laatste twee zijn nieuw.  
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Vereenvoudiging is ook zichtbaar in het deel Nederlands-Duits. Hopeloos is 
nu gewoon hoffnungslos, zonder toevoeging van verzweifelt en ohne Hoffnung. Be-
paalde artikelen zijn geheel herschreven: houden is halten, opnieuw zonder een 
hele reeks mogelijke varianten die in bepaalde contexten zouden kunnen passen. 
Gebruikscontexten zijn allemaal door andere, inmiddels meer toepasselijke ver-
vangen. Het horologie uit 1851 heet nu horloge. Bij hopeest weet Isaac Marcus nu 
dat deze droogzolder in het Duits Hopfdarre heet; dit woord vervangt de eerdere 
omschrijving Boden, Ofen zum Hopfen trocknen. Verbluffend blijft in beide edities 
het contingent samenstellingen, waaruit soms oude verdwijnen en waarin ande-
re opduiken. Hop heeft er eenentwintig in 1851, zesentwintig in 1885. 

Ongetwijfeld kon de nieuwe uitgaaf, ondanks het iets kleinere formaat, bogen 
op een grotere volledigheid qua woordbestand. Dat ging soms ten koste van 
een aantal eenvoudige gebruiksvoorbeelden, die toch voor veel gebruikers van 
nut moeten zijn geweest. Gedrukt op slechter papier met kleinere letter boden 
de pagina’s helaas een nogal onoverzichtelijk geheel, waarin de details, verschil-
lende in omvangrijke clusters opgevoerde samenstellingen inbegrepen, minder 
goed in het oog sprongen. Mede vermoedelijk daardoor werd het woordenboek 
geen commercieel succes, want het kwam, evenals Müllers bewerking uit 1870, 
na enige tijd in handen van uitgever Bolle, die er onder eigen imprint, nu 
zonder jaartal en voorwoord, nog iets aan verdiend kan hebben.86   

 
2.3.3. Het woordenboek Frans 
 
Hoewel ook het woordenboek Frans enkele malen van uitgever wisselde, kreeg 
het vastere grond onder de voeten dan zijn Duitse tegenhanger. Het begon als 
schoolwoordenboek en bleef  dat eigenlijk ook. Daar kon ook de uitbreiding 
die Isaac Marcus bewerkstelligde in de derde editie weinig aan veranderen. In 
de periode 1830-1887 beleefde het vijf  edities, die we in hoofdlijnen de revue 
zullen laten passeren. 
 

                                                             
86 Met de middelbruine band met zwarte strepen op de rug, die op voor- en achterblad uitlo-
pen in jugendstil-achtige bladmotieven, heb ik Bolle’s editie verscheidene malen in antiquari-
aten aangetroffen. Helaas is de originele uitgave uit 1883/1885, evenals trouwens de titeluitga-
ve van Bolle, volgens de Pica-gegevens thans nergens meer in onze institutionele bibliotheken 
te vinden. (Eerder aanwezig met signatuur TFK in de bibliotheek van de Theologische Facul-
teit te Tilburg, hebben de oorspronkelijke deeltjes kennelijk de ontsmettingsbeurt benodigd 
voor de overplaatsing zomer 2006 naar de Tilburgse universiteitsbibliotheek niet overleefd.) 
De inhoud van het deel N-D (1885) heb ik slechts kunnen bestuderen via de Bolle-editie. Dat 
betekent dat ik helaas geen kennis heb kunnen nemen van de uitgebreide tweetalige voorrede 
die Isaac Marcus in het voorwoord van het deel D-N in het vooruitzicht stelde.  
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2.3.3.1. De eerste uitgave van 1830 
 
Exemplaren van de oorspronkelijke uitgave zijn nergens aangetroffen, en een 
bibliografische notitie ontbreekt al evenzeer.87  Wel behouden is het oorspron-
kelijke ‘Voorberigt’, dat als onderdeel van de publicatiegeschiedenis is onderge-
bracht in het voorwerk van de tweede druk (1841). De titel zal dezelfde zijn 
geweest als die van de tweede editie uit 1841, die hieronder wordt beschreven. 

Het oorspronkelijke ‘Voorberigt’, in nogal conventionele bewoordingen ge-
steld, prijst het woordenboek als volgt aan: ‘hetzelve bevat de gebruikelijkste woor-
den der beide talen, en [de uitgevers] durven zeggen, dat het te verkiezen is boven 
die, welke in hetzelfde formaat bestaan, door het groot aantal van spreekwijzen, 
gemeenzame en spreekwoordelijke uitdrukkingen’, die, zo wordt opgemerkt, leer-
lingen anders vaak in uitgebreidere werken moeten opzoeken. Het blinkt verder 

uit als een ‘min kostbaar werk, hetwelk bij de genoemde voordeelen dat voegt 
eener uitvoering, die elk ander woordenboek, van dezen aard, achter zich laat’.  

Het voorbericht wordt, net als in het woordenboek Duits van 1845, in beide 
talen gepresenteerd, met in de linkerkolom de Franse tekst, in de rechter de 
Nederlandse. Deze praktijk wordt ook in alle volgende edities aangehouden. In 
deze eersteling ontbreekt nog de gebruikelijke signatuur onder het voorwoord, 
die naar goede gewoonte wel wordt gefourneerd in de volgende drukken.88  

 
2.3.3.2. De tweede druk (1841) 
 
Op 9 sept. 1841 meldden De Gebroeders Van Cleef  in het Nieuwsblad voor den 
Boekhandel de verschijning van een tweede druk. Voor de boekhandelaren werd 
nog de volgende informatie toegevoegd: 
 

Van dit woordenboek, hetwelk bij het publiek en Heeren Onderwijzers met graag-
te ontvangen is, een Tweede Druk noodzakelijk geworden zijnde, zoo zijn er geen 
kosten gespaard, om hetzelve zoo veel mogelijk aan zijn doel te doen beant-
woorden. Behalve door den vervaardiger, is het bovendien door een geacht en 
bekwaam Onderwijzer, nagezien, vermeerderd en verbeterd. 

 
Wat hier vooral opvalt is dat in deze annonce de naam van de vervaardiger 
ongenoemd blijft. Moeten we concluderen dat deze voor de uitgever voorals-
                                                             
87 Het werk wordt tevergeefs gezocht in de Nederlandse Bibliografie 1801-1832 (Houten, 1993), 
bedoeld om de drie decennia voorafgaand aan de verschijning van het eerste deel van 
Brinkman’s Catalogus in kaart te brengen.  
88 Dat deze nergens gevonden eerste druk zonder auteursaanduiding verscheen, wordt 
bevestigd door een zinsnede in de recensie van de tweede druk in Nieuwe Bijdragen (1844: 
341), waarin sprake is van de heer M.J. Calisch, ‘die zich thans als Vervaardiger van dit 
Woordenboek bekend maakt’. 
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nog geen toegevoegde waarde bezat? En hoeveel meerwaarde werd eigenlijk 
gecreëerd door de inhoud nog eens te laten controleren door een niet met 
name genoemde ‘geachte en bekwame’ onderwijzer? 

Dat we met een schoolwoordenboek te maken hebben blijkt uit de titelbe-
schrijving. Het werk doet zich kennen als ‘Nouveau Dictionnaire Français-Hollandais 
et Hollandais-Français, destiné a l’usage des instituts où l’on enseigne les deux 
langues,’ en in tweede instantie als ‘Nieuw Hollandsch-Fransch en Fransch-Hollandsch 
Woordenboek, geschikt ten gebruike op de scholen, waar men beide talen onder-
wijst.’ Het is de ‘Seconde Édition, revue, corrigée et augmentée / Tweede Druk, 
herzien, verbeterd en vermeerderd,’ verschenen te La Haye et Amsterdam, bij 
Les Frères Van Cleef. Het verschijningsjaar 1841 staat onder aan de pagina ver-
meld. De auteur, op de titelpagina niet vermeld, maakt zijn naam bekend in de 
signatuur onder het voorbericht: ‘Amsterdam, 1840. M.J. Calisch.’ 

Als vervaardiger van het werk, zo zegt hij, hebben de uitgevers hem belast 
met het bezorgen van een herdruk, nodig geworden na het succes van de eerste 
uitgave. Het werk is uitgebreid met een aantal woorden en spreekwijzen, 
tezamen ‘vijf  bladen druks of  79 bladzijden’, zonder dat daarbij de prijs is ver-
hoogd. In de laatste zin van het korte voorbericht wordt nogmaals benadrukt 
dat ‘ten gevolge van het bij de zamenstelling vastgesteld plan, in een zeer beknopt 
bestek, met juistheid en duidelijkheid, meer gevonden wordt, dan eenig ander 
zoodanig Woordenboek bevat’. 

Of dit nu helemaal waar is, is niet eenvoudig vast te stellen. In het onder-
wijskundig tijdschrift Nieuwe Bijdragen houdt de recensent, ‘omdat de gelegen-
heid tot het maken van genoegzame vergelijkingen [hem] ontbreekt’, zich op 
de vlakte. Hij is wel onder de indruk van de ‘inrigting, zoo wel als de fraaije 
uitvoering’ van het werk, en raadt wie een woordenboek wil aanschaffen ‘zich 
ook dit werk te laten vertoonen’. Hij houdt zich ten slotte verzekerd dat ‘het 
gebruik, zoo wel in als buiten de school, den aanvangenden zoo wel als meer 
geoefenden, stof  tot tevredenheid zal opleveren’.89  

Enkele kenmerken van Isaac Marcus’ Duitse woordenboek uit 1845, zo uit-
voerig door hem ingeleid, blijken ook al aanwezig in dit eerder verschenen 
werkje van zijn vader. Dat geldt met name voor het zo geroemde verkortings-
systeem. Ook de vaktalige annotatie ontbreekt niet. Deze geschiedt hier echter 
niet cijfermatig, via de ruim 200 items tellende genummerde lijst, maar door 
middel van een afkorting. Een zeer lange lijst bevat detailcategorieën als 
biljartsp. (biljartspel), blaasinst. (blaasinstrument/en), boomg. (boomgaarden), bordp. 

                                                             
89 Zie Nieuwe Bijdragen ter Bevordering van het Onderwijs en de Opvoeding, 1844: 341-343. Wat 
betreft de fraaie uitvoering, wijst de recensent erop dat het boek gedrukt is door de 
befaamde Amsterdamse firma C.A. Spin. Interessant is ook het zinnetje waarin hij te kennen 
geeft dat ‘de naam des Vervaardigers gewis niet weinig tot aanbeveling zal verstrekken’.  
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(bordpapier) etc., etc., waarbij men zich soms afvraagt welke speciale vakter-
men daaronder zouden kunnen vallen. 

 
2.3.3.3. De derde druk (1854) en de overgang naar Suringar (1856) 
 
Na de dood van Marcus Isaac in 1842, ontfermde Isaac Marcus zich over het 
woordenboek. Een door hem bewerkte editie verscheen in 1854 bij de Gebroe-
ders van Cleef. Volgens de titelpagina was de ‘troisième édition / derde uitgave’ 
‘nouvellement revue, corrigée et augmentée / op nieuws (sic) bezien, verbeterd 
en aanmerkelijk vermeerderd’ door ‘I.M. Calisch, Traducteur juré et Instituteur à 
Amsterdam / Beëedigd Translateur en Onderwijzer te Amsterdam’. 

In het voorwoord toont hij zich allereerst dankbaar dat hij met de nieuwe 
uitgave een ‘blijk van eerbied’ heeft kunnen geven aan de nagedachtenis van zijn 
vader. Het verheugt hem dat de uitgevers hem hebben toegestaan het werk nu 
breder op te zetten. Het is niet meer hoofdzakelijk ingericht ‘voor schoolgebruik 
of  jonge beginners’, maar wil voldoen ‘aan de behoeften van alle klassen der 
maatschappij’. Voor dat doel heeft hij zich beijverd het woordenboek ‘eene 
algeheele volledigheid te doen erlangen’, met een ‘belangrijke uitbreiding in han-
dels-, zee-, oorlogs-, regtstermen enz. enz.’ De opzet is dezelfde gebleven, maar 
toegevoegd is een supplement met de vormen van de Franse onregelmatige 
werkwoorden en een alfabetische lijst van aardrijkskundige namen. De uitbrei-
ding is af  te meten aan het aantal pagina’s: het boek is een derde omvangrijker 
dan vroeger. Qua formaat is het echter een zakwoordenboek gebleven, en dat 
betekent dat de beweerde ‘volledigheid’ slechts van relatieve aard kan zijn.  

Dat de derde druk qua opzet aansluit bij zijn voorganger, blijkt ook uit de 
handhaving van het signaleringssysteem van de vakgebieden. Die worden ook 
hier aangeduid met afkortingen, niet dus met het cijfersysteem dat een kenmerk 
is van de woordenboeken Duits. De aangroei van de vaktermen is zichtbaar in 
de uitbreiding van de verkortingslijst van vier tot zeven pagina’s.  

De recensent van de Algemeene Konst- en Letterbode oordeelt positief  over de 
nieuwe editie. Hij beveelt deze aan ‘als een, [die] den beschaafden lezer zelden 
of  nooit in de verlegenheid zal laten, en ook voor een meer wetenschappelijke 
lectuur zeer vaak een nuttig hulpmiddel zal kunnen zijn’.90  Anderzijds blijft hij 
Isaac Marcus’ ‘volledig werk’ echter als een zakwoordenboek beschouwen en 
meent dat ‘voor een zakwoordenboek de rijkdom wat al te groot is’. Enige 
woorden hadden achterwege gelaten kunnen worden. Sommige van de herha-
lingswerkwoorden met re- zoekt hij bijvoorbeeld tevergeefs in de beste Franse 
woordenboeken. Wie nu ter controle een blik in dit woordenboek werpt, zal 
vinden dat Isaac Marcus wel erg ver gaat met het opnemen van een rijtje als 

                                                             
90 Algemeene Konst- en Letterbode, 1855, p. 29 
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pédotribes: ‘(oudh.) onderwijzers in de kinder-worstelspelen’; pédophile: ‘kinder-
vriend’; ...thysie: ‘(oudh.) kinderoffer’; ...trophe: ‘onderwijzer in de voeding der 
kinderen’; ...trophie: ‘leer der kindervoeding, - der kinderverzorging’.91  

Dit is niet de enige plaats waar zich de gedachte opdringt dat Isaac Marcus 
vlijtig uit zijn bronnen overschrijft zonder te oordelen of een woord in de ge-
geven context wel het opnemen waard is. Maar hij wilde nu eenmaal het woor-
denboek van zijn vader uitbouwen tot een ‘volledig werk’, wat dat ook moge 
zijn. De recensent in De Gids, die vindt dat de nieuwe bewerking ‘alle aanbeve-
ling, inzonderheid voor schoolgebruik, verdient’, merkt tegelijkertijd op dat het 
‘in uitvoerigheid en volledigheid’ niet kan wedijveren met het Frans-Nederduitsch 
en Nederduitsch-Fransch Woordenboek van J. Kramers Jz., waarvan hij de eerste afleve-
ringen toegezonden heeft gekregen.92  De hedendaagse lexicofiel kan inderdaad 
moeilijk ontkennen dat Kramers als lexicograaf-taalbeschouwer een trap hoger 
stond dan de volijverige, maar oppervlakkiger Isaac Marcus Calisch. 

Het kleinere Calisch-woordenboek, dat natuurlijk een ander segment van de 
markt bediende dan het mammoetwerk van Kramers, vervolgde zijn weg. Dat 
het al spoedig wisselde van uitgever, vloeide opnieuw voort uit een reorga-
nisatie na een sterfgeval. Toen Pieter van Cleef, de meest bekwame van de 
oorspronkelijke twee gebroeders, in 1851 overleed, werd de zaak opgesplitst in 
een Amsterdamse en een Haagse tak, die onder aparte directie hun eigen weg 
gingen. Na deze reorganisatie werd een flink gedeelte van het fonds op 
verkopingen in 1856 en 1872 van de hand gedaan.93  

Het Franse woordenboek vond in 1856 onderdak bij de vooraanstaande 
Leeuwardense uitgever G.T.N. Suringar. Deze bracht in 1856 een eigen titel-
uitgave uit, met het oorspronkelijke voorwoord uit 1854.94  Isaac Marcus, die 
naar hij zegt uit de krant had vernomen dat Suringar het door hem vervaar-
digde werk had overgenomen, wenst hem succes met zijn aankoop en hoopt 
dat er spoedig een vierde druk nodig zal zijn. Hij neemt meteen de gelegenheid 
te baat om te informeren, of  hij Amerikaanse romans voor hem mag verta-
len.95  Suringar hapt niet toe en toont zich ook gereserveerd als Isaac Marcus 
hem zijn plannen voorlegt voor een door hem te ontwikkelen Engels woor-

                                                             
91 De fout in de alfabetische volgorde wordt in een volgende editie rechtgezet. 
92 De Gids 1856, 1: 137-140. Kramers’ woordenboek verscheen in 1859 en is qua formaat en 
omvang vele malen groter dan het bescheiden werkje uit de Calisch-stal. Ze kunnen dus 
moeilijk op gelijke voet worden beoordeeld. Ook Kramers heeft het pédo-rijtje, zelfs nog wat 
uitgebreider, maar in een woordenboek van die omvang is het beter op zijn plaats. 
93 Zie A.C. Kruseman, Bouwstoffen, I: 767. Hij spreekt met grote waardering over het uit-
gevershuis: Gebr. van Cleef is ‘onder de voornaamste uitgevers te tellen’ (p. 770). 
94 Het is deze uitgave, de enige vindbare van deze derde druk, die ik heb kunnen inzien.  
95 Brief 25 aug. 1856. Correspondentie tussen I.M. Calisch en Suringar wordt bewaard in de 
UBA. Zie noot 110. 
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denboek. (In het volgende deel van dit artikel wordt beschreven hoe dit vele 
jaren later bij Campagne zal verschijnen.) 

Suringar was geen volbloed woordenboekuitgever en het wekt geen verba-
zing dat de Nouveau Dictionnaire in 1869 verhuisde naar J.F. van Druten te 
Sneek, in wiens fonds woordenboeken een belangrijke plaats gingen innemen. 
Hij bracht al vrij spoedig een nieuwe editie uit.96  
 
2.3.3.4. De vierde druk (1874) 
 
Het eerste dat opvalt in de nieuwe uitgave, die nu mede is nagezien door 
Nathan Salomon, is de verbetering in de typografie: alle trefwoorden, de ver-
korte in clusters opgeborgen samenstellingen inbegrepen, zijn nu in vette letter 
gezet. Het opzoekgemak is nog verder verbeterd doordat clusters die eerder de 
alfabetische volgorde verstoorden, nu zijn opgesplitst. Extra ruimte is gevonden 
doordat het formaat iets is vergroot, wat zichtbaar is geworden in de langere 
regel, waarvan er nu ook 63 op een bladzijde passen in plaats van de eerdere 58. 

In het voorwoord melden de bewerkers dat zij, ‘hoewel in beginsel geen 
voorstanders daarvan’, op verzoek van de uitgever de nieuwe spelling zijn ge-
volgd. Dit was raadzaam, ‘daar dit werk ook op de scholen zoo veelvuldig in 
gebruik is’. Verder zouden ‘een aantal nieuwe woorden en uitdrukkingen op 
wetenschappelijk en industriëel gebied’ zijn opgenomen, waarbij zich de moei-
lijkheid voordeed ‘dat de voorgeschreven grenzen van beknoptheid niet mogten 
overschreden worden’. Vergelijking met de voorgaande editie toont aan dat er 
toch meer is toegevoegd en veranderd dan het nogal bescheiden gesteld voor-
woord doet verwachten.  

De bewerkers spreken ten slotte de hoop uit dat de vierde uitgave van het 
woordenboek, ‘een erfdeel van onzen geëerbiedigden vader en behuwdvader, 
dezelfde gunst mag te beurt vallen, waarin hare voorgangsters zich mogten 
verheugen’.97  

 

                                                             
96 Tegelijk met dit woordenboek van I.M. Calisch nam hij ook de gelijknamige en gelijk-
soortige Franse dictionaire van J.B.L. Géruzet over, waarvan hij vervolgens een vierde 
(1872) en een vijfde editie (1883) uitgaf. Een sieraad in het fonds werd later het Woordenboek 
op de gedichten van Homeros (1892), ontwikkeld door Eugen Mehler, toentertijd rector gymnasii 
te Sneek, en vanaf de tweede druk voortgezet door zijn zoon Jakob Mehler. 
97 Hier blijkt dat in het voorwoord de oude spelling blijft gehanteerd. Ook in de volgende 
druk staat nog de kop ‘Berigt voor den vijfden druk’. Verschil tussen de spelling van het 
voorbericht en die van het woordenboek zelf komen we later ook tegen bij de Kollewijners. 
Zo verklaart Gallas in een noot onder het voorbericht bij de derde druk (1917) van zijn 
Fransch Woordenboek (deel F-N): ‘In dit voorbericht gebruik ik de vereenvoudigde spelling; in 
het werk zelf moet ik wel veel dubbele e’s en o’s en andere overbodige lettertekens laten 
zetten’. 



      
 DE LEXICOGRAFISCHE ACTIVITEITEN VAN DE FAMILIE CALISCH 63 
     

 

2.3.3.5. De vijfde druk (1887) 
 
Deze wens werd kennelijk gehonoreerd, want Van Druten bracht na verloop 
van tijd nog een vijfde editie uit. Omdat Isaac Marcus in 1884 was overleden, 
werd Nathan Salomon door de uitgever aangezocht deze voor te bereiden. Hij 
aarzelde niet die taak op zich te nemen. ‘Op het voetspoor van mijnen diep 
betreurden behuwdbroeder en vriend, getrouw aan het door hem gegeven 
voorbeeld en door zijnen arbeid voorgelicht, heb ik aan het verzoek van den 
uitgever voldaan,’ zo verklaart hij in het voorbericht. Als belangrijke punten 
worden genoemd: 1. er zijn nieuwe woorden en uitdrukkingen opgenomen, 2. 
er wordt nu een stipt-alfabetische volgorde aangehouden, 3. de prijs is buiten-
gewoon laag gesteld, of  zoals nog fraaier uitgedrukt in het Frans: ‘le prix est 
d’une modicité presque incroyable’. (De alfabetische volgorde blijkt overigens 
al in de voorgaande editie te zijn aangepakt.) 

Aangegroeid van 1254 tot 1280 pagina’s, had het woordenboek nu zijn 
grootste omvang bereikt. Bij een anonieme recensent viel het bijzonder in de 
smaak. Deze oordeelde ‘dat het weinig minder biedt dan een groot woorden-
boek en oneindig meer dan een klein’. Omdat voor de vertaling ook het ‘ware 
aequivalent’ gemakkelijk te vinden was, was de conclusie: ‘Wij bevelen dit 
goedkoope woordenboek ten sterkste aan’.98  

 
2.3.3.6. Een vervangend woordenboek 
 
Van Druten wilde dit kennelijk goed in de markt liggende werk nog door laten 
lopen. Maar met zijn onvermijdelijk verouderende inhoud verloor het duidelijk 
ook een deel van zijn nut. Toen K.R. Gallas (1868-1956) werd benaderd voor 
een vervolgdruk, vond hij dat er wel erg veel te veranderen viel, waarop hij be-
sloot, kennelijk met goedvinden van de uitgever, een geheel nieuw woordenboek 
samen te stellen. Dat laat hij weten in het voorwoord, gedateerd Alkmaar, 19 
januari 1904, bij het eerste deel (Frans-Nederlands) van zijn bij Van Druten ver-
schenen Fransch Woordenboek. Toen ook het Nederlands-Franse deel, gedateerd 
Alkmaar, 28 juli 1907, was verschenen, hadden we in Nederland een nieuw 
Frans woordenboek dat het oude werk van de Calischen geheel in de schaduw 
stelde. Fossielen zoals het boven genoemde pédo-rijtje waren nu verdwenen en 
het modernere taalgebruik was ook in idiomatische frasen en uitdrukkingen zeer 
ruim vertegenwoordigd. Met gebruik van een aantal gezaghebbende bronnen en 
benutting van eigen kennis was het ook aanzienlijk groter dan zijn voorganger. 
Het deel F-N telde niet minder dan 814 pagina’s, het deel N-F zelfs 866.99   
                                                             
98 Aldus, na kennisneming van de eerste afleveringen, in De Portefeuille, 19 maart 1887, 8e jg., 
p. 741. 
99 Of, zoals in het woordenboek zelf, 1628, resp. 1772 kolommen. De derde druk (1917-
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2.3.4. Het woordenboek Nederlands 
 

Het bekendste, in elk geval het vaakst genoemde Calisch-product, ditmaal 
door de neven en zwagers Isaac Marcus en Nathan Salomon in gezamenlijke 
arbeid vervaardigd, is het Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal, dat in 1864 
te Tiel verscheen bij H.C.A. Campagne. Het dankt zijn bekendheid aan het feit 
dat het diende als uitgangspunt voor wat een aantal edities later het Van Dale 
Groot Woordenboek der Nederlandsche Taal ging heten. De bewerking die de Sluise 
schoolmeester Johan Hendrik van Dale op zich nam, werd in eerste instantie, 
op de titelpagina die werd meegeleverd met de eerste afleveringen, dan ook 
aangeduid als 2e druk van het werk dat aan de basis ervan lag. 

Toen het resultaat van Van Dales bemoeienissen uiteindelijk twee jaar na 
zijn vroegtijdige dood onder dezelfde titel verscheen, leek het met een ver-
nieuwde titelpagina echter een zelfstandig werk geworden.100  Dat het hier een 
tweede druk van het werk van de Calischen betrof  was namelijk aan de titel-
pagina niet langer te zien. Hoe de vork in de steel zat, werd overigens naar 
waarheid uiteengezet in het uitvoerige voorbericht, waarin Van Dale op exem-
plarische wijze aangaf  hoe hij te werk was gegaan en welke andere bronnen hij 
voor zijn bewerking nog had gebruikt. Mogelijke verwarring over de editie-
nummering van de Grote Van Dale is weggenomen sinds in de editie van 1950 
in het voorwerk de drukgeschiedenis wordt vermeld. Daarin wordt als ‘eerste 
uitgave’ het woordenboek uit 1864 genoemd en wordt ten overvloede nog aan-
gegeven dat pas de tweede uitgaaf  (1872) de naam Van Dale draagt.  

Over Van Dales bewerking van het origineel en zijn bij nader inzien uiterst 
bescheiden bijdrage tot de lexicografie is uitvoerig bericht.101  Hier gaat onze 
aandacht echter uit naar het eerder verschenen woordenboek dat Van Dale als 
zijn basistekst gebruikte.  

Helaas ontbreekt correspondentie die de voorgeschiedenis van het woor-
denboek Nederlands uit de doeken kan doen. Volgens het voorbericht zouden 
de beide auteurs het woordenboek hebben vervaardigd op ‘uitnoodiging des 
heeren H.C.A. Campagne te Tiel’, wat echter niet hoeft uit te sluiten dat zij 
hem van te voren daarover hadden gepolst. Het nu gelegde contact bleek niet 
                                                                                                                                               
1919) werd overgenomen door J.B. Wolters.  
100 Over de drie verschillende titelpagina´s die te eniger tijd in omloop werden gebracht, zie 
Sanders (1992b: 34), tevens in Van der Sijs (1998: 51). Hij merkt terecht op: ‘het verwijderen 
van de aanduiding ‘2e druk’ van de oudste titelpagina heeft later voor nogal wat verwarring 
gezorgd’ (ibid., noot 27).  
101 Een zo volledig mogelijk overzicht van Van Dales leven en werken wordt geboden in 
Van Driel (2003). Veel informatie is ook te vinden in Van Sterkenburg (1983), een be-
schrijving van oorsprong en ontwikkeling van wat nu bekend staat als de Grote Van Dale. 
Onmisbaar zijn verder Sanders (1992b) en (1993a), twee artikelen waarin verschillende detail-
kwesties nauwkeurig werden onderzocht. 
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eenmalig. Campagne gaf  vervolgens ook Isaac Marcus’ grote woordenboek 
Engels (1871-1875) uit, en ten slotte, zoals we hebben gezien, nog diens laatste 
woordenboek Duits (1883-1885). 

In 1861 wordt met het werk aan het Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal 
aangevangen en reeds op 19 november 1861 kan de eerste aflevering het land 
worden ingezonden. In het Nieuwsblad voor den Boekhandel (21 november 1861, 
p. 222) prijst Campagne het werk in de volgende bewoordingen bij de 
boekhandel aan: 
 

Ik kom wederom voor eene belangrijke onderneming uwe, mij reeds meermalen 
geblekene, welwillende ondersteuning met vertrouwen inroepen. Aan een Goed 
Nederlandsch Woordenboek bestond, volgens het eenparig oordeel van deskundigen, 
reeds lang dringende behoefte, en ik durf  zeggen, dat dit Woordenboek al de tot nog 
toe bestaande in naauwkeurigheid en volledigheid overtreft. Het bevat bovendien 
de bastaard- en kunstwoorden, en is dus tegelijk een Kunstwoordenboek.102 Aan een 
Woordenboek heeft iedereen behoefte; ik heb dus den prijs ook zoo buitengewoon laag 
gesteld, dat hij niemand van de aanschaffing hoeft af  te schrikken.  

 

Nadat in het Nieuwsblad van 19 juni 1862 (p. 103) nog een tweede annonce is 
verschenen, waarin dit ‘geheel nieuw bewerkt Woordenboek’ wordt aangeprezen, 
volgt aldaar op 14 april 1864 (p. 65) het heuglijke nieuws dat de vooruitbe-
stelde exemplaren nu zijn verzonden. Campagne geeft als volgt uiting aan zijn 
hoge verwachtingen: 
 

Ik ben overtuigd, dat dit voortreffelijk bewerkt Woordenboek aan de regtmatige 
verwachting van het publiek ten volle zal beantwoorden. Trouwens, verschillende 
aankondigingen in Tijdschriften en Dagbladen hebben daaraan aanvankelijk den 
meesten lof  toegezwaaid. Het is zóó volledig, dat het zoowel aan de behoeften van 
den geleerde voldoet als voor dagelijksch gebruik geschikt is. 
 

Hoewel hij bij een eerdere gelegenheid zijn nieuwe uitgave had aangeprezen als 
‘een uitmuntend woordenboek [...], dat jaren lang zijne waarde behoudt’, was het 
laatste deel van die profetie gedoemd niet in vervulling te gaan. Een jaar voor 
verschijnen was namelijk de nieuwe spelling van De Vries en Te Winkel gepre-
senteerd. Deze werd in België al meteen in 1864 verplicht gesteld en won ook in 
Nederland snel terrein. Het nieuwe woordenboek, waarin de spelling Siegenbeek 

                                                             
102 Campagne bracht bij nader inzien het vreemdewoordenboek toch maar als aparte publi-
catie uit. Zijn Beknopt Kunstwoordenboek verscheen in 1864 tegelijkertijd met het grotere werk 
waaruit het afgeleid heette te zijn. Het werkje zou zich op dit deelgebied een plaats moeten 
verwerven naast de al langer bestaande Kramers’ Woordentolk Verkort, waarvan in 1863 de 
achtste druk was verschenen. Zo ver kwam het niet, want terwijl het toen nog bescheiden 
woordentolkje bij uitgever Van Goor nog in lengte van jaren triomfen zou blijven vieren, 
verdween het nieuwe kunstwoordenboek, de lichte opwaardering in het achtste duizendtal 
(1882) ten spijt, al weer spoedig van het toneel. 
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werd gehanteerd met vermelding van de Bilderdijkse varianten, was dus op een 
ongelukkig moment verschenen en verloor al spoedig zijn bruikbaarheid. Geen 
wonder eigenlijk dat Campagne het in 1867 van de hand deed. Op de veiling 
werden de 290 nog in voorraad zijnde ongebonden exemplaren, tezamen met de 
rechten, aangekocht door D.A. Thieme, mede namens Martinus Nijhof  en A.W. 
Sijthoff, het driemanschap waarvoor Van Dale zijn bewerking zou uitvoeren.103  
 
Herkomst van het woordbestand 

 

Een punt van discussie is de herkomst van het woordbestand dat de Calischen in 
hun nieuwe woordenboek onderbrachten. Zelf  voeren zij in hun voorrede als ge-
bruikte bronnen slechts enkele specialistische woordenboeken op.104  De voor-
naamste, meer ter zake doende, bron is pas veel later door C. Kruyskamp genoemd.  

In de inleiding tot de tiende druk van de Grote Van Dale (1976) verschaft hij 
een summiere historische schets, waarin een lijn wordt uitgezet van de tweetalige 
woordenboeken van de Nederlandse en Franse talen van P. Marin en F. Hal-
ma (1708-1710) via het werk van S.J.M. van Moock (1833-1846)105 naar dat van 
de Calischen (1864), en de bewerking daarvan door Van Dale (1872). Hij be-
stempelt de Nederlands-Franse delen van die werken tot ‘de directe voorva-
deren van Van Dale’ en vermeldt met zoveel woorden dat het deel Nederlands-
Frans van Van Moock ‘werd omgewerkt’ door I.M. and N.S. Calisch, daarmee 
een zeer sterke afhankelijkheid suggererend. Van Sterkenburg, die in Johan Hen-
drik van Dale en zijn opvolgers (1983: 17-19) deze passage citeert, fourneert tevens 
over een kort traject (fleuren – flonkerster) een vergelijkende lijst van de ingangs-
woorden. Er is een sterke overeenkomst: van de 45 termen uit dit traject staan 
er tien niet in Van Moock en twee niet in Calisch.106

 Hij merkt daarbij wel op 

                                                             
103 Zie voor deze overgang Sanders (1992b: 32-33, en de bijbehorende noten 18 en 19); ook 
in Van der Sijs (1998: 49).  
104 De aldaar genoemde auteursnamen wijzen op de volgende titels: Kramers’ Algemeene 
Kunstwoordentolk (de afleveringen van de derde druk uit 1863 verschenen vrijwel gelijktijdig 
met die van het woordenboek van de Calischen), Van Lenneps Zeemans-Woordenboek (1856) 
en Corstiaan de Jong’s Handwoordenboek der natuurwetenschappen (1858-1869), waarvan dus 
kennelijk alleen de eerste afleveringen gebruikt konden worden.  
105 Kruyskamp geeft voor het woordenboek van Van Moock het foutieve tijdvak 1843-1846. 
Dat gegeven wordt in volgende edities niet gecorrigeerd.  
106 In mijn eigen hertelling blijven van de vijf door Van Sterkenburg genoemde termen die 
niet zouden zijn overgenomen slechts twee over. Wie de daar (a.w. 18-19) afgedrukte lijst en 
het bijbehorende commentaar nader bekijkt, ziet dat het woord flikster in beide lijsten 
voorkomt, en dat over het hoofd is gezien dat flikkerend wel degelijk ook in Calisch voor-
komt, zij het voor het oog zeer onopvallend als ‘-D’, dat wil zeggen het tegenwoordig 
deelwoord bij flikkeren. Daarnaast blijkt het opgevoerde fliker een spookwoord. Niet meege-
nomen zijn ten slotte flitseboog, dat als alternatieve ingang naast het wel behouden flitsboog (= 
‘pijlboog’) gemist kon worden, en flitsekoker. Dat dit laatste woord bij Calisch verdwijnt, is 
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dat de inhoud van deze woordartikelen nog niet serieus is vergeleken en dat er 
op dat punt mogelijk nog verschillen zijn. 

Nadere steekproeven, die ik in het kader van dit artikel heb genomen, be-
vestigen slechts dat de Calischen bijzonder zwaar leunden op wat Isaac Marcus 
al vele jaren eerder ‘het voortreffelijk woordenboek van den heer Van Moock’ 
had genoemd.107  We kunnen de nieuwe uitgave zonder bezwaar kenschetsen 
als Van Moock plus een aantal toevoegingen. 

Ook in het traject hop – houden volgt het Calisch-woordenboek trouw zijn voor-
ganger. De vele samenstellingen komen alle terug, waarbij Calisch door toevoeging 
van hopeest (‘oven tot het stoken van hop’) het totaal op veertien brengt. Het-
zelfde geldt voor de samenstellingen bij horologie, die Calisch door aanvulling 
met de -trommel en de -veer tot zeventien vermeerdert. Dat de Calischen toch 
ook wel eens verder kijken, blijkt bij de samenstellingen met hospitaal, waar het 
aantal van drie tot elf  wordt vermeerderd. Hebben ontwikkelingen in het zieken-
huiswezen misschien geleid tot extra opname van hospitaalapotheek, -arts, -bezoek, 
-doctor, -practijk, -prediker, -spijs, en -ziekte?108   

Kenmerkend voor het Nederlands-Franse deel van Van Moock is dat hij, al-
vorens de vertaling van een woord te geven, niet zelden eerst een Nederlands 
synoniem verschaft. In de nader bekeken trajecten blijkt niet alleen het woord-
bestand van Van Moock nauwkeurig te zijn gevolgd, maar wordt daarbij ook, 
voorzover aanwezig, de Nederlandse uitleg overgenomen. 

Wat men niet verwacht en wat ook eigenlijk niet in de haak is, is dat Van Moock 
in zijn vertaalwoordenboek soms uitgebreider informatie over een woordbete-
kenis verschaft dan de Calischen in hun woordenboek Nederlands. Ze vergenoe-
gen zich bij Hop met ‘zek. vogel’, terwijl Van Moock verduidelijkt dat het gaat 
om een ‘zekere vogel met eene kuif, kemphaan’, welke laatste gelijkstelling nu 
overigens zou worden afgekeurd. Van Moock geeft zich ook aanmerkelijk meer 
moeite bij Hor, gedefinieerd als ‘dun klein plaatje of  rond stukje lood, hetwelk de 
kinderen om een touwtje binden, en in het ronde draaien’, waar de Calischen 
zich ervan afmaken met ‘dun beschotje, plankje, zek. kinderspeelgoed’. 

Bij afgeleide woorden noemt Van Moock, voorafgaand aan de Franse verta-
ling, doorgaans geen Nederlands equivalent. Dan moeten de Calischen zelf  iets 
bedenken. Bij Hopeloos komen ze dan bijvoorbeeld tot ‘zonder hoop, beroofd 
van hoop’. In andere artikelen, zoals Horen/Hoorn (als zelfstandig naamwoord) 
en Houden is er aanzienlijk meer te redigeren. Van Moock kiest zijn voorbeel-
                                                                                                                                               
misschien een abuis. Van Dale brengt het als flitskoker (= ‘pijlkoker’) ten minste weer terug. 
107 Namelijk in de Voorrede (p. XII), gesigneerd ‘Amsterdam, 1 November 1845’, bij zijn 
Neues Vollständiges Deutsch-Holländisches Wörterbuch.  
108 De laatste term bewijst dat ‘iatrogene’ aandoeningen ook al in de negentiende eeuw kon-
den worden opgelopen. Van Moock voert als eerste lid overigens de vorm hospitaals op, en 
geeft als samenstellingen slechts -koorts, -preek en -soep (‘mauvaise soupe’, volgens hem).  
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den, zinswendingen inbegrepen, met het oog op de specifieke vertaling in het 
Frans, terwijl de Calischen hun onderscheidingen vanuit het Nederlands moe-
ten aanbrengen. Maar ook hier is het duidelijk dat de tekst van Van Moock 
nauwlettend is doorgelezen. 

Vanzelfsprekend worden ook woordartikelen toegevoegd die bij Van Moock 

ontbreken. In het traject fleuren – flonkerster waren dat fleuret, fleurist, flexibel, flexi-
biliteit, fliboot, flikjes, flikkerbuizen, flikkertje en flintglas. Vele daarvan zijn gemar-
keerd met een overlijdenskruis, wat hier overigens niet duidt op veroudering, 
maar op vreemde afkomst. Andere zoals de flikkerbuis, het flikje en het flintglas 
lijken recente vindingen. Van Dale nam ze, kruis en al, allemaal over en ver-
strekte dan zo nodig ruimere encyclopedische informatie. Nieuwe termen in 
het traject hop – houden zijn hopsasa, hora est, horae, horreur, hors d’oeuvres, horticultuur 
(met verdere samenstellingen), hosannah, hospodar, hostile, hotel. Voor zover dit 
Franse leenwoorden waren, hoorden ze vanzelfsprekend thuis in Van Moocks 
deel Frans-Nederlands en verdienden ze geen plaats in het door de Calischen 
zo ijverig bestudeerde deel Nederlands-Frans. 

Lexicofielen betreurden lange tijd dat het Nieuw Woordenboek der Nederland-
sche Taal antiquarisch praktisch onvindbaar was, wat onderzoek belemmerde. 
Gelukkig is sinds 2003 een exemplaar beschikbaar op de website dbnl.www.org, 
de digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren. Wie het daar opzoekt, ziet 
tevens hoe onhandig het woordbestand bijeen is gezet, met overmatig gebruik 
van het bij de Calischen en uitgever Campagne zo geliefde verkortingsstelsel, 
dat niet zelden de alfabetische volgorde doorbreekt en zo het opzoeken nog 
eens extra bemoeilijkt.109  Dit zal nog een bijkomende factor zijn geweest die 
het succes van de nieuwe onderneming in de weg stond. 

Niettemin bleek het woordenboek een voldoende stevig fundament om daar-
op in de loop der jaren het bouwwerk van de Grote Van Dale op te trekken. 
Een zeer groot deel van de inhoud was in Van Dales bewerking dan ook onge-
wijzigd overgenomen.  

 
2.3.5. Het woordenboek Engels 

 
In het arsenaal van de Calischen ontbrak nog een woordenboek Engels. Dat 
stak Isaac Marcus kennelijk, want nadat hij de derde druk (1854) van het 
Franse woordenboek had opgewaardeerd, vond hij het tijd worden ook een 
woordenboek voor die taal onder dak te brengen. Hij hoopte Suringar, die in 
beeld was gekomen nadat hij enigszins onverwacht de derde druk van de 
                                                             
109 In de elektronische versie die is meegeleverd met de 14e editie van de Grote Van Dale 
(2005), zijn alle aanwezige woorden, nu voluit geschreven, wel in hun alfabetische volgorde 
op te roepen. Voor onderzoeksdoeleinden is echter de dbnl-versie, met de originele inrich-
ting van het woordbestand, te verkiezen..  
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Nouveau Dictionnaire uit het fonds van Van Cleef  had aangekocht, voor dat pro-
ject te interesseren. Hij doet dat in een schrijven van 18 juni 1859, waarin hij 
zijn teleurstelling uit dat Van Cleef  zijn voorstel om een Engels woordenboek 
op te zetten niet heeft geaccepteerd. Van Cleef  is kennelijk niet meer in dit 
soort uitgaven geïnteresseerd, maar wat denkt Suringar van dit voornemen?110  
Een week later geeft hij nog wat bijzonderheden en als hij geen reactie krijgt, 
prijst hij zichzelf  in een schrijven van 11 augustus 1859 nogmaals aan.  

Er komt aanvankelijk weinig schot in de zaak, maar drie jaar later worden de 
plannen iets concreter. In een brief  van 10 augustus 1862 deelt Isaac Marcus 
mee, kennelijk daarnaar gevraagd door Suringar, dat hij, inclusief  de correctie 
f. 25,- per vel vraagt. Hij heeft het op dit moment weliswaar razend druk met 
de vertaling van Les Misérables, maar als die over drie maanden klaar is, kan hij 
meteen beginnen.  

In een volgend schrijven, d.d. 2 september 1862, verschaft hij Suringar, die 
misschien de marktsituatie nader wilde verkennen, een lijstje van de op dat 
moment in Nederland beschikbare Engelse woordenboeken. Wie had gehoopt 
hier scherpe inzichten aan te treffen, wacht een teleurstelling. Wat Isaac Mar-
cus te melden heeft, is uiterst summier en graaft nergens diep. Hij noemt in 
zeer algemene termen slechts een aantal titels, zonder dat duidelijk wordt wat 
Suringar daaraan zou kunnen hebben.  

Het woordenboek van Bomhoff  is wat het Hollandse gedeelte betreft ‘vrij 
uitgebreid’, beter dan het Engelse deel. Dat van Holtrop vindt hij beter dan 
Bomhoff, vooral wat het Engels betreft. Fleischauer is zeer onvolledig. Jaeger 
is ‘meer een woordenlijst, goed voor eerstbeginnenden’. Het Viertalig Woorden-
boek geeft alleen woorden, dus geen idioom. Dan is er nog het werk van Vogin 
bij Noman, dat hij niet zegt te kennen, maar ‘zeer zeker het volledigst’ acht, 
‘omdat het nieuw is.’ 

De hier opgevoerde woordenboeken vormen een vreemd allegaartje. Als we 
het Viertalig Woordenboek, dat in 1854-1855 door Nathan Salomon was omge-
werkt, buiten beschouwing laten, hebben we naast twee al wat oudere werken, 
die een zekere volledigheid nastreven, een paar veel kleinere zakwoordenboekjes. 
De delen van Holtrops werk, zeker behoorlijk volledig, dateerden in eerste in-
stantie van 1789 (E-N) en 1801 (N-E). Daarvan verscheen in 1823-1824 nog een 
verbeterde editie, herzien door A. Stevenson, in het voorwoord aangeduid als 
‘onderwijzer in de Engelsche taal te Dordrecht’. Het eveneens vrij omvangrijke 
woordenboek van Bomhoff, oorspronkelijk verschenen in 1822, was moderner 

                                                             
110 Ik citeer hier en in de volgende alinea’s uit correspondentie berustend in de UBA onder 
codering KVB BSU 12-68 t/m 12-84. We hebben hier alleen de uitgaande correspondentie: 
Suringars reacties of het ontbreken daarvan moeten worden afgeleid uit wat Isaac Marcus te 
berde brengt.  
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van opzet en inhoud en was op dat moment beschikbaar in een vierde editie van 
1851. De overige werkjes waren van geheel andere aard. Van Fleischauer kan 
trouwens alleen een Duits woordenboek getraceerd worden, dus vergiste Isaac 
Marcus zich hier? Het Engels zakwoordenboekje van A. Jaeger (pseudoniem zo 
bleek later van J. Kramers Jz.), in 1857 verschenen bij Van Goor, stelde inder-
daad weinig voor; hetzelfde kan worden gezegd van de zeer recent verschenen, 
door H.J. Vogin bewerkte, derde druk (1862) van het woordenboekje (1843) van 
H. Picard, dat Isaac Marcus zeer onterecht als ‘het volledigst’ inschatte.111  In dit 
landschap zou Isaac Marcus dus zijn nieuwe werk moeten plaatsen. 

Ondertussen doen zich andere ontwikkelingen voor. Al iets eerder, op 14 
augustus 1862, heeft Isaac Marcus aan Suringar gemeld dat zijn zwager voor de 
ontwikkeling van een Engels woordenboek is benaderd door een ‘voornaam 
uitgever’. Deze heeft niet willen antwoorden zonder hem (Isaac Marcus) eerst te 
benaderen. Wat vindt Suringar hiervan? Op 28 september maakt Isaac Marcus 
aan Suringar bekend dat het Campagne is, die contact heeft gezocht. Deson-
danks gaan de onderhandelingen door, want in een laatste bewaarde brief  laat 
Isaac Marcus op 7 oktober aan Suringar weten, die kennelijk de kosten wilde 
drukken, dat hij met minder dan f. 25,- per vel geen genoegen kan nemen.  

 
2.3.5.1. De eerste druk (1871-1875) 
 
Er mogen dan nog enkele jaren overheen gaan, maar het eind van het lied is 
dat de Calischen, in de persoon van Isaac Marcus, met Campagne in zee gaan. 
Uit een mededeling in het voorbericht van deel I valt op te maken dat hij in 
1866 met zijn werkzaamheden aanving.112  Tastbare resultaten werden aan de 
buitenwereld bekend gemaakt, toen de uitgever op 6 augustus 1868 in het 
Nieuwsblad voor den Boekhandel kond deed dat van het door J.M. Calisch in 
bewerking zijnde Nieuw Volledig Engelsch-Nederlandsch en Nederlandsch-Engelsch 
Woordenboek de eerste helft van deel I (blz. 1-320) gereed was gekomen.113  De 
verdere voortgang van dit deel werd niet via dit blad gemeld, maar na voltooiing 
kwam het, met een voorwoord van september 1870, in 1871 op de markt. Het 
                                                             
111 Dat Isaac Marcus het niet kende, kan eraan liggen dat het nog te kort geleden verschenen 
was. Maar hij had toch moeten weten dat het hier om een bewerking ging van een zakwoor-
denboekje van bescheiden omvang. Voor het woordenboekje van A. Jaeger, zie Posthumus 
(1993a; deze uitgave, hoofdstuk 3), voor Picard/Vogin zie Posthumus (2009: 271-277). 
112 We gaan dan af op de mededeling in het voorwoord van september 1870 dat hij ‘na een 
ruim vierjarigen arbeid [...] eindelijk het genoegen [...] mocht smaken het Engelsch-Neder-
landsch gedeelte van dit Woordenboek voltooid te zien’. Zoals we al eerder zagen, is Isaac 
Marcus allesbehalve nauwkeurig in dit soort aanduidingen, en het hoeft dan ook niet te 
verbazen, dat hij in het voorwoord van deel II meedeelt dat ‘het eerste gedeelte drie jaren 
arbeid eischte’, tegenover vijf jaren voor het tweede. 
113 Die 320 pagina’s besloegen uiteindelijk slechts omstreeks een derde deel van het gehele werk. 
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kloeke deel op groot formaat telde niet minder dan 919 dichtbedrukte pagina’s. 
Er werd gestaag doorgewerkt en op 21 september 1875 kon de verschijning 
van deel II, met een omvang van 815 pagina’s, in het Nieuwsblad worden aan-
gekondigd. 

Van de tweetalige woordenboeken is dit het meest indrukwekkende. Er is 
veel arbeid aan ten grondslag gelegd en de bewering dat ‘dit Woordenboek 
zeer zeker het meest volledige is, dat wij tot nu toe voor de Engelsche taal 
bezitten’ (voorbericht deel I) is zonder meer juist. De technische uitvoering, 
weer met kleine letter, is zoals we dat van Campagne gewend zijn: afleidingen, 
samenstellingen, evenals niet verwante woorden met hetzelfde prefix, zijn 
opgeborgen in vaak omvangrijke clusters, en daarbij typografisch slechts matig 
onderscheiden, zodat er met scherpe ogen moet worden gezocht. 

Vanwege de ambitieuze opzet biedt vooral deze dictionaire gelegenheid de 
lexicografische capaciteiten van Isaac Marcus op hun merites te beschouwen. 
 

Het spellingprobleem 
 

Een netelige kwestie in dit tijdsgewricht bleef  de te gebruiken spelling. De Cali-
schen – ze lieten dat verschillende malen ook weten – hadden persoonlijk 
weinig op met de nieuwe spelling, zoals die in 1863 vorm had gekregen in Te 
Winkels voorstellen. Toen Isaac Marcus omstreeks 1866 aan zijn Engels woor-
denboek begon, bleef  hij zich dan ook nog van de vertrouwde Siegenbeek-
spelling bedienen. Wie in het in 1871 gepubliceerde deel I (E-N) bijvoorbeeld 
het lemma stove doorleest, vindt daar dus een van de betekenissen aangegeven 
als ‘kookkagchel’.  

Nijpender wordt de situatie wanneer iemand die de steeds breder aanvaarde 
nieuwe spelling is toegedaan, in het deel N-E een Nederlands woord wil opzoe-
ken. Het huidige deel II, begonnen eind 1871 en voltooid in 1875, onderkende 
dat probleem en trof  een voorziening. De titelpagina vermeldt namelijk als een 
van de pluspunten: ‘Aanwijzing (in het Nederlandsch gedeelte) van de spelling 
volgens het nieuwe stelsel’. Dit houdt in dat achter het trefwoord in de oude 

spelling, de nieuwe vorm tussen haakjes staat toegevoegd, zoals bijvoorbeeld bij 
boeijen (boeien).114

 Als de nieuwe spelvorm alfabetisch te ver van de oude verwij-
derd ligt, komt er een verwijslemma: wie kachel of  licht (adj.) opzoekt, wordt 
doorverwezen naar kagchel, resp. ligt, waar de gezochte informatie wordt ver-
strekt. Zo wordt de nieuwe spelling nog via de achterdeur binnengehaald. 

Wel al geheel in de nieuwe spelling stond overigens de één jaar eerder be-
werkte vierde uitgave van de Nouveau Dictionnaire Français-Hollandais et Hollandais-

                                                             
114 Of, zoals in het voorwoord van het tweede deel (1875) staat verwoord: ‘De spelling der 
nederlandsche woorden, waar zij, volgens het stelsel van de heeren DE VRIES en TE 
WINKEL van de gevestigde afwijkt, is achter ieder hoofdwoord aangeduid’.  
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Français (1874), een aanpassing van relatief  beperkte omvang. Alle latere edities 
of  nieuwe werken van de Calischen verschenen vanaf  nu als vanzelfsprekend 
in de nieuwe spelling.115   
 
Algemene inrichtingskenmerken 

 
Kenmerken van de nieuwe uitgave staan deze keer in zes punten vervat op de 
titelpagina van elk van beide delen. Deze inhoudsbeschrijving is in de Neder-
landse versie nauwkeuriger verwoord dan in de Engelse. Het punt van de aan-
wijzing van de nieuwe spelling is hierboven al belicht.  

Opmerkelijk is vooral het eerste punt, inhoudende dat het woordenboek zou 
bevatten: ‘Al de thans in de beide talen opgenomen woorden en meest gebrui-
kelijke eigenaardige spreekwijzen, spreekwoorden enz.’ Alle woorden, vraagt men 
zich af? Nieuw is dat namen van personen, steden en landen in het woorden-
boek zelf  zijn geïncorporeerd en niet meer in een apart aanhangsel worden aan-
geboden.116  De andere punten zijn minder bijzonder, omdat ze slechts behelzen 
wat men van een goed woordenboek mag verwachten. Overal wordt de uitspraak 
aangeduid, van de zelfstandige naamwoorden wordt het woordgeslacht en zo no-
dig de meervoudsvorm vermeld en van de onregelmatige werkwoorden worden 
de vormen van de verleden tijd en het deelwoord gegeven. 

In het uitgebreide voorwoord bij het tweede deel uit 1875 wordt over en-
kele aspecten verder uitgeweid. In de praktijk van het opnemen van de namen 
in het alfabetische woordbestand is Flügel gevolgd.117  Isaac Marcus roemt ook 
opnieuw het door hem omhelsde verkortingssysteem dat hij aan het Duits-
Franse woordenboek van Mozin zegt te hebben ontleend.118   

Hij vestigt er verder de aandacht op dat de onregelmatige werkwoords-
vormen nu voor het eerst als ‘hoofdartikels’ in beide delen zijn opgenomen. 

                                                             
115 Misschien gebeurde dat toch nog met frisse tegenzin. Nog in december 1877 informeer-
de Nathan Salomon bij Sijthoff of voor de te ontwikkelen derde editie van het Viertalig 
Woordenboek de nieuwe spelling moest worden gebruikt. Vgl. ook de boven geciteerde pas-
sage uit het voorwoord van het woordenboek Duits (1883), waarin Isaac Marcus het gebruik 
van de nieuwe spelling enigermate afschildert als een door de omstandigheden afgedwongen 
capitulatie.  
116 Deze praktijk wordt iets later ook gevolgd in de woordenboeken uitgegeven bij J.B. Wol-
ters en Van Goor. 
117 Johann Gottfried Flügel (1788-1855), die een aantal jaren (1810-1819) in de Verenigde 
Staten verbleef, publiceerde in 1830 zijn Vollständiges englisch-deutsches und deutsch-englisches Wör-
terbuch, waarvan latere edities werden bewerkt door zijn zoon Felix Flügel (1820-1904) en 
nog anderen. Isaac Marcus refereert aan zijn Practical Dictionary of the English and German 
Languages (1847-1852), die eveneens vele edities beleefde.  
118 Ik herinner eraan dat dit ook al onderdeel vormde van het oude Franse woordenboek 
(1830, 18412) van vader Marcus Isaac. 
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We vinden dus woordartikelen als bleek en blonk, en evenzo op hun alfabe-
tische plaats gebleken en geblonken. Nadat eerst de vertaling ‘appeared’ en ‘glanced, 
shone’ is gegeven, wordt doorverwezen naar de infinitief blijken, respectievelijk 
blinken. Dat in het deel E-N vormen als caught en slept als trefwoord voorko-
men, is als dienstbetoon aan de nog weinig onderlegde lezer van het Engels te 
begrijpen; ook andere woordenboeken Engels-Nederlands volgden en volgen 
deze lijn. Dat omgekeerd in het deel Nederlands-Engels onregelmatige vormen 
van Nederlandse werkwoorden als ingangen zijn opgenomen, ligt minder voor 
de hand. Deze lijken bestemd voor native speakers van het Engels. Maar hoe 
groot was het publiek dat hiermee werd aangesproken?119  

 
Uitspraakaanduiding 
 
Vanwege de onbetrouwbare relatie tussen spelling en klank kan een goed 
woordenboek Engels niet zonder aanduiding van de uitspraak. Dit element 
werd in de loop van de negentiende eeuw inderdaad een vast onderdeel van de 
Engels-Nederlandse woordenboeken. Dat het foneembegrip in deze tijd nog 
achter de horizon ligt, blijkt genoegzaam als Isaac Marcus, wijzend op de 
eigenzinnigheden van de Engelse uitspraak en klemtoon, zegt te weten dat 
zelfs met zijn aanwijzingen ‘het doel nog zeer gebrekkig zal bereikt worden, 
daar de duizenden schakeringen der uitspraak (mijn cursivering; JP) zich slechts 
door het oor en niet door het oog kunnen kenbaar maken’.  

Bij de punten die hij met de ‘meeste naauwkeurigheid’ heeft verzorgd 
noemt hij in het voorbericht van het deel E-N (1871) specifiek ‘de aanschou-
welijke voorstelling der uitspraak en [...] den klemtoon’. In de negentiende 
eeuw wordt het steeds meer gebruikelijk Engelse woorden te voorzien van een 
uitgeschreven uitspraakvorm. Dat gebeurt in die dagen – het IPA-alfabet 
bestond nog niet – door herspelling met de letters van het Latijnse, met een 
accentteken voor de klemtoon. Ter verduidelijking geven woordenboekauteurs 
niet zelden enige toelichting bij het gevolgde systeem en geven ze in elk geval 
aan hoe bepaalde problemen zijn opgelost. Hoe moet bijvoorbeeld het verschil 
in uitspraak tussen de beginklank van thin en van this worden aangeduid? Bij 
Isaac Marcus ontbreekt elke toelichting en worden gebruikers van zijn woor-
denboek ook niet gewaar dat ze de beginletters in thin en this verschillend 
moeten uitspreken: als uitspraakvormen geeft hij (thin) en (this). Tijdgenoten 
daarentegen kiezen voor (THin) / (this), of  voor (thin) / (this).120   
                                                             
119 Dat een dergelijk publiek toch in het oog werd gehouden, mag hieruit blijken dat het 
Engels, zeer ongewoon, ook de voertaal is in het lexicografisch apparaat, dat wil zeggen in 
de benoeming van de grammaticale categorieën en de aanduiding van de gebruiksvelden. 
120 De eerste aanduiding komt uit Servaas de Bruins Nieuw Engelsch Woordenboek (1861), de 
tweede wordt gebruikt door Tieleman Pak in Campagne’s Schoolwoordenboek der Engelsche en Neder-
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Een absoluut vereiste is verder dat dezelfde klank steeds op dezelfde wijze 
wordt genoteerd. Ook hier schiet Isaac Marcus’ ambitieuze woordenboek te 
kort. Als voorbeeld kan dienen de klankweergave van woorden beginnend met 
de letters au. Voor de overgrote meerderheid wordt de transcriptie (ao) ge-
bruikt, zoals bij author (ao’-thur), maar zonder dat daarvoor een reden bestaat 
vinden we in enkele gevallen (au), zoals bij auction (auk’-sjun).121  Dergelijke 
inconsequenties treffen we ook elders aan. Eigenaardig is zeker de incon-
sequente aanduiding van de meervoudsuitspraak. Hier moet steeds de keuze 
worden gemaakt tussen (s) en (z), maar op te veel plaatsen wordt de stemloze 
(s) genoteerd waar het de stemhebbende (z) moet zijn. Zo geldt (ods) als de 
juiste uitspraak van odds. Evenzeer onjuist is de weergave van de laatste letter-
greep van werkwoorden van het type eliminate als (-net) in plaats van (-neet). 

Een extra reden om namen in het deel E-N op te nemen, zo wordt mee-
gedeeld, was dat daarbij de voor Nederlanders in die tijd nog vaak onbekende 
uitspraak kon worden weergegeven. In deze individuele gevallen gaat het ook 
nogal eens mis. De bekende Elgin-marbles, ‘marmers door Lord Elgin in 1814 
uit Griekenland naar Engeland gebragt’, nog steeds pronkstukken in het 
British Museum, heten in het Engels niet (el’-djin-maar’-blis), maar, als we de 
gebruikte spellingconventies aanhouden (el’-ghin-maar’-bulz). En in welke 
andere dictionaire vinden we de uitspraak van Athens foutief  weergegeven als 
(ee’-thenz)? Ook bij heel gewone woorden geeft hij soms ronduit onjuiste in-
formatie. Anders dan zijn collega-woordenboekmakers weet hij niet dat bij bow 
in de betekenis ‘buiging’ de uitspraak (bau) hoort, en dat (bo) hier niet past.  

Bekendheid met het gesproken Engels was in Nederland aan het eind van de 
negentiende eeuw, ook bij hoger opgeleiden, nog gering. Dat gold duidelijk ook 
voor Isaac Marcus. Hij zal voor zijn informatie in hoge mate zijn aangewezen op 
schriftelijke Engelse bronnen. Die werden kennelijk onvoldoende benut, want 
de aangeboden uitspraakvormen zijn soms ronduit fout. We ontkomen niet aan 
de harde conclusie dat zijn expertise op dit gebied pijnlijk tekortschoot.  

 
Het woordbestand 
 

Opnieuw wil de titel ons doen geloven dat we hier te maken hebben met een 
‘Volledig’ of  ‘Complete’ woordenboek. Dit ondanks Isaac Marcus’ in 1845 al be-
leden overtuiging dat volledigheid een illusie moet blijven.122  In het voorwoord 
                                                                                                                                               
landsche Talen (1866). De in het laatste boek uitgeschreven uitspraakvormen getuigen van gede-
gen kennis en hadden door Campagne aan Isaac Marcus ten voorbeeld moeten zijn gesteld.  
121 Gevallen met (au) vinden we alleen bij het eerste dozijn woorden, daarna wordt conse-
quent overgeschakeld op (ao). En waarom zou auction (auk’-sjun) moeten verschillen van 
auctive (aok’-tiv)? Nauwkeurigheid – of is het kennis? – zijn hier wel ver te zoeken. 
122 Zie het uitgebreide voorwoord bij zijn eerste woordenboek Duits, waaruit boven ruim is 
geciteerd.  
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van zijn nieuwe woordenboek uit hij zich op vergelijkbare wijze, zij het als enigs-
zins verrassende conclusie van een passage die begint met de juiste constatering 
dat voorwoorden van woordenboeken niet door de gebruiker worden gelezen: 
 

[H]ij die van dit hulpmiddel gebruik moet maken is, in den regel, gehaast en heeft 
tijd noch lust, tenzij in enkele gevallen, den schrijver in diens stelsel en filologische 
beschouwingen te volgen; hij wil geholpen zijn; vindt hij het door hem nageslagen 
woord of de gezochte beteekenis, dan is voor hem het woordenboek goed, moet 
hij dit onbevredigd digtslaan, dan deugt het niet naar zijne meening: in beide 
gevallen is de oordeelvelling hoogst voorbarig. Een woordenboek kan den zoeker 
voor het oogenblik bevredigen, en toch zeer onmethodisch en onvolledig zijn; het 
kan hem soms in den steek laten, en toch met regt in de rij der goede lexica een 
plaats verdienen (Voorrede, deel II).  

 
De paradox dat in een goed woordenboek toch soms vergeefs gezocht wordt, 
wordt vervolgens specifiek betrokken op de onmogelijkheid daarin alle be-
staande, of  te vormen samenstellingen op te nemen. Hij meldt dat in het deel 
E-N 53 ‘zamenkoppelingen’ met foot zijn opgenomen, en in het deel N-E 62 
met voet, en toont dan met enkele voorbeelden aan dat het getal samenstellin-
gen gemakkelijk ‘met andere minder gebruikelijke of  dichterlijke te vermeerde-
ren [is], waaruit volgt dat de volledigheid in dit opzigt onbereikbaar is’. 

Wat de technische termen betreft is, zo wordt gezegd, vooral aandacht be-
steed aan ‘oorlogs-, zee-, regts- en kunsttermen’ en niet te vergeten die bij de 
spoorwegen en het stoomwezen. Dit voorzover zij gebezigd worden in het da-
gelijks verkeer. Andere horen thuis in de ‘afzonderlijke technische vokabulariën’. 

Bij het nader bekijken van de inhoud kijkt de hedendaagse Nederlandse 
anglist nogal eens vreemd op. Vele Engelse termen die hij tegenkomt, zijn hem 
niet of  nauwelijks bekend. De oorzaak daarvan is dat uit allerlei woorden-
boeken rijp en groen is overgenomen zonder dat daarbij een rol schijnt te 
hebben gespeeld wat op dat moment gangbaar, wat uitzonderlijk of  wat soms 
al geheel verouderd was. De gebruiksstatus van opgenomen woorden en bete-
kenissen staat slechts beperkt aangegeven.123  Er is zeer vlijtig verzameld, maar 
het is de vraag in hoeverre eigen kennis aanwezig is geweest, die kon helpen bij 
de beslissing omtrent wat wel en wat niet opgenomen diende te worden. Zo 
staan er woorden en betekenissen in het woordenboek die in een veel omvan-
grijker werk mogelijk hun plaats hadden, maar waarvan opname in het hier 
beschikbare kader minder voor de hand ligt.  

Te oordelen naar de inhoud beslaat het woordenboek de Engelse taal vanaf  
de zestiende eeuw. Er komt dus nogal wat oud woordgebruik in voor. Som-

                                                             
123 Aangegeven worden vakgebieden, soms het register gem(eenzaam) en als enige auteurs-
naam Shak(espeare).  
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mige van die termen blijken zo uitzonderlijk dat ze niet terug te vinden zijn in 
de Oxford English Dictionary, zoals bekend de omvangrijkste en betrouwbaarste 
opslagplaats van het Engelse taalmateriaal. Tevergeefs, om slechts enkele voor-
beelden te noemen, zoekt men daar bijvoorbeeld abrotonum (‘averoenkruid’), 
abrupts (‘korte, snedige gezegden’), blondrin (‘ploeteren, sloven’), blonk (‘foppen, 
teleurstellen’) en blont (‘dof, plomp’).124  Een voorbeeld van een uitzonderlijke 
term is jocantry (‘spotzucht, boerterij’), waarvoor de OED slechts twee zeven-
tiende-eeuwse bewijsplaatsen heeft. Geen bezwaar valt te maken tegen de 
opname van termen die de OED thans ‘obsolete’ noemt, maar die halverwege 
de negentiende eeuw nog wel eens gebruikt werden.  

In het deel Nederlands-Engels wordt de keuze van de ingangswoorden na-
tuurlijk beter in toom gehouden door de eigen taalkennis. Wat dan als bruikbaar 
vertaalequivalent wordt geboden, is echter niet altijd juist of  betrouwbaar. De 
vogel kauw heet in het Engels niet ‘rook’, maar ‘jackdaw’. En als de kat spint, 
heet dat niet ‘the cat spins’, maar ‘the cat purrs’. Een vreemde omschrijving 
voor koffiebuik (vulg.) is ‘one thick from the use of  coffee’. Onbegrijpelijk is 
‘evil rides fast and good baits’ als equivalent van het kwade komt te paard en gaat te 
voet. ‘I fare ill’ lijkt ook al in 1870 een stijve, ouderwetse weergave van het gaat 
mij slecht. Eigengemaakt, eigenlijk onbruikbaar Engels lijkt ‘this simile is lugged 
in by head and shoulders’ als vertaling van deze vergelijking is er met de haren bij 
gesleept. De verduidelijking van écarté als ‘a play at cards’ is onjuist; dat had ‘a 
card game’ moeten zijn. En zo kan men nog doorgaan. 

Uit dit alles blijkt genoegzaam dat Isaac Marcus’ kennis van de Engelse taal 
tekortschoot om een in alle opzichten betrouwbaar Engels woordenboek samen 
te stellen. Binnen enkele decennia zou hij worden voorbijgestreefd door 
jongeren die zich speciaal in het vakgebied hadden bekwaamd.125  

 
2.3.5.2. Een tweede druk (1891) 
 
Een beter woordenboek Engels was nog niet beschikbaar en natuurlijk bevatte 
het, ondanks de hier gesignaleerde tekortkomingen, ook veel bruikbare infor-
matie. Hoe het ook zij, het had kennelijk voldoende aftrek gevonden om het 
vijftien jaar later nogmaals op de markt te brengen. De nieuwe editie werd be-
zorgd door Nathan Salomon, die daarin de nagelaten aantekeningen van zijn in 
1884 overleden zwager kon verwerken.  

                                                             
124 Blont is een oude nevenvorm van blunt; blondrin doet op een of andere manier aan blun-
dering denken. 
125 Samengesteld door K. ten Bruggencate, verscheen een moderner Engels woordenboek, 
zij het veel beperkter van omvang, in de jaren 1894-1896. Stuurman (1993) bevat informatie 
over verschillende andere anglisten met wortels in de negentiende eeuw. 



      
 DE LEXICOGRAFISCHE ACTIVITEITEN VAN DE FAMILIE CALISCH 77 
     

 

Beide delen bevatten na het oorspronkelijke voorwoord van Isaac Marcus 
een nieuw voorbericht van Nathan Salomon.126  Hij liet weten dat vooral in het 
deel Nederlands-Engels zeer veel woorden, spreekwijzen en spreekwoorden 
waren toegevoegd. Ook waren bij de vaktermen veel eerdere omschrijvingen 
nu vervangen door de juiste technische uitdrukkingen. Tevens waren alle Ne-
derlandse ingangen nu gealfabetiseerd volgens het nieuwe spellingsysteem, dat 
‘ten jare 1875 nog niet algemeen [in gebruik was] geweest.’ 

Nathan Salomons voorwoord, identiek in beide delen, is gesigneerd ‘Amster-
dam, November 1890’. Hij kwam echter al op 26 februari 1891 te overlijden en 
zag het door hem voorbereide tweede deel niet meer in druk. Toen dat in 1892 
met enige vertraging het licht zag, voegde de uitgever er nog een soort post-
scriptum aan toe. Net als de oorspronkelijke voorwoorden van Isaac Marcus 
(1871 en 1875) en dat van Nathan Salomon (1890) werd ook dit bericht in bei-
de talen gepresenteerd. In al deze gevallen zijn de Engelse formuleringen niet 
foutloos en in elk geval onhandig. Dat de idiomatische beheersing van het 
Engels in die tijd nog geen gemeengoed was, is te zien aan onderstaand bericht 
van de uitgevers:127  
 

Death has prevented Mr. N.S. Calisch from putting this Second edition to its end. 
He deceased, when the Dutch-English part was under the press. Yet the work of 
that very skilful author had then proceeded as far as to enable us to put the final 
execution into the hands of  a competent scholar, who took care that this Dic-
tionary has been achieved according to the system and the intention of Mr. 
Calisch. For this reason we dare say that this Second edition of the Dutch-English 
Dictionary has much improved both by corrections and by additions. 
 

Tiel, July 1892 THE PUBLISHERS 
 
Ten slotte werd van deze editie nog een uitgaaf  in de handel gebracht die op 
de titelpagina als GOEDKOOPE UITGAVE werd bestempeld. Datering en voor-
woord ontbreken. De vestigingsplaats van de uitgever staat nu aangegeven als 
Amsterdam.128  Men kon met recht van een goedkope uitgave spreken. De 
prijs van de twee delen, samengebonden in een stevige band, wordt op het 
rugstempel aangegeven als f. 3,90, dit tegenover de f. 15,- van de twee delen in 
halfmaroccobanden, die eerder alleen als stel verkrijgbaar waren geweest. 

                                                             
126 Van Isaac Marcus’ uitgebreide voorwoord van het deel Nederlands-Engels (1875) staan 
nu echter alleen de laatste twee alinea’s afgedrukt.  
127 Misschien was het in die tijd nog moeilijk om ter zake kundigen te vinden die dit soort teksten 
vóór publicatie konden nazien. De Calischen zelf overschatten mogelijk hun capaciteiten op 
dit gebied.  
128 De verhuizing naar Amsterdam kreeg zijn beslag op 1 juni 1896. Details over het 
uitgevershuis Campagne zijn te vinden in Landwehr (2006). De goedkope uitgave bleef 
onvermeld in Brinkman’s Catalogus en heeft ook Claes/Bakema niet gehaald. 
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2.4. Andere taalkundige gidsen 
 
Naast de boven behandelde woordenboeken publiceerde Isaac Marcus nog 
enkele taalgidsen, waaronder we ook zijn woordenboek met spreekwoorden en 
zegswijzen in vier talen willen rekenen. Zoals in de aanhef  van dit artikel werd 
vermeld, was hij naast schoolhoofd beëdigd translateur voor de Duitse, Franse 
en Engelse taal. Deze twee kwaliteiten werden op titelpagina’s vaak als toevoe-
ging bij zijn naam geëtaleerd. Ook noemde hij zich wel ‘taalmeester en beëedigd 
translateur’, het eerste epitheton volgens zijn eigen Nederlandse woordenboek 
te verstaan als ‘onderwijzer in talen’. 

In die kwaliteit had hij ook verschillende taalgidsen op zijn naam. Ambitieus 
van opzet was zijn Handboek der meest gebruikelijke Fransche en Hollandsche gesprek-
ken en spreekwijzen in de zamenleving (1853), dat niet minder dan 523 pagina’s 
telde. Het was een bewerking van Manuel de la conversation français-allemand van 
Eduard Coursier.129  Door omzetting van alle Duitse voorbeelden in Neder-
landse had Isaac Marcus een Frans-Duitse leergang veranderd in een Frans-
Nederlandse. Daarbij was ook de lange beschouwende Duitse voorrede (xxvi 
pp.) vervangen door een Nederlandse versie, compleet met verwijzingen naar 
Nederlandse auteurs. Dit handboek verscheen in 1863 nog in een tweede editie. 

Van veel eenvoudiger opzet zijn, op zakboekformaat, een gidsje voor Duits 
en een voor Frans, beide in samenwerking met een native speaker, waarbij 
Isaac Marcus dan de Nederlandse tekst leverde. Die voor het Frans heeft als 
hoofdtitel Handleiding bij gewone gesprekken in het Nederlandsch en Fransch, inhou-
dende ‘gesprekken over reizen, spoorwegen, stoomvaart, enz. ten gebruike van 
reizigers en hen welke bovengenoemde talen wenschen te leeren’, met als 
auteurs J.M. Calisch en Bellenger. Het is onderdeel van de Librairie B. Behr te 
Berlin.130  Uit hetzelfde huis en nu in samenwerking met de Duitse auteur 
Fischer komt de Handleiding bij gewone gesprekken in het Nederlandsch en het Duitsch 
(1870), in een latere editie (1874) Nieuwe Leiddraad tot hedendaagsche gesprekken 
geheten. Nog even later verschijnt zijn naam samen met die van drie andere 
auteurs op de titelpagina van een Nouveau Guide de Conversations Modernes (1875), 
onderdeel van een eveneens bij Behr gepubliceerde viertalige reeks, in het on-
derhavige geval het Nederlands, Duits, Frans en Engels.  

Na deze vooroefeningen bracht Isaac Marcus ten slotte onder eigen naam 
een viertalig woordenboek uit. Onder de titel Proverbes et locutions familières en 
quatre langues, Français-Anglais-Allemand-Hollandais, verscheen het in 1878 bij 
                                                             
129 De Duitse GBV-catalogus bevat van dit handboek vele edities. De oudst aanwezige is de 
zesde uit 1844. Langenscheidt geeft nog steeds een moderne versie uit. 
130 Mijn eigen ‘nieuwe omgewerkte en vermeerderde uitgave’ bevat geen jaar van uitgave. 
Namen van auteurs, zoals het geval is met Bellenger en Fischer, worden bij Behr veelal zon-
der voorletter gepresenteerd.  
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Belinfante Frères, La Haye. Het telt niet minder dan 5686 genummerde items; 
een woordindex voor elke taal apart wijst daarin de weg. De inhoud bestaat uit 
een wonderlijk allegaartje van spreekwoorden, zinswendingen en niet zelden 
woordbegrippen. Een voorbeeld van dit laatste is het rijtje (no. 331) Cousinière; 
Fly-cloth; Fliegenflohr. – Fliegenkleid; Muggenkleed. Of  ook (no. 3284) Au fait; In fact 
– well; Eigentlich – Im grunde. Nun; Eigenlijk. – In den grond. – Wel. Zoals de titel 
aangeeft, is de volgorde Frans-Engels-Duits-Nederlands, wat erop lijkt te wij-
zen dat de ingangen uit het Frans zijn gekozen.  

Het werk is dus geenszins een spreekwoordenboek in de moderne zin des 
woords. De vertalingen zijn lang niet altijd precies. Het is misschien ook niet 
altijd mogelijk om voor elke taal een kernachtig equivalent te vinden. Dan 
moet met een omschrijving worden volstaan. Opnieuw is het Engels soms 
moeilijk te plaatsen, of  zelfs onbegrijpelijk. Wie als equivalent voor Iemand het 
vuur aan de scheenen leggen aankomt met To handcuff  one – To put one to a nonplus 
heeft onvoldoende besef  van wat omstreeks 1880 gangbaar Engels mag heten. 
Hoewel er naar moderne maatstaven wel het nodige op de inhoud is aan te mer-
ken, toonde een recensent zich na verschijning van de eerste drie afleveringen 
alleszins tevreden, en ‘wenst[e] dit werkje in handen van alle taalbeoefena-
ren’.131  Het werk werd misschien nog een enkele maal nagedrukt.132   

We mogen aannemen dat al deze taalgidsen in hun tijd in een behoefte 
voorzagen.  
 
 
2.5. Nabeschouwing 
 
Van de verschillende hier behandelde woordenboeken waaraan de naam Calisch 
verbonden was, bleef het Viertalig Woordenboek in zijn verschillende metamorfo-
sen het langst bestaan. Maar dat was in eerste instantie niet door hen opgezet.  

De woordenboeken die ze als oorspronkelijke auteurs tot stand brachten, 
ondergingen een nogal verschillend lot. Twee ervan werden het slachtoffer van 
onvoorziene externe omstandigheden. Het woordenboek Nederlands, dat op het 
ongelukkige moment verscheen van een zich aandienende spellingwisseling, kwam 
al snel in andere handen en heeft nog enige bekendheid doordat het als grondslag 

                                                             
131 Aldus redacteur F.C. Delfos in Nieuwe Bijdragen, 5 maart 1877. De twee nummers 1610 en 
1626, die volgens hem gemist konden worden, blijken te gaan over ‘een miskraam hebben’ 
en ‘een geile deern’. Als hij daarnaast drie plaatsen aanduidt waar hij graag een ander Neder-
lands woord had gezien, gaat het in alle gevallen om ‘drek’. De kritiek betreft dus steeds een 
gebrek aan welvoeglijkheid.  
132 Claes/Bakema (2528) noemt edities van 1876, 1878 en 1901. Het eerste jaartal is echter 
het verschijningsjaar van de eerste aflevering (zie Nieuwsblad, 24 okt., p. 485) en 1901 ligt 
ruim na het sterfjaar (1884) van de auteur.  
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diende voor het Van Dale-woordenboek. Een conflict met de uitgever verhin-
derde, buiten de schuld van auteur Isaac Marcus, een regelmatige ontwikkeling 
van wat een veelbelovend woordenboek Duits leek te kunnen worden.  

Een redelijk succes werd het woordenboek Frans. In 1830 tot stand gebracht 
door vader Marcus Isaac, werd het later verder bewerkt door Isaac Marcus, en 
na diens dood, door Nathan Salomon. De vijfde druk van 1887 bleek de laat-
ste. Toen brak ook het tijdperk aan waarin woordenboeken voor de moderne 
vreemde talen in mindere mate werden afgeleid uit al bestaande werken en in 
sterkere mate gingen steunen op de eigen kennis van een auteur die zich in de 
taal in kwestie had gespecialiseerd. 

Ook het imposante woordenboek Engels was qua opzet en inhoud van een 
type dat door nieuwe ontwikkelingen werd ingehaald. Wenselijk werd een verant-
woorde schifting tussen wat historisch of weinig frequent was, en wat als gangbaar 
van groter nut was voor de taalgebruiker. Dat laatste kwam, met een redelijk mar-
ge naar het verleden toe, in de nieuwere woordenboeken. Voor bestudering van 
oudere taalfasen kon men eigenlijk beter terecht in eentalige Engelse werken. 

 Van de drie moderne talen was in de negentiende eeuw de kennis van het 
Engels, ook bij de elite, aanzienlijk geringer dan die van het Frans en het Duits. 
Dit gold ook voor de Calischen en werd hier en daar zichtbaar in de inhoud 
van hun woordenboek Engels en in de Engelse voorbeelden van het ‘spreek-
woordenboek’. In algemene zin rijst ook de vraag of, zoals in de negentiende 
eeuw nog wel gebruikelijk was, van auteurs verwacht kon worden dat ze voor 
alle drie moderne talen verantwoorde woordenboeken schreven. Omdat een 
diepgaande kennis van verschillende vreemde talen voor één individu nauwe-
lijks te bereiken is, is deze praktijk inmiddels terecht verlaten.  

Negentiende-eeuwse woordenboeken verouderen niet alleen door taalveran-
deringen, maar ook doordat men aan die hulpinstrumenten andere eisen is 
gaan stellen. Een woordenboek kan alleen blijven bestaan als een uitgever het 
de moeite waard vindt het om te laten werken, waarna het steeds verder van 
het origineel kan weggroeien. Dat gebeurde met het Nieuw Woordenboek der 
Nederlandsche Taal van 1864. Vele andere negentiende-eeuwse woordenboeken, 
ook die van de Calischen, waren gedoemd geheel uit het zicht te verdwijnen.  

Met de beschrijving van hun verschijning en verdere lotgevallen heb ik 
beoogd een bijdrage te leveren tot de geschiedschrijving van de Nederlandse 
lexicografie.  
 
 
2.6. Chronologische lijst van de woordenboekedities  
 
Voor nadere details zie te bestemder plaatse in het artikel. De publicatiejaren 
zijn die welke uit de interne gegevens konden worden afgeleid. Wanneer daar-
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voor een duidelijke reden bestaat, wijken ze af  van die in Brinkman’s Catalogus. 
De jaren met een asterisk (1886, 1887, 1890) noemen een late editie van uitge-
ver Sijthoff, waarvan allerminst zeker is dat ze zijn bewerkt door N.S. Calisch 
(I.M. Calisch was op dat moment reeds overleden).  

Niet genoemd zijn edities die niet door de Calischen zelf  zijn bewerkt, zoals 
de bewerking (1870) van het woordenboek Duits door H.W. Müller en de 
door de Gebr. Cohen uitgebrachte postume edities. 
 
1830 
[M.I. Calisch]. Nouveau Dictionnaire Français-Hollandais et Hollandais-Français. La 

Haye et Amsterdam: Les Frères Van Cleef. 
1841 
M.I. Calisch. Nouveau Dictionnaire Français-Hollandais et Hollandais-Français. Se-

conde édition. La Haye et Amsterdam: Les Frères Van Cleef. 
1845 
I.M. Calisch, Neues, vollständiges Deutsch-Holländisches und Holländisch-Deutsches 

Wörterbuch. Erster Theil. (Deutsch). Amsterdam: W. de Grebber. (Titel-
uitgave 1851: Amsterdam: G.W. Tielkemeijer). 

1848 
[M.I. Calisch et al.]. Nieuw Volledig Woordenboek der Nederduitsche, Fransche, En-

gelsche en Hoogduitsche Talen. ’s-Gravenhage: K. Fuhri. (Titeluitgave 1849: 
Bruxelles: Meline, Cans et Compagnie.) 

1851 
I.M. Calisch & W. Dyckerhoff. Nieuw volledig Hoogduitsch-Nederduitsch en Neder-

duitsch-Hoogduitsch Woordenboek. Tweede Deel (Nederduitsch). Amsterdam: 
G.W. Tielkemeijer. 

1854 
I.M. Calisch. Nouveau Dictionnaire Français-Hollandais et Hollandais-Français. Troi-

sième édition. La Haye et Amsterdam: Les Frères Van Cleef. (Titeluitgave 
1856: Leeuwarden: G.T.N. Suringar.) 

1854 
N.S. Calisch. Nieuw Woordenboek der Nederduitsche, Fransche, Hoogduitsche en Engelsche 

talen. Tweede Uitgave. (Deel N-F-D-E). ’s-Gravenhage: K. Fuhri.  
1855 
N.S. Calisch. Nouveau Dictionnaire Français-Hollandais. Seconde édition; Neues 

Deutsch-Holländisches Wörterbuch. Zweite Auflage; A New Dictionary of  the English 
and Dutch languages. Second edition. ’s-Gravenhage: K. Fuhri. (Als onderdelen 
van Nieuw Woordenboek der Nederduitsche, Fransche, Hoogduitsche en Engelsche talen. 
Tweede Uitgave).  

1864 
I.M. & N.S. Calisch. Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal. Tiel: H.C.A. Campagne. 
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1864 
I.M. & N.S. Calisch. Beknopt Kunstwoordenboek. Tiel: H.C.A. Campagne. 
1871 
I.M. Calisch. Nieuw Volledig Engelsch-Nederlandsch en Nederlandsch-Engelsch Woor-

denboek. Deel I: Engelsch-Nederlandsch. Tiel: H.C.A. Campagne. 
1874 
I.M. & N.S. Calisch. Nouveau Dictionnaire Français-Hollandais et Hollandais-Fran-

çais. Quatrième édition. Sneek: J.F. van Druten. 
1875 
I.M. Calisch. Nieuw Volledig Engelsch-Nederlandsch en Nederlandsch-Engelsch Woor-

denboek. Deel II: Nederlandsch-Engelsch. Tiel: H.C.A. Campagne. 
1878 
I.M. Calisch. Proverbes et locutions familières en quatre langues, Français-Anglais-

Allemand-Hollandais. La Haye: Belinfante Frères. 
1882 
I.M. & N.S. Calisch. Beknopt Kunstwoordenboek. 8ste Duizendtal. Tiel: H.C.A. 

Campagne. 
[1882]133 
I.M. & N.S. Calisch. Nieuw Woordenboek der Nederlandsche, Fransche, Duitsche en 

Engelsche Talen. Derde uitgave. Leiden: A.W. Sijthoff. 
[1882] 
I.M. & N.S. Calisch. Nouveau Dictionnaire Français-Hollandais. Troisième édition; 

Neues Deutsch-Holländisches Wörterbuch. Dritte Auflage; A New Dictionary of  the 
English and Dutch languages. Third edition. Leiden: A.W. Sijthoff. 

1883
I.M. Calisch. Duitsch-Nederlandsch en Nederlandsch-Duitsch Woordenboek. Deel I: 

Duitsch-Nederlandsch. Tiel: H.C.A. Campagne & Zn. 
1885 
I.M. Calisch. Duitsch-Nederlandsch en Nederlandsch-Duitsch Woordenboek. Deel II: 

Nederlandsch-Duitsch. Tiel: H.C.A. Campagne & Zn. 
*1886 
I.M. & N.S. Calisch. Nieuw Woordenboek Nederlandsch-Fransch en Fransch-Neder-

landsch. Vierde uitgave. Leiden: A.W. Sijthoff. 
1887 
N.S. Calisch. Nouveau Dictionnaire Français-Hollandais et Hollandais-Français. 

Cinqième édition. Sneek: J.F. van Druten. 
*1887 
I.M. & N.S. Calisch. Nieuw Woordenboek Nederlandsch-Duitsch en Duitsch-Neder-

landsch. Vierde uitgave. Leiden: A.W. Sijthoff. 

133 Zie boven 2.3.1.3 voor het dateringsprobleem bij deze edities. 
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*1890 
I.M. & N.S. Calisch. Nieuw Woordenboek Nederlandsch-Engelsch en Engelsch-Neder-

landsch. Vierde uitgave. Leiden: A.W. Sijthoff. 
1891 
N.S. Calisch. Nieuw Volledig Engelsch-Nederlandsch en Nederlandsch-Engelsch Woor-

denboek. Deel I: Engelsch-Nederlandsch. Tweede druk. Tiel: H.C.A. 
Campagne & Zoon. 

1892 
N.S. Calisch. Nieuw Volledig Engelsch-Nederlandsch en Nederlandsch-Engelsch 

Woordenboek. Deel II: Nederlandsch-Engelsch. Tweede druk. Tiel: H.C.A. 
Campagne & Zoon. 





 
 

 

 
 
3. Van Jaeger naar Kramers   

 De eerste halve eeuw van Kramers’ vertaalwoordenboeken 
Frans, Duits en Engels 

 
 
3.0. Inleiding 
 
Het Nederlandse taalgebied heeft in de loop der jaren een grote hoeveelheid 
vertaalwoordenboeken gekend. The Bibliography of Netherlandic Dictionaries (1995) 
noemt er vele honderden van allerlei soort. De vraag ernaar werd natuurlijk 
sterk aangewakkerd toen in de negentiende eeuw het onderwijs in de vreemde 
talen vaste voet kreeg op de scholen. Verschillende uitgevers waagden zich op 
dit in principe profijtelijke terrein, soms met losse deeltjes, soms met een reeks 
min of meer uniforme uitgaven voor alle drie de schooltalen. Aan slechts 
weinige van deze uitgaven was echter een lang leven beschoren. 

Onder de in serie geproduceerde schoolwoordenboeken voor de drie moderne 
talen hebben die onder de naam Kramers de langste geschiedenis. Deze werken 
hebben namelijk hun oorsprong in een drietal zakwoordenboeken, verschenen bij 
uitgeverij G.B. van Goor onder de auteursnaam A. Jaeger, een pseudoniem van J. 
Kramers Jz. In snelle opeenvolging zagen ze het licht in respectievelijk 1857 
(Frans), 1858 (Duits) en 1859 (Engels). Met deze uitgaven speelde de alerte Van 
Goor tijdig in op de ontwikkeling van het vreemdetalenonderwijs op de scholen.1  

Ook andere uitgevers zagen brood in deze sector van de boekenmarkt. Na tien 
tot vijftien jaar kreeg Van Goor concurrentie van uitgever H.C.A. Campagne. 
Diens serie schoolwoordenboeken zag het licht in respectievelijk 1866 (Engels), 
1868 (Frans) en 1873 (Duits). Dat Van Goor niet van zins was zich de kaas van 
het brood te laten eten zien we uit de slagenwisselingen in de pamflettenstrijd 
tussen de twee uitgevers.2 Op langere termijn konden Campagnes woordenboe-
ken, later uitgegeven bij Malmberg, de concurrentie met hun soortgenoten niet 
volhouden. In de tweede helft van de jaren dertig hielden ze op te bestaan.  

                                                             
 Met dank aan Gerrit Bothof, Jaap Engelsman, Johan Gerritsen en Frits Stuurman, voor 
hun hulp bij het opsporen en beschikbaar maken van exemplaren. 
1 Krachtens de Wet op het Lager Onderwijs van 1857 werd het mogelijk extra vakken, 
waaronder ook vreemde talen, op school te onderwijzen. Wanneer dit gebeurde, was er 
sprake van ‘meer uitgebreid lager onderwijs’ (M.U.L.O.). Een verdere sterke impuls ging 
natuurlijk uit van Thorbecke’s Wet op het Middelbaar Onderwijs van 1863. Zie over het 
schoolonderwijs Boekholt en de Booy (1987).  
2 Meer daarover in Posthumus (1994: 37-40); tevens in Posthumus (2009: 208-216). 
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Iets later verscheen ook uitgeverij J.B. Wolters op het toneel met een serie 
die zich veel prestige wist te verwerven. De eerste uitgave daarin, het deel EN 
van K. ten Bruggencate’s woordenboek Engels, dateert van 1894. Het corres-
ponderende deel NE verscheen vervolgens in 1896. De delen voor de twee 
andere talen verschenen pas zo’n tien jaar later, praktisch gelijktijdig. Die voor 
Duits van de hand van I. van Gelderen kwamen uit in 1906 (DN), respec-
tievelijk 1908 (ND), die voor Frans van de hand van C.R.C. Herckenrath zagen 
het licht in 1907 (FN en NF).  

Anders dan de producten van Campagne, zetten de bij uitgeverij Van Goor 
ontwikkelde Kramers-serie en de woordenboeken van Wolters hun opmars 
voort: gedurende de hele twintigste eeuw bleven deze werken een markante rol 
spelen in het tweetalige woordenboekenlandschap. Pas in de sterk in beweging 
zijnde hedendaagse markt hebben ze aan identiteit verloren. De oude Wolters-
producten, of afgeleiden daarvan, leven vaak onder andere naam nog voort bij 
het uitgeversbedrijf Van Dale Lexicografie, terwijl de een tijd lang bij Elsevier 
bivakkerende Kramers-woordenboeken zijn overgedaan aan Het Spectrum, de 
uitgeverij die in de jaren vijftig de Prisma-woordenboeken had ontwikkeld.3  

Wat de Kramers’ vertaalwoordenboeken betreft is het dienstig erop te wijzen 
dat deze, bij alle veranderingen die ze in de loop der tijden in naam, formaat en 
omvang hebben ondergaan, zich in wezen rechtlijnig hebben ontwikkeld vanaf 
hun eerste begin tot aan de laatste in omloop zijnde drukken. Oorspronkelijk 
verschenen als Dictionnaire de Poche, Taschenwörterbuch en Pocket Dictionary, werden 
ze in de periode 1908-1910, na een nieuwe bewerking, op de titelpagina opge-
waardeerd tot volwaardig Fransch, Duitsch, en Engelsch Woordenboek. Het nieuwe 
etiket was ongetwijfeld mede bedoeld om de woordenboeken naast die van de 
concurrentie beter in de markt te positioneren.4  

Opmerkelijke kwaliteitsverbetering vond pas een aantal jaren later plaats, 
toen het Duitse woordenboek in handen was gekomen van H.W.J. Kroes en 
het Engelse, en vervolgens ook het Franse, werd geredigeerd door F.P.H. Prick 
van Wely. In de jaren twintig verschenen naast de gewone woordenboeken ook 
uitgebreidere versies die werden geadverteerd als ‘Handwoordenboeken’. De 
                                                             
3 Over oorsprong en ontwikkeling van de Prisma-woordenboeken zie Sanders (1993b). 
Over de huidige precaire positie van zowel de Wolters- als de Kramers-serie zie boven, 1.5 
‘Einde van een tijdperk’. 
4 Dat de latere ‘woordenboeken’ de voortzetting waren van de ‘zakwoordenboeken’ onder 
nieuwe naam, is in bibliografische overzichten voor het eerst duidelijk gemaakt in Claes/ 
Bakema (1995), de herziening van Claes (1980). Ze staan daarin op naam van A. Jaeger, het 
pseudoniem dat Jacob Kramers had gebruikt voor zijn eerste zakwoordenboekedities. Dat 
uitgeverij Van Goor deze uitgaven onder hun verschillende titel wel degelijk in samenhang 
beschouwde, blijkt uit de doorlopende nummering van de edities. De onder nieuwe titel 
verschenen woordenboeken Frans, Engels en Duits werden namelijk aangemerkt als respec-
tievelijk negende druk, zevende druk en zesde druk. 
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laatste konden in de jaren twintig en dertig wedijveren met de woordenboeken 
van Wolters.5  

 

In dit hoofdstuk beperk ik mij tot de beginperiode, waarin Kramers’ school-
dictionaires nog als ‘zakwoordenboeken’ door het leven gingen.6 Deze periode 
was eerder nog niet gedetailleerd beschreven, en de schaarse gepubliceerde 
gegevens die erover te vinden waren bleken bovendien weinig betrouwbaar. Ik 
heb daarom geprobeerd opheldering te verschaffen over de volgende vragen: 
– Waarom verschenen de woordenboeken onder pseudoniem, en hoe en 
wanneer vond de overgang van Jaeger naar Kramers plaats?  
– Bleven er na de overgang gedurende een zekere periode parallelle edities 
verschijnen onder enerzijds de naam Jaeger, anderzijds die van Kramers, en 
waren deze, zoals ergens beweerd wordt, enigszins verschillend van inhoud?  
– Wie waren de bewerkers van de edities en welke inhoudelijke veranderingen 
vonden plaats? 
– Hoeveel edities verschenen er precies van elk zakwoordenboek, wanneer 
verschenen ze en hoe werden ze genummerd? 

 
 

3.1. De bronnen 
 

Om deze punten tot klaarheid te brengen kunnen we putten uit verschillende, 
helaas soms nogal lapidaire, bronnen. Niettemin blijken voldoende gegevens 
voorhanden om een redelijk betrouwbaar beeld van de ontwikkeling te schet-
sen. Enkele ontbrekende details kunnen mogelijk later nog eens worden ingevuld. 
In deze paragraaf worden de bronnen vooreerst beknopt beschreven. Een 
gedetailleerde evaluatie volgt in paragraaf 5. 

 
3.1.1. De exemplaren van de zakwoordenboeken 

 
De absoluut primaire bronnen bij het beschrijven van de ontwikkelingsgang 
van een woordenboek zijn natuurlijk de exemplaren van het werk in kwestie. 
Nauwkeurige inhoudelijke vergelijking doet blijken welke veranderingen zich over 
de jaren hebben voorgedaan. De titelpagina maakt duidelijk onder welke naam 
                                                             
5 Zie bijvoorbeeld de opmerkingen van de anglist E. Kruisinga bij de signalering van nieuwe 
drukken van Ten Bruggencate-Broers (10de druk NE, 1940) en Prick van Wely’s Handwoor-
denboek (4de druk EN, 1941). Hij is van mening dat het woordenboek van Ten Bruggencate 
‘een tijdlang in de schaduw [heeft] gestaan’ van Prick van Wely’s Handwoordenboek, maar dat 
Broers (die overigens al in 1926 als bewerker aantrad) ze weer op gelijke voet heeft gebracht. 
Bij vergelijking van de delen EN vindt hij het onmogelijk een voorkeur voor een van beide uit 
te spreken (Taal en Leven, 5/3, jan. 1942, 126-127). 
6 Zie voor latere ontwikkelingen ‘Prick van Wely (III)’, deze uitgave, hoofdstuk 6. 
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het boek door het leven ging, en kan ook het editienummer en het jaar van 
publicatie vermelden. Deze laatste twee gegevens kunnen overigens ook 
worden geleverd door een voorwoord. Verder kan een voorwoord nuttige 
informatie leveren over de doelstellingen die zijn nagestreefd en wijzigingen die 
in een nieuwe editie zijn aangebracht. 
 
3.1.2. De fondslijsten van Van Goor 
 
De fondslijsten van uitgeverij Van Goor leveren vele interessante gegevens. 
Zoals alle fondslijsten noemen en beschrijven ze immers de uitgaven die op een 
bepaald moment verkrijgbaar of in uitvoering zijn. Doordat Van Goor de 
gewoonte had ze als supplement op te nemen in bepaalde eigen publicaties, zijn 
er verschillende bewaard gebleven.7 Getiteld ‘Fondslijst van eenige der meest 
gezochte werken van den uitgever G.B. van Goor, te Gouda’,8 bevatten ze 
allemaal een aparte woordenboekensectie. 
 
3.1.3. Andere contemporaine bronnen 
 
Wie gegevens over oudere publicaties wil naspeuren zoekt als vanzelfsprekend 
zijn toevlucht tot Brinkman’s Catalogus, en eventueel ook tot het Nieuwsblad voor 
den Boekhandel, die beide een weerslag bevatten van wat er op een bepaald mo-
ment in het boekenvak omging. Beide werkten echter met door uitgevers 
vrijwillig verstrekte gegevens. Als deze achterwege zijn gebleven zoekt men wel 
eens tevergeefs. Men moet helaas constateren dat onze zakwoordenboeken-
edities lang niet alle in Brinkman en in genoemd Nieuwsblad te traceren zijn.9 
 
3.1.4. P.A.F. van Veen, Drie generaties Van Goor: 1839-1951 
 
Dit werk, dat dateert van 1951, is gebaseerd op archiefmateriaal van Van 
Goor’s uitgeversmaatschappij.10  Het biedt een historisch waardevolle blik in de 

                                                             
7 Uiteindelijk heb ik de volgende 19 exemplaren kunnen inzien: mei 1857 (met supplement 
1858), ongedateerd [1859/60], ongedateerd [1861/63], maart 1864, januari 1868, 1869, 1871, 
maart 1872, 15 mei 1873, 1 mei 1875, 15 juli 1876, 1 juli 1877, april 1878, januari 1879, 
januari 1882, mei 1884, mei 1886, januari 1888, september 1889. 
8 De titel varieert enigszins. In de geciteerde vorm verschijnt hij in het exemplaar van mei 
1864; vanaf maart 1872 heet de uitgeverij ‘G.B. van Goor Zonen’. 
9 Brinkman is daarbij duidelijk vollediger. Brinkman’s Catalogus zal onder andere gebruik hebben 
gemaakt van de gegevens uit het Nieuwsblad voor den Boekhandel. Wat in dat blad staat, staat dus 
ook, zij het soms anders geredigeerd, in Brinkman, terwijl het omgekeerde niet geldt. 
10 Van deze gelegenheidspublicatie, door P.J. Geuze als directeur van de gelijknamige 
drukkerij opgedragen aan I. Noothoven van Goor ‘ter herinnering aan de hooggewaardeer-
de, langjarige, intieme samenwerking’, werden slechts zes exemplaren gedrukt. 
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keuken van het bedrijf, waarbij het ook interessante gegevens verstrekt over de 
bij Van Goor verschenen woordenboeken. 

Van speciaal belang voor de datering van de verschillende edities van onze 
zakwoordenboeken is de ‘Chronologische lijst van uitgaven’, die het tweede 
deel van het boek vormt. Hierin staan de verschillende publicaties van Van 
Goor gerangschikt op het jaar van eerste verschijning, telkens met vermelding 
van de jaren waarin vervolgdrukken werden uitgebracht.  
 
 
3.2. De zakwoordenboeken: eerste verschijning en naamsverandering 
 
3.2.1. Eerste verschijning onder pseudoniem A. Jaeger 
 
De drie zakwoordenboeken verschenen kort na elkaar onder de auteursnaam A. 
Jaeger. Als eerste kwam in 1857 op de markt de Nouveau Dictionnaire de Poche, 
Français-Hollandais et Hollandais-Français. In 1858 verscheen de Duitse tegenhanger 
Neues Taschen-Wörterbuch, Deutsch-Holländisch und Holländisch-Deutsch, en weer een 
jaar later werd in 1859 de reeks gecompleteerd met A New Pocket-Dictionary of the 
English and Dutch and Dutch and English Languages.11

 Alle woordenboekjes bevatten 
het destijds gebruikelijke supplement met aardrijkskundige en persoonsnamen 
en een lijst van de ‘ongelijkvloeijende’ werkwoorden. 

In de fondslijsten staat de volgende samenvattende aanbeveling:  
 
Drie uiterst goedkoope Zakwoordenboeken, die reeds bij den eersten aanblik door 
hunne nette uitvoering behagen en zich bij nadere kennismaking door hunnen 
inhoud nog beter aanbevelen. De Zamensteller heeft bij de bewerking, zoowel van de 

                                                             
11 Van de eersteling onder de zakwoordenboeken, de Dictionnaire de Poche, werden de twee 
bestanddelen in het Nieuwsblad voor den Boekhandel afzonderlijk aangekondigd: het deel FN op 
19 maart 1857 (p. 53), het deel NF op 2 juli 1857 (p. 133). Dit bleef een uitzondering, want 
hierna werden de zakwoordenboeken als geheel aangeboden. Het Taschen-Wörterbuch 
verscheen zelfs twee maal in het Nieuwsblad, eerst als korte aankondiging op 6 mei 1858 (p. 
72), vervolgens met volledige beschrijving van de inhoud op 10 juni 1858 (p. 99). De Pocket-
Dictionary ten slotte staat in dat blad vermeld op 21 april 1859 (p. 63). 

De nogal onhandige titelbeschrijving van dit werk als een dictionaire van ‘the English and 
Dutch and Dutch and English languages’ werd in de derde druk (1876) veranderd in het 
meer gebruikelijke ‘English-Dutch and Dutch-English languages’. Het kreeg daarmee 
dezelfde titel als de vierde druk (1871) van een zakwoordenboek van H. Picard, dat Van 
Goor in 1864 aan zijn fonds had toegevoegd. Hij had het overgenomen van uitgever Joh. 
Noman & Zn., bij wie het in 1843 was verschenen onder de titel A New Pocket Dictionary of 
the English-Dutch and Dutch-English Languages. Zie voor nadere bijzonderheden ‘H. Picard (1810-
1858) en zijn Pocket Dictionary’, in Posthumus (2009: 271-277). 

Met ingang van de derde druk (1876) verdween ook het ongebruikelijke verbindings-
streepje uit de titel van de Pocket-Dictionary. Later gebeurde dat ook bij het Taschen-Wörterbuch 
(vijfde druk, 1895). Als generieke aanduiding gebruik ik verder deze gecorrigeerde spelling. 
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Het zakwoordenboek Engels kreeg in een ongesigneerde notitie wat minder 
lof. ‘Wij hebben niet kunnen merken dat het noch ten goede noch ten kwade 
veel van andere dergelijke woordenboekjes voor schoolgebruik verschilt’, zo 
meldde de recensent. Wel werd het weer geroemd om de keurige uitvoering en 
de verbazend lage prijs (ƒ. 1,50).14   

Jaeger’s zakwoordenboeken beleefden al vrij spoedig een tweede druk. De 
‘seconde édition revue et augmentée’ van het Franse deel verscheen al in 1861, 
de ‘zweite, viel vermehrte und verbesserte Ausgabe’ van het deeltje Duits, en de 
‘second edition’ van Engels kwamen in 1864 op de markt. Deze verschillend 
gestelde aanduidingen op de titelpagina zijn niet louter toevallig. Ze geven naar 
waarheid aan in welke mate de tweede editie verschilt van de eerste. Afhankelijk 
van wie voor deze bewoordingen verantwoordelijk was, doen ze Kramers 
kennen als een eerlijk man, of Van Goor als een scrupuleus uitgever.  

De tweede druk Engels, waarvan de omvang slechts met één pagina was 
toegenomen, verdiende inderdaad geen opsierende epitheta. Daarentegen was 
het deel Frans met 45 pagina’s uitgebreid, en de Duitse uitgave zelfs met 90. 
Deze laatste kreeg dan ook als eerste van de zakwoordenboeken een voor-
woord mee. Daarin werd enerzijds iets gezegd over de uitbreiding,15  en werden 
anderzijds de typografische conventies uitgelegd die waren gebruikt bij de inrich-
ting van het woordenboek.  

 

Dat ‘A. Jaeger’ een pseudoniem was van J. Kramers Jz. werd pas openbaar 
gemaakt in het voorwoord van de derde druk van het zakwoordenboek Frans 
(zie 3.2.2.). Bij de publicatie in 1857 van zijn eerste zakwoordenboek had 
Kramers al een gevestigde naam als woordenboekmaker.16  In 1847 verscheen 
als eersteling zijn Algemeene Kunstwoordentolk, in 1850 gevolgd door het Geografisch-
Statistisch-Historisch-Woordenboek (twee delen), waarna in 1855 nog het Geografisch 
Woordenboek der Gehele Aarde van de pers kwam. Het waren degelijke werken van 
aanzienlijke omvang die zeer gunstig werden ontvangen.17   

Waarom dan kwamen de zakwoordenboeken vervolgens uit onder pseudo-
niem? Was Kramers bang zijn goede naam te grabbel te gooien met deze in een 
kort tijdsbestek samengestelde werkjes? En werden ze dus pas waardig bevon-
den zijn naam te dragen, nadat ze eerst nog eens goed waren nagezien, zoals 
                                                                                                                                               
zelven weten wat het zegt een Woordenboek te maken’, is hoogstwaarschijnlijk A.B. 
Maatjes, die in 1857 voor Joh. Noman de tweede druk bezorgde van het zakwoordenboek 
Engels van H. Picard. (Vgl. noot 11.) 
14 Vaderlandsche Letteroefeningen, 1859, 1, 347-348. 
15 Het laat weten dat het boek ‘met niet minder dan 100 pagina’s [is] uitgedijd’; in werke-
lijkheid waren het, zoals vermeld, 90. 
16 Zie over Kramers’ leven en werk Sanders (1992a: 22-29); tevens in Van der Sijs (1998: 
104-112).  
17 Sanders (1992a: 25). 
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Kramers min of meer tussen neus en lippen door deed weten in het voor-
bericht bij de derde druk van het zakwoordenboek Frans? Dit lijkt slechts een 
deel van de waarheid.  

Een tweede reden lijkt mij te liggen in het tijdstip van publicatie. Toen in 
1857 het zakwoordenboek Frans verscheen, was Kramers nog volop bezig met 
zijn groot tweetalig woordenboek Nederlands en Frans, waaraan hij in 1854 
begonnen was. Het deel Frans-Nederlands, getiteld Nouveau Dictionnaire Français-
Hollandais, waarvan in 1857 al verscheidene afleveringen waren verschenen, 
kwam in 1859 op de markt. Het deel Nederlands-Frans, Nieuw Nederlandsch-
Fransch Woordenboek geheten, volgde in 1862. Als midden in die noeste arbeid 
opeens nog een Frans woordenboekje onder Kramers’ naam was verschenen, 
zou dat verwarring hebben kunnen veroorzaken. En als het de intekenaren en 
ook de recensenten die op de voltooiing van beide delen zaten te wachten18  
duidelijk was geworden dat Kramers ook als tussendoortje nog even drie 
kleinere werkjes uit de hoge hoed toverde, zou dat hun oordeel over zowel het 
grote werk als de kleinere werkjes mogelijk ongunstig hebben beïnvloed. 
Kramers’ eigen bewering dat hij ongeveer acht jaren ‘schier onafgebroken’19  
aan zijn grote woordenboek Frans had gewerkt, zou met dit alles ook in een 
wat vreemd daglicht komen te staan.  

Toen de beide delen van het grote woordenboek in 1862 waren voltooid, 
vervielen deze bezwaren. G.B. van Goor, die op zijn minst mede verantwoor-
delijk lijkt voor het aanvankelijk onder pseudoniem laten verschijnen van de 
zakwoordenboeken, zag er kennelijk heil in Kramers’ grote faam ook te laten 
uitstralen op de verdere edities van de kleinere werken.  

De snelle produktie van de drie zakwoordenboeken, ook nog in de marge 
van ander lexicografisch werk, deed vermoeden dat ze sterk leunden op al 
bestaande dictionaires. Nader onderzoek heeft inmiddels aan het licht gebracht 
dat het licht bewerkte versies waren van bestaande Tauchnitz-deeltjes.20   

 

                                                             
18 In de Vaderlandsche Letteroefeningen werd de vordering van het deel Nederlands-Frans met 
spanning gevolgd. Afleveringen 1-9 (1855-1856) werden gerecenseerd in jaargang 1856, 1, 
666-667, afleveringen 10-14 (1856-1857) in jaargang 1858, 1, 259-260, de afsluitende 
afleveringen 15-21 (1857-1858) in jaargang 1859, 1, 388-390. De recensent L.A.H., die 
‘twintig jaar van zijn leven te Parijs [had] doorgebragt’, was vol lof, en ‘bewonder[de] het taai 
geduld en den onverdroten ijver van den hoogst verdienstelijken Kramers’ (1856, 1, 666). 
19 J. Kramers Jz., Nieuw Nederlandsch-Fransch Woordenboek, Gouda: G.B. van Goor, 1862, 
Voorrede (1 Julij 1862), p. VII.  
20 Zie Posthumus (1995); tevens in Posthumus (1999: 183-201). Omdat de bewerking rela-
tief weinig tijd zal hebben gekost, kon inderdaad ‘schier onafgebroken’ aan het grote 
woordenboek worden doorgewerkt. Het gebruik van het pseudoniem kan mede verband 
hebben gehouden met de twijfelachtige herkomst van de zakwoordenboekjes. 
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3.2.2. De zakwoordenboeken onder nieuwe naam: Jaeger wordt Kramers 
 
In 1866, toen het tijd werd voor een derde druk, achtte Van Goor dus het 
moment gekomen om de zakwoordenboeken onder Kramers’ eigen naam te 
doen verschijnen. Hoe dit gebeurde lezen we in het voorwoord van het in dat 
jaar gepubliceerde woordenboek Frans, het deel dat meestal voorop liep bij de 
veranderingen die successievelijk werden aangebracht. 21   

Dit voorwoord, waarvan de inhoud onze volle aandacht verdient, luidt als 
volgt:  
 

B E R I C H T 
 

Toen een derde druk van JAEGER’S Zakwoordenboek noodzakelijk was gewor-
den, en de Uitgever mij weder de bezorging daarvan opdroeg, verzocht hij mij 
tevens, dat ik terzelfder tijd eene editie zou leveren, waarin de spelling van het 
Woordenboek der Nederlandsche Taal werd gevolgd, meenende hij te recht, dat er, bij 
den tegenwoordigen stand der spellingquaestie, onder de gebruikers van dit Woor-
denboek zoowel voorstanders der nieuwe richting als aanklevers der vorige zouden 
gevonden worden. Ter onderscheiding van de beide editiën, vooral in den handel, 
verlangde hij voorts, dat ik, voor de uitgave met de zoogenaamde nieuwe spelling, 
den pseudonym JAEGER met mijn eigen naam zou verwisselen. Aan het eerste 
verlangen voldoend, aarzelde ik ook niet het tweede in te willigen, en dat te minder, 
daar ik thans, beter dan bij de vroegere uitgaven, gelegenheid had om het Werkje 
aan eene nauwkeuriger herziening te onderwerpen en veelzijdig te verbeteren; zoo-
dat ik vertrouwen mag, dat JAEGER’S 3de druk en KRAMERS’ nouvelle édition aan 
de gebruikers van zoodanige waar, als hier wordt aangeboden, nu veel meer dan 
vroeger welkom zullen wezen. 

J. Kramers Jz. 
 
Wat hieruit blijkt is dat er op dat moment twee edities van het woordenboekje 
Frans naast elkaar gingen bestaan, een Kramers-editie in de nieuwe, een Jaeger-
editie in de oude spelling, edities die ook een verschillende nummering droegen. 
Opmerkelijk is dat de derde druk van Jaeger Frans, die mogelijk wat eerder 
verscheen dan de corresponderende eerste Kramers-druk (zie noot 63), het bo-
ven geciteerde voorwoord ontbeert. Ook de titelpagina is nog opgemaakt op de 
oude wijze: onze taal heet er nog Hollandais in plaats van Néerlandais, zoals in 
Kramers’ Nouvelle édition.  

Een aantal jaren later vond een soortgelijke operatie plaats bij het deeltje 
Duits (1873). De gelijktijdig verschijnende derde druk van Jaeger en de nieuwe 
eerste druk van Kramers hebben nu beide een voorwoord, en onze taal heet 
                                                             
21 Dit vervolgdeel in de serie zakwoordenboeken Frans, waarin onze taal nu als ‘Néerlandais’ 
in plaats van ‘Hollandais’ staat aangeduid, staat ten onrechte als zelfstandige publicatie in het 
bibliografische lijstje in Van Sterkenburg (1984: 144). 
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ook op beide voorpagina’s Niederländisch in plaats van het eerdere Holländisch. De 
voorwoorden zijn niet geheel identiek. Alleen in de Kramers-editie wordt aan-
gestipt dat de nieuwe druk ‘thans verschijnt onder den naam van KRAMERS’. 
Het spellingverschil is inmiddels irrelevant geworden, want ook in het voor-
woord van de Jaeger-editie staat nu: ‘Voor het Nederlandsch heb ik vermeend 
de nieuwe spelling te moeten volgen’.  

Wie precies de ‘ik’ is die zich op deze wijze tot de lezer richt, is niet duidelijk. 
We zijn natuurlijk geneigd Kramers zelf daaronder te verstaan, maar deze was al 
in april 1869 overleden.22

 Alleen in de Jaeger-editie is het voorwoord gesigneerd. 
Links onder staat vermeld G[ouda]. 1873. Rechts staat een overlijdenskruis. Het 
lijkt bijna of Kramers nog uit het graf tot de lezer spreekt.  

Nog later verschijnt ten slotte in 1876 de derde druk van het deel Engels, als 
derde Jaeger-editie en, parallel daaraan, als eerste Kramers-editie. De voorwoor-
den zijn nu geheel identiek. Er wordt niets gezegd over de naamsverandering, 
die misschien al bekend genoeg was, over editienummers, of over de spelling, 
die nu vanzelfsprekend die van De Vries en Te Winkel is. Beide voorwoorden 
zijn gedateerd juni 1876 en gesigneerd met drie sterren (***). Als voornaamste 
nieuws wordt nu gemeld dat in het EN gedeelte achter elk Engels woord de 
uitspraak met klanktekens is aangegeven. Opnieuw is niet duidelijk wie de ‘ik’ is 
die zich in het voorwoord verantwoordelijk stelt voor deze nieuwe druk. 
 
 
3.3. Kramers naast Jaeger: de al dan niet identieke inhoud en de compli-

caties bij de editienummering  
 

 
3.3.1. Verschillende spelling? 
 
Zoals we zagen, was er slechts heel kort, namelijk alleen bij de eerste Kramers-
editie van de Dictionnaire de Poche, een verschil in de gebruikte spelling. Zodra de 
spelling van De Vries en Te Winkel vaste voet had gekregen, had het natuurlijk 
geen zin meer woordenboeken in de spelling-Siegenbeek23  af te drukken. Het 
spellingverschil was daarmee dan ook van de baan.  

Toch blijft de speciale recommendatie dat in de Kramers-edities de spelling 
De Vries en Te Winkel wordt gebruikt nog vele drukken lang op de titelpagina’s 
en in de fondslijsten staan.24  
                                                             
22 Zie voor de omstandigheden van zijn dood en de complicaties betreffende zijn overlij-
densdatum, Sanders (1992a: 22-23); tevens in Van der Sijs (1998: 105). 
23 Terwijl in de eerste druk van de zakwoordenboeken inderdaad de spelling-Siegenbeek werd 
gehanteerd, werden in de tweede druk van de deeltjes Duits en Engels (beide 1864) nog enkele 
Bilderdijkse spellingvormen geïntroduceerd, zoals draayen i.p.v. draaijen, en kachel i.p.v. kagchel. 
24 Deze aanbeveling staat nog in de 4de druk van het Taschenwörterbuch (1884), de 5de druk 
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en schijt, met vaak nog een flink aantal samenstellingen. In bepaalde latere 
drukken blijken sommige van deze woorden echter geschrapt te zijn, of ook 
wel het aantal samenstellingen verminderd. (Zie verder hierover 3.4.5.)  

Deze kuising had echter niets te maken met een onderscheid tussen drukken 
op naam van Jaeger of op naam van Kramers. Het werk van Van Veen geeft 
hier dus een valse voorstelling van zaken.  
 
3.3.3. Identieke inhoud onder verschillende vlag 
 
Als we met het kuisheidscriterium niet verder komen, hoe zijn de parallelle 
drukken onder verschillende naam dan precies van elkaar te onderscheiden?  

Anders dan we zouden verwachten blijken beide soorten de naam van 
Kramers in de hoofdtitel te dragen.26  Bovenaan de titelpagina staat dus steeds 
Kramers’ Nouveau Dictionnaire de Poche, Kramers’ Neues Taschenwörterbuch of Kramers’ 
New Pocket Dictionary (zie illustratie). Alleen als op de onderste helft van de titel-
pagina ook nog volgt ‘Projected by A. Jaeger’, ‘Entworfen von A. Jaeger’,27

 hebben 

we te maken met een Jaeger-woordenboek. In dat geval namelijk vinden we als 
rugtitel Jaeger Taschen Wörterbuch, respectievelijk Jaeger Pocket Dictionary.  

Buiten de verschillend ingerichte titelpagina en de andere rugtitel, heeft na-
dere vergelijking van de daarvoor in aanmerking komende exemplaren28  echter 
geen inhoudelijke verschillen aan het licht gebracht.  

We moeten dus concluderen dat, nadat eenmaal de spelling was gelijkgescha-
keld, precies dezelfde lading onder twee verschillende vlaggen werd gepresen-
teerd. De enige reden die daarvoor is te bedenken is die van de merkentrouw. 
Van Goor wilde de klanten die gehecht waren aan de oude naam Jaeger kenne-
lijk niet afschrikken.  
 
3.3.4. De nummering van de edities 
 
Bij de omschakeling van Jaeger naar Kramers deed zich een complicatie voor 
bij de editienummering. Zoals we hebben gezien (zie 3.2.2), liep de eerste editie 
op naam van Kramers parallel met de derde op naam van Jaeger. Zo door-
nummerend komt vervolgens de tweede druk van Kramers naast de vierde van 
Jaeger te staan, en zo voort. Deze situatie vinden we in de fondslijsten in-
derdaad voor de deeltjes Duits en Engels, waarin het editienummer van de 
                                                             
26 Dit gold nog niet voor de derde druk van het deeltje Frans, waarvan eerst een Jaeger-editie 
verscheen en pas daarna de Kramers-editie met het voorbericht (zie 3.2.2) waarin de naams-
verandering werd bekendgemaakt.  
27 Een overeenkomstig exemplaar van de Dictionnaire de Poche is helaas niet gevonden. 
28 Beschikbaar voor vergelijking waren Jaeger Duits 3 en Kramers Duits 1, Jaeger Engels 3 en 
Kramers Engels 1, en Jaeger Engels 5 en Kramers Engels 5. Verdere dergelijke koppels zijn 
niet boven water gekomen. 
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Jaeger-uitgave een tijd lang twee nummers hoger ligt dan dat van de gelijktijdige 
Kramers-uitgave.  

Als we de fondslijsten verder volgen, blijkt dat op een gegeven moment de 
nummers van de Kramers-edities Duits en Engels een sprong maken, zodat ze 
gelijk komen te liggen met die van de Jaeger-drukken. Dit gebeurt voor Duits in 
januari 1884: beide versies staan dan geboekt als vierde druk; voor Engels in de 
fondslijst van januari 1888, waarin de Engelse versies beide als vijfde druk staan 
aan-gemerkt.29  Zodoende wordt de editie die volgt op de eerste Kramers-druk 
van het Taschenwörterbuch op het titelblad aangeduid niet als de tweede, maar als 
de vierde; en evenzo heet de editie die volgt op de tweede Kramers-druk van de 
Pocket Dictionary op het titelblad niet de derde, maar de vijfde.  

Bij de Dictionnaire de Poche verloopt de nummering van de parallelle edities 
helaas op minder logische wijze. Ook daar waren twee Jaeger-edities aan de 
eerste Kramers-druk voorafgegaan, en zo vonden we inderdaad Kramers 1 
naast Jaeger 3. Vervolgens zou men ook voor het deeltje Frans een progressie 
verwachten waarin het editienummer van de Jaeger-druk telkens twee hoger ligt 
dan dat van de parallelle Kramers-druk. Dat is echter niet het geval. Bij de 
volgende druk, Kramers 2, gaat het editienummer van Jaeger niet mee omhoog, 
en zo krijgen we een parallelle reeks waarin de editienummers slechts één 
verschillen in plaats van de verwachte twee. Gelijkschakeling van de nummers 
vindt ten slotte plaats in de fondslijst van januari 1888: beide versies staan dan 
geboekt als zesde druk.  

De hier geschetste situatie voor het zakwoordenboek Frans steunt geheel op 
gegevens verstrekt door de fondslijsten. Anders dan bij de deeltjes Duits en 
Engels, bestaat er geen absolute zekerheid dat dit beeld overeenkomt met de 
werkelijkheid. Evenmin staat geheel vast hoeveel drukken er uiteindelijk van de 
Dictionnaire de Poche zijn verschenen.30   
                                                             
29 In werkelijkheid is in de fondslijst van jan. 1888 de Kramers-editie van de Pocket Dictionary 
weliswaar van 2 naar 5 versprongen, maar blijft die van Jaeger op 4 staan. In de lijst van sept. 
1889 is het nummer van Jaeger vervolgens wel tot 5 opgetrokken. Mogelijk werden de paral-
lelle Kramers- en Jaeger-edities niet steeds op precies hetzelfde tijdstip uitgebracht. 
30 Dat bij de verschijning van Kramers Frans 2 (dec. 1868) niet ook een nieuwe druk Jaeger 
4 zou zijn uitgebracht, lijkt op het eerste gezicht vreemd. Maar mogelijk wilde Van Goor 
nog een editie in de oude spelling in zijn fonds houden, en gebruikte hij daarvoor de al 
bestaande druk Jaeger 3. Opmerkelijk is dat Kramers zelf in het voorbericht bij Kramers 
Frans 2 vermeldt dat deze tweede druk ‘eigenlijk de vijfde is’. Hij telt hier dus de drie Jaeger-
drukken en de twee Kramers-drukken bij elkaar op, zonder te verdisconteren dat Jaeger 3 en 
Kramers 1 in wezen identiek zijn. Hij kon dit doen omdat ze toch licht blijken te verschillen: 
Kramers 1 telt namelijk drie bladzijden meer dan Jaeger 3. 

Hoeveel edities van de Dictionnaire de Poche zijn er nu in totaal geweest? In de fondslijsten 
worden, anders dan bij de deeltjes Duits en Engels, voor de Kramers-drukken geen nummers 
overgesprongen. De lijsten bevatten negen Kramers-drukken, die worden voorafgegaan door 
twee Jaeger-drukken, dus elf edities in totaal. Als één verspringing, wat niet onaannemelijk is, 
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Als we de reeksen edities van de zakwoordenboeken tot het eind toe volgen, 
blijkt dat er van het Taschenwörterbuch in totaal vijf edities zijn verschenen, van de 
Pocket Dictionary zes, en van de Dictionnaire de Poche minimaal tien. Zoals uiteenge-
zet, verschenen verschillende van deze drukken zowel in een Kramers- als in 
een Jaeger-uitvoering.  
 
 
3.4. Nieuwe bewerkers en inhoudelijke veranderingen 
 
3.4.1. De algemene lijn 
 
De eerste drukken gaven, zoals toen gebruikelijk, in hoofdzaak kale lijsten 
woorden met hun equivalenten in de vreemde taal. Idiomatische uitdrukkingen 
komen we in het Duitse deeltje in het geheel niet tegen, in het Engelse en 
Franse slechts zelden. Bij trefwoorden met meer dan één betekenis worden alle 
vertalingen simpelweg achter elkaar opgesomd, waar toepasselijk groepsgewijs 
gescheiden door puntkomma’s.  

Aanwijzingen omtrent welke vertaling past bij welke deelbetekenis ontbre-
ken. Het woordbestand vertoont daarbij ook nog een hoog gehalte aan moeilijke 
en vaak in de praktijk niet of nauwelijks voorkomende termen, waar lexicogra-
fen in vorige eeuwen zo tuk op waren. Vooral in de deeltjes FN en EN komen 
dergelijke woorden vrij frequent voor. In dit deel van de Pocket Dictionary zijn 
bijvoorbeeld op een willekeurig gekozen pagina buitenissige woorden te vinden 
als fingle-fangle (‘beuzeling’), fisk (‘waggelen, schudden, wankelen’), flabile (‘ligt als 
eene veder’). Deze waren ook in 1859 al lang niet meer gangbaar. De woor-
denboekjes waren dus, zeker voor scholieren, nog allesbehalve handig in het 
gebruik.  

Natuurlijk werden ze in de volgende drukken voortdurend bijgewerkt. Het 
bleef eerst nog bij het verbeteren van onjuistheden en het door schrappen en 
toevoegen aanbrengen van veranderingen in het woordbestand, dat geleidelijk 
uitbreiding onderging. Pas later werden ook voorbeelden en idiomatische uit-
drukkingen toegevoegd en werden deelbetekenissen van polyseme woorden naar 
behoren onderscheiden. Op deze wijze gingen ze steeds betere informatie ver-
strekken aan de gebruiker.  

Wie in de eerste tien jaar na Kramers’ dood in 1869 de edities bijhield is niet 
bekend. Pas omstreeks 1880 treedt de eerste met naam bekende bewerker naar 

                                                                                                                                               
een louter administratieve was om de editienummers van de Jaeger- en Kramers-drukken 
(omstreeks 1888) gelijk te schakelen, dan houden we tien edities over. 

Deze tien edities zijn inderdaad teruggevonden. Of er daarnaast misschien nog een elfde 
heeft bestaan kon niet worden vastgesteld. (Zie hierover verder 3.6.3 en vooral noot 64.) 
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voren. In de volgende jaren wordt ook afgestapt van het systeem waarin een 
generalist meer dan één taal verzorgt. Aan het eind van de eeuw heeft elke taal 
zijn eigen specialist gekregen.  

Het volgende overzicht van inhoudelijke veranderingen in de drie zak-
woordenboeken signaleert slechts de meest belangrijke.  
 
3.4.2. Ontwikkelingen in de Dictionnaire de Poche 
 
Een mijlpaal in de ontwikkeling vinden we voor het deeltje Frans in de vierde 
druk (1878),31  bezorgd door J. Loogman Jz., die ook op andere fronten werk-
zaam was voor van Goor.32  Hij deelt mee dankbaar gebruik te hebben gemaakt 
van de dictionaire van Littré.33  De voornaamste verbeteringen betreffen een dui-
delijke aanduiding van de uitspraak waar deze niet onder algemene regels viel, het 
onderscheiden van de betekenissen van polyseme woorden door ‘waar dit noo-
dig of nuttig scheen tussen haakjes een ander, hetzij Fransch of Nederlandsch 
woord [te voegen]’, en het ‘doorweven’ van het woordenboek met ‘spreekwijzen 
en voorbeelden in figuurlijke en eigenlijke beteekenis’. Het belang dat Loogman 
aan dit laatste element hechtte blijkt uit de zinspreuk ‘Un Dictionnaire sans 
exemples est un squelette’, die als motto boven het voorwoord staat en ook 
prijkt op de titelpagina.34   

Evenzeer vermeldenswaard is de sterke uitbreiding die werd gerealiseerd in 
de negende druk (1908). Net als de zevende (1888) en de achtste (1901) werd 
deze bezorgd door H.W.F. Bonte, leraar Frans aan de HBS en het Gymnasium te 
Gouda, die ook verschillende andere woordenboeken van Van Goor onder zijn 
hoede had.35

 Deze negende druk telde nu niet minder dan 1320 pagina’s, met gro- 

                                                             
31 Het voorwoord geeft een uitgebreide opsomming van doorgevoerde veranderingen. Dat pre-
cies hetzelfde voorwoord nog wordt gehandhaafd tot in de zesde druk is enigszins misleidend. 
32 Loogman bezorgde voor Van Goor tevens de tweede druk (1880) van Kramers’ New Pocket 
Dictionary (= Jaeger 4) en de zesde druk (1882) van de New Pocket Dictionary van H. Picard. 
Dat hij deze drukken bewerkte blijkt alleen uit de signatuur onder de voorwoorden, niet uit 
enig advertentiemateriaal van Van Goor. In de fondslijsten komt hij tevens voor als vertaler 
van Vorstelijk Bloed, historische roman uit het Hoogduitsch van A.E. Brachvogel. 
33 E. Littré’s befaamde Dictionnaire de la langue française in vier delen verscheen vanaf 1863. 
Deze werd frequent herdrukt. Een supplement kwam uit in 1873. 
34 Deze zinsnede (met ‘citations’ in plaats van ‘exemples’) wordt in het woordenboek van 
Littré toegeschreven aan Voltaire (Lett. Duclos, 11 aug. 1760).  
35 Zoals te lezen valt in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (deel II, 207) behaalde 
Bonte (1840-1908) vele onderwijsakten. Vanaf 1867 werkzaam als leraar te Gouda, gaf hij vanaf 
1881 alleen nog les in zijn voornaamste specialisme, de Franse taal- en letterkunde. Hij was de 
aangewezen persoon om Kramers’ grote woordenboek Frans te herzien. De nieuwe uitgaaf, in 
de wandeling bekend als ‘Kramers-Bonte’, verscheen in twee delen als respectievelijk Nouveau 
Dictionnaire Français-Néerlandais (1878) en Nouveau Dictionnaire Néerlandais-Français (1883). Tevens 
bezorgde Bonte de vierde druk van Kramers’ Algemeene Kunstwoordentolk (1886), en de elfde 
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was de nieuwe druk de status van ‘zakwoordenboek’ ontstegen en kon het wor-
den omgedoopt tot Kramers’ Fransch Woordenboek.  
 
3.4.3. Ontwikkelingen in het Taschenwörterbuch 
 
Het wat mager uitgevallen zakwoordenboek Duits werd, zoals boven reeds ver-
meld, in de tweede druk (1864) flink uitgebreid. Met de vierde druk (1884) trad 
J. Oosting, leraar aan de HBS te Deventer, als bewerker aan.36  Het voorwoord 
meldt ons dat op verzoek van de uitgevers nu ook de inhoud van het Duitse 
zakwoordenboek van voorbeelden en enkele spreekwoorden werd voorzien. 
Omdat het boek geen al te grote omvang mocht verkrijgen, moest hij zich 
hierbij beperken tot het noodzakelijke. Pas in de vijfde druk (1895) kreeg hij 
zo’n 60 pagina’s extra om het woordenboek verder in de gewenste zin om te 
werken. Speciaal wordt vermeld dat nu voor de spelling de ‘Neue amtliche 
Regeln’, zoals al toegepast in Dudens Orthographisches Wörterbuch, tot grondslag 
zijn genomen. De promotie van zakwoordenboek tot gewoon woordenboek 
geschiedde in de zesde druk (1910). De inhoud van deze druk, in dezelfde 
royalere uitvoering als het Franse deel, werd met zo’n 15% vermeerderd. Het 
werk was deskundig herzien door de hoogleraar Duits J.H. Scholte.37  
 
3.4.4. Ontwikkelingen in de Pocket Dictionary 
 
Ook het Engelse zakwoordenboek onderging natuurlijk allerlei verbeteringen. 
De eerste belangrijke wijziging vond plaats in Jaeger 3/Kramers 1 (1876). Deze 
had een externe oorzaak. In 1866 had Campagne een concurrerend zakwoor-
denboek Engels op de markt gebracht, dat de nog weinig ontwikkelde tweede 
druk van de Pocket Dictionary op bepaalde punten in de schaduw stelde. Een 
inhaalmanoeuvre was dus gewenst. Van Goor bracht een opwaardering tot stand 
door, nogal verrassend, de eerder bij hem verschenen vierde druk van Picards 
zakwoordenboek (1871) nu ook onder de naam van Jaeger/Kramers uit te 
brengen. Het grote voordeel was dat op deze manier nu ook bij ieder woord de 
uitspraakaanduiding te vinden was.38   
                                                             
36 Al eerder had Oosting voor Joh. Noman & Zn. de derde druk bewerkt van het 
zakwoordenboek Duits van S. Susan. In de volgende, vijfde druk van Van Goors Taschen-
wörterbuch (1895) staat hij vermeld als leraar aan de Hoogere Burgerschool te Rotterdam. Op 
zijn naam staat ook het Practisch Handelswoordenboek in Vier Talen (1890), dat hij samenstelde 
met enkele collega’s van genoemde school. In bijgewerkte edities bleef deze uitgave van Van 
Goor nog verscheidene decennia in het fonds. 
37 Scholte werd al in de volgende druk afgelost door zijn assistent H.W.J. Kroes, die het 
woordenboek Duits nog tientallen jaren onder zijn hoede zou houden, en ook veel andere 
goedlopende bloemlezingen en studieboeken voor die taal zou verzorgen. 
38 Zie over de concurrentiestrijd met Campagne, Posthumus (1994: 37-40); tevens in Post-
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In de volgende druk, de tweede op Kramers’ eigen naam (1880), komen we 
J. Loogman Jz. opnieuw tegen. Hij voert hier dezelfde verbeteringen door die 
hij ook al in de vierde druk van Kramers Frans had geïntroduceerd. Boven het 
voorwoord herhaalt hij zijn credo dat ‘Un Dictionnaire sans exemples est un 
squelette’. Verder deelt hij mee voor zijn bewerking de meest recente editie 
(1877) van Webster’s Complete Dictionary of the English Language te hebben geraad-
pleegd. In de hierop volgende druk, Kramers 5 (1887), vinden we voor het eerst 
J.H. van der Voort als bewerker.39  In deze druk verandert deze leraar aan de 
RHBS en het Gymnasium te Gouda nog betrekkelijk weinig.  

De zesde druk (1906) wordt vervolgens grondig herzien. Vooral opmerkelijk is 
hier de verbeterde uitspraakaanduiding. Nadat Van der Voort in de vorige druk 
het tot nu toe gevolgde systeem al van bepaalde storende onhandigheden had 
ontdaan, gebruikt hij nu voor het eerst een consequente fonetische transcriptie.40   

Volgens het voorwoord is in deze nieuwe druk het aantal woorden in het 
EN gedeelte ‘zeer vermeerderd’ en in het NE gedeelte zelfs ‘meer dan verdub-
beld’. Daar verder volgens dit voorwoord ook nog ‘de meeste bastaardwoorden 
zijn opgenomen’ en het aantal gegeven voorbeelden eveneens is toegenomen, is 
er duidelijk sprake van een belangrijke vernieuwing.41  

Toch moest ook het Engelse zakwoordenboek nog een opwaardering onder-
gaan om zijn bestaan als Kramers’ Woordenboek Engelsch te beginnen. Dit gebeurde 
in de eveneens door Van der Voort bezorgde zevende druk (1910), die weder-
om flink werd uitgebreid en nu 1065 bladzijden ging tellen. Dit betekende een 
inhoudelijke uitbreiding van zo’n 15%.  

 

                                                                                                                                               
humus (1999: 208-216). De relatie tuseen de Engelse zakwoordenboekjes op naam van 
Jaeger/Kramers en van Picard wordt beschreven in ‘H. Picard (1810-1858) en zijn Pocket 
Dictionary’, 3.1 (Posthumus 1999: 274-277). 
39 Naast de drukken van Kramers bezorgde Van der Voort voor Van Goor ook nog de 
zevende druk van H. Picard’s Pocket Dictionary of the English-Dutch and Dutch-English Languages 
(1890). Zie verder over hem ‘Prick van Wely (III)’, deze uitgave, 6.3.1. 
40 Zijn systeem wijkt natuurlijk nog op verschillende punten af van het pas later gangbaar 
geworden fonetisch alfabet van de IPA (= International Phonetic Association). 
41 Hoewel het deel NE inderdaad merkbaar aan omvang heeft gewonnen, blijkt de totale 
uitbreiding minder groot dan het voorwoord ons wil doen geloven. Dat het werk, nogal on-
verwacht, is gekrompen van 752 tot 701 pagina’s, komt omdat er op een grotere pagina nu 
73 regels staan in plaats van de vroegere 65. Enig rekenwerk leert dat er slechts een be-
scheiden inhoudstoename van circa 5% heeft plaatsgevonden. 
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Campagne vestigt in het Nieuwsblad voor den Boekhandel (1 jan. 1895, p. 4) de aandacht op 
zijn schoolwoordenboeken, en verzekert dat ze geen onwelvoeglijke woorden bevatten.  
 
Met de verschijning van het Engelse deel in hetzelfde grotere formaat en met de-
zelfde grotere letter was de geplande vernieuwing afgerond. Van Goor kon nu 
naar hartelust gaan adverteren met zijn aantrekkelijke uniforme serie voor de 
drie talen.  
 
3.4.5. De kuisingsoperatie 
 
Een curieus onderdeel van de inhoudelijke veranderingen die in de loop der tijd 
in de zakwoordenboeken plaatsvonden, is de verwijdering van bepaalde onwel-
voeglijke termen. Het onderwerp is zeker ook interessant omdat het laat zien in 
welke mate zedelijkheidsnormen, die natuurlijk aan verandering onderhevig kon-
den zijn, hun stempel drukken op de inhoud van woordenboeken. 

Dat vooral jongeren tegen slechte invloeden moesten worden beschermd, 
wordt door veel uitgevers expliciet erkend. Ouders en opvoeders worden nogal 
eens gerustgesteld dat de auteur van een schoolwoordenboek alles heeft ver-
wijderd wat aanstoot zou kunnen geven.  

Zoals we boven (3.2.1) al zagen, liet ook Van Goor in zijn advertentie-
materiaal praktisch vanaf het begin weten dat de samensteller van de 
zakwoordenboeken ‘zorgvuldig datgene vermeden heeft, wat Ouders en 
Leermeesters in zoodanige hulpboeken voor de jeugd ongaarne aantreffen’. 
Campagne, die enige tijd de gewoonte had aan het begin van ieder kalenderjaar 
in het Nieuwsblad voor den Boekhandel de aandacht te vestigen op zijn 
schoolwoordenboeken, bleef niet achter. In de daartoe strekkende advertentie 
kwam de volgende, met een wijzende vinger aangeduide, zinsnede voor: ‘In 
deze WOORDENBOEKEN zijn, op veler verzoek, alle woorden en 
uitdrukkingen van onzedelijke strekking, die den leerling aanstoot zouden kunnen 
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geven, weggelaten’.42
 Ook Koenen bleek zich bij de samenstelling van het 

Verklarend Handwoordenboek der Nederlandsche Taal (1897) ten volle van zijn 
verantwoordelijkheid bewust. Zo verklaart hij in het voorwoord: ‘Daar ik het 
heb vrijgehouden van al, wat minder fair is, kan men het gerust aan studeerende 
jonge dames in handen geven.’43  

Wat betekent dit alles echter voor de praktijk? Als men ziet dat er vaak toch 
nog woorden staan die men onder dit gezichtspunt niet direct verwacht, waar 
wordt dan precies de streep getrokken? Of hebben we hier tot op zekere hoogte te 
maken met voornemens die in de praktijk niet weldoordacht tot uitvoering komen?  

Het onderwerp is een aparte studie waard, waarin de aanwezigheid van 
aanstootgevende woorden in een brede selectie van woordenboeken zou moe-
ten worden onderzocht en gerelateerd aan heersende zedelijkheidsopvattingen. 
Hier moet ik mij bepalen tot een schets van de toestand op dit terrein in 
Kramers’ zakwoordenboeken.  

Natuurlijk spelen ook de persoonlijke opvattingen van de woordenboekma-
kers zelf een rol. In het voorwoord van zijn grote woordenboek Frans keerde 
Jacob Kramers zich onomwonden tegen zedenmeesterij op dit gebied. Zoals hij 
zei in reactie op bepaalde opmerkingen van een zich ‘Taalvriend’ noemende 
criticaster, die hem een gebrek aan ‘kieschheid’ aanwreef, schreef hij niet voor 
‘de onschuldige, zoo ligtelijk te ergeren kleinen’.44   

Vergelijking tussen Kramers’ grote woordenboek Frans en de kleine zakwoor-
denboeken laat zien welke beperkingen voor de minder volwassen gebruikers 
raadzaam werden geacht. Dat er inderdaad grenzen werden getrokken blijkt hier-
uit dat expliciet seksuele termen als kut, lul en naaijen,45  ongegeneerd aanwezig in 
de grote dictionaire, in de kleinere geen toegang hebben gekregen. Dit geldt 
overigens ook voor de nettere benamingen schaamspleet en ten dele voor roede.46   

Het niet zo nette gat en gatlikken, dat aan de orde kwam in de zojuist vermel-

                                                             
42 Deze zinsnede verscheen voor het eerst in het nummer van 3 jan. 1893, p. 7, en voor het 
laatst in jan. 1904. In volgende gelijksoortige advertenties blijft deze opmerking achterwege. 
43 De opmerking verschijnt voor het eerst in de vierde druk (1903), maar is in de zesde druk 
(1907) alweer verdwenen. Dit betekent echter niet dat Koenen zijn beleid in dezen heeft 
veranderd. 
44 J. Kramers Jz., Nieuw Nederlandsch-Fransch Woordenboek, Gouda: G.B. van Goor, 1862. 
Voorwoord, p. vi. Vgl. Sanders (1992a: 26); tevens in Van der Sijs (1998: 110). 
45 In mijn exemplaar, blijkens de stempels afkomstig van de R.K. Kostschool St. Franciscus 
de Sales te Goorle, is de onnette betekenis van naaijen onleesbaar gemaakt. Dit soort door-
halingen, dat meer voorkomt, geeft een aardig inzicht in wat opvoeders in de dagelijkse 
praktijk ongepast vonden. 
46 Het woord schaamspleet, waarnaar Kramers in zijn grote woordenboek Frans bij kut verwijst, 
kan als ingang ontbreken omdat het in wezen een technische anatomische term is. Wel aan-
wezig in de zakwoordenboeken zijn schaamlid en schaamdeel of schaamdelen. Roede ontbreekt als 
geslachtsdeel alleen in het deeltje Engels. Extreem puriteins gaat het dus zeker niet toe. 
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de woordenwisseling tussen Kramers en zijn criticus, werd echter wel opgeno-
men. Dat de grens voor wat toelaatbaar werd geacht vrij hoog lag, blijkt ook uit 
de aanwezigheid in de zakwoordenboeken van ‘vieze’ woorden als drol, kak, pis, 
poep en schijt, niet alleen als basisbegrippen, maar voor wat sommige betreft ook 
met een groot aantal samenstellingen. Zo omvat het kak-cluster 15 woorden, 
dat van schijt 12, en de pis-groep niet minder dan 35. Ze staan in meest volledige 
omvang in het Duitse deel.  

Bij dit alles moeten we zeker in aanmerking nemen dat er verschuivingen 
optreden in de status die woorden genieten. Voor ‘pis’ gebruiken we nu in 
gezelschap de medische term urine, terwijl in vroeger tijd pis (en zeker samen-
stellingen als pisbuis, pislozing, piswegen) vermoedelijk zonder bezwaar als techni-
sche term gebruikt kon worden.47   

Opgewaardeerd daarentegen lijkt een woord als kont, vroeger ‘in veler ooren 
een zeer vuil woord’48 , terwijl het nu toch, vooral als verkleinwoord, onschul-
diger klinkt. Behalve heel even in de zesde druk van de Pocket Dictionary (1906) – 
in de volgende druk is het weer verdwenen – is dit woord dan ook niet te 
vinden in de zakwoordenboeken.  

Wat in de tweede helft van de 19de  eeuw de precieze status  was van al dit 
soort woorden is misschien niet meer in alle nuancering vast te stellen. Boven-
dien zal de een nu eenmaal bezwaarlijk vinden wat de ander acceptabel vindt.  

Hoe dit zij, er verdwenen toch bepaalde woorden en woordenclusters uit de 
zakwoordenboeken. In algemene zin werden de clusters op zich kleiner. Som-
mige samenstellingen werden vermoedelijk niet zo belangrijk geacht, zodat ze 
ruimte konden maken voor meer waardevolle informatie.  

In andere gevallen werd grondiger te werk gegaan en werd het totale cluster, 
met inbegrip van het grondbegrip, verwijderd. Dit gebeurde in de drie zakwoor-
denboeken niet uniform. Of er kuising plaatsvond, en zo ja hoe sterk, hing ken-
nelijk af van de persoon van de bewerker.  

De vroegste opschoning vinden we in de Pocket Dictionary in de eerste Kra-
mers-druk en de parallelle derde Jaeger-druk (1876). Hier zijn de woorden kak 
en schijt met alle samenstellingen radicaal verdwenen, en is van het pis-complex 
alleen het stamwoord nog overgebleven. Dit werk is ook nagezien op ongewen-
ste deelbetekenissen. Zo staat bij castrate alleen nog snijden, een handeling bij 
dieren, en is ontmannen verdwenen. Nog een voorbeeld hiervan is het schrappen 

47 Toch geeft Weiland in zijn Nederduitsch Taalkundig Woordenboek (1799-1811) al te kennen 
dat men dit woord, en het bijbehorende werkwoord, ‘hier te lande in beschaafde kringen 
zoo veel mogelijk [vermijdt]’. Dit in tegenstelling, zo zegt hij, tot de minder schroomvallige 
Fransen. Mogelijk is dit de reden waarom deze woorden ontbreken in zijn Beknopt Neder-
duitsch Taalkundig Woordenboek (1826-1830), waarin overigens andere door hem minstens 
even sterk gebrandmerkte woorden wel zijn blijven staan. 
48 Deze kwalificatie van Weiland (beide woordenboeken) wordt ook geciteerd in het WNT. 
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van de vertaling testicle bij kloot.  
Ook in de Dictionnaire de Poche worden de genoemde clusters verwijderd. 

Daarvan vinden we in dit geval een aanduiding in een voorwoord. Loogman, die 
zoals we zagen (3.4.2) de zesde druk (1882?) aanmerkelijk verbeterde door het 
opnemen van voorbeelden en idiomatische uitdrukkingen, verklaart namelijk 
dat hij om hiervoor ruimte te vinden ‘zooveel mogelijk datgene, wat min juist, 
volstrekt verouderd, plat of zelfs gemeen was, [heeft] laten verdwijnen’. Omdat 
hij ook de bewerker was van de tweede Kramers-druk van de Pocket Dictionary 
(1880) is men geneigd te denken dat hij ook al anoniem bezig was in de vooraf-
gaande druk, waarin de kuisingsoperatie voor het eerst werd uitgevoerd.  

Opmerkelijk genoeg blijft in het Taschenwörterbuch, waarmee Loogman geen 
bemoeienis had, de zaak in hoofdlijnen gehandhaafd. Er wordt niets radicaal 
geschrapt, alleen worden in de vierde druk (1884), de eerste die door J. Oosting 
werd bezorgd, de clusters aanmerkelijk ingekrompen.  
 
 
3.5. Kanttekeningen bij de gebruikte bronnen 
 
Het beeld dat hier is geschetst van de eerste halve eeuw van Kramers’ vertaal-
woordenboeken vertoont op detailpunten nog enkele lacunes. Het is vooral 
jammer dat de editiegeschiedenis van het zakwoordenboek Frans nog bepaalde 
onduidelijkheden vertoont.  

Welke problemen moesten worden opgelost, en waarom niet alles tot klaar-
heid kon worden gebracht, kan ik het best uiteenzetten door een aantal kantteke-
ningen te maken bij de gebruikte bronnen. Sommige van die opmerkingen zijn 
wellicht ook relevant voor ander bibliografisch onderzoek.  
 
3.5.1. De exemplaren 
 
Wat betreft de identificatie en de datering van de exemplaren levert het voor-
werk van de Jaeger/Kramers-zakwoordenboeken redelijk goede informatie. De 
titelpagina geeft steeds duidelijk aan met welke editie we te maken hebben.49  
Het enige probleem dat moest worden opgelost was dat van de onregelmatig-
heden in de nummering die verband hielden met de overgang van Jaeger naar 

                                                             
49 Het ontbreken van een editienummer is dan een aanwijzing dat we te maken hebben met 
een eerste druk van hetzij de oorspronkelijke Jaeger-uitgave, hetzij de latere eerste Kramers-
uitgave. Uit het feit dat er twee exemplaren van de achtste druk van het zakwoordenboek 
Frans zijn gevonden met de aanduiding ‘septième édition’ op het titelblad, mag men 
concluderen dat een deel van de oplage van die achtste druk met een oude titelpagina de 
wereld is ingestuurd. Zulke exemplaren zijn gemakkelijk te herkennen aan de signatuur ‘8e 
DRUK’ links onderaan elk katern. 
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Kramers (zie 3.2.2 en 3.3.4).  
De datering van de verschillende edities levert meer moeilijkheden. Helaas 

ontbreekt in een aanzienlijk aantal exemplaren elke tijdsaanduiding. Wanneer er 
wel een datum aanwezig is, staat deze vermeld onder het voorwoord, minder 
vaak ook op de titelpagina.50  Hierbij moeten we in het oog houden dat de 
datum van een voorwoord niet identiek hoeft te zijn met het jaar van publicatie.  

Het ontbreken van een datering kan ermee te maken hebben dat het exem-
plaar in kwestie geen deel heeft uitgemaakt van de oorspronkelijke oplage van 
een bepaalde druk. Vergelijking van exemplaren van bij Van Goor uitgegeven 
woordenboeken doet namelijk blijken dat daar een tendens heerste eerder wel 
aanwezige jaartallen te schrappen uit latere oplagen van dezelfde druk.51  Het 
zoeken naar gedateerde exemplaren van allerlei edities blijft dus belangrijk. 
Zolang deze niet beschikbaar zijn, moeten dateringsgegevens dus worden aan-
gevuld uit de andere bronnen.  

Een probleem op zich vormde de beschikbaarheid van exemplaren van de 
zakwoordenboeken. In antiquariaten treft men ze slechts zelden aan, en biblio-
theken zullen deze eenvoudige gebruiksvoorwerpen niet regelmatig hebben 
aangeschaft. Niettemin is een enkel exemplaar te vinden in de universiteitsbibli-
otheken, maar dan meestal van een latere druk. Een zeer gelukkige vindplaats 
bleek uiteindelijk de bibliotheek van de Theologische Faculteit te Tilburg.52  
Hier bleken niet minder dan zestien verschillende deeltjes aanwezig. Op één na 
waren ze afkomstig uit de daarheen overgebrachte Centrale Bibliotheek Capu-
cijnen, die als verzamelpunt had gediend voor de boeken uit de bibliotheken 
van allerlei kapucijnenvestigingen in den lande, waar deze schoolwoorden-
boeken kennelijk werden gebruikt.53   

Van de Dictionnaire de Poche kon niet met volstrekte zekerheid worden vastge-
steld hoeveel drukken precies het licht zagen, en in verband daarmee of alle 
bestaande drukken waren teruggevonden. (Zie over deze kwestie 3.3.4, en meer 

                                                             
50 Sommige voorwoorden zijn echter ongedateerd. Ze ontbreken geheel in de vroege druk-
ken op naam van Jaeger, te weten Frans 1, 2 en 3, Duits 1, en Engels 1 en 2. Zie voor de 
details de editie-overzichten in paragraaf 3.6. 
51 Uitgevers hebben kennelijk een hekel aan zichtbare tekenen van veroudering in hun uitga-
ven. Sommigen schromen zelfs niet een valse suggestie van nieuwheid te wekken door elke 
volgende oplaag unverfroren als een nieuwe druk te presenteren. Zie over deze praktijk, 
waarvan Van Goor zich overigens verre hield, Posthumus (1999a: 2.3 en 2.3.1); tevens in 
Posthumus (2009: 2.3 en 2.3.1).  
52 Deze bibliotheek is in 2006 geïncorporeerd in de centrale Tilburgse universiteits-
bibliotheek, waar de onderdelen ervan nog kenbaar zijn aan de signatuur TFK. Niet alle 
boekwerken hebben echter de benodigde reinigings- en ontsmettingsbeurt overleefd.  
53 Een andere in principe veelbelovende concentratie van vroegere kloosterbibliotheken, de in 
de Universiteitsbibliotheek van Utrecht ondergebrachte Collectie Thomaasse, kwam met 
slechts zes verschillende edities minder goed voor de dag. 
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in het bijzonder noot 30.)  
Teleurstellend was dat er naast de Kramers-edities zo weinig parallelle 

Jaeger-edities opdoken. Ze bleven beperkt tot de eerste Kramers-drukken naast 
de derde Jaeger-drukken (zie 3.2.2) en één Jaeger/Kramers-koppel van Engels 
5, uit de periode dat de editienummering gelijkgetrokken was. Van de verschil-
lende andere Jaeger-drukken die volgens de fondslijsten de Kramers-drukken 
lange tijd met verschillende nummering vergezelden, ontbreekt helaas ieder spoor.  
 
3.5.2. De fondslijsten 
 
Wie beschikt over een volledige reeks van jaarlijks verschijnende fondslijsten 
kan daaruit met enig vertrouwen de publicatiedata van de erin beschreven edi-
ties achterhalen. Wanneer, zoals in ons geval, slechts een beperkt aantal lijsten is 
teruggevonden, kan men zulke data slechts bij benadering uit deze bronnen 
reconstrueren.  

Het is daarbij een gelukkige omstandigheid dat de gevonden fondslijsten met 
slechts een enkele uitzondering alle van een datum zijn voorzien. Men moet 
echter beseffen dat deze datum, soms alleen een jaartal, doorgaans niet identiek 
is met de publicatiedatum van de bepaalde druk waarin de fondslijst voorkomt. 
Telkens wanneer een nieuwe oplage van een bepaalde druk de uitgeverij verliet, 
werd, zo dat al gebeurde, namelijk de meest recente fondslijst bijgebonden. Zo 
vinden we enerzijds exemplaren van een zelfde druk met verschillend gedateer-
de fondslijsten, anderzijds exemplaren van een druk die nog niet vermeld staat 
in de bijgaande, kennelijk inmiddels verouderde, fondslijst.54   

Van meer rechtstreeks nut voor de datering van de verschillende drukken 
blijken de fondslijsten die verschenen tussen 1873 en 1884. Deze vermelden bij 
de geadverteerde druk namelijk ook de verschijningsdatum.55   

Van Goor’s fondslijsten zijn niet alleen behulpzaam bij de datering. Ze 
schilderen ons ook een situatie van nog lange tijd parallel lopende maar ietwat 

                                                             
54Zo is de tweede druk van Jaeger Duits bijvoorbeeld aangetroffen met fondslijsten gedateerd 
maart 1864, jan. 1867 (helaas slechts de eerste twee pagina’s), 1871 en maart 1872. Dezelfde 
druk verschaft toevallig ook een voorbeeld van het andere geval: hij ontbreekt namelijk nog 
in de bijgebonden fondslijst van maart 1864. Publicatie later in dat jaar lijkt dus aannemelijk. 
Van deze druk zijn uitzonderlijk veel exemplaren bewaard gebleven. In tegenstelling daar-
mee is van vele andere drukken van de serie zakwoordenboeken slechts één enkel exemplaar 
teruggevonden.  
55 Ook deze data moeten met de nodige omzichtigheid worden gehanteerd. Het blijkt name-
lijk dat de in de fondslijst vermelde datum een enkele maal die van de meest recente bijdruk 
of oplage is, niet die van de eerste verschijning van de druk in kwestie. Soms blijkt men ook 
te maken te hebben met een voorgenomen in plaats van een werkelijke datum van publica-
tie. Zo staat in de fondslijst van april 1878 de vierde druk van Kramers’ Nouveau Dictionnaire de 
Poche aangeduid als ‘Uitgave April 1878’. Het voorwoord is echter gedateerd op ‘Mei 1878’. 
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verschillend gekarakteriseerde en ook verschillend genummerde Jaeger- en 
Kramers-edities. Zoals elders in dit artikel is uiteengezet, wordt dit geschetste 
beeld echter niet in alle opzichten door de werkelijkheid bevestigd. Dit geldt 
zeker voor het geïmpliceerde onderscheid in de gehanteerde spelling tussen de 
Jaeger-edities enerzijds en de Kramers-edities anderzijds (zie hierover 3.2.2 en 
3.3.1).  

Hier geldt dat een eens geschreven tekst die al lang niet meer relevant is 
niettemin klakkeloos wordt herhaald. Eveneens praktisch onveranderd blijft de 
korte basistekst die elk deeltje van de zakwoordenboeken vergezelt. Inhoudelijke 
veranderingen worden slechts te hooi en te gras en dan nog op weinig systema-
tische wijze gesignaleerd. Opmerkingen van dien aard vindt men dan niet, zoals 
men zou verwachten, bij de beschrijving van elk deel apart, maar in een tekst-
deel gewijd aan de zakwoordenboeken gezamenlijk.  

Curieus is dat de fondslijsten na Kramers’ dood (1869) zo zelden de bewer-
ker noemen van de nieuwe drukken van de zakwoordenboeken. De enige die 
deze eer geniet is J. Oosting, als bezorger van de vierde druk van het Taschenwör-
terbuch (1884).56   

Men moet dus concluderen dat de fondslijsten slechts summier aandacht 
schenken aan kleinere doorlopende werkjes als de zakwoordenboeken. Over de 
grotere woordenboeken wordt vanzelfsprekend aanzienlijk meer informatie 
verstrekt, waarbij ook steevast de naam van nieuwe bewerkers wordt genoemd.  
 
3.5.3. Het Nieuwsblad voor den Boekhandel 
 
Dit vakblad wordt doorgaans beschouwd als een rijke bron van informatie over 
wat er in de uitgeverswereld omging. Uitgevers brachten daarin immers vaak hun 
nieuwe uitgaven onder de aandacht van de boekverkopers. Dit gold echter maar 
in zeer beperkte mate voor de verschillende vervolgdrukken van die uitgaven. In 
hoeverre dit met onze zakwoordenboeken gebeurde, is tot en met de jaargang 
1892 gemakkelijk na te gaan in het ‘Register van nieuwe uitgaven in Nederland’.  

Omdat deze nuttige verzamellijst daarna niet meer werd samengesteld, wordt 
na 1892 het zoeken naar dit soort informatie aanzienlijk tijdrovender. Hiervoor 
moet nu namelijk het lijstje van nieuwe uitgaven in elk apart nummer van het 
Nieuwsblad worden opgeslagen. Ook kan men nog geluk hebben bij het nalopen 
van de door Van Goor geplaatste advertenties, waarvoor men het maandelijkse 
overzicht van de adverteerders moet raadplegen. Dit alles heeft veel weg van 
het zoeken naar een naald in een hooiberg, zonder enige zekerheid dat er inder-

                                                             
56 Ik spreek hier over de periode tot en met september 1889. Fondslijsten van latere datum 
heb ik niet aangetroffen. Pas vanaf 1906, het verschijningsjaar van de zesde druk van de 
Pocket Dictionary, kwam de naam van de bewerker op de titelpagina te staan. 
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daad ergens een naald verstopt is.  
Slechts eenmaal vindt men een uitgave (namelijk de negende editie van de 

Dictionnaire de Poche) in de ‘Lijst van ingekomen werken bij het Ministerie van 
Justitie ter verzekering van het auteursrecht’, welke steeds als verzamellijst blijft 
opgenomen.  

Het lijkt dat, na de aankondiging van eerste verschijning, de vervolgdrukken 
van de zakwoordenboeken nauwelijks meer onder de aandacht werden gebracht. 
Het is mijn indruk dat dit soort drukken doorgaans niet in het Nieuwsblad voor 
den Boekhandel werd gesignaleerd.  

De schamele oogst bestaat zodoende uit Frans: Jaeger 1 en 2 en Kramers 9; 
Duits: Jaeger 1 en 3 en Kramers 1; Engels: Jaeger 1.57   
 
3.5.4. Brinkman’s Catalogus 
 
Brinkman’s Catalogus, de bekende bijbel voor de bibliograaf, beoogt volgens de ti-
telpagina’s van de voor ons doel relevante delen58  een lijst te geven van ‘Boeken, 
Plaat- en Kaartwerken, die gedurende [de aangegeven periode] in Nederland zijn 
uitgegeven of herdrukt; in alphabetische volgorde gerangschikt, met vermelding 
van den naam des uitgevers of eigenaars, het jaar van uitgave, het getal deelen, de 
platen en kaarten, het formaat en den prijs’. Het werk is derhalve een verzameling 
van uiterst waardevolle contemporaine gegevens, die bovendien elders vaak 
moeilijk te achterhalen zijn.  

Het is dan ook jammer dat niet alle edities van onze zakwoordenboeken in 
de lijsten te vinden zijn. Van de in totaal 21 edities die zijn uitgekomen (10 
Frans, 6 Engels en 5 Duits) staan er maar 13 geregistreerd, namelijk Frans 1, 2, 
7, 8, 9, Engels 1, 3, 5, 6 en Duits 1, 3, 4, 5.  

Niet alleen is het overzicht dus niet compleet, ook de gewenste onder-
verdeling in Kramers- en Jaeger-drukken, die voor elke taal vanaf de derde druk 
zou moeten plaats vinden, laat het nodige te wensen over. Het is wel zo dat we 
in alle delen van de Catalogus kunnen zoeken onder zowel Kramers als Jaeger, 
waarbij ons (behalve in het deel 1891-1900) steeds duidelijk wordt gemaakt dat 
zich achter de laatste naam J. Kramers Jz. verschuilt.  

                                                             
57 Zie noot 11 voor de signalering van de eerste drukken. De tweede druk van Jaeger Frans 
staat aangekondigd in het Nieuwsblad van 25 juli 1861, p. 138. De parallelle drukken van 
Jaeger Duits 3 en Kramers Duits 1 zijn te vinden in het nummer van 4 febr. 1873, p. 241. 
De negende druk van Kramers Frans komt voor in het nummer van 19 mei 1908, p. 566, in 
het lijstje van werken waarvoor auteursrecht is aangevraagd; deze is te vinden onder de 
ingang Van Goor. De aanstaande verzending van exemplaren van deze druk aan de boek-
handel wordt gemeld in een advertentie in het nummer van 10 april 1908, p. 421.  
58 Van Brinkman’s Catalogus zijn voor onze periode de volgende delen relevant: 1850-1882, 
1882-1891, 1891-1900 en 1901-1910. Ze werden alle samengesteld door R. van der Meulen. 
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Maar Duits 3 en Engels 3, volgens de titelbeschrijving ‘entworfen von’/‘pro-

jected by A. Jaeger’, typische Jaeger-drukken dus, staan in deel 1850-1882 (p. 671) 
helaas opgenomen onder Kramers, op de plaats waar de ontbrekende parallelle 
eerste druk onder Kramers’ eigen naam had moeten staan. Alleen in deel 1882-
1891 worden de Jaeger- en Kramers-edities Duits 4, Engels 5 en Frans 7 (de edi-
tienummers zijn inmiddels gelijkgeschakeld) onder beide auteursnamen apart 
geregistreerd. In deel 1901-1910 ten slotte staan, tegen alle logica in, Frans 8 en 
Engels 6 alleen onder Jaeger opgenomen. Een weinig consequente behandeling 
dus, die doet vermoeden dat ook in vroeger tijden het onderscheid tussen ener-
zijds Jaeger-, anderzijds Kramers-drukken niet gemakkelijk te doorschouwen was.  

Omdat ook de opgegeven jaartallen van publicatie in enkele gevallen aantoon-
baar onjuist zijn,59  is de befaamde Brinkman voor ons doel minder betrouwbaar 
gebleken dan de reputatie van dat werk zou doen verwachten.  
 
3.5.5. P.A.F. van Veen, Drie generaties Van Goor: 1839-1951 
 
Helaas blijkt dit boek in details niet altijd betrouwbaar. Zeer teleurstellend was 
hier het ontbreken van ieder besef van de ware relatie tussen de Jaeger- en de 
Kramers-drukken. Zo vindt men bijvoorbeeld in de ‘Chronologische Lijst van 
Uitgaven’ onder de auteursnamen Jaeger en Kramers twee geheel parallel lopen-
de rijtjes drukken opgevoerd, met dezelfde beginjaren. Dit terwijl de eerste 
drukken onder Kramers’ eigen naam in werkelijkheid pas verschenen tegelijk 
met de derde Jaeger-drukken. Ook de bewering dat de Jaeger-drukken de 
gekuiste versies zouden zijn van de Kramers-drukken bleek in strijd met de 
waarheid.60  (Zie over deze punten 3.3.2 en noot 4.) 
 
 
3.6. De datering van de drukken 
 
Op grond van de beschikbare gegevens wordt hieronder een zo verantwoord 
mogelijke datering gegeven. De evidentie voor de vermelde jaartallen wordt daar-
bij expliciet vermeld, wat de mogelijkheid biedt de hardheid van de data te 
beoordelen. 

De hardste data zijn die welke afkomstig zijn van titelpagina of voorwoord 
van de woordenboeken zelf. Ook de jaartallen die hier en daar in de fondslijsten 
                                                             
59 Blijkens het voorwoord stamt de vierde druk van Kramers Duits uit 1884, en niet uit 
1888, zoals vermeld in Brinkman. Uit de fondslijsten blijkt verder dat Engels Jaeger 3/Kra-
mers 1 uitkwam in juli 1876, en niet in het in Brinkman vermelde jaar 1877. 
60 Zoals opgemerkt in Sanders (1992a: 28, n. 25) wekt Van Veen zelfs de indruk dat Jaeger 
en Kramers twee verschillende personen waren. 
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als datum van uitgave worden vermeld, mogen betrouwbaar worden geacht. Als 
hard mogen ook gelden de gegevens uit het Nieuwsblad voor den Boekhandel, die 
immers rechtstreeks van de uitgevers afkomstig zijn, en in iets mindere mate die 
uit Brinkman’s Catalogus. Ook de jaartallen uit de ‘Chronologische Lijst van 
Uitgaven’ in Van Veens Drie generaties Van Goor, hoe foutief soms ook, zijn na-
tuurlijk niet zo maar uit de lucht gegrepen. Wat in die lijst vooral soms mis is 
gegaan is het verbinden van ter uitgeverij gevonden jaartallen met de juiste edi-
tie. Deze data mogen daarom als vermoedelijk juist worden beschouwd zolang 
ze niet conflicteren met de harde data uit andere bron.  
 
Als eerste deeltje verscheen destijds het zakwoordenboek Frans. Omdat de bi-
bliografische beschrijving hier problemen oplevert, heeft het voordelen dit deel 
te behandelen nadat de deeltjes Duits en Engels aan de orde zijn geweest. 

In het overzicht worden de volgende afkortingen gebruikt: BC = Brinkman’s 
Catalogus; 3G = Drie generaties Van Goor; FL = Fondslijst Van Goor; NB = 
Nieuwsblad voor den Boekhandel; TP = titelpagina; VW = voorwoord.  

Het cijfer aan de kantlijn geeft de rangorde van de edities aan. Daarna volgt de 
editienummering zoals die op de titelpagina voorkomt. Voor informatie over hoe 
die nummering verliep, wordt verwezen naar 3.4. Tussen haakjes geplaatste Jaeger-
edities staan genoemd in de fondslijsten, maar zijn niet boven water gekomen. 
(Of er na 1889 nog Jaeger-edities bestonden kon niet worden vastgesteld). Achter 
het jaartal wordt telkens de hardste bron vermeld, en wel volgens de rangorde 
TP, VW, FL, NB, BC/3G. Verdere relevante informatie, ook wat betreft conflic-
terende dateringen, wordt geleverd via het notenapparaat. Voor bepaalde details 
betreffende veranderingen in het aantal pagina’s zie 3.2.1 en 3.4.2 t/m 3.4.4.  
 
3.6.1. Het Taschenwörterbuch  
 
1.  Jaeger 1858 (NB) (678 p.)  
2.  Jaeger 2 1864 (3G) (768 p.) 
3.  Jaeger 3; Kramers 1873 (VW) (768 p., verbrede kolom) 
4.  Kramers 4; (Jaeger 4) 1884 (VW, 27 jan. 1884)61  (775 p.) 
5.  Kramers 5 1895 (BC/3G) (834 p.) 
 
3.6.2. De Pocket Dictionary 
 
1.  Jaeger 1859 (NB) (701 p.) 
2.  Jaeger 2 1864 (3G) (702 p.)  
                                                             
61 BC en 3G geven beide 1888 als verschijningsdatum. De datum van het voorwoord wordt 
bevestigd door de datum van uitgave vermeld in de fondslijst van mei 1884. Mogelijk 
verscheen in 1888 een bijdruk van Kramers Duits 4. 
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3.  Jaeger 3; Kramers 1876 (VW, juni 1876) (714 p., verbrede kolom) 
4.  Kramers 2; (Jaeger 4) 1880 (VW, mei 1880) (724 p.) 
5.  Kramers 5; Jaeger 5 1887 (BC)62  (752 p.) 
6.  Kramers 6 1906 (TP) (701 p.) 
 
3.6.3. De Dictionnaire de Poche 
 
Zoals boven al werd opgemerkt (zie 3.3.4), roept de editienummering hier vragen 
op. Bij de deeltjes Duits en Engels was eenvoudig na te gaan dat de Kramers-
drukken op een bepaald moment werden vernummerd, zodat het editienummer 
gelijk kwam te liggen met dat van de corresponderende Jaeger-druk. Dat eenzelf-
de operatie ook plaatsvond bij de Dictionnaire de Poche is niet onaannemelijk. Of 
dit werkelijk het geval was, en zo ja wanneer deze operatie precies haar beslag 
kreeg, kon echter niet eenduidig worden vastgesteld. De opstelling beneden 
volgt de gegevens van de fondslijsten, maar slaat, terecht of onterecht, de niet 
gevonden vijfde Kramers-editie over. (Voor het totale aantal opgevoerde edities 
zie ook noot 30.)  
 
1.   Jaeger 1857 (NB) (711 p.) 
2.   Jaeger 2 1861 (NB) (756 p.)  
3. a.  Jaeger 3 1865 (zie noot 63), 767 p.  
 b.  Kramers 1866 (TP)63  ( 770 p.) 
4.   Kramers 2 1869 (TP) (772 p., verbrede kolom) 
5.   Kramers 3; (Jaeger 4) 1874 (VW, aug. 1874) (772 p.)  
6.   Kramers 4; (Jaeger 5) 1878 (TP) (788 p.) 
7.   Kramers 6; (Jaeger 6) 188264  (FL, jan. 1882) (776 p.) 
                                                             
62 Voor Kramers 2 (1880) en Kramers 5 (1887) slaat 3G met de onwaarschijnlijke jaartallen 
1896 en 1904 de plank ver mis. 
63 Het lijkt aannemelijk dat Jaeger Frans 3, dat nog een oude titelpagina heeft zonder de 
naam Kramers in de titel (zie 3.2.2), iets eerder verscheen dan het overeenkomstige, licht 
uitgebreide deel Kramers Frans 1. Het jaartal 1865 stond vermeld op de cataloguskaart in de 
bibliotheek van de Theologische Faculteit te Tilburg. 
64 Opgemerkt moet worden dat het jaartal 1882 in de fondslijsten vermeld staat als de 
publicatiedatum van Jaeger 6 en Kramers 5, niet dus van Kramers 6. Een exemplaar van 
Kramers Frans 5 is niet gevonden, wel echter een van Kramers Frans 6. 

Harde gegevens voor de datering van laatstgenoemd exemplaar ontbreken. Als we de 
beschikbare fondslijsten nalopen, blijkt Kramers Frans 6 op te duiken in de lijst van januari 
1888, en nog niet aanwezig in die van mei 1886. Een publicatiedatum zo dicht op die van de 
volgende, zevende, druk (mei 1888) lijkt echter weinig aannemelijk. Een handzamer datum 
van ca. 1881 wordt ons geleverd op een fiche van de Rotterdamse Gemeentebibliotheek, 
aanwezig in de Centrale Catalogus van de KB. (Bij navraag bleek dat exemplaar van Kra-
mers Frans 6 in Rotterdam helaas niet meer te vinden.) 

Het Rotterdamse jaartal laat zich goed verenigen met de publicatiedatum januari 1882 van 
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8.   Kramers 7; (Jaeger 7) 1888 (VW, mei 1888) (840 p.) 
9.   Kramers 8 1901 (BC) (876 p.) 
10.  Kramers 9 1908 (TP)65  (1320 p.)  
 

                                                                                                                                               
de fondslijsten. Het is dus aantrekkelijk om, zoals in onze opstelling gebeurt, de gelijkscha-
keling van de editienummers al in 1882 te doen plaatsvinden. Maar het is natuurlijk ook 
goed mogelijk dat, zoals de fondslijsten aangeven, in 1882 eerst een vijfde druk verscheen, 
die pas een aantal jaren later tot de zesde werd vernummerd. 
65 Op het in de KB bewaarde exemplaar waarop aantekening van auteursrecht is geschied (zie 
illustratie p. 111) staat de publicatiedatum 15 april 1908 precies aangegeven. Dergelijke interes-
sante exemplaren hebben in de catalogus de toevoeging D.J. (= Departement van Justitie). 





 
 

 

 
 
4. F.P.H. Prick van Wely (1867-1926): een gedreven woordenaar (I) 
 

 Levensloop en wetenschappelijke ontplooiing* 
 
4.1. Inleiding 
 
Tegenwoordig zal F.P.H. Prick van Wely vooral bij ouderen in de herinnering 
voortleven als de bewerker van de veel gebruikte Kramers’ vertaalwoordenboe-
ken Frans en Engels. Deze naamsbekendheid wordt in de hand gewerkt omdat 
uitgeverij Van Goor nog decennia na zijn dood zijn naam op de titelpagina bleef 
vermelden. Dit is begrijpelijk omdat Prick van Wely, hoewel niet de oorspronke-
lijke auteur, die woordenboeken door zijn inspanningen op een aanzienlijk hoger 
plan had gebracht. Latere edities bouwden vervolgens voort op zijn werk.  

Ook komt men zijn naam meermalen tegen in voorwoorden van andere woor-
denboeken, waarin de auteurs gewagen van hun schatplichtigheid aan bepaalde 
publicaties van zijn hand of van hun dankbaarheid voor andere door hem be-
wezen diensten. Men kan zonder enige reserve stellen dat zijn werkzaam leven, 
voor zover zich dat afspeelde buiten zijn leraarschap, na verloop van tijd prak-
tisch geheel in het teken kwam te staan van de lexicografie. Zijn uitgebreide 
talenkennis en grote belezenheid stelden hem daarbij in staat op een breed front 
werkzaam te zijn. 

Het te boek stellen van zijn activiteiten levert dan ook een soort tour d’hori-
zon van de Nederlandse lexicografie van het eerste kwart van deze eeuw. Voor-
al omdat zijn kritische opmerkingen soms op wat al te scherpe toon werden ge-
steld, werden ze niet altijd in dank aanvaard. Er zullen dus ook enkele minder 
aangename affaires de revue passeren. 
 
Onmisbaar uitgangspunt voor elke nadere beschouwing van leven en werk van 
François Prick van Wely is het in 1927 verschenen levensbericht van de hand 
van R.W. Zandvoort (1894-1990), die toen nog aan het begin van zijn carrière 
stond.1 Laatstgenoemde, bij het overlijden van Prick van Wely nog net geen 32 
jaar oud, was niettemin toen al zeven jaar redacteur van het tijdschrift English 
                                                             
* Met dank aan Frits Stuurman en Rob Tempelaars, die mij materiaal toestuurden, en boven-
al aan Jaap Engelsman, die mij assistentie verleende bij het doorsnuffelen van bladen en 
tijdschriften in de bibliotheek van de UvA. 
1 Het levensbericht is te vinden in Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 
te Leiden en levensberichten harer afgestorven medeleden, 1926-1927 (Leiden: E.J. Brill, 1927, 102-
109), verder aangeduid als Zandvoort (1927). Over R.W. Zandvoort zie T.A. Birrell (1990). 
Dit artikel tevens in Stuurman (1993: 141-145). Daar (p. 103-110) tevens de Engelse verta-
ling van Zandvoort (1927). 
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Studies, dat hij in 1919 in het leven had geroepen. Ook Prick van Wely had enkele 
bijdragen aan dit periodiek geleverd. Het contact dat ze onderhielden werd ver-
gemakkelijkt, toen ze beiden in Nijmegen kwamen te wonen. Zandvoort was 
daar sinds 1919 leraar Engels bij het middelbaar onderwijs en Prick van Wely 
was vanaf 1924 verbonden aan de pas geopende R.K. Universiteit.  

In het door hem samengestelde levensbericht is de jeugdige Zandvoort er in 
geslaagd een evenwichtige beschouwing te leveren van persoon, leven en werk 
van de één generatie oudere Prick van Wely. Op hoofdpunten is zijn oordeel 
ook nu nog geldig. In het beperkte bestek van een levensbericht kunnen veel 
zaken slechts summier worden aangeduid. Met mijn artikel beoog ik in de eerste 
plaats een veel gedetailleerder en tevens evaluerend overzicht te geven van zijn 
werk, en van de context waarin het ontstond.  

De beschouwing over zijn leven en werk is vervat in drie afleveringen, hier 
opgenomen als hoofdstukken 4, 5 en 6. Dit inleidende hoofdstuk geeft bijzon-
derheden over de persoon Prick van Wely en schetst zijn ontluikende weten-
schappelijke ontwikkeling. Het bevat de volgende onderdelen: 1. Levensloop: 
een korte schets; 2. Leerjaren in Indië en contact met G.J.P.J. Bolland; 3. 
Opmerkingen bij F.A. Stoetts Spreekwoorden en Gezegden; het contact met 
Buitenrust Hettema en Taal en Letteren; 4. Het Nederlands in Indië: Neerlands 
Taal in ’t verre Oosten en het Aanvullend Hulpwoordenboek. De volgende twee 
hoofdstukken zijn meer specifiek gewijd aan zijn lexicografische bezigheden, 
die hun culminatie vonden in de woordenboeken die hij bewerkte voor uitgever 
Van Goor. Deze vormen het onderwerp van het laatste deel van deze reeks.  
 
 
4.2. De levensloop van F.P.H. Prick van Wely: een korte schets2 
 

Franciscus Petrus Hubertus Prick – zijn dubbele naam mat hij zich pas later in 
zijn leven aan – werd geboren op 30 januari 1867 te Oud-Vroenhoven, een 
                                                             
2 Deze levensschets noemt enerzijds niet alle feitelijke details uit Zandvoorts Levensbericht, 
maar geeft anderzijds ook aanvullingen daarop. Zandvoort kon in 1926/27 kennelijk nog 
beschikken over gegevens die thans niet meer vindbaar zijn. Voor bepaalde details is hij 
daarom nu onze enige bron. Anderzijds is er uit inmiddels toegankelijk geworden archieven 
veel nieuwe informatie beschikbaar gekomen. We noemen hier allereerst de 23 briefkaarten 
en brieven gericht aan Buitenrust Hettema over de periode 1900-1908 (aanwezig in de Pro-
vinciale Bibliotheek Friesland, thans Tresoar) en de vijf brieven aan Bolland over de periode 
1896-1904 (bewaard in de UB Leiden). Ook het archief van uitgeverij Van Goor, dat wordt 
bewaard in het Streekarchief Hollands Midden te Gouda, bevat belangrijke gegevens. De 
copieboeken met uitgaande correspondentie – binnengekomen brieven zijn niet bewaard – 
geven een gedetailleerd beeld van Pricks lexicografische activiteiten voor Van Goor vanaf 
1914 tot aan 1926, het jaar van zijn dood.  

Enige aanvullende informatie in de persoonlijke sfeer heb ik ontleend aan gesprekken met 
zijn jongste zoon M.A. Prick van Wely (1909-2000). 
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dorpje gelegen aan de Belgische grens ten Westen van Maastricht. François, zo-
als hij in de dagelijkse omgang werd genoemd, was de oudste van een gezin van 
zestien kinderen, waarvan vier echter al op jonge leeftijd stierven. Zijn vader, 
stammende uit een geslacht van landbouwers en bierbrouwers, was niet onbe-
middeld en bezat uitgebreide landerijen. Daar iedere zoon bij zijn huwelijk, en 
iedere dochter bij intrede in het klooster, een stuk land met boerderij kreeg 
geschonken, werd zijn landbezit echter nog tijdens zijn leven sterk versnipperd. 

Zoals vaker voorkwam in boerenfamilies, mocht François als oudste zoon 
doorleren voor onderwijzer. Hij bezocht daartoe de Rijkskweekschool te Maas-
tricht, waar hij in februari 1886 de onderwijzersakte behaalde. Als onderwijzer 
was hij werkzaam te Brussel, Heusden en Haarlem. Dat hij geïnteresseerd was 
in talen, en daar de nodige aanleg voor bezat, blijkt uit het behalen van de lagere 
onderwijsakten voor Frans (1886), Duits (1888) en Engels (1891). 

Met deze bevoegdheden vertrok hij in 1892 op 25-jarige leeftijd naar Oost-
Indië, waar hij aanvankelijk betrekkingen vervulde aan enkele particuliere on-
derwijsinstellingen. Een belangrijk moment in zijn leven werd de kennismaking 
met de latere hoogleraar filosofie G.J.P.J. Bolland (1854-1922), toentertijd nog 
leraar Engels en Duits aan het Gymnasium Koning Willem III te Batavia.  

Bolland herkende Pricks wetenschappelijke kwaliteiten en hielp hem deze te 
ontwikkelen. Het was op voorspraak van zijn leermeester dat Prick in 1896 be-
noemd werd in de vacature die ontstond toen Bolland naar Leiden vertrok om 
daar zijn benoeming als hoogleraar in de filosofie te aanvaarden.3 Strikt geno-
men was Prick met zijn L.O.-akten natuurlijk niet bevoegd voor deze betrek-
king. 

Kort tevoren was hij op 11 april 1895 in het huwelijk getreden met de acht 
jaar jongere Jacqueline Van Wely. Uit dit huwelijk werden vier kinderen gebo-
ren, drie zoons in de jaren 1901, 1904 en 1909, en ten slotte een lang verbeide 
dochter in 1916.4 Voorjaar 1904 werd de familienaam Prick officieel veranderd 
in Prick van Wely. Binnen het gezin werd als reden van deze naamsverandering 
gegeven dat op deze manier ook de naam van de moeder, die na het huwelijk 
uit het gezicht pleegt te verdwijnen, blijvend eer werd bewezen.5 Wat toch ook 
wel mee zal hebben gespeeld is dat met deze naamsverandering bepaalde 
vulgaire associaties die het woord ‘prick’ bij Engelssprekenden oproept – bij 

                                                             
3 Zandvoort (1927: 102) laat beide gebeurtenissen ten onrechte plaats vinden in 1897. 
Blijkens de Regeringsalmanak voor Nederlands Oost-Indië (1897, deel II, 309) ging Pricks benoe-
ming in op 8 januari 1896, aanvankelijk nog met de toevoeging ‘(wd.)’ (= waarnemend). 
4 Dat naar een dochter werd uitgezien blijkt uit een brief van 19 april 1904, gericht aan Bol-
land. Daarin heet het enkele weken voor de geboorte van de tweede zoon Louis: ‘Onze 
Frank krijgt met begin Mei een zusje – hopen wij’. 
5 Aldus M.A. Prick van Wely. 
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zijn brede talenkennis was Prick toch bovenal anglist – naar de achtergrond 
konden worden geschoven.6  

Zijn belangstelling voor taal uitte zich in Indië op verschillende wijze. Een 
voor de hand liggend voorwerp van observatie was het Nederlands gebruikt in de 
Indische samenleving. Bij de vele specifiek Indische begrippen gaf hij vervolgens 
de equivalenten op in het Duits, Frans en Engels, die hij naar vermogen staafde 
met bewijsplaatsen uit allerlei geschriften in die talen. Zijn publicaties op dit 
gebied werden een dankbare bron voor correctie en aanvulling van bestaande in 
Nederland uitgegeven woordenboeken.  

Lexicografisch geïnteresseerden zijn van nature geneigd aantekeningen te maken 
bij het werk van anderen. Prick van Wely deed dat onder andere bij F.A. Stoett’s 
Nederlandsche Spreekwoorden, waarvan de afleveringen in april 1900 begonnen te 
verschijnen.7 Onder leiding van Bolland was hij al eerder begonnen aan het maken 
van aantekeningen bij het deel Engels-Nederlands van het Engelsch Woordenboek 
van de hand van K. ten Bruggencate, dat in 1894 bij J.B. Wolters was verschenen. 
De vruchten van dit werk werden gepubliceerd en zorgden voor verdere naams-
bekendheid van de auteur. Later onderging ook het in 1907 bij Wolters verschenen 
Fransch Woordenboek van C.R.C. Herckenrath deze behandeling. 

In juli 1906 kwam Prick van Wely voor het eerst weer terug in Europa. Zijn 
verlofjaar stelde hij op karakteristieke wijze geheel in dienst van de wetenschap. 
Zo promoveerde hij in maart 1907 aan de Hogeschool van Gent bij prof. H. 
Logeman op een proefschrift getiteld ‘De verschillende middelen ter aan-
duiding van graad en intensiteit in het Engelsch en het Nederlandsch vergele-
ken’.8 Hij had zijn toevlucht gezocht tot een Belgische universiteit, omdat zijn 
vooropleiding een promotie in Nederland in de weg stond. Kenmerkend voor 
zijn werkdrift en dorst naar kennis was dat hij tijdens zijn verlof ook verschil-
lende werkcolleges aan de Gentse hogeschool bezocht.9 Tevens hield hij in 
                                                             
6 Ook een lid van een andere tak van de familie, een Nijmeegse inspecteur van politie, wor-
stelde met dit probleem. Hij liet eind jaren zestig zijn naam veranderen tot ‘Perrick’. (Bron 
M.A.PvW). Voor niet-anglisten moet misschien uitgelegd dat ‘prick’ een van de woorden is 
waarmee het mannelijk lid wordt aangeduid. Net als het Nederlandse ‘lul’ kan het ook wor-
den gebruikt om de persoon zelf aan te duiden. Kortheidshalve hanteer ik verder in dit 
artikel voornamelijk de oorspronkelijke naam Prick.  
7 Zie Nieuwsblad voor den Boekhandel, 22 mei 1900, 244. 
8 Dit proefschrift is niet in druk verschenen. Prick had zich al geruime tijd met deze stof 
beziggehouden. Al op 22 september 1903 meldde hij aan Buitenrust Hettema dat hij bezig 
was met een omvangrijke studie over dit onderwerp. Hij beschreef zijn proefschrift (brief 12 
maart 1904) als ‘een breed opgezette uitbreiding’ van C. Stoffel’s Intensives and Downtoners 
(1901) en E. Borst’s Die Gradadverbien im Englischen (1903). 
9 Dit blijkt uit de in de UB van Leiden bewaarde correspondentie met W.L. de Vreese. Op 
16 januari 1906, dus meer dan een half jaar voor zijn vertrek, vraagt hij deze al om inlichtin-
gen over de stof van zijn doctoraalcolleges in het academisch jaar 1906-1907. De informatie 
over Logemans colleges heeft hij al binnen. Hij schrijft dat hij zich aan boord al wil voor-
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augustus 1906 een lezing op het congres van de Maatschappij van Nederlandse 
Taal- en Letterkunde te Brussel. 

Teruggekeerd in Indië werkte hij onverdroten voort. Zijn lexicografisch werk 
bereikte een voorlopig culminatiepunt met de publicatie in 1910 van het 
Viertalig aanvullend hulpwoordenboek voor Groot-Nederland, waarvan een bescheiden 
eerste versie al in 1903 het licht had gezien.10 In hetzelfde jaar werd hij verko-
zen tot lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. 

In 1914 kwam hij voor de tweede maal met verlof. Door het uitbreken van 
de oorlog was terugkeer naar Indië voor lange tijd niet mogelijk. Belangrijk in 
zijn persoonlijk leven was dat hij in 1915 weer terugkeerde tot het Katholieke 
geloof dat hij in zijn jeugd op de kweekschool had afgezworen. Een van de 
impulsen tot de terugkeer naar de moederkerk was Pricks kennismaking met 
het Handboek der Nederlandsche Taal (1913-1914) van de jezuïet J. van Ginneken 
(1877-1945), in wie hij een nieuwe leidsman zag.11 Ook zijn Protestantse vrouw 
liet zich een paar jaar later in de Rooms-Katholieke kerk opnemen.12  

Tijdens zijn verlof begon ook het meest indrukwekkende deel van Prick van 
Wely’s lexicografische carrière. Na eerdere schriftelijke contacten trad hij begin 
1915 in dienst van de uitgeverij Van Goor. Samen met de twaalf jaar jongere 
directeur Isaäc Noothoven Van Goor bepaalde hij daar het beleid voor het 
woordenboekenfonds. Vooral door zijn toedoen groeide dat sterk in omvang 
en kwaliteit. Op eigen naam verzorgde hij in dit kader nieuwe edities van drie 
al bestaande woordenboeken, te weten Kramers’ Woordentolk, Kramers’ Engelsch 
Woordenboek en Kramers’ Fransch Woordenboek. Van de laatste twee verschenen 
ook nog uitgebreidere versies onder de titel Engelsch Handwoordenboek en Fransch 
Handwoordenboek. 

Om de dienstjaren voor zijn pensioen vol te maken vertrok hij na afloop van 
de oorlog in 1919 nog voor twee jaar naar zijn oude betrekking in Batavia. In 
1921 keerde hij voorgoed naar Nederland terug. Zijn verdiensten voor de studie 
van het Engels vonden vervolgens erkenning in zijn benoeming in 1924 tot 
assistent voor het Engels aan de pas opgerichte Katholieke Universiteit te Nij-
megen. In deze functie werd hij geacht de pre-kandidaten kennis bij te brengen 
van het moderne Engels, met inbegrip van de praktische vaardigheden.13 

                                                                                                                                               
bereiden en dat hij moet weten welke boeken hij uit zijn bibliotheek moet meenemen. 
10 En wel onder de titel Indische Woorden en hunne Equivalenten in de Moderne Talen.  
11 Aanleiding voor dit contact zal mede zijn geweest dat Van Ginneken in zijn Handboek 
voor ‘Het Oost-Indisch’ (zie deel I, hoofdstuk 12) niet alleen had verwezen naar Pricks 
publicaties op dit gebied, maar er ook in ruime mate uit had geput. 
12 Dit wordt vermeld in het In Memoriam van Prick van Wely van de hand van zijn 
hoogleraar Prof. Dr. A. Pompen O.F.M. (Maasbode, 22 juni 1926, av., 3e blad, p. 2).  
13 De kleine studierichtingen in de moderne vreemde talen waren destijds vaak slechts 
bemand met een hoogleraar, een lector (niet zelden een ‘native speaker’) en de hier genoem-
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Het was hem niet gegeven deze betrekking lang te vervullen, want al in 
augustus 1925 openbaarden zich de eerste symptomen van de kanker die hem 
uiteindelijk op 18 juni 1926 zou vellen. Plannen voor een veelomvattend ‘Groot 
Engelsch-Nederlandsch Woordenboek’, waarvoor reeds het nodige materiaal 
was verzameld en dat volgens Zandvoort (1927: 108) ‘eerst met recht een 
vergelijkende idiomatiek van het Nederlands en het Engels had kunnen wor-
den’, moesten helaas onvervuld blijven. 
 
 
4.3. Leerjaren in Indië en contact met Bolland 
 
Toen Prick in 1892 in Indië aankwam, was G.J.P.J. Bolland (1854-1922), de 
latere hoogleraar in de wijsbegeerte te Leiden, al een tiental jaren leraar Engels 
en Duits aan de HBS-afdeling van het Gymnasium Koning Willem III te Ba-
tavia.14 Hoe Prick met Bolland in contact kwam is uit de bewaard gebleven 
correspondentie helaas niet te achterhalen. Pricks oudste nog beschikbare brief 
aan Bolland dateert namelijk van 22 oktober 1896, een tijdstip waarop de laatste 
Indië al vaarwel gezegd had. We mogen aannemen dat Prick zijn toevlucht 
zocht bij Bolland, omdat hij in hem de ideale leidsman zag die hem kon helpen 
zijn kennis te verbreden en te verdiepen. 

Prick en Bolland hadden met elkaar gemeen dat ze als ambitieuze jongeman-
nen beiden hun weg omhoog in de maatschappij moesten vinden zonder voor-
deel van afkomst of milieu. Daarbij waren ze ook beiden naar Indië gegaan, om 
minder aangename omstandigheden in het vaderland te ontvluchten. Zo vrees-
de Bolland dat een ernstige straf die hij in zijn aanvankelijke militaire loopbaan 
had opgelopen een blijvende hinderpaal zou kunnen zijn bij het nastreven van 
een carrière in Nederland.15 Pricks besluit om naar Indië te vertrekken zal mede 
zijn gemotiveerd omdat hij zo het katholieke milieu waarmee hij had gebroken, 
achter zich kon laten. Beiden hoopten in een nieuwe omgeving hun vleugels 
vrijer uit te kunnen slaan.  
                                                                                                                                               
de ‘assistent’, die naast zijn universitaire baan ook soms een aantal uren vervulde bij het 
middelbaar onderwijs. Een benoeming tot ‘assistent’ gold als een eervolle onderscheiding 
van iemands wetenschappelijke kwaliteiten. In Nijmegen werd begonnen met een hoogleraar 
en een assistent, een lector werd pas later benoemd. 
14 Deze school werd gesticht in 1860. Aanvankelijk werd zowel gymnasiaal als HBS-onder-
wijs gegeven, maar de gymnasiumafdeling werd al zeer spoedig opgeheven. Hoewel de naam 
van de school nu een vlag werd die de lading niet meer dekte, werd deze niet gewijzigd. In 
1867 werd aan de school een speciale opleiding voor bestuursambtenaren verbonden. Deze 
stond bekend als de afdeling B, naast de afdeling A die de HBS-opleiding omvatte (zie 
Groeneboer 1993: 109). 
15 Zie over deze perikelen en Bollands verdere ontwikkeling, die culmineerde in zijn benoe-
ming tot hoogleraar te Leiden, W.N.A. Klever (1969). 
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Dit moest dan wel gebeuren ver van de toonaangevende kringen in het vader-
land. Contact daarmee was slechts mogelijk via brieven die circa een maand 
onderweg waren. Alleen door hard te werken, veel te publiceren, liefst ook in va-
derlandse organen, kon men in Nederland bekend worden en in beeld blijven. 
Wat dit betreft spreidden Bolland zowel als Prick een voorbeeldige werklust ten 
toon, die opvallend contrasteerde met de futloosheid waaraan vele anderen in de 
tropen laboreerden. Beiden slaagden er dan ook in zich een reputatie in het va-
derland te verwerven. 

Tegenover de betrekkelijke isolatie stond het voordeel van het veel betere 
Indische leraarssalaris en de vroege pensionering op grond van de dubbel tel-
lende tropenjaren. Deze factoren wogen natuurlijk terdege mee bij het besluit om 
naar Indië te vertrekken. Dat Prick het in materieel opzicht goed had laat hij 
weten in een aflevering van de ‘Indische Kroniek’ die hij een aantal jaren ver-
zorgde in een Nederlands onderwijsvakblad.16 Als hij zich bekend maakt aan de 
lezers zegt hij onder andere: ‘Ik heb Indië lief, omdat ik ’t er in vele opzichten 
goed heb’. Hij vermeldt zijn royale behuizing met vijf bedienden, en zegt ver-
der: ‘Indië schijnt een goed land te zijn voor den schoolmeester; de middelbare 
wordt er rijk, de lagere oud’. (Dit ‘rijk worden’, zo staat een paar zinnen verder, 
moet echter niet al te letterlijk worden opgevat.)  

Na zijn benoeming aan het Gymnasium Koning Willem III kon Prick in 
toenemende mate de voordelen genieten van zijn royale financiële positie. Die 
maakte het hem mogelijk zich een omvangrijke vakbibliotheek aan te schaffen. 
Tevens kon hij het zich veroorloven werk in eigen beheer te doen uitgeven. 

Wat Bolland en Prick verder nog gemeen hadden was dat ze in felle onmin 
leefden met de Rooms-Katholieke kerk. Prick had al als kwekeling het Rooms-
Katholieke geloof afgezworen, en ook toen Bolland naar Nederland was terug-
gekeerd, bleef hij met instemming diens verwoede polemiek tegen het Rooms-
Katholicisme volgen.17 Zijnerzijds raakte Prick in aanvaring met de Rooms-Ka-
tholieke machten, toen hij iets ten nadele had beweerd van de examens aan de 

                                                             
16 Hij deed dit in zijn hoedanigheid van correspondent voor Nederlands Oost-Indië van het 
Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding (Amsterdam: W. Versluys). De geciteerde passages staan 
in jaargang III, 1900-1901, 84. 
17 Dit blijkt uit passages in de brieven aan Bolland van 26 november 1900 en 19 april 1904. 
Bolland was van lieverlede in deze woordenstrijd verzeild geraakt doordat hij vanaf 1891 in een 
aantal kritisch-historische bijbelstudies de toorn van de Rooms-Katholieken had gewekt, die 
het niet konden verkroppen dat bepaalde traditionele geloofspunten in Bollands geschriften 
werden ondergraven (zie hierover Klever 1969: 50-56). De ruzie ging van kwaad tot erger, en 
daalde af tot steeds lager niveau, wat Klever (p.63) doet verzuchten: ‘Het is verdrietig te 
moeten konstateren, dat Bolland, die toch velerlei bewijzen van wetenschappelijke aanleg gele-
verd had, zijn laatste Indische jaar besteedt aan polemisch antipapistisch geschrijf’. 
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kloosterscholen in Indië. Hij werd zelfs met een rechtszaak bedreigd, maar het 
schijnt bij een dreigement te zijn gebleven.18   

Veel belangrijker dan deze affiniteiten is de rol die Bolland speelde bij Pricks 
taalkundige ontwikkeling. Boven werd reeds vermeld dat Bolland hem stimu-
leerde aantekeningen te maken bij Ten Bruggencates Engelsch Woordenboek, 
waarvan het deel Engels-Nederlands in 1894 verscheen. Men moet aannemen 
dat Prick bij Bolland les nam om zijn kennis van de anglistiek en vermoedelijk 
van de taalkunde in het algemeen op hoger peil te brengen. Dat Bolland wel iets 
zag in zijn ijverige leerling blijkt uit het feit dat hij hem aanbeval als zijn 
opvolger als leraar Engels en Duits aan het gymnasium Koning Willem III. Ter 
ondersteuning schreef hij een ongetwijfeld lovend getuigschrift, dat later mede 
dienst kon doen om prof. Logeman te overtuigen dat Prick voldoende kennis 
bezat om in België tot de promotie te worden toegelaten.19 

Bolland deed echter meer dan hem helpen bij zijn anglistische werk. Hij zette 
Prick ook aan de studie van de klassieke talen. In de brieven die Prick na 
Bollands vertrek naar Nederland schrijft doet hij trouw verslag van zijn vorde-
ringen. Zo leest hij van Cicero De Amicitia en De Senectute, de Germania van 
Tacitus (‘moeilijker dan Cicero’), Sallustius (‘makkelijk’) en Plautus Captivi. Van 
de Griekse schrijvers noemt hij Plato en de tragici.20 

                                                             
18 Behalve in een brief aan Bolland van 26 november 1900, wordt deze affaire ook gereleveerd 
in de al genoemde ‘Indische Kroniek’, p. 86 (zie noot 16). De aanstootgevende opmerkingen 
zullen oorspronkelijk in een Oost-Indische publicatie zijn verschenen. Pricks antipapisme blijkt 
ook uit verschillende meer terloopse uitlatingen. Zo laat hij Bolland in de brief van 26 
november 1900 weten dat ‘de “Roomsche kruisspin” [...] ook weer twee zusters van me “in de 
wacht” gesleept heeft’. Wel heel bont maakt hij het in het voorwoord (december 1907) van de 
brochure De Waarheid omtrent de H.B.S. Nadat hij heeft gezegd dat hij op kritiek alleen zal 
reageren als deze met de naam van de schrijver is ondertekend, gaat hij als volgt verder: ‘Eene 
zijde is er ten slotte van welke ik noch bestrijding, noch hulp aanvaard: wat ook van clericalen 
of den clerus likkenden [...] kant komen moge, dat wordt zonder vorm van proces van de hand 
gewezen, omdat van over de bergen en van wat daarlangs naar boven kruipen wil absoluut 
geen goede trouw en dus ook geen beter inzicht te verwachten is’ (p. 4). Dergelijke taal laat niet 
vermoeden dat hij zes jaar later weer contact zou zoeken met de Katholieke kerk. 
19 Dit getuigschrift wordt genoemd in Pricks brief aan Bolland van 19 april 1904. Prick 
vraagt daarin of Bolland eventueel een nieuw exemplaar wil uitschrijven voor geval het origi-
neel in Batavia niet meer boven water komt. 
20 Zie de brieven aan Bolland, d.d. 22 oktober 1896, 3 november 1896 en 16 oktober 1897. In 
dit laatste schrijven meldt hij dat hij Plato leest met Van Deventer. Dit moet zijn collega Ch. 
M. van Deventer zijn geweest, de leraar scheikunde die hij in de boven genoemde ‘Indische 
Kroniek’ (zie noot 16) vermeldt als ‘chemicus-graecus’. Zie over deze interessante figuur, die 
ook intensieve contacten onderhield met de Nederlandse literaire wereld, het artikel van Harry 
G.M. Prick in het Biografisch Woordenboek van Nederland, derde deel, ’s-Gravenhage, 1989. Daarin 
heet het: ‘Hij werd ten slotte zo’n groot vereerder van [Plato], dat hij niet kon leven zonder 
diens werken bij zich te hebben, en hij nam in latere jaren zijn Griekse Plato-editie dan ook 
meestal mee op reis in een houten kastje, dat hij er opzettelijk voor had laten maken’. 
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Hoezeer Prick bereid was te varen op het kompas van zijn leermeester, blijkt 
uit zijn brief van 22 oktober 1896, geschreven na ontvangst van de tekst van 
Bollands intreerede.21 Blijkens Pricks verslag aan Bolland werd deze overigens 
in de leraarskamer van het Gymnasium Koning Willem III zware kost gevon-
den. De inhoud bleef voor vele collega’s duister.  

Prick laat weten dat de rede hem een onprettig gevoel bezorgd heeft, en dat 
zal zo blijven ‘zolang ik ze niet volkomen begrijp’. In dit verband vraagt hij 
welke Engelse denkers hij moet lezen ‘om niet als een barbaar voor ’t onbe-
grepene te moeten blijven staan’. Ook wil hij weten of hij met wiskunde voort 
moet gaan. 

Deze extreme afhankelijkheid sleet met de jaren, en in de laatste bewaard 
gebleven brief van 19 april 1904, daterend van een tijdstip waarop hij al ver-
schillende publicaties op zijn naam had staan, stelt Prick zich veel zelfstandiger 
op. Hij bekritiseert een lezing van Bolland waarin deze een uiteenzetting heeft 
gegeven over de verderfelijkheid van het socialisme. Prick uit zijn bewondering 
voor Lassalle,22 ‘die eens ’t Europa van de geldmacht beven deed’. ‘Het socia-
lisme’, zo vervolgt hij, ‘heeft toch bewezen méér te kunnen in de richting van het 
humanitaire Christendom dan de meedogenlooze bourgeoisie, die een slavernij 
bestendigt erger dan ze ooit geweest is’. Hij gelooft niet dat er in de maatschappij 
veel verbetering komen zal ‘behalve juist onder de drang van het socialisme’.23 

Toch vraagt hij ook nu nog bij Bolland begrip ‘dat ik zoo de philologische 
richting uitga’, en hij zegt verder: ‘Als zelfkennis philosophie is, ben ik in zoo-
verre philosoof, dat ik heel goed voel, dat ik in de philosophie nooit iets zal 
presteeren, wel in de philologie’. 

Daar lag natuurlijk ook zijn kracht, en vanaf omstreeks 1900 kon hij de aan-
dacht op zich gaan vestigen door verschillende publicaties die stoelden op zijn 
grote belezenheid en brede talenkennis. Naast zijn goede beheersing van het 
Duits, Frans en Engels, had hij zich inmiddels een uitstekende kennis verwor-
ven van de klassieke talen.24 Ook bleek hij voldoende kennis te hebben van de 

                                                             
21 In deze rede, getiteld Verandering en Tijd, legt Bolland, volgens Klever (1969: 67), ‘een 
bijzonder zwaar accent op de veranderlijkheid en onbestendigheid van al het bestaande’. Hij 
citeert nog de volgende woorden van Bolland zelf: ‘Onvermijdelijk moet het betrekkelijke 
weten hangen tussen uitersten, die zelf geen weten zijn’. 
22 De Duitse socialist Ferdinand Lassalle (1825-1864) was aanvankelijk een medestander van 
Karl Marx, maar raakte later met hem in conflict. Lassalle gaf de stoot tot de oprichting in 
1863 van de Algemene Duitse Arbeidersvereniging, waarvan hij de onbetwiste leider was. 
23 Dat Prick in een bepaalde periode van zijn leven socialistische sympathieën koesterde, 
blijkt ook uit de volgende opmerking: ‘Het ideaal der toekomst ligt niet in kleinzielige afzon-
dering, maar in het wereldomvattend communisme, dat de Christus niet heeft kunnen stich-
ten en dat nu gevestigd wordt op den grondslag, gelegd door ‘socialen’ van allerlei richting’ 
(Neerlands Taal in ’t verre Oosten, Semarang-Soerabaia, 1906, 64).  
24 Zoals zijn zoon M.A. Prick van Wely vertelt, gaf zijn vader, bij de controle of zoonlief zijn 
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Scandinavische talen en het Italiaans om deze waar nodig te pas te brengen. Dat 
gebeurde op opvallende wijze in zijn commentaar op Stoetts Spreekwoorden en 
Gezegden, waarvan de eerste druk in 1901 gereed kwam. 
 
 
4.4.  Opmerkingen bij F.A. Stoetts Spreekwoorden  en  Gezegden ; het contact 

met Buitenrust Hettema en Taal  en Letteren  
 
4.4.1. Commentaar bij Stoetts spreekwoordenboek 
 
Prick zal in de Nederlandse taalkundige wereld voor het eerst de aandacht op 
zich hebben gevestigd met zijn omvangrijke commentaar bij het standaardwerk 
dat op de titelpagina wordt aangeduid als Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwij-
zen, Uitdrukkingen en Gezegden, naar hun oorsprong en beteekenis verklaard door 
Dr. F.A. Stoett (Zutphen, W.J. Thieme & Cie, 1901). Dit taalkundig monument, 
dat in een viertal edities steeds verder zou aangroeien, stond in de traditie van 
de nauwgezette historische taalstudie die Stoett als leerling van Matthias de 
Vries enthousiast had omarmd. 

De eerste aflevering werd door A. Beets in Museum (8, 1900, kol. 144-145) 
zeer positief bij het publiek ingeleid. Op grond van de grote hoeveelheid 
verzamelde historische gegevens en door vergelijking met overeenkomstige 
zegswijzen in dialecten en andere talen, zo stelde hij, kon nu definitief een eind 
komen aan ‘de fantaseerende en construeerende spreekwoordenverklaring in 
het Navorscher-genre, met de eenvoudig vaak op onderstelde gebeurtenissen of 
gefingeerde namen gegronde gissingen’. 

Ook Prick had in Indië de opeenvolgende afleveringen met aandacht maar 
niet zonder kritische zin doorgenomen. Hij stelde zijn aantekeningen op schrift 
en benaderde op een gegeven moment Buitenrust Hettema (brief d.d. 15 augus-
tus 1900) om te vragen of deze belangstelling had voor publicatie van opmer-
kingen over Stoetts werk in Taal en Letteren. Sinds hij in dat tijdschrift had 
gelezen dat men voornemens was het boek nader te bespreken,25 had hij het 
maken van aantekeningen echter niet verder doorgezet. Op aanraden van een 
collega stuurde hij toch meteen maar op wat hij af had.26 Buitenrust Hettema 

                                                                                                                                               
huiswerk naar behoren had gedaan, er blijk van Griekse en Latijnse teksten moeiteloos te 
kunnen lezen. Opvallend is ook de hoeveelheid Latijnse citaten die Prick in zijn geschriften 
te pas brengt, waaronder zelden de meer algemeen bekende. 
25 In Taal en Letteren 10 (1900: 180-181) wordt een aan het prospectus ontleend voorbericht 
geciteerd, met de redactionele toevoeging: ‘Wij komen later uitvoerig op dit belangrijke werk 
van studie terug’. 
26 De collega in kwestie was de leraar aardrijkskunde en geschiedenis Dr. D.A. Sloos. Hij 
kon als tussenpersoon fungeren omdat hij met Buitenrust Hettema bevriend was. 
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kreeg toestemming de aantekeningen desgewenst door te sturen naar een ander 
tijdschrift of ze te doen toekomen aan Dr. Stoett persoonlijk. 

Buitenrust Hettema bleek het opgestuurde werk interessant genoeg te vinden 
om er plaats voor in te ruimen, en zo verscheen in de elfde jaargang van Taal en 
Letteren (1901, 374-381) Pricks eerste bijdrage over Stoetts spreekwoorden-
boek.27 In de volgende jaargang (12, 1902, 497-507) volgde nog een omvangrijke 
nalezing, deze keer ordelijk gerangschikt op Stoetts eigen nummering van de 
behandelde items. Weer een jaar later boorde Prick een nieuwe bron aan met 
het signaleren van de tot nu toe praktisch geheel ontbrekende Scandinavische 
parallellen. Hiermee wist hij twee lange bijdragen te vullen (jaargang 13, 1902, 
121-135 en 314-329).28 

Voor de al in 1905 verschenen tweede druk maakte Stoett dankbaar gebruik 
van deze 50 pagina’s commentaar. Zo nam hij de overgrote meerderheid op 
van de vele door Prick aangedragen parallellen in de vreemde talen, die in de 
eerste druk nog maar beperkt waren opgevoerd. Dit gold allereerst voor de 
Engelse uitdrukkingen, maar zeker ook voor Duitse en Franse equivalenten, en 
zelfs een enkele uit het Grieks of Latijn. Het zal gebrek aan plaatsruimte zijn 
geweest dat Stoett ervan af deed zien een twintigtal Italiaanse en het gros van 
de Scandinavische parallellen in zijn boek te incorporeren.29 Naar de laatste 
werd verwezen met een voetnoot bij het voorwoord van de tweede editie. Van-
zelfsprekend werd Prick in dat voorwoord ook in algemene zin bedankt. 

Ook de tweede druk werd door Prick gerecenseerd (Taal en Letteren 16, 1906, 
83-102). Opnieuw werd relevante kritiek geleverd,30 maar over het algemeen 

                                                             
27 Pricks bijdrage is gesigneerd Batavia, 22 December 1900 en zal dus een vermeerderde 
versie zijn van het in augustus opgestuurde werk. Eind 1900 waren nog maar zes van de 
uiteindelijke tien afleveringen van Stoetts boek gepubliceerd. Pricks aantekeningen beslaan 
dan ook slechts de woordartikelen tot en met de letter k. 
28 Hij strooide daar overigens ook nog weer andere opmerkingen tussen door. Voor het 
opsporen van de Scandinavische parallellen vlooide hij de twee volgende woordenboeken 
na: A. Larsen, Dansk-Norsk-Engelsk Ordbog (Kopenhagen, ed. 1897) en van dezelfde schrijver 
Svensk-Dansk-Norsk Ordbog (Kopenhagen, 1884 [jaartal door Prick niet vermeld]). 
29 Deze Italiaanse parallellen worden opgesomd aan het eind van de recensie in Taal en Let-
teren 12, 1902, 506-507. De door Prick opgevoerde Italiaanse en Scandinavische parallellen 
zijn evenmin in latere edities van Stoett geïncorporeerd. In de thans in Nederland gangbare 
meertalige verzamelingen van spreekwoorden en gezegden ontbreken doorgaans de Scandi-
navische parallellen. Pricks twee lange artikelen in jaargang 13, 1903, 121-135 en 314-329, 
zijn daarom nog steeds een waardevolle bron van informatie. 
30 Sommige kritische opmerkingen werden ten onrechte door Stoett veronachtzaamd. Dit 
betreft zeker de klacht over de te enge omschrijving van zowel ‘het moet uit de lengte of uit 
de breedte komen’ (beperkt tot de context van ‘reeds gedane of nog te verwachten uitga-
ven’) als van ‘een doekje voor het bloeden’. Bij dit laatste gezegde ontbreekt de betekenis 
‘een mooi praatje om het pijnlijke van iets, inz. een gezegde weg te nemen’ (aldus omschre-
ven in Van Dale 1914 en latere drukken). 



 
128 HOOFDSTUK 4     

 

was er na de eerdere bijdragen minder nieuws meer te vertellen. Vele opmer-
kingen voegen nu slechts bepaalde marginale varianten toe die Prick in zijn 
literatuur was tegengekomen. Men kan alleszins billijken dat Stoett het doorgaans 
niet de moeite waard vond deze op te nemen. Ook de door Prick aanbevolen 
aanvullende bronnen, vaak spreekwoordenverzamelingen of buitenlandse slang- 
of conversatiegidsen, werden door Stoett niet aan zijn bronnenlijst toegevoegd.31  

Opvallend is dat sommige van de nu door Prick aangedragen buitenlandse 
parallellen niet in het hoofdwerk zelf, maar wel in de inmiddels uitgebrachte 
beknopte uitgave werden opgenomen. Toen de eerste druk al spoedig uitver-
kocht raakte, bracht Thieme voor het algemene publiek met bekwame spoed 
een verkorte editie op de markt. Dit in 1902 verschenen boek, waarin het aantal 
behandelde uitdrukkingen tot iets meer dan de helft was teruggebracht en waar-
in praktisch alle bewijsplaatsen en verwijzingen waren geschrapt, was bedoeld 
als een schooluitgave, die ook nuttige diensten moest bewijzen bij de aktenstu-
die voor de moderne talen. Met het oog daarop werd bijzondere aandacht 
besteed aan de vertaling van de spreekwoorden en gezegden in het Frans, Duits 
en Engels.32 Sommige van Pricks nieuw vermelde parallellen werden dan ook 
dankbaar in de beknopte editie opgenomen; dat ze geen plaats kregen in de gro-
te editie wekt verbazing.33 

Prick gaf aan bepaalde opmerkingen bij Stoetts werk nog een wijdere versprei-
ding door ze te bundelen in een aparte publicatie. Deze verscheen in 1904 onder 
de titel Engelsche Parallellen bij Dr. Stoett’s: Spreekwoorden, Spreekwijzen, enz. (Amster-
dam: P. Roem; Weltevreden: Boekhandel Visser & Co.).34 Hierin werden aanteke-
ningen gepresenteerd bij ruwweg een derde deel van de ruim 2200 door Stoett 

                                                             
31 Ook in de eerdere bijdragen waren door Prick al verschillende suggesties in deze richting 
gedaan. Het enige gesignaleerde werk dat aan de bronnenlijst werd toegevoegd is W. Wys, 
Die Sprichwörter bei den Römischen Komikern, Zürich, 1889. Prick noemt dit werk in zijn eerste 
bijdrage in Taal en Letteren 11, 1901, 380, waar de auteursnaam correct staat vermeld als W. 
von Wyss. (De titel van het boek spreekt echter van Sprüchwörter.) 
32 Iets over aard en doelstelling van de verkorte uitgaaf is te vinden in Stoetts voorwoord bij 
de eerste druk, gedateerd Amsterdam, 1 juni 1902. Voor hulp bij de vreemde talen bedankt 
hij ‘Dr. J.J.A.A. Frantzen en vooral de H.H. E. de Jong en A.E.H. Swaen’. Bij de tweede 
druk (juni 1906) heet het: ‘Voor het Engelsch hebben mij goede diensten bewezen de 
geschriften en artikelen van den Heer F.P.H. Prick van Wely te Batavia’. 
33 Twee voorbeelden van parallellen die wel in de kleine, maar niet in de grote editie werden 
opgenomen zijn ‘to send someone from pillar to post’ bij ‘iemand van bakboord naar 
stuurboord zenden’, en ‘frire des oeufs à quelq’un’ bij ‘iemand iets bakken’. 
34 Dit werk werd op de titelpagina aangekondigd als eerste deel van een serie Hollandsch-
Engelsche Raakpunten en Parallellen. De voor de toekomst aangekondigde delen: 2. ‘De aandui-
dingen van graad en intensiteit’; 3. ‘De klank- en zinverwante woorden’; 4. ‘De wederzijd-
sche ontleeningen’; 5. ‘Uit de Grammatika’; 6. ‘Uit de Letterkunde’ zijn als zodanig echter 
nooit verschenen. Het tweede onderwerp vormde de stof van Pricks dissertatie; van aparte 
studies over de andere onderwerpen werd ook in andere vorm weinig meer vernomen. 
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opgevoerde uitdrukkingen. Drie jaar later zag nog een tweede ‘herziene en zéér 
vermeerderde’ uitgave het licht, waarin nu ook 49 niet door Stoett behandelde 
zegswijzen waren opgenomen. Volgens het voorbericht was het werk nu niet zo 
zeer bestemd als ‘een aanvulling bij Dr. Stoett’s bekend boek’, maar moest het wor-
den gezien als ‘een supplement op alle Hollandsch-Engelsche woordenboeken en 
phraseologieën’. Deze leden immers nog altijd aan ‘het oude euvel’, dat ze in plaats 
van de letterlijke vertaling ‘ongewone overzettingen of omslachtige omschrijvin-
gen [gaven], waaraan noch de Nederlander, noch de Engelschman iets heeft’. 

Hier blijkt duidelijk hoe zeer Prick zijn commentaar zag als een praktische bij-
drage aan de tweetalige Nederlandse lexicografie. Toch blijven zijn aantekeningen 
enigszins tweeslachtig. Enerzijds worden er inderdaad Engelse parallellen gegeven 
die zonder gevaar kunnen worden gebruikt, maar anderzijds worden veel curiosa op-
gevoerd die Prick wijd en zijd in zijn primaire en secundaire literatuur is tegenge-
komen. Lang niet altijd wordt daarvan de status en daarmee de gebruikswaarde 
aangegeven. Zo is er wel het een en ander dat, zoals J.W. Muller uit een ander per-
spectief opmerkte, ‘veeleer kennis ten toon spreidt, dan ter zake dienende is’.35  

 Pricks laatste opmerkingen over Stoetts werk zijn te vinden in een artikel 
met de titel ‘Verklaring van spreekwoorden en spreekwijzen’, verschenen in de 
Nieuwe Taalgids, IX , 1915, 133-143. Ze worden gemaakt naar aanleiding van het 
prospectus voor de derde druk, waarvan de twee delen achtereenvolgens in 
1915 en 1916 verschenen.36 In dit artikel stelt hij vragen bij de in dat prospectus 
opgenomen artikelen met het woord lamp, maar geeft hij vooral een meer 
doordachte samenvatting van kritische opmerkingen die hij ook wel eerder had 
geventileerd. Daarnaast levert hij als een soort credo een algemene beschou-
wing over het onderwerp dat hem als onderdeel van zijn lexicografisch werk 
zijn hele leven bezig hield.  

In zijn kritische samenvatting merkt Prick in de eerste plaats op dat Stoetts 
verzameling allerminst volledig is, en dat het niet duidelijk is waarom nu juist 
deze 2500 gezegden worden behandeld en andere niet. Van Dale bijvoorbeeld, 
zo zegt hij, geeft wel tweemaal zoveel uitdrukkingen met het woord kat als door 
Stoett worden behandeld. ‘Wetenschappelijkheid sluit in de eerste plaats in vol-

                                                             
35 Zie Museum, 12, 1905, kol. 174. Muller beoordeelt Pricks commentaar hier in het licht van 
het directe nut voor Stoetts magnum opus, niet dus als dienstig voor een Nederlands-Engels 
vertaalwoordenboek. 
36 De korte mededeling over Pricks bemoeienissen met Stoetts spreekwoordenboek in 
Zandvoort (1927: 107) laat veel te wensen over. Zandvoort vermeldt slechts dat Prick zowel 
de tweede als de derde druk van ‘zijn marginalia’ voorzag. Pricks voornaamste bijdrage, het 
omvangrijke commentaar bij de eerste druk waarmee hij voor het eerst in Nederland van 
zich liet horen, wordt in het geheel niet genoemd. Ook leverde hij strikt genomen geen 
‘marginalia’ bij de derde druk, maar maakte hij slechts een aantal principiële opmerkingen bij 
het prospectus ervan. 
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ledigheid’, gaat hij verder, en zo hebben we met Stoetts boek ‘niet veel meer [...] 
dan een goed begin’ (Nieuwe Taalgids, t.a.p., 134). 

Ten tweede merkt hij op dat geen indicatie wordt gegeven van de gangbaar-
heid van de behandelde uitdrukkingen: ‘Alles is even dik gedrukt, zeker, maar 
daarom is nog niet alles gelijkwaardig ten aanzien der frequentie’ (ibid., 134-
135). De vraag is, of de uitdrukking leeft in de volksmond. Verderop (p. 141) 
wordt ook nog gewaarschuwd dat buitenlandse parallellen die men vermeld 
vindt, bij de huidige sprekers van die taal soms totaal onbekend zijn. Zo merkt 
Prick op: ‘Als men nu, om een enkel voorbeeld te nemen, zoo ziet “a good 
neighbour is more than a far friend” als equivalent van “beter een goede buur 
dan een verre vriend“, dan moet men zich niet verbeelden dat die zegswijze in 
Engeland leeft. En evenzoo is het met “if water cannot be had we must make 
shift with wine” voor “bij gebrek aan brood eet men korstjes van pasteien”’.37 

Ten derde wordt geconstateerd dat het teruggaan in de historie lang niet 
altijd opheldering verschaft. Verschillende uitdrukkingen blijven nog onver-
klaard. Bij zichzelf verklarende zegswijzen vindt Prick de ‘historische terug-
schuiving’ niet erg belangrijk, ‘eigenlijk toch maar een luxe-vertooning’. Maar 
dat neemt niet weg, zo vervolgt hij, dat het teruggaan in de historie ‘in beide 
gevallen interessant genoeg kan zijn en met dankbaarheid te aanvaarden is’ 
(ibid., 135). Verderop geeft hij als zijn mening dat oudere parallellen ‘altijd een 
zekere waarde [hebben]: een practische en een historische. Ze kunnen óf den 
weg wijzen naar de oorsprong dan wel een vondst bevestigen óf het zijn de 
taalmonumenten in een stukje cultuurgeschiedenis, voor zoover ze niet de stille 
verklikkers blijken van de overeenkomst in voorstelling en denkwijze, van de 
“touches of nature” die de heele wereld verwant doen zijn’ (ibid., 140-141). 

Hiermee komt hij bij de doelstelling van de spreekwoordvergelijking zoals hij 
die ziet. Hij geeft in dit verband een citaat uit Darmesteters La Vie des Mots 
(1886), waarin wordt betoogd dat het opstellen van een zo volledig mogelijke 
lijst van ‘idiotismes’ in twee of meer talen het mogelijk maakt kenmerken van ‘la 
psychologie de la race’ aan het licht te brengen. Men moet daarbij volgens Prick 
‘uitgaan van de voorstelling, niet van de toevallige uitdrukking waardoor zij hier 
of daar veraanschouwelijkt wordt’. Hij betreurt het dat Stoett voor het ver-
krijgen van een zo betrouwbaar mogelijk beeld niet veel meer parallellen geeft, 
waaronder ‘internationale of geheel uitheemsche’. Er moet trouwens ‘niet alleen 

                                                             
37 Ondanks de hier gegeven waarschuwing werden deze twee Engelse zegswijzen zo’n 
zeventig jaar later nog onbekommerd gepresenteerd in het Van Dale Groot Woordenboek 
Nederlands-Engels (1986). (Zie aldaar, spreekwoordenlijst no. 94 en 99.) Dat het probleem bij 
Van Dale is onderkend blijkt uit de tweede druk (1991), waarin door verwijdering van 
dubieuze equivalenten de spreekwoordenlijst is teruggebracht van 692 tot 524 items. Daarbij 
is no. 94 (‘Bij gebrek aan brood ...’) gesneuveld en heeft no. 99 (‘Een goede buur ...’) nu 
onder rangnummer 80 een andere vorm gekregen. 
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op overeenkomst, ook op verschil bij overeenkomst’ gewezen worden. Zulke 
verschillen zijn ‘meestal te verklaren uit inheemsche omstandigheden en [daar-
om] teekenend voor de nationale psyche’ (ibid., 141). Hier speelt natuurlijk de 
vraag mee, eerder wel eens expliciet gesteld, maar hier slechts geïmpliceerd, wat 
er nu eigenlijk ‘Nederlands’ is aan deze spreekwoorden.38  

De toon van Pricks slotbeschouwing over het spreekwoordenboek is op-
merkelijk mild. Ongewoon voor hem is de volgende passage aan het eind: ‘Men 
vatte mijn bespreking echter niet op als een poging om het boek van Dr. Stoett 
af te maken: ik heb te veel eerbied voor het zoo rijke materiaal dat hij met 
noeste vlijt verzameld heeft uit honderd plaatsen waar ik nooit mijn snuffelneus 
gestoken heb’ (ibid., 142-143).  

Vaak werd een geheel andere toon aangeslagen. Omdat Prick nogal eens last 
kreeg met degenen tegen wie hij in het krijt trad is het raadzaam hier meteen al 
een beschouwing te wijden aan zijn wijze van kritiek leveren. Deze kan dienen 
als behulpzame achtergrond ook bij andere nog te bespreken affaires. 
 
4.4.2. Prick van Wely als criticus 
 
Boven werd Pricks opmerking geciteerd dat wanneer het teruggaan in de histo-
rie enerzijds geen afdoende verklaring bracht, of anderzijds eigenlijk overbodig 
leek, dit niettemin ‘in beide gevallen interessant genoeg kan zijn en met dank-
baarheid te aanvaarden is’ (Nieuwe Taalgids, IX, 1915, 135). Hoe terecht ook, een 
dergelijke waarderende opmerking vindt men bij hem helaas maar al te zelden.  

In schril contrast daarmee stond de ronduit onvriendelijke toonzetting van 
eerder kritisch commentaar. Zo had hij naar aanleiding van de onverklaard ge-
bleven zegswijzen al eens botweg verkondigd dat alleen opgenomen diende te 
worden wat zeker was, want aan gissingen was geen behoefte (Taal en Letteren, 
16, 1906, 86). In een eerdere jaargang (Taal en Letteren, 13, 1903, 328) had hij het 
opnemen van wat niet zeker was zelfs ‘een principieele fout’ genoemd.  

Wat het punt van de ‘overbodigheid’ betreft, had Prick al eens gefulmineerd dat 
Stoetts boek ‘veel geeft, dat reeds algemeen bekend was of geen verklaring behoef-
de’, en dat daarom eigenlijk beter weggelaten kon worden. Omdat er aan de andere 
kant ook veel was dat ‘men noode mist’, noemde hij het boek ‘zeer onlogisch, 
zoowel in zijn aanleg als in de uitwerking’ (Taal en Letteren, 16, 1906, 83-84).  

                                                             
38 Zie bijvoorbeeld Taal en Letteren, 11, 1901, 374, waar Prick op de allereerste pagina van 
zijn kritische bemoeienis met Stoetts werk stelt: ‘Het eigen goed van het Nederlandsch is 
niet gescheiden van wat er werd ontleend of internationaal zich ingedrongen heeft in vele 
talen’. De term ‘Nederlands’ in de titel Nederlandsche Spreekwoorden, etc. was natuurlijk bedoeld 
als ‘in het Nederlands voorkomend’, en niet als ‘van Nederlandse origine’, zodat Pricks 
kritiek op dit punt nogal geforceerd aandoet. 
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Een andere ongenuanceerde opmerking betrof de ‘hoogst onwetenschappe-
lijke alphabetische indeeling’ (Taal en Letteren, 11, 1901, 374). Prick had liever 
een meer systematische presentatie gehad, maar kwam bij volgende gelegenhe-
den niet weer op dit onderwerp terug. 

Dit soort zwaar aangezette kritiek, waarvan de inhoud bovendien discutabel 
was, viel niet bij iedereen in goede aarde. J.W. Muller, die in Museum (12, 1905, 
kol. 172-174) twee publicaties van Prick recenseerde, waaronder Engelsche Paral-
lellen bij Dr. Stoett’s ‘Spreekwoorden, Spreekwijzen, enz.’, merkte op: ‘Waarom slaat de 
heer P. zoo’n hoogen toon aan, waarom is hij zoo weinig waarderend, zoo fel 
soms tegenover Dr. Stoett en andere woordenboekschrijvers? “De zeer onvol-
ledige en dikwijls onvoldoende behandeling der Engelsche parallellen in ... dr. 
Stoett’s boek”: dat is toch, minst genomen, ondankbaar tegenover dezen schrij-
ver, wiens werkkracht, speurzin en scherpzinnigheid m.i. heel wat meer dank en 
lof verdiend hadden’.39 

Prick voelde zich duidelijk verongelijkt door Mullers opmerking en reageerde 
daarop in zijn bespreking van de tweede druk van Stoetts spreekwoordenboek 
(Taal en Letteren, 16, 1906: 88-89). Hij zegt: ‘Ik heb het noodig geoordeeld – ook 
uit naam van de onderwijzers en leeraren die door Stoett’s boek teleurgesteld 
zijn – met de daad te protesteeren tegen de algemeene zoetsappigheid, waarmee 
de Nederlandsche ‘Neu’-philologie als vergeven is; tegen de noodlottige ophe-
melarij der do-ut-des-boekbesprekers, die iedere gelegenheid aangrijpen om een 
vriendje een veer op den doctoralen hoed te steken, al komt de wetenschap er 
nog zoo kaaltjes af ’. 

Hij vindt dat ‘Nederland in de nieuwe letteren eigenlijk geen kritiek meer 
heeft, al telt het beoordeelaars bij duizenden’. Hij releveert ook nog even dat 
toen hij het woordenboek Engels-Nederlands van Ten Bruggencate hard aan-
pakte, hem ‘eenvoudig [werd] aangezegd, dat [hij] wel geleerd was, maar ... geen 
gentleman!’ ‘Dat teekent den rotten toestand’, zo vervolgt hij. ‘Aan weerlegging 
denkt men niet. Bespreking van het goede in mijn werk? Wel à contre-coeur of in 
het geheel niet. Overchineezen van dien vent in den Oost – wie doet je wat?’40 
                                                             
39 Muller citeert hier een passage uit het voorwoord van dit werk. Dit voorwoord is overigens 
voor Pricks doen gematigd van toon, en de gewraakte zin ook niet feitelijk onjuist. Vermoedelijk 
had Muller in zijn achterhoofd nog bepaalde wilde uitlatingen uit de artikelen in Taal en Letteren, 
voor welk tijdschrift hij zelf in de beginjaren ook bijdragen had geleverd. Verder uit Muller 
zeker ook waardering voor de inhoud van de twee publicaties van Prick die hij bespreekt.  
40 ‘Overchineezen’ was de in Indië gebruikelijke term voor ‘overschrijven’. Prick had ken-
nelijk ervaren dat door hem gepubliceerde gegevens door anderen werden overgenomen 
zonder bronvermelding. Eén zo’n voorval noemt hij in de brief aan Bolland van 19 april 
1904. Degene die zich hieraan had bezondigd was K. ten Bruggencate. Deze had in de derde 
druk van De uitspraak van het Engelsch (Groningen: Wolters, 1904) zonder dankbetuiging een 
hele waslijst aan verbeteringen aangebracht die Prick in een recensie van de tweede druk 
(Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding, 6, 1903-1904, 137-140) had voorgesteld. De geruchtma-



 
 PRICK VAN WELY: LEVENSLOOP EN WETENSCHAPPELIJKE ONTPLOOIING 133 

 

Terugkerend naar Mullers woorden zegt hij: ‘Wat te bewijzen viel, n.l. dat de 
Engelsche parallellen wèl volledig en doorgaans voldoende behandeld waren in 
Stoett, daar moet Prof. Muller niets van hebben. Neen, wie in de bres springt 
voor wat hem lief is, omdat hij het mishandeld ziet door de bentgenooten, die 
moet weggejaagd worden als een ondankbare hond’. 

Nu zal er zeker in het kleine wereldje van de Nederlandse taalkunde wel eens 
sprake zijn geweest van al te vriendelijke kritiek. Maar als Prick in het belang van 
de wetenschap geen blad voor de mond meende te moeten nemen, dan schoot 
hij toch vaak zijn doel voorbij. Bij verschillende gelegenheden miste hij helaas het 
vermogen om feitelijke kritiek zakelijk en zonder te kwetsen over te brengen. Zijn 
optreden als ridder zonder vrees of blaam mondde te vaak uit in een al te 
persoonlijke confrontatie, waarbij de opponent als incompetent of zelfs als van 
kwade wil werd afgeschilderd. En wanneer hij in een controverse verzeild raakte, 
en alle remmen werden losgegooid, liep de zaak soms totaal uit de hand.41  

Bij zijn bijna teugelloos streven naar erkenning, stelde Prick zich vaak op als 
outsider tegenover het wetenschappelijk establishment in Nederland. Kenmer-
kend hier zijn twee passages naar aanleiding van Beets’ positieve inleiding van 
Stoetts spreekwoordenboek bij het belangstellend publiek (Museum, 8, 1900, kol. 
144-145). Refererend daaraan begint hij zijn recensie als volgt: ‘Minder geleerd 
en dus ook minder bescheiden dan Dr. A. Beets zal ik hier wèl de twijfelingen 
en vragen het woord verleenen, die bij mij opgekomen zijn onder het doorlezen 
der verschenen afleveringen van dit ons eerste verklarend spreekwoordenlexi-
con’ (Taal en Letteren, 11, 1900, 374). Van hetzelfde laken een pak is de volgende 
passage uit jaargang 16, 1906, 88: ‘Waar een geleerde als Dr. A. Beets geen noe-
menswaardige aanmerkingen beweerde te kunnen maken, heb ik willen laten 
zien, hoeveel er dan wel te maken waren, zelfs door een niet-vakman, dilettant-
Neerlandicus met geen hoogere bevoegdheid dan een Indische hoofdacte’.42  

In plaats van zich zo op de borst te kloppen en zich af te zetten tegen de 
‘geleerde’ Beets, had hij er beter aan gedaan zijn kritische opmerkingen voor 
zichzelf te laten spreken. Bij de inleiding tot zijn eerste kritiek laat hij bovendien 
merken dat het hem ook te doen is om eigen roem te verwerven, getuige de zin-
snede: ‘In elk geval kàn mijn wagen winst zijn èn voor mij èn voor anderen’. 
Ook een dergelijke opmerking kan beter ongezegd blijven. 

                                                                                                                                               
kende plagiaataffaire waarin Prick van Wely de woordenboekredacteuren Ten Bruggencate 
en Van der Wal in de beklaagdenbank zette lag nog in de toekomst.  
41 Dit gebeurde bijvoorbeeld in de controversen met Ten Bruggencate/Van der Wal over 
hun Engelsch Woordenboek, en met Herckenrath over diens Fransch Woordenboek. Deze komen 
in Hoofdstuk 5 uitgebreid aan de orde. 
42 Deze gaucherieën verhinderden natuurlijk het tot stand komen van een goede verhouding 
met Beets. De mededeling ‘Beets mag hem niet’, gedaan door P.J. van Malssen in een brief 
van 17-6-1914 aan uitgeverij Nijhoff, wekt dan ook geen verbazing. 
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Hoe reageerde Stoett nu op Pricks stukken? Of hij aan de wildere uitlatingen 
aanstoot nam, is niet bekend. Als dat al zo was, dan belette het hem niet Prick 
in het voorwoord van de tweede editie erkentelijkheid te betonen voor zijn nut-
tige opmerkingen, waarvan hij er inderdaad heel wat had gebruikt. In latere 
drukken verwijst hij in zijn woordartikelen ook meermalen naar de tweede, ver-
meerderde druk (1907) van Pricks Engelsche Parallellen, die hij in zijn bronnenlijst 
had opgenomen.  

In hun wetenschappelijke belangsteling hadden Stoett en Prick trouwens veel 
gemeen. Als Verdenius in Stoetts levensbericht zegt: ‘Hij was geen grammaticus 

[...]. Voortaan is Stoett’s wetenschappelijk werk: lexicographie, verklaring van 
woorden en uitdrukkingen, tekstuitgaven en tekstexegese’, dan kan men, de 
laatste twee bezigheden uitgezonderd, hier ook een beschrijving van Pricks inte-
resses en sterke punten in zien.43  

Dat voor Prick het leveren van kritiek gemakkelijk verbonden werd met per-
soonlijk antagonisme, blijkt ook uit zijn correspondentie met Buitenrust Hettema 
in diens functie als eindredacteur van Taal en Letteren. In een schrijven van 12 ja-
nuari 1905 heet het: ‘Stoett heeft mij, o Heere wat een wonder, “v.d.S.” toege-
zonden zijn tweede druk. Hij is nu wat eerlijker tegenover mij, maar ik heb nog 
een massa achterbaks!’ Een bepaald uiteindelijk onterecht wantrouwen tegen-
over Stoett werd ook al uitgesproken in een nogal mysterieuze opmerking uit 
het tweede stuk over Stoetts eerste druk (Taal en Letteren, 12, 1902, 497). Daarin 
zegt Prick het niet te kunnen begrijpen waarom Stoett, die de hoop uitsprak dat 
anderen ook hun licht zouden laten schijnen op obscure punten, ‘op zeer 
eigenaardige wijze een gedeelte wegmoffelt of verdonkeremaant van wat [de cri-
tiek] hem in ’t belang der zaak en uit liefhebberij onder de oogen bracht’.44 

Onzeker over zijn eigen positie was hij vaak bang niet serieus genomen te 
worden. Dit kan ook verklaren waarom hij de neiging had zich in zijn kritische 

                                                             
43 A.A. Verdenius volgde Stoett in 1933 op als hoogleraar in de Nederlandse Taalkunde aan 
de Universiteit van Amsterdam. Het door hem geschreven levensbericht van Stoett is te 
vinden in Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. 1937-1938 (Leiden, 1938, 
212-224). Zie over Stoett ook G. Karsten (1949: 199-207). Dat Prick een nauwer terrein be-
streek, kan voor een deel worden toegeschreven aan het feit dat hij een autodidact was, die 
niet zoals Stoett een universitaire opleiding had genoten. 
44 Waar Prick met zijn laatste opmerking op kan doelen is niet duidelijk. Zijn kritiek werd in 
de nog te verschijnen tweede druk ruimschoots gehonoreerd. Ook kan de opmerking niet 
slaan op de in 1902 verschenen beknopte uitgave; Pricks stuk werd namelijk verstuurd op 30 
december 1901. Mogelijk had hij verwacht dat de volledige uitgaaf van de eerste druk cor-
recties zou bevatten ten opzichte van de eerder verschenen afleveringen, die hij in zijn eerste 
stuk had becritiseerd. Wat het eerdere citaat betreft: in welk opzicht en in vergelijking waar-
mee, Stoett ‘nu wat eerlijker tegenover [hem]’ zou zijn, is evenmin duidelijk. ‘Achterbaks’ zal 
hier gebruikt zijn in de betekenis ‘achter de hand’. 



 
 PRICK VAN WELY: LEVENSLOOP EN WETENSCHAPPELIJKE ONTPLOOIING 135 

 

opmerkingen te overschreeuwen. Aldus stond hij zichzelf bij zijn streven naar 
wetenschappelijke erkenning onnodig in de weg. 

Hier mag niet ongezegd blijven dat lang niet al zijn besprekingen van nieuw 
verschenen werken en werkjes ontsierd werden door schimpscheuten of dubi-
euze algemene uitspraken. En ook als dat wel het geval was, bevatten ze toch 
altijd zakelijke en kundige kritiek waarmee de besproken auteur zijn voordeel 
kon doen.  

 
4.4.3. Prick, Taal en Letteren en Buitenrust Hettema 
 
Zoals we zagen was Prick in 1900 in contact gekomen met het tijdschrift Taal en 
Letteren, waarin hij in eerste instantie in vier lange artikelen zijn kritiek en 
aanvullingen op de eerste druk van Stoett kwijt kon. Vanaf dat eerste contact 
bleef hij ook met andere bijdragen actief voor dat tijdschrift totdat het in 1906 
na zestien voltooide jaargangen ter ziele ging. 

Taal en Letteren was een tijdschrift dat een frisse wind wilde laten waaien door 
de Nederlandse taal- en letterkunde. De 29-jarige Zwolse leraar F. Buitenrust 
Hettema (1862-1922) nam het initiatief tot de oprichting en vond daarbij steun 
bij de even jonge Zwollenaar J.H. van den Bosch (1862-1941), die echter 
spoedig een leraarsbaan te Zierikzee aanvaardde. Als mederedacteuren werden 
bereid gevonden T. Terwey (1845-1893), directeur van de Amsterdamse Kweek-
school, en de Amsterdamse leraar R.A. Kollewijn (1857-1942), terwijl Vlaanderen 
vertegenwoordigd werd door de zich voor het tijdschrift weinig actief beto-
nende hoogleraar J. Vercoullie (1857-1937).45  

In 1891 ging het nieuwe periodiek van start. In de taalkundige sectie werd met 
de leuze ‘Taal is Klank’ het primaat benadrukt van de gesproken taal ten opzichte 
van de geschreven taal. Voor de praktijk van het onderwijs betekende dit dat de 
schrijftaal meer in overeenstemming moest worden gebracht met de algemeen 
beschaafde spreektaal. Het streven naar vereenvoudiging van de spelling, dat de 
redactie met het binnenhalen van Kollewijn had omarmd, sloot zich hierbij aan.  

Uit zijn correspondentie met Buitenrust Hettema blijkt dat Prick in Indië 
steeds gretig uitzag naar de nieuwe nummers van het tijdschrift. Wat hij van de 
erin gepubliceerde artikelen vond is niet na te gaan: over de inhoud daarvan 
wordt namelijk niet gecorrespondeerd.  

Hoe hij in algemene zin tegenover de Taal-en-Letteren-beweging stond, laat 
Prick weten in een briefkaart van 18 oktober 1900, geschreven aan het begin 
                                                             
45 Foeke Buitenrust Hettema (1862-1922) werd al vrij spoedig eindredacteur. Zie over hem 
het levensbericht van de hand van J.B. Schepers in Handelingen van de Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde. 1922-1923 (Leiden, 1923, 27-40) en A. Feitsma (1986: 7-12). Zie 
over de oprichting en redactievoering van Taal en Letteren vooral De Vos (1942: 85-114). Een 
evaluatie van de Taal-en-Letteren-beweging is te vinden in Noordegraaf (1991). 
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van zijn correspondentie met Hettema. Reagerend op diens opmerkingen inzake 
de opgestuurde kritiek op Stoetts spreekwoordenboek, zegt hij: ‘Van deze gele-
genheid wil ik tevens gebruik maken om u mijn sympathie te betuigen met uw 
“buitenrustig” streven voor zoover ’t betreft de hóófdzaak: vereenvoudiging 
v.d. verbuiging, strijd tegen Conventie-Hollandsch – met vereenv. van spelling 
kan ik mij niet vereenigen (de bijzaak!). Mijn bescheiden meening is dat juist het 
hardnekkig drijven op ’t laatste (en onbeduidende) punt velen terughoudt uwe 
medestanders te zijn’.46 

Uitvoeriger over deze materie is hij in zijn recensie van de Nederlandse Woorde-
lijst, die in 1903 verscheen onder auspiciën van de vereenvoudigersvereniging.47 
Prick constateert met genoegen dat men in zeer vele gevallen weer heeft afge-
zien van de eerder gepropageerde radicale herspelling van bastaardwoorden: we 
vinden dus gewoon eau de cologne, mammouth, pistache, en dergelijke. Sommige 
bastaardwoorden zijn wel in een modern jasje gestoken, en Prick vestigt daarbij 
de aandacht op inconsequenties als koepee naast coupeur, éclat naast éklatant. Ook 
juicht hij toe dat er weer individu wordt geschreven in plaats van indieviedu, etc. 
Een steekhoudende opmerking maakt hij over de vereenvoudiging in open 
lettergrepen van de dubbele ee en oo tot de enkele e en o. Voor de leerling zou 
vereenvoudiging juist worden bereikt wanneer steeds een dubbele klinker mocht 
worden geschreven als er een lange klinker wordt gehoord: op deze wijze zou 
men handig woordparen kunnen onderscheiden als neegeren en negeeren.48  

Hij staat geheel achter het voorstel de verbindings-n alleen te schrijven wan-
neer die in de beschaafde spraak gehoord wordt. Hetzelfde geldt voor het gebruik 
van de buigings-n. Ook op dat punt dient men zich uitsluitend te richten naar 

                                                             
46 Kollewijns voorstellen betreffende vereenvoudiging van de spelling waren vervat in negen 
punten. Het punt waar Prick zich achter stelde was het laatste in de rij. Dit punt, in de 
debatten wel aangeduid als ‘Kollewijns negende’, betrof het weglaten van de buigings-n, die 
immers alleen maar op schrift bestond, en in de spreektaal niet werd gehoord. Deze voorge-
stelde wijziging – door de vereenvoudigers als het voornaamste programmapunt beschouwd 
– had ook grammaticale implicaties. Dit was een van de redenen om de vereniging niet te 
vereenzelvigen met ‘vereenvoudiging van de spelling’ (de oorspronkelijke naam), maar met 
‘vereenvoudiging van de schrijftaal’. 
47 Deze recensie, getiteld ‘Een nieuwe De Vries en te Winkel?’, is te vinden in het Surabaiasch-
Handelsblad (6 april 1904, tweede blad). Een exemplaar bevindt zich bij de correspondentie van 
Prick aan Hettema. Zoals de titelpagina van de Woordelijst vermeldt, was deze ‘volgens de be-
ginselen van de “Vereniging tot Vereenvoudiging van onze Schrijftaal” samengesteld door Dr. 
R.A. Kollewijn, Dr. F. Buitenrust Hettema en Dr. J.J. Salverda de Grave’. Prick viel als recen-
sent van dit werk in voor de Soerabajase leraar Dr. E. Bonebakker, die zei geen tijd te hebben. 
Als prominent lid van de Vereniging en schrijver van het in 1898 gepubliceerde vlugschrift 
over Kollewijns voorstellen: Waarom nog niet algemeen aangenomen? (Opwekking voor Indië), was 
Bonebakker de eerst aangewezene om de Woordelijst te bespreken. 
48 Dat hier destijds een verkeerde keuze is gemaakt is meer recent ook nog beweerd door De 
Boer (1995: 21-22). 
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het beschaafde spraakgebruik. Hij vindt dat ‘speciaal voor Indië ... van het 
hoogste belang’.49  

Zijn peroratie staat onmiskenbaar in het teken van de hervormersideologie. 
‘In plaats van nu dit Nederlandsch, dat iedereen lief is, tot het voorwerp van 
waarneming te maken en daaruit de regels te trekken langs wetenschappelijken 
weg, krijgt de Indische jeugd De Vries en te Winkel’s systeem, waar voor haar 
geen touw aan vast te knoopen is, omdat zij niets daarvan voelt in eigen ik. Zoo 
gaat de school al dadelijk tegen natuur en waarheid in en dringt de kinderen op, 
wat niet meer bestaat - als eerste poging tot ... verstandsontwikkeling!’ 

In deze passage herkent men het standpunt van de reformbeweging dat de 
taal leeft in het individu en dat een taalstelsel niet als een keurslijf van buitenaf 
aan de taalgebruiker moet worden opgedrongen. Dit had implicaties voor de 
didactiek zowel van de moedertaal als van de vreemde talen. Spellingvereenvou-
diging kon hierbij aansluiten. Hoewel Prick het niet nodig vond zelf in zijn 
geschreven taal te ‘kollewijnen’, fungeerde het ‘systeem van De Vries en Te 
Winkel’ in zijn uitspraken voor hem kennelijk als symbool voor stijf en kunst-
matig Nederlands.  

Pricks motief om zich bij de modernen te scharen had ook een praktische 
kant. Meermalen gaf hij in geschrifte blijk van zijn verontrusting over de ge-
brekkige kennis van het Nederlands in de Indische gemeenschap, waar de 
kinderen van jongsaf in handen werden gegeven van de baboe, en beter thuis 
raakten in het passar-Maleis dan in de taal van het moederland. Het leek hem 
dus wenselijk dat hen kunstmatigheden zouden worden bespaard die alleen op 
papier leefden maar niet in de natuurlijke taal zelf. 

Niettemin had hij zijn bedenkingen over de leus ‘Schrijf zoals ge spreekt’. 
Daarbij dreigde immers het volgende gevaar: ‘Onder deze leus wordt het onbe-
duidend subjectieve gewaarmerkt als het echt individueele ten troon verheven - 
met verwaarloozing van de kalme, klare weldadige objectiviteit, de klassieke 
oeconomie van het sobere en voldragen proza’.50 

Bij alle waardering die hij mag hebben gehad voor de inhoud van het tijd-
schrift, zag Prick Taal en Letteren toch in de eerste plaats als een welkom voertuig 
voor zijn wetenschappelijke artikelen. Voortdurend polst hij Hettema of deze 
misschien belangstelling heeft voor iets dat hij net af heeft, of waar hij nog mee 

                                                             
49 Prick stond in deze mening allerminst alleen. Het streven om de vereenvoudigde spelling, 
of althans afschaffing van de buigings-n, in het Indische schoolonderwijs aanvaard te krijgen 
werd breed gesteund. Zie hierover Groeneboer (1993: 130-133 en 276-288). 
50 Deze uitspraak is te vinden aan het eind van het artikel ‘Over het Maleisch en het Hol-
landsch en over de Hollandsche beweging in Indië’, De Indische Gids, 23, I, 1901, 400-414. 
Ter illustratie volgt: ‘Bij wijze van schertsende terechtwijzing is dan ook reeds het proza van 
Dr. Buitenrust Hettema door prof. van Hamel als “buitenrustig” of liever onrustig geken-
schetst’ (p. 414). 
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bezig is. Opvallend is het ongeduld waarmee hij soms informeert waarom iets 
dat hij heeft ingeleverd nog niet verschenen is. Deel van dit ongeduld is stellig 
een zekere ongerustheid of alles wel in orde komt, of zelfs wantrouwen of een 
toezegging wel wordt nagekomen.51 

Over de bereidheid van Buitenrust Hettema om zijn stukken op te nemen 
had Prick niet te klagen: naast de in vijf flinke porties gepubliceerde opmer-
kingen bij Stoetts spreekwoordenboek, nam Taal en Letteren nog zeven bijdragen 
van gevarieerde lengte op. De belangrijkste drie, twee over de benamingen van 
Indische kleurlingen en een derde over het Nederlands in woordenboeken voor 
de vreemde talen, komen verderop nog aan de orde. 

Minder tevreden was hij over de aandacht die het tijdschrift besteedde aan 
zijn elders verschenen publicaties. Kollewijn recenseerde in de 14e jaargang 
(1904, 271-276) weliswaar De Verindisching van ons Nederlandsch (1903), maar daar 
bleef het bij.52 Dat het belangrijke Neerlands Taal in ’t verre Oosten en de tweede 
druk van het Aanvullend Hulpwoordenboek, beide in 1906 verschenen, geen aan-
dacht kregen kan ermee te maken hebben dat ze ter redactie arriveerden, toen 
Taal en Letteren al in zijn terminale fase verkeerde. Buitenrust Hettema, een wei-
nig plooibare figuur, had door zijn doctrinaire houding betreffende het absolute 
primaat van de gesproken taal veel medewerkers en abonné‘s tegen zich in het 
harnas gejaagd. Het einde kwam, toen de medewerkers J. Koopmans en C.G.N. 
de Vooys na een paleisrevolutie in 1907 de Nieuwe Taalgids oprichtten.  

Hoewel Prick van Wely van juli 1906 tot en met april 1907 met verlof was in 
Europa, gingen deze perikelen kennelijk langs hem heen. Woonachtig in België, 
bereidde hij zich daar in de eerste plaats op zijn promotie voor. Ook kwam het 
tot zijn teleurstelling niet tot een persoonlijke ontmoeting met Buitenrust Het-
tema. Deze moet hem toch iets over de teloorgang van Taal en Letteren hebben 
geschreven, want in een schrijven van 2 december 1907 reageert Prick van Wely 
daarop. Enerzijds laat hij weten: ‘De Nieuwe Taalgids bevalt mij zeer goed, al zijn 
de grenzen wat enger getrokken’. Anderzijds toont hij ook enige sympathie met 

Hettema’s lot: ‘Waarom echter T&L daaraan opgeofferd moest worden, is mij 
een raadsel, en van het verraad heb ik natuurlijk niets kunnen merken’.  

                                                             
51 Dit laatste drijft hem soms tot wonderlijke manoeuvres. Zo vraagt hij Hettema of deze 
niet een stuk kan plaatsen over ‘Anglomanie en taal’, dat al door Dr. H. Blink is geaccep-
teerd voor zijn tijdschrift Vragen van den Dag, maar dat hij ‘maar niet in druk’ ziet (brief van 9 
december 1902). Hij stuurt meteen maar een machtiging mee voor Hettema om dit stuk 
terug te vorderen. (Het artikel verscheen in Blinks tijdschrift in de jaargang 1903, 227-236.) 
52 Beide hadden op zijn minst even vermeld moeten worden en hadden ook gerecenseerd 
kunnen worden. Kenmerkend is de volgende passage uit Pricks schrijven van 17 oktober 1906: 
‘Waarom wordt toch nooit in “T&L” even melding gemaakt van wat ik u toezend? [...] Ik heb 
U o.a. “Neerlandsch Taal” en een “Hulpwoordenboek” doen zenden. Terecht of niet?’ 
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In de laatste brief aan Buitenrust Hettema (d.d. 4 juni 1908) is de relatie nog 
steeds hartelijk. Naast de meningsuitwisseling over zaken waarover vakgenoten 
zich plegen te onderhouden, bedankt Prick van Wely hem speciaal voor zijn ‘be-
langstelling en gedeeltelijke (méér kon ik niet verwachten) adhesiebetuiging’ in 
de zich op dat moment afspelende plagiaataffaire met het duo Ten Bruggencate 
en Van der Wal. 

Hoeveel Prick van Wely ook aan Buitenrust Hettema te danken had gehad 
als aanspreekpunt, vraagbaak en adviseur in het verre Europa, met het verschei-
den van Taal en Letteren verdween ook de hoofdreden voor het contact. Een 
speciale relatie met de Nieuwe Taalgids kwam niet tot stand. 

 
 

4.5. Het Nederlands in het verre Oosten; de Indische woorden en de 
Hulpwoordenboeken  

 
Ook voor hij als vijfentwintigjarige naar Indië vertrok, was Prick al een nauw-
gezet waarnemer geweest van de taal waarmee hij opgroeide. Dit blijkt uit een 
in de KB bewaarde brief van 30 januari 1903, gericht aan Jan te Winkel. Daarin 
maakt hij, ‘als belangstellende in [zijn] eigen dialekt’ gedetailleerde opmerkingen 
over ie/ij-wisseling in het Maastrichts. Daarbij weerspreekt hij bepaalde details 
die Te Winkel voor dat dialect had vermeld in zijn overzichtsartikel ‘De Ger-
maansche lange i of Nederlandsche ij’.53 

Toen hij in 1892 in Indië voet aan wal zette, vond Prick een nieuw vrucht-
baar terrein voor taalobservaties. Als object van zijn taalkundige belangstelling 
koos hij niet de inheemse talen – daarvoor waren er beter opgeleide specialisten 
– maar het Nederlands waarmee hij in zijn nieuwe omgeving werd geconfron-
teerd. Twee aspecten daarvan trokken zijn aandacht. Allereerst de aanwezigheid 

53 Het artikel van Jan te Winkel (1847-1927)  was de weerslag van een in de 19de  eeuw 
opgezet dialectonderzoek dat moest leiden tot een atlas van taalkaarten, waarvan er uiteinde-
lijk slechts twee verschenen. Prick vond het genoemde artikel als bijlage bij het Tijdschrift van 
het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, XVIII (1901). Het beslaat de tweede 
helft (p. 125-180) van J. te Winkel, De Noordnederlandsche Tongvallen, Leiden: Brill (1901). De 
gegevens over Maastricht en omstreken zijn te vinden op p. 138-139. Ze waren ontleend aan 
twee artikelen van G.D. Franquinet. Over dit dialectonderzoek zie Te Winkels inleiding bij 
De Noordnederlandsche Tongvallen, en Noordegraaf (1979).  

Pricks blijvende interesse in het Maastrichts blijkt uit zijn correspondentie met Buitenrust 
Hettema. Hij vindt bijvoorbeeld Houbens dissertatie Het dialect van Maastricht (1905) ‘zeer 
onvolledig’, en vraagt Hettema of hij belangstelling heeft voor de recensie die hij bezig is te 
maken (briefkaart van 3 oktober 1905). Een jaar later (briefkaart van 6 september 1906) 
meldt hij Hettema echter dat hij zijn aantekeningen voorlopig ‘in petto’ houdt. J.H. Kern, de 
Groningse hoogleraar, heeft Prick namelijk geschreven dat ook van hem een studie van het 
Maastrichts te verwachten is. Een recensie of artikel van Prick over dit onderwerp heb ik 
niet gevonden. de
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in deze variant van het Nederlands van een veelheid aan Maleise termen en 
daarbij ook het gebruik van Nederlandse woorden met een speciaal Indisch 
referentiekader. Daarnaast kreeg hij als onderwijsman te maken met de slechte 
beheersing van de Nederlandse taal door de Indische schoolpopulatie van Ne-
derlandse of half-Nederlandse huize.  

Als Pricks eerste belangrijke publicatie op dit gebied verscheen in 1903 De 
Verindisching van ons Nederlandsch. Zoals de titelpagina vermeldde, was het de tekst 
van een ‘lezing gehouden op vrijdag 24 juli in de afdeling Batavia van het Alg. 
Ned. Verbond’. Veel van de inhoud was overigens al twee jaar eerder gepubli-
ceerd in een artikel in De Indische Gids.54 

Het Algemeen Nederlandsch Verbond was op zich een geschikt forum voor 
Pricks beschouwing. Opgericht in 1897 te Dordrecht tijdens het XXIVste Ne-
derlands Taal- en Letterkundig Congres, had het als een van zijn doelstellingen 
‘handhaving en verbreiding van de Nederlandsche taal’. Bindmiddel voor de 
afdelingen, die niet alleen in Nederland en België werden opgericht maar ook 
overzee, was het tijdschrift Neerlandia. De Groep Nederlands-Indië kreeg zijn 
bestaan in 1899, en had van 1905-1908 in Ons Volksbestaan een eigen orgaan.55  

In de openingswoorden van zijn lezing toont Prick waardering voor het stre-
ven van het A.N.V. de Nederlandse taal in ere te houden. Dit streven, zo meent 
hij, heeft in de ambtelijke taal al tot al enige verbetering geleid. Tegen de over-
heersing van het Frans is al het nodige gedaan, ‘maar tegen de Oosterlingen is 
de strijd pas begonnen en daarom is het zeker de moeite waard het terrein eens 
te verkennen, éér we aan het opruimen of veranderen gaan’ (p. 5). In zijn lezing 
brengt hij inderdaad allerlei details van dit terrein in kaart. Suggesties voor ‘op-
ruiming’ blijven daarbij echter achterwege. 

Zowel nu als later is elk puristisch drijven hem vreemd.56 Prick erkent dat 
Maleise woorden op geheel natuurlijke wijze gebruikt worden voor specifiek 
                                                             
54 In het voortdurend recycleren van zijn werk toonde Prick zich minstens zo bedreven als 
menige onder publicatiedruk levende huidige academicus. Het artikel in de Indische Gids 
(XXIII, I, 1901, 400-414) was getiteld ‘Over het Maleisch en het Hollandsch en over de 
Hollandsche beweging in Indië’. (Dit laatste sloeg op het A.N.V., dat enige kritische opmer-
kingen te verwerken kreeg.) Onder de nieuwe puntige titel kreeg De Verindisching van ons 
Nederlandsch, uitgegeven in Batavia bij G. Kolff & Co. en in Den Haag bij Joh. Ykema, de 
belangstelling waarop Prick had gehoopt. Waarderende recensies verschenen van de hand 
van R.A. Kollewijn in Taal en Letteren (14, 1904, 271-276) en van J.W. Muller in Museum (12, 
1905, kol. 172-174). Amusant is Mullers opmerking: ‘Dat zijn stijl hier en daar wat druk, 
barok en prikkelig is zal misschien ten deele aan het klimaat geweten mogen worden’. 
55 Ik ontleen deze bijzonderheden aan Groeneboer (1993). Zie over het A.N.V., en met 
name de Groep Nederlands-Indië, vooral p. 240-247. Met zijn tijdschrift Neerlandia bestaat 
het A.N.V. overigens nog steeds, thans met de doelstelling: ‘Het door Nederland en Vlaan-
deren gezamenlijk bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur, met inachtneming van de 
culturele eenheid in verscheidenheid’ (Groeneboer 1993: 241, noot 4). 
56 Zie over dit punt zijn artikel ‘Is Taalpurisme zoo gewettigd?’ (Ons Volksbestaan, 1907, kol. 



 
 PRICK VAN WELY: LEVENSLOOP EN WETENSCHAPPELIJKE ONTPLOOIING 141 

 

Indische zaken en begrippen. Ook wanneer Maleise termen worden gebruikt 
wanneer dat strikt genomen niet nodig zou zijn, ‘voor de lokale kleur’ om zo te 
zeggen, zoals barang voor bagage, dan mag hij daar wel ‘een vraagteeken achter 
plaatsen’ (p. 12), maar dat betekent niet dat hij deze neiging met zoveel woor-
den afkeurt.  

Hoe sterk en onontkoombaar de invloed van het Maleis is wordt wel in het 
bijzonder gedemonstreerd door het gebruik van Maleise woorden in, zoals 
Prick dat noemt, ‘de diepste diepte, in het innigste weefsel van ons taal-ik,57 n.l. 
als uiting der gemoedsaandoeningen’ (p. 18). Dit slaat op uitdrukkingen als adoeh 
en soedah. 

Naast de vele voorbeelden van de Maleise woorden en uitdrukkingen noemt 
hij ook de gevallen waarin Nederlandse woorden met een eigen Indische bete-
kenis worden gebruikt. Enkele voorbeelden daarvan zijn jongen (= bediende) en 
stroop (= siroop) (p. 23). 

Verder besteedt hij nog aandacht aan het Indische schoolslang (p. 18-20) en 
speciaal in Indië gebruikte woordverkortingen (p. 21-22). Gebrek aan contact 
met het verre Nederland zal er debet aan zijn dat Prick hier enkele uitdrukkin-
gen voor Indisch verslijt die dat in werkelijkheid niet zijn. Zoals Kollewijn in 
zijn recensie opmerkte, was de benaming dirk voor de schooldirecteur al min-
stens dertig jaar in Nederland bekend. Evenzeer gangbaar in het moederlandse 
schooljargon waren natuurlijk de woorden blokken en vossen.58 

Op nog glibberiger terrein begeeft Prick zich als hij de aantrekkingskracht 
van het Maleis rechtstreeks in verband brengt met het Maleise klankstelsel. Zo 
vindt hij het Maleise soré veel mooier dan het Nederlandse avond. ‘Wie eenig 
muzikaal gehoor heeft’, zo vervolgt hij, ‘voelt dadelijk het overtreffende van het 
Oostersche woord met [...] de van de r afglijdende demping van toon, als een 
                                                                                                                                               
283-285). Hij vindt dat het A.N.V. te ver gaat door te proberen alle ‘uitlanders’ uit te bannen. 
Hij wijst erop dat ‘leenwoorden ons in staat stellen op korte wijze speciale [betekenis]onder-
scheidingen te doen uitkomen’, dat zij dienst doen als stylistisch hulpmiddel om ‘de leelijke 
herhaling van één en hetzelfde woord te vermijden’ en dat het vreemde woord vaak ‘een 
eigenaardige gevoelswaarde heeft, die het goede inheemsche woord mist’. Aan de andere 
kant veroordeelt hij een ‘al te groote voorliefde vooral voor Engelsche of Fransche woor-
den, waarin men niets anders kan zien dan een parvenu-achtig snobisme’. 
57 Deze zinsnede toont opnieuw aan dat Prick kennis had van het gedachtengoed van Taal en 
Letteren, zoals ontwikkeld door bijvoorbeeld J.H. van den Bosch. Dat Prick zich door deze 
voorman liet inspireren blijkt uit zijn mededeling aan Buitenrust Hettema (briefkaart van 18 
oktober 1900) dat hij een recensie van Swaens Engelse literatuurgeschiedenis had geschre-
ven ‘in den geest van den Hr. Van den Bosch’. 
58 Het WNT geeft aan dat blokken in de schoolbetekenis al voorkwam bij Wolff en Deken 
(1784). Wat vossen betreft, geeft het WNT een oudste woordenboekvermelding uit 1882. Als 
oudste citaat fungeert de boven gereleveerde passage van Prick van Wely, zij het uit het later 
(1906) gepubliceerde Neerlands Taal uit ’t verre Oosten. Deze kan dus drie jaar eerder worden 
gedateerd. Het betreft dan wel een gebruiksgeval uit Indië, niet uit Nederland. 
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teedere versmelting van licht naar bruin, een Rembrandtiek klankeffect van aan-
doenlijke schoonheid tegenover het on-stemmige opengaan, als naar den lichten 
dag, van de eindsyllabe in het Europeesche woord’ (p.15). Dit staaltje van dwe-
perige klanksymboliek, en ook het meer algemene punt van de dwingende aan-
trekkingskracht van het Maleise klankstelsel, werd door de recensenten terecht 
bekritiseerd.59 

Van direct lexicografisch nut waren zijn opmerkingen over de behandeling 
van Maleise woorden en Indische begrippen in de Nederlandse woordenboeken. 
Een flinke lijst wordt gegeven (p. 24-26) van fouten en omissies in de Van Dale 
(vierde druk, 1898). Koenen (tweede druk, 1901) komt er naar verhouding beter 
af, ook al is daar ook wel eens iets mis. Prick vindt daar zelfs wat te veel van het 
goede, want sommige van de vele opgenomen Maleise woorden zijn in Indië 
zelf volgens hem totaal onbekend (p. 28).60   

De in deze lezing behandelde materie werd aanmerkelijk verdiept en uitgebreid 
in Pricks in 1906 verschenen Neerlands Taal in ’t verre Oosten, nader beschreven als 
‘eene bijdrage tot de kennis en de historie van het Hollandsch in Indië’.61  

Geheel nieuw in dit werk is het in het eerste hoofdstuk vervatte historisch 
overzicht van de positie van het Nederlands in Indië.62 Dit hoofdstuk begint 
met een citaat uit Het Afrikaansch van D.C. Hesseling,63 waarin deze het vermoe-
den had geuit van ‘het bestaan van een op overeenkomstige wijze verbasterd 

                                                             
59 Zowel R.A. Kollewijn (Taal en Letteren 14, 1904, 273) als J.W. Muller (Museum, 1905, kol. 
173) geloofden niet aan het overheersend belang van het Maleise klankstelsel dat Prick 
opvoerde als hoofdoorzaak van het overnemen van de Maleise woorden. Voor D.C. Hesse-
ling (De Beweging, 1906, 381) ten slotte blijft de superioriteit van soré boven avond verborgen. 
Hij houdt ‘dergelijke klanksymboliek [...] voor zeer subjektieve suggestie’. 
60 Vreemd genoeg blijken sommige ook nog voor te komen in de zesde druk (1907), waar-
voor Prick in opdracht van uitgeverij Wolters het bestand aan Indische woorden kritisch 
nazag. Pricks eerste oordeel lijkt dus wat overhaast te zijn geweest. 
61 Dit werk, in vergelijking met de eerdere lezing nu uitgegroeid van 39 tot 209 pagina’s, 
verscheen in 1906 te Semarang-Soerabaia bij C.G.T. van Dorp & Co. Het is van al Pricks 
publicaties, de latere Kramers’ woordenboeken niet meegerekend, veruit het talrijkst aanwe-
zig in de Nederlandse instituutsbibliotheken. Zie over bepaalde aspecten van dit boek ook nog 
de inleiding van Nicoline van der Sijs bij de door haar bezorgde heruitgave van P.J. Veths Uit 
Oost en West (2003, 20-24). 
62 Onder zijn titel ‘Het Nederlandsch in Indië en zijn Concurrenten’ was dit eerste hoofd-
stuk al een jaar eerder gepubliceerd in Vragen van den Dag, XX, 1905, 833-846. De nu afge-
drukte versie is nog licht bijgewerkt. 
63 Derk Christiaan Hesseling (1859-1941) doceerde vanaf 1893 Nieuwgrieks aan de Leidse 
Universiteit. Binnen dit vakgebied had hij studie gemaakt van de ontwikkeling van de mo-
derne Griekse volkstaal uit het klassieke Grieks. Deze interesse waaierde vervolgens uit naar 
de studie van het Afrikaans en andere varianten van het Nederlands in den vreemde, waar 
hij vergelijkbare ontwikkelingsgangen vermoedde. Zie over deze en andere activiteiten van 
Hesseling het levensbericht door J.J. Salverda de Grave in Jaarboek van de Maatschappij der Ne-
derlandsche Letterkunde. 1945-1946 (Leiden, 1947, 81-87). 
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Hollandsch in Oost-Indië’. Prick stelde daar de volgende visie tegenover: ‘Een 
bastaard-Nederlandsch heeft zich in de 17de eeuw bij gebrek aan gelegenheid in 
Indië niet kunnen ontwikkelen’ (p. 3).  

Gebruik makend van vele bronnen, waarbij hij sterk leunde op een studie 
van Hugo Schuchardt,64 voerde Prick voor zijn stelling overtuigende bewijzen 
aan. Hij maakte duidelijk dat het Nederlands in de eerste eeuwen van de kolo-
niale overheersing nooit was aangeslagen. De algemene voertaal was eerst het 
Portugees geweest, waarna vanaf het laatste kwart van de 18de eeuw het Maleis 
de boventoon ging voeren (p. 15). Ook nu nog (d.w.z. circa 1900) was de posi-
tie van het Nederlands marginaal. Recente onderzoeksgegevens wezen uit dat 
‘bij het ter school komen van de Indische kinderen 41,5 percent geen (zegge: 
geen stom woord), 29,3 percent een weinig en maar 29,2 percent voldoende 
Nederlands verstaan!’ (p. 21).  

Ook Schuchardt had al geconstateerd: ‘auch für die Kinder Europäischer 
Eltern ist (ja) in Batavia das Malaische die Muttersprache’ (p. 24). Prick knoopt 
daar de volgende sombere, toch wel wat al te generaliserende, conclusie aan vast: 
‘Waar eenmaal het Maleisch de grondtaal is geweest, laat daar alle hoop varen, 
dat het Nederlandsch ooit tot zijn recht zal komen’. 

Het tweede hoofdstuk ‘De taal der Indo-Europeanen’ (p. 25-61) geeft ver-
volgens, soms met overlange citaten, een groot aantal voorbeelden van krom 
Nederlands. Dit betekent een sterke uitbreiding ten opzichte van wat daarover 
in de eerdere lezing werd vermeld. Een welkome toevoeging is de passage (p. 
25-30) over de klanksubstituties die optreden in het gesproken Nederlands van 
hen die het Maleis als moedertaal hebben. 

Wie met het passar-Maleis wordt grootgebracht krijgt volgens Prick onvol-
doende kans allerlei taalvermogens te ontwikkelen. Hij legt dit omstandig uit in 
de volgende passage: 

  
Wat leren de meeste kinderen nog steeds als grondtaal voor ons flecteerend Neder-
landsch? Het in alle opzichten ‘gemeene’ Maleisch, een taal met één vorm voor 
enkel- en meervoud; een taal zonder tijdsuitgangen, zonder wijzeaanduiding en 
zonder ‘personen’; een taal zonder lidwoord, zonder verbuiging en zonder gramma-
tische geslachtsonderscheiding; een taal zonder onpersoonlijke en met minder 
wederkeerige werkwoorden en minder voorzetsels; een taal met weinig inversies, 
met één enkel betrekkelijk voornaamwoord, met een woord-schikking die meer 
Fransch of Engelsch dan Hollandsch is, met nomina, die ook te gebruiken zijn om 
een verbaal begrip uit te drukken zonder de hulp van ons ‘hebben’ of ‘doen’ of ‘zijn’; 

                                                             
64 Deze was verschenen als Kreolische Studien IX: Ueber das Malaioportugiesische von Batavia und 
Tugu (Wien, 1891). [Sitzungsberichte der Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien; 
Philosophische Historische Klasse 122.] Prick betuigt zijn erkentelijkheid met de volgende 
passage: ‘Hoeveel ik daaraan te danken heb [...], zal een ieder duidelijk worden, die [dit] bij-
zonder interessante stuk [...] naast mijn opstel legt’ (p. 3). 
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een taal met een in onze taal onmogelijke plaatsing van het vragende substantief, 
adjectief of bijwoord aan het eind van den zin of van het beklemde bijv. naamwoord 
voorop; een taal waarin de copula regelmatig weg kan blijven en waarin het bijna niet 
mogelijk is verschil te maken tussen onderschikking en nevenschikking’ (p. 42-43). 
 

Het was duidelijk dat het leren beheersen van het aanzienlijk ingewikkelder 
Nederlandse taalsysteem veel leerlingen de nodige moeite moest kosten. Eigen 
waarneming had Prick tot de sombere conclusie gebracht dat deze pogingen 
zelden met volledig succes werden bekroond. Hij vond het dan ook een ern-
stige misstand dat ouders in Indië hun jonge kinderen uit gemakzucht door de 
Maleissprekende baboe lieten grootbrengen. In dit verband bracht hij ook nog 
de volgende volzin van Busken Huet te berde: ‘De gemakkelijke taalvormen van 
het Maleisch, schijnt het, dooden bij de geboorte een deel van het denkvermo-
gen’ (p. 24).65 

Of hij dit werkelijk in zijn uiterste consequentie geloofde is niet duidelijk. Hij 
toonde een juister inzicht door erop te wijzen dat, hoe hij dit ook betreurde, het 
mengtaaltje dat in veel Indo-Europese gezinnen werd gesproken een gevestigde 
status had. ‘Er is nu eenmaal – het kon niet anders – een Indisch Nederlands 
ontstaan’, zo merkte hij op, en dat floreerde ook onder de H.B.S.-jeugd. ‘Het is 
niet de slechte maar juist de goede en zuivere taal-spreker, die uitgelachen 
wordt, zelfs tot en met het vijfde studiejaar der H.B.S. toe’ (p. 56).  

In het schoolonderwijs leerden Chinezen en inlanders niet zelden beter 
Nederlands spreken en schrijven dan de Indo-Europeanen, zo merkte hij op. 
Maar die hoorden, als ze van school thuiskwamen, dan ook niet, zoals Prick het 
uitdrukt, ‘een reeds met vreemde smetten behept Nederlandsch’ (p. 54).66 

Toch moest de school zich volgens Prick daar niet bij neerleggen. Een goede 
beheersing van het Nederlands was nu eenmaal van eminent belang voor de la-
tere carrièreperspectieven van de leerlingen. Was het niet tijd, zo vroeg hij, ‘het 
Hollandsche leerprogram eens ter dege te herzien en aan te passen aan de 
behoeften van het Indische kind?’67 Er moest meer tijd vrij komen voor het 
                                                             
65 Dit zou in wezen moeten betekenen dat wie Maleis spreekt gedoemd is dom te blijven. Dit is 
in zekere zin het omgekeerde van het vroeger wel gehanteerde, maar nu gediscrediteerde, 
argument dat de studie van de klassieke talen het denkvermogen bevordert. Prick had deze 
uitlating gevonden in een passage (d.d. 24 oktober 1869) uit een lange brief van Busken Huet 
aan zijn zwager J.C. van Deventer. Huet heeft het hier in meer algemene zin over de intel-
lectueel en cultureel weinig stimulerende omgeving voor de Indische schooljeugd.  
66 Prick wijst er in dit verband ook nog op, dat het soms in de romanliteratuur opgevoerde 
beeld van enerzijds zuiver Nederlands sprekende inlanders en Chinezen, en anderzijds ge-
brekkig pratende Indo-Europeanen geenszins in strijd met de waarheid hoeft te zijn. Als voor-
beelden noemt hij de perfect Nederlands beheersende ‘regent van D.’ in Couperus’ De Stille 
Kracht (1900) en figuren uit beide kampen in Justus van Mauriks Indrukken van een Totok (1897). 
Wie meent dat Van Maurik uit was op ‘een goedkoop lachsucces’ (p. 55) heeft het mis. 
67 Zoals zoveel anderen wees Prick op de ongerijmdheid van de zeer gedetailleerde aandacht 



 
 PRICK VAN WELY: LEVENSLOOP EN WETENSCHAPPELIJKE ONTPLOOIING 145 

 

Nederlands. ‘In de eerste plaats’, zo vervolgde hij, ‘kan dat door het onderwijs 
hoofdzakelijk te beperken tot twee hoofdvakken: taal en rekenen, en in de 
tweede plaats door het Nederlandsch te vereenvoudigen en van den beginne in 
den natuurlijken vorm aan te kweeken, zonder de doode aanhangselen van het 
stelsel van De Vries en Te Winkel’ (p. 60).68 

Hoofdstuk 3: ‘Het Indisch Nederlandsch van nu’ (p. 62-117) geeft een na-
dere uitwerking van het kerngedeelte van De Verindisching van ons Nederlandsch. 
Hier vinden we dus opnieuw geïllustreerd, maar nu met meer materiaal, het 
gebruik van Maleise termen en Nederlandse woorden met specifieke Indische 
referentie. Ook de opmerkingen over de registratie daarvan in de Nederlandse 
woordenboeken zijn weer aanwezig (p. 90 en vv.). Nieuw is de aandacht voor 
de ontleningen uit het Engels, die worden toegeschreven aan de nabijheid van 
Brits-Indië. Volgens Prick zullen ze even moeilijk zijn te verbannen of te weren 
als de Oosterse woorden (p. 92-94).  

Opmerkingen over de etymologie van ter sprake gebrachte woorden komen 
veelvuldig voor. Er is nu echter ook een aparte passage (p. 85-90) over histori-
sche ontwikkelingen in de etymologische verklaring van Maleise woorden. Hij 
signaleert wetenschappelijke vooruitgang door bepaalde aan de fantasie ontspro-
ten verklaringen van bijvoorbeeld Bilderdijk naast de latere van Veth te leggen.69  

Nieuw is ook nog een passage (p. 112-117) over de verschillende benamin-
gen voor de Indo-Europeanen, zoals Indo, blauwe, liplap en dergelijke.70 Prick 
                                                                                                                                               
die in het leerprogramma werd besteed aan feiten en gebeurtenissen uit de vaderlandse aard-
rijkskunde en geschiedenis: ‘Wat toch hebben de arme stakkers hun hoofden te breken met 
de heldendaden van de Batavieren en de moord- en trouwpartijen der graven uit zooveel 
‘huizen’, de gemiddelde diepte der Zuiderzee of met het stroomgebied van de verlegde 
Pekel-A of zoiets?’ (p. 59). 

Ook zingen van het blad en tekenen (vaak slecht onderwezen) konden volgens Prick wel 
gemist worden. En dat gold a fortiori voor het Frans op de lagere school. Hoewel dit laatste 
onderwerp hier niet weer ter sprake kwam, had Prick zich daar eerder een uitgesproken 
tegenstander van verklaard in De Verindisching van het Nederlandsch (p. 35). Zie hierover ook 
‘Noch Fransch noch Engelsch’, in Ons Volksbestaan, 4, 1908, 22-23.  
68 We herinneren eraan dat voor Prick ‘het stelsel van De Vries en Te Winkel’ de belicha-
ming was van de overbodige buigings-n en stijf en onnatuurlijk Nederlands in het algemeen. 
69 Prick volgt daarbij de uiteenzettingen in De Jagers Taalkundig Magazijn, I (1835) en II 
(1837) en diens Magazijn van Nederlandsche Taalkunde (1847). Voor de latere stand van zaken 
gebruikt hij P.J. Veths Uit Oost en West (Arnhem, 1889), een verzameling van ruim 200 
stukjes met etymologische woordverklaringen, eerder gepubliceerd in de Arnhemsche Courant. 
Zie in dit verband nog de door Nicoline van der Sijs bezorgde heruitgave (2003) van Veths 
Uit Oost en West, nu tezamen met de aanvullingen over dit onderwerp van H. Kern en F.P.H. 
Prick van Wely. (Amsterdam/Antwerpen: L.J. Veen.) 
70 Een uitgebreidere verhandeling over dit onderwerp was onder de titel ‘De Indische kleur-
lingen en hun benamingen’ verschenen in Taal en Letteren, 15, 1905, 515-522. In jaargang 16, 
1906, 44-45, volgt nog een aparte beschouwing over liplap, een term waarvan de etymologie 
onzeker blijft. 
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schenkt daarin aandacht zowel aan de etymologie als aan de gebruiksstatus van 
de gebezigde termen. Terwijl Pricks eerdere lezing (1903) slechts een enkele 
alinea bevatte over ‘les mots qui passent’ (p. 26), krijgt dit onderwerp nu alle 
ruimte in hoofdstuk 4: ‘Het Indisch Nederlandsch van vroeger’ (p. 118-175).  

In aansluiting op wat onmiddellijk voorafging begint dit hoofdstuk met een 
passage over ‘historische benamingen voor den kleurling’ (p. 118-123), zoals 
mestiezen, poestiezen en toepassen. Andere inmiddels verdwenen woorden worden 
besproken aan de hand van citaten uit een veelheid van bronnen. 

 Op zijn speurtocht gaat Prick ver terug. Zo citeert hij flinke brokken uit de 
Bataviasche Koloniale Courant, die begon te verschijnen in 1810. Opvallend daarin 
zijn onder andere de ambtelijke stukken met hun hoog gehalte aan Franse ter-
men. De oudste stukken die hij gebruikt zijn de Daghregisters van het Kasteel van 
Batavia. Hieruit citeert hij onder andere lijsten uit 1673 van uitgevoerde en in-
gevoerde goederen. Niet alle termen kunnen nu nog met zekerheid worden 
geduid. Uitkomst wordt soms geboden door de ‘talrijke aanrakingspunten van 
het Compagnie’s Nederlandsch [...] met het Anglo-Indisch’ (p. 171).71 

Het vijfde en laatste hoofdstuk (p. 176-209) behandelt ‘De Invloed van het 
Nederlandsch op de talen van de Archipel’, eveneens een onderwerp dat buiten 
de inhoud van de oorspronkelijke lezing viel. Nederlandse woorden die worden 
overgenomen in het Maleis worden aangepast aan het klankstelsel van die taal, 
en ondergaan daardoor vaak een opmerkelijke gedaanteverwisseling. Zo ver-
schijnt karbonade als karmenatji en overste als obroes.  

De woorden die in het Maleis opgeld doen benoemen vooral bepaalde facet-
ten van het Nederlandse leven die naar de Indische samenleving zijn overge-
plant. De door Prick gegeven voorbeelden (p. 178-181) betreffen onder andere 
de inrichting van het huis, de Nederlandse keuken en het tafelgerei, de buiten-
landse dranken, de bestuursinrichting en het militaire leven. Ook in het Javaans 
blijken talrijke Nederlandse woorden al burgerrecht te hebben verkregen.  

Dit eerste gedeelte van hoofdstuk 5 werd interessant genoeg bevonden voor 
overname in het tijdschrift Vragen van den Dag.72 Het hoofdstuk wordt afgesloten 
met enkele aanvullende woordenlijsten overgenomen uit andere bron. Aller-
eerst volgt een lijst van Nederlandse woorden die in het Soendanees worden 
gebruikt. Daarna vinden we nog twee lijsten van Nederlandse woorden in het 

                                                             
71 Prick verwijst hierbij veelvuldig naar het door hem bewonderde ‘rijk gedocumenteerde’ 
Hobson-Jobson van Henry Yule en A.C. Burnell (1886), in de ondertitel beschreven als ‘A 
glossary of colloquial Anglo-Indian words and phrases, and of kindred terms, etymological, 
historical, geographical and discursive’. Een tweede editie, herzien door William Crooke, 
verscheen in 1903. Van dit waardevolle werk is in 1994 een herdruk uitgebracht door uitge-
verij Linguasia, Sittingbourne, Kent, UK. 
72 Zie Vragen van den Dag, XXI, 1906, 488-492. Iets eerder was van Neerlandsch Taal in ’t verre 
Oosten al een korte aankondiging met inhoudsbeschrijving opgenomen (ibid.: 400). 
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Maleis van Ambon en de Molukken in het algemeen, door Prick bijeengezocht 
uit reeds eerder verschenen algemene beschrijvingen.73 

Hoewel Pricks aanpak en uitwerking van het onderwerp hier en daar mis-
schien wat overmatig anekdotisch is, en ook zijn wijze van bronvermelding te 
wensen overlaat,74 moeten we hem toch de eer geven dat hij met Neerlands Taal 
in ’t verre Oosten het Nederlands in Indië vanuit een veelheid van perspectieven 
goed in kaart had gebracht. IJver en speurzin hadden geleid tot een grondige en 
veelomvattende kennis en presentatie van het onderwerp.  

De belangstelling voor de Indische woorden en begrippen werd ook in een 
meer strikt lexicografisch kader gevat. In 1903 verscheen te Batavia bij G. Kolff 
& Co, praktisch gelijktijdig met Pricks lezing De verindisching van ons Nederlands, 
een woordenlijst getiteld Indische woorden en hunne equivalenten in de moderne talen.75  

Met zijn omvang van 53 pagina’s was het nog maar een bescheiden begin. Zo-
als Zandvoort al opmerkte, was ‘nonum prematur in annum’ niet Pricks lijfspreuk: 
‘hij publiceert zijn voorlopige resultaten, om dan door voortdurende zelfkritiek en 
verdere studie zijn arbeid op hoger peil te brengen’.76 Aldus verscheen onder de 
                                                             
73 Prick vermeldt dat de lijst van Nederlandse woorden in het Soendaas hem was verstrekt 
door de tolk en translateur voor het Soendaas, Raden Soema di Pradja. De eerste Moluk-
kenlijst bevatte naar Pricks zeggen de ‘Hollandsche bestanddeelen’ uit G.W.W.C. van Hoë-
vell, Vocabularium van vreemde woorden voorkomende in het Ambonsch Maleisch (Dordrecht: Blussé 
en Van Braam, 1876), een taalvariant die volgens de toelichting ook op de naburige eilanden 
werd gesproken. De tweede, aanvullende, lijst was gelicht uit F.S.A. de Clercq, Het Maleisch 
der Molukken (Batavia: W. Bruining, 1876). 
74 Pricks opsommingen, hoe nuttig ook, staan soms te veel op zich zelf en worden dan niet 
voldoende geïntegreerd in het grotere geheel. Dit geldt met name voor bepaalde paginalange 
citaten die als onverteerde brokken in de hoofdstukken opduiken. Zo vinden we een tien 
pagina’s lange brief (p. 82-91) van Busken Huet, met een anecdotisch verhaal dat het 
gebruik van verschillende Maleise woorden moet illustreren, maar dat ook in sterk verkorte 
vorm dienst had kunnen doen. Een tweede onverteerd brok bestaat uit ruim drie pagina’s 
(p. 86-89) met etymologische opmerkingen van de hand van A.C. Oudemans, overgenomen 
uit het Magazijn van Nederlandse Taalkunde (1847), waarvan Prick de lezer in het ongewisse laat 
in hoeverre hij het daarmee eens is, en die ook enigszins kryptische verwijzingen bevatten die 
niet door Prick worden verklaard. Slechte organisatie van deel en geheel leidt er ook toe dat 
niet altijd meteen duidelijk is waar precies een citaat begint en vooral waar het eindigt. 

De bronvermelding is voor moderne begrippen vaak al te summier. Titels worden vaak 
verkort weergegeven, en niet zelden ontbreekt een jaartal, of een paginanummer. (D.C. Hes-
seling wees terecht op dit soort tekortkomingen in zijn recensie in De Beweging, 1906, 380, 
noot 1.) Wie zich met Pricks werk bezig houdt, ziet zich voortdurend voor de taak gesteld 
dit soort ontbrekende gegevens op te sporen. 
75 De lezing vond plaats op 27 juli 1903, het voorwoord van de woordenlijst is gedateerd 6 
juni 1903. 
76 Zandvoort (1927: 105). Dat Prick Horatius’ waarschuwing tegen overhaast publiceren 
kende, blijkt uit de volgende terloopse opmerking: ‘Beschikt de lexicograaf [...] niet over een 
zee van tijd, zoodat hij rustig tot het negende jaar kan wachten alvorens een letter te laten 
drukken, [...] dan is hij verloren eer hij het weet’ (Lexicographische Varia bij Herckenraths Woor-
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algemene titel Aanvullend Hulpwoordenboek in 1906 nog een ‘tweede en zeer ver-
meerderde uitgave’ (iii + 158p.). Als meest uitgebreide versie zag in 1910, onder 
vergelijkbare titel,77 nog de ‘derde, omgewerkte uitgave’ (xv + 351 p.) het licht. 
Geheel nieuw daarin was het door Henri Kern78 nageziene etymologisch aan-
hangsel, dat de laatste 50 pagina’s besloeg. Met al zijn aanvullingen en verbeterin-
gen was deze druk overigens nog geenszins compleet. In zijn ‘Voorrede’ (p. ii) 
noemt Prick nog een heel rijtje woorden die hij ook nog ‘onder dak’ zou willen 
brengen, maar daar is het niet meer van gekomen.  

De aangroei van het woordenboek was van tweeërlei aard. Enerzijds werden 
steeds meer trefwoorden opgenomen, maar ook de woordartikelen zelf onder-
gingen de nodige uitbreiding. Dit vooral omdat Prick de equivalenten voor de 
vreemde talen vollediger ging documenteren met bewijsplaatsen en gebruiks-
citaten die hij op het spoor was gekomen. Een steekproef bij de letter G laat 
zien dat in de drie opeenvolgende drukken het aantal trefwoorden vermeer-
derde van 33 via 112 (waarvan 20 verwijslemma’s) tot uiteindelijk 162 (waarvan 
28 verwijslemma’s).  

                                                                                                                                               
denboek, Batavia, 1913, 27). Het risico van onvolledigheid en fouten maken weerhield hem er 
echter niet van met zijn eigen voorlopige resultaten voor de dag te komen. Publicatie daar-
van kon zelfs heilzaam zijn, want, zo had hij ervaren: ‘Het middel om door een vraagteeken 
anderer voorlichting uit te lokken, is niet ondoeltreffend gebleken, en daarom heb ik nu 
wéér den moed om niet alwetend te willen zijn’ (Hulpwoordenboek, tweede druk, 1906, ii). 
Daarbij blijft hij ook zelf onverdroten verder zoeken. Correcties, zoals aangedragen in een 
ongesigneerde, maar niettemin zeer deskundige recensie in Ons Volksbestaan (1906, no 6-8, 
159-162) en in een beschouwing van de hand van D.J.A. Westerveld in Maandblad voor het 
Middelbaar Onderwijs in Nederlandsch Indië (1, 1906, 203-206) nam hij dankbaar over. Niet te 
spreken was Prick over Westervelds slotzin: ‘Zooals het [boek] thans voor ons ligt vind ik 
het onbetrouwbaar’. Dit vanwege een beperkt aantal onjuist geachte Duitse equivalenten, 
het onderdeel waarover Westerveld zich competent achtte te oordelen. Over deze uitspraak 
werd in het Indische onderwijsblad nog enige tijd nageruzied (2de jaarg., 1907, 51-52 en 136; 
zelfde jaarg. 2e deel, 64-66). 
77 De volledige titels luiden als volgt:  
- Indische woorden en hunne equivalenten in de moderne talen. Batavia: G. Kolff & Co, 1903.  
- Koloniaal Nederlandsch-Engelsch, Fransch, Duitsch aanvullend hulpwoordenboek. Supplement op alle in 
Nederland verschenen lexica. Tweede verbeterde en zeer vermeerderde uitgave van Indische woorden en hunne 
equivalenten in de moderne talen. Batavia: G. Kolff & Co., 1906. 
- Viertalig aanvullend Hulpwoordenboek voor Groot-Nederland. Vermeerderd met door Prof. Dr. H. Kern 
herzien etymologisch aanhangsel. Weltevreden: N.V. Boekh. Visser & Co., 1910. 
78 H. Kern, voluit Johan Hendrik Caspar Kern (1833-1917) genoot als indoloog en taalkun-
dige internationale faam. In 1865 werd hij aan de Leidse universiteit de eerste Nederlandse 
hoogleraar Sanskriet. Het Biografisch Woordenboek van Nederland (Derde deel, ’s-Gravenhage, 
1989) noemt hem ‘een taalkundig genie, een fenomeen zoals slechts zelden voorkomt’. Dat 
hij bereid was zijn naam te verbinden aan het hulpwoordenboek hield een erkenning in van 
Pricks verdiensten, die hem veel genoegdoening moet hebben verschaft. 
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Het woordenboek bleek ook een aantal woorden te bevatten die men in 
eerste instantie daarin niet zou verwachten. Geheel vanzelfsprekend was de 
aanwezigheid van de vele Maleise termen. Ook was er alle aanleiding Neder-
landstalige begrippen te behandelen met een typisch Oost-Indische context, 
zoals gouverneur-generaal, en gouvernementscultures. Opname van het gele gevaar, was 
misschien ook nog te billijken, hoewel die uitdrukking in Europa minstens zo 
bekend zal zijn geweest als in de tropen.  

Geheel buiten een specifiek Oost-Indisch kader vielen echter algemenere be-
grippen als exporteren en goudkoorts, in de latere drukken nog sterk vermeerderd 
met woorden als gedecolleteerd, geparenteerd, geroutineerd, goedgezind en zelfs gramo-
phoonplaat. Hun ietwat onverwachte aanwezigheid79 was duidelijk ontsproten 
aan Pricks lexicografische zendingsdrang. Deze was ook kenbaar in de veran-
derde titel. Niet langer werd specifiek gerefereerd aan ‘Indische Woorden’; 
Pricks opus werd nu in meer algemene zin bestempeld als ‘Aanvullend Hulp-
woordenboek’. Het aantal niet-Indische woorden daarin bleef niettemin beperkt.  

Als grondslag voor de wenselijke aanvullingen had Prick in eerste instantie, 
aldus de Voorrede van de eerste druk (1903), K. ten Bruggencates woorden-
boek Nederlands-Engels genomen, ‘het beste wat we hebben’. Voor de volgen-
de druk speurde hij ook nog andere woordenboeken op hun tekortkomingen 
na.80 Met de laatste druk van zijn Aanvullend Hulpwoordenboek (1910) voorzag hij 
ten slotte in alle lacunes en gebreken die hij al eerder had gesignaleerd in het 
artikel ‘Indië en de Nederlandsche lexicographie’, oorspronkelijk verschenen in 
1904, maar nu nogmaals afgedrukt als ‘Inleiding’ (v-xv) tot de finale versie van 
het woordenboek.81   

Opgemerkt moet worden dat het hulpwoordenboek zodanig was opgezet dat 
voor elk trefwoord slechts de equivalenten in de drie moderne talen werden 
                                                             
79 Op deze eigenaardigheid werd reeds gewezen in de recensie van Indische woorden en hunne equi-
valenten in de moderne talen door de indoloog H.H. Juynboll in Museum, 11, 1904, kol. 337-338. 
80 Naast Ten Bruggencate noemt hij (Woord Vooraf, p. i) Valkhoff [1904] voor het Frans, 
Susan-Poser [1899] voor het Duits (bij uitgeverij J.B. Wolters waren de woordenboeken 
Frans van Herckenrath en Duits van Van Gelderen nog net niet verschenen) en ook nog 
Van Dale [1898], Kramers-Bonte [1884], Sicherer-Akveld [1886] en zelfs de Encyclopaedie van 
N.I. [1894/1905]. Zie noot 84 voor de verklaring van het ontbreken van Koenen in dit rijtje. 
81 Dit onderwerp werd door Prick voortdurend gerecycled. Het artikel verscheen voor het 
eerst in het Weekblad voor Indië, jaargang 1, no 19, 4 september 1904, 245-246, en no 20, 11 
september 1904, 258-262. Stukjes daaruit waren al eerder te vinden in de A.N.V.-lezing van 
24 juli 1903 (De verindisching van ons Nederlands, 24-28). Bepaalde opsommingen maakten 
vervolgens ook weer deel uit van Neerlands taal in ’t verre Oosten (1906, 98-100). Licht aan-
gepast, deed de tekst van het artikel uit 1904 opnieuw dienst voor Pricks in 1906 te Brussel 
gehouden congreslezing. (Zie Handelingen van het XXIXe Nederlands Taal- en Letterkundig Con-
gres, Tweede Deel, Brussel, 1908, 145-154); de tekst wordt daar helaas ontsierd door een 
aantal hinderlijke drukfouten.) De tekst die ten slotte dienst deed als ‘Inleiding’ tot het Aan-
vullend Hulpwoordenboek (1910), is een licht bewerkte versie van de congreslezing. 
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gegeven. Het bevatte dus geen component Maleis-Nederlands.82 Dat neemt niet 
weg dat in de meeste gevallen de betekenis van onbekende Maleise woorden 
wel kon worden begrepen uit de gegeven vertalingen. 

Dat Maleise en andere Indische woorden in meerdere of mindere mate thuis-
hoorden in de vaderlandse lexica werd als vanzelfsprekend aangenomen. Hun 
aanwezigheid was om twee redenen gewenst. Woordenboeken die in Oost-Indië 
een gedeelte van hun debiet zochten, zouden een slecht figuur slaan als de daar 
gangbare begrippen slecht vertegenwoordigd of foutief beschreven zouden zijn. 
Aan de andere kant moest men in het vaderland de mogelijkheid hebben de 
betekenis van onbekende Indische termen in een woordenboek na te slaan.83 

Uitgevers en woordenboekmakers namen dan ook dankbaar nota van Pricks 
kritische opmerkingen. Koenens Verklarend Handwoordenboek was er in de beoor-
deling relatief gunstig afgekomen, maar uitgeverij J.B. Wolters nam niettemin 
Prick in de arm om voor de uit te brengen zesde druk (1907) het bestand aan 
Indische termen nog eens kritisch na te lopen.84 Prick verleende vervolgens ook 
zijn medewerking aan de vijfde druk (1914) van Van Dales Groot Woordenboek 
der Nederlandsche Taal.85 Dankbetuigingen zijn vanzelfsprekend ook te vinden in 
de voorwoorden van de belangrijkste vertaalwoordenboeken.86  

                                                             
82 Slechts bij hoge uitzondering wordt een Nederlandse omschrijving geleverd. Dat gebeurt 
in gevallen waar geen bruikbare vertaling beschikbaar was. Zo vinden we bij het trefwoord 
Gemas: ‘vert.: een aanval hebbend van de drift, waarin men iemand, waarvan men veel houdt, 
wel ‘op zou kunnen eten’.’ 
83 ‘Ieder rechtgeaard Nederlander behoort er ten minste een honderdvijftig ongeveer in zijn 
hoofd te hebben’ en moet bij het lezen van Indische literatuur daarnaast nog de nodige op 
kunnen zoeken, zo meent A.W. Stellwagen. In zijn recensie van de vierde druk van Koenen 
(School en Leven, 5, 1903, kol. 186-189) constateert hij ‘dat de naslaande lezer [daar] bijna altijd 
vinden zal, wat hij zoekt, met de verklaring erbij’.  
84 Dit blijkt uit de volgende mededeling aan het eind van Prick’s artikel ‘De Indische kleur-
lingen en hun benamingen’: ‘Ten slotte moge mij hier de gelegenheid worden geboden om 
een woord van hulde te brengen aan de firma Wolters te Groningen, die op onbekrompen 
wijze den Heer Koenen in staat gesteld heeft zich te verzekeren van de voorlichting van een 
Indischman op het gebied der Indische woorden, zoodat we over een paar jaar ten minste 
omtrent dit onderdeel der lexicographie ongeveer zullen zijn, waar wij wezen moeten’ (Taal 
en Letteren, XV, 1905, 522). Een mededeling van dezelfde strekking was al eerder verschenen 
in het Weekblad voor Indië van 11 september 1904, als onderdeel van het artikel ‘De Indische 
woorden en de Hollandsche Lexicographie’ (p. 259). Pricks persoonlijke bewerking van het 
Indisch woordbestand bleef een eenmalige operatie. In het voorwoord van de zesde druk 
(1907) meldt Koenen dat ‘de Heer Dr. F.P.H. Prick van Wely [...] heel wat arbeid ten koste 
[heeft] gelegd aan een generale revisie van Indische woorden’, en dat daarna de tweede druk 
van het Aanvullend Hulpwoordenboek een ‘gewaardeerde vraagbaak’ voor hem is geweest. 
85 In het Voorwoord van de vijfde druk betuigt de redacteur, P.J. van Malssen Jr., Prick zijn 
‘oprechten dank’ voor zijn medewerking bij de Indische woorden. 
86 Zie bijvoorbeeld K.R. Gallas in zijn Fransch Woordenboek (Sneek: J.F. van Druten, deel II, 
tweede druk, 1912). In de voorwoorden van Kramers’ woordenboeken (Gouda: G.B. van 
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Een interessante evaluatie van Pricks arbeid op dit terrein vinden we ten 
slotte in C.G.N. de Vooys’ recensie – vijf jaar na publicatie – van de laatste ver-
sie van het Aanvullend Hulpwoordenboek.87 Bij alle waardering die hij voor Pricks 
werkzaamheden uitspreekt, valt ook De Vooys over het ‘hybridies karakter’ van 
het woordenboek. Hij raadt Prick aan ‘het mes te zetten in zijn eigen werk en 
het praktiese gedeelte van het wetenschappelike te scheiden’. Samenstellers van 
tweetalige woordenboeken zullen dankbaar gebruik maken van zijn aanvullin-
gen, die echter na overname gedoemd zijn overbodig te worden. Van blijvende 
waarde daarentegen acht hij de wetenschappelijke studie van het Nederlands in 
Indië, en hij hoopt dat Prick zijn beste krachten zal bewaren voor de volmaking 
daarvan. 
 

Concentratie op het Indische Nederlands zou voor Prick echter een al te sterke 
beperking hebben betekend. Reeds enkele jaren voordat De Vooys’ late recensie 
van het Aanvullend Hulpwoordenboek het licht zag, was Prick in contact getreden 
met uitgeverij Van Goor. Nadat hij in 1914 met verlof naar Nederland was ge-
komen trad hij in dienst van deze uitgever, en kreeg zijn brede lexicografische 
kennis en belangstelling een veel passender bestemming. 

                                                                                                                                               
Goor) wordt Prick van Wely genoemd door J.H. van der Voort in het Engelsch Woordenboek 
(zevende druk, 1911) en door H.W.J. Kroes in het Duitsch Woordenboek (zevende druk, 1915). 
In het fonds van Wolters blijkt de reactie op Pricks werk sterk bepaald door persoonlijke 
gevoeligheden. I. van Gelderen (Duitsch Woordenboek, deel DN, tweede druk, 1910) toont 
zich zeer dankbaar voor de hulp hem geboden door het ‘merkwaardig Hulpwoordenboek’ 
en is ook vol lof over andere diensten die Prick hem heeft bewezen. Dat Pricks relatie met 
C.R.C. Herckenrath het breekpunt naderde is af te lezen uit diens schampere opmerkingen 
over het Aanvullend Hulpwoordenboek (2e druk, 1906) in het voorwerk van zijn Fransch Woor-
denboek (tweede druk, 1912, deel FN, Inleiding, iv). In de voorwoorden van het Engelsch 
Woordenboek ten slotte ontbreekt elke vermelding van Pricks werk. De onderlinge verhou-
dingen tussen Prick en de auteurs van dat woordenboek, K. ten Bruggencate en L. van der 
Wal, waren sinds de plagiaataffaire van 1907 onherstelbaar bedorven. 
87 Zie Nieuwe Taalgids, IX, 1915, 105-107. Zoals we zagen werd de sterk uitgebreide tweede 
druk (1906) niet meer gerecenseerd in het zieltogende Taal en Letteren. Met zijn recensie van 
de derde druk (1910) loste De Vooys nu in zekere zin een ereschuld in. 





 
  

 

 

 
 
5. F.P.H. Prick van Wely (1867-1926): een gedreven woordenaar (II)  
 

 Prick als hoeder van de tweetalige lexicografie* 
 
 
5.1. Inleiding 
 
Dit hoofdstuk is geheel gewijd aan Pricks lexicografische activiteiten, die zich 
hier nog bepalen tot diepgaande en soms fundamentele kritiek op bestaande 
woordenboeken. Onvermoeibaar zocht hij naar betekenis- en vertaalequivalen-
ten tussen het Nederlands en de drie moderne schooltalen. Zijn omvangrijke 
Duitse aantekeningen stelde hij belangeloos ter beschikking aan I. Van Gel-
deren, de auteur van het Duitsch Woordenboek uit het fonds van Wolters, en aan 
J.H. Scholte, de bewerker van Kramers’ Duitsch Woordenboek in het fonds van Van 
Goor.  

Het materiaal voor het Engels en het Frans bracht hij in de openbaarheid. 
Hij verwerkte dat in eerste instantie in kritische beschouwingen bij de woorden-
boeken van K. ten Bruggencate en van C.R.C. Herckenrath, beide uitgegeven 
bij J.B. Wolters. Deze materie wordt hieronder uitgebreid besproken. Door 
beide auteurs werd Pricks kritiek, ook door de manier waarop die soms werd 
gebracht,1 niet steeds in dank aanvaard, wat leidde tot verstoring van de per-
soonlijke verhoudingen. 

Ten Bruggencate en zijn kompaan Van der Wal lieten zich van een bedroe-
vende zijde zien, toen zij, zonder dat te vermelden, ruim gebruik maakten van 
Pricks aantekeningen gepubliceerd onder de titel Addenda en Corrigenda. Hoewel 
Van der Wal, de bewerker van de nieuwe druk, dat hardnekkig bleef ontkennen, 
was er, zoals ik hier aantoon, schaamteloos plagiaat gepleegd. 

De principes die Prick dacht te moeten volgen bij het samenstellen van een 
tweetalig woordenboek werden in hun meest volledige samenhang uiteengezet 
in zijn Lexicografische Varia bij het woordenboek van Herckenrath. Deze komen 
in paragraaf 5.3.3.1 aan de orde. 

Hij kon ze pas gaan toepassen toen hij zelf de regie kreeg over een aantal 
woordenboeken uit het fonds van Van Goor. Die werkzaamheden vormen 
het onderwerp van Hoofdstuk 6, het afsluitende deel van de Prick van Wely-
serie.  

                                                             
* Wederom heb ik geprofiteerd van Jaap Engelsmans assistentie bij het opsporen van de vele 
hier geciteerde tijdschriftartikelen in de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. 
1 Vgl. hier ‘Prick van Wely (I)’, deze uitgave, 4.4.2. 
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5.2. Het commentaar bij het Engel s ch Woordenboek van Ten Bruggencate; 
moeilijke persoonlijke verhoudingen en een plagiaataffaire2  
 

5.2.1. De inhoudelijke kritiek op het Engelsch Woordenboek van K. ten Bruggencate 
 
Karel ten Bruggencate (1849-1922) was een verdienstelijk anglist en onderwijsman. 
Na kortere verbintenissen elders, werd hij in 1879 leraar Engels en Duits aan 
het Gymnasium te Leeuwarden, een baan die hij tot 1899 zou blijven vervullen. 
Vanaf 1893 was hij daar tevens schoolopziener. In 1899 werd hij benoemd tot 
inspecteur voor het Middelbaar Onderwijs voor de Zuider-Inspectie, die naast 
de drie zuidelijke provincies ook de rayons Utrecht, Gelderland, Overijssel en 
spoedig ook nog Drenthe omvatte. Uit dat ambt werd hij in 1916 op eigen ver-
zoek eervol ontslagen.   

Zijn activiteiten als anglist dateren in hoofdzaak uit zijn Leeuwardense jaren. 
In die periode betoonde hij zich een steunpilaar voor de periodiek Taalstudie 
(1879-1890),3 zoals de ondertitel aangeeft, een ‘Tweemaandelijks tijdschrift 
voor de studie der nieuwe talen’. Later zette hij met zijn Leeuwarder collega 
Luitje van der Wal (1860-1940) De Engelsche Taalgids (1896-1904) op, een 
wekelijks verschijnend tijdschrift met lessen en oefeningen voor de aktenstudie 
L.O. Voor dit laatste periodiek, dat met ijzeren regelmaat ook tijdens de va-
kanties doorliep, werden jaarlijks zo’n 500 pagina’s kopij aangeleverd. Als leraar 
verzorgde hij verschillende schooluitgaven, als opleider schreef hij studieboeken 
over de fonetiek en de grammatica van het Engels. De meest blijvende dienst 
aan de Nederlandse anglistiek bewees Ten Bruggencate met zijn Engelsch Woor-
denboek, het eerste in de bekende reeks tweetalige woordenboeken, opgezet 
door uitgeverij J.B. Wolters, welke ook zijn andere uitgaven verzorgde. Deel I 
(EN) verscheen in 1894, deel II (NE) volgde in 1896. Met zijn regelmatig her-
ziene drukken4 is ‘de Ten Bruggencate’ een begrip geworden waarin zijn naam 
nog steeds voortleeft. 

Zoals enkele in het tijdschrift Taalstudie gepubliceerde voorstudies al lieten 
zien, was het in belangrijke mate gebaseerd op eigen waarneming van taalge-
bruik. Hoewel elk woordenboek, dat van Ten Bruggencate inbegrepen, steunt op 

                                                             
2 Dit gedeelte van het artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd in De Woordenaar 5/2, okt. 
2001, 1-12, onder de titel ‘Een plagiaataffaire: Prick van Wely in het strijdperk tegen Ten 
Bruggencate en van der Wal’. 
3 De eerste jaargang verscheen in 1879 onder redactie van Taco H. de Beer (Duits), C. 
Stoffel (Engels) en J.F. Rode (Frans). Ten Bruggencate leverde een groot aantal bijdragen, 
waaronder vele van lexicografische aard, en nam, toen Stoffel om gezondheidsredenen 
terugtrad, in 1885 het redacteurschap Engels over. 
4 De meest recente drukken zijn op dit moment de in 2003 verschenen 22ste van het deel 
EN en de 21ste van het deel NE. 
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wat door voorgangers al is geregistreerd, was hier toch in zekere zin sprake van 
een nieuw begin. Voor het deel NE noemde Ten Bruggencate enkele bronnen. 
Voor de keuze van de ingangen had hij R.K. Kuipers’ Volledig Woordenboek der 
Nederlandsche Taal (1893) geraadpleegd. Voor de vertaalequivalenten zei hij baat 
te hebben gevonden bij H. Poutsma’s taalgids Do you speak English? (1893). 

Het nieuwe woordenboek werd met veel waardering ontvangen, maar was 
natuurlijk nog in verschillende opzichten voor verbetering vatbaar. Dat was ook 
het oordeel van de anglist P. Roorda, die zich in zijn positieve signalering voor-
lopig onthield van detailkritiek: ‘waarom zou ik den schrijver in deze aankondi-
ging op enkele onjuistheden wijzen, waar hij zooveel goeds heeft gegeven?’ Hij 
zou de auteur in het bezit stellen van zijn aantekeningen en wekte anderen op 
hetzelfde te doen: ‘mijns bedunkens is het onze plicht hem die te doen toeko-
men, als wij overigens zijn werk kunnen goedkeuren’.5 

Prick wilde hier gaarne zijn steentje bijdragen. Op instigatie van zijn mentor 
Bolland was hij al vroeg begonnen met het maken van notities bij Ten Bruggen-
cates woordenboek. Kennelijk stuurde hij ook een enkele keer privé aantekenin-
gen op,6 maar ter wille van zijn wetenschappelijke carrière gaf hij er de voorkeur 
aan ze te publiceren in vaktijdschriften. Zo vinden we een beschouwing over de 
tweede druk van het deel Engels-Nederlands (1898) in het Tijdschrift voor Onder-
wijs en Opvoeding, IV, 1902, 418-421.7 Het is een degelijk stuk, waarin enerzijds 
Ten Bruggencate de eer krijgt die hij verdient, en anderzijds op verschillende 
gebreken in zijn woordenboek wordt gewezen.  

Dat in de derde druk (1903) geen van Pricks opmerkingen zijn verwerkt kan 
te maken hebben met de ietwat ongelukkige verschijningsdatum van het artikel. 
Het voorwoord voor die druk is namelijk gedateerd op Oct. 1902, en dat kan 
betekenen dat Ten Bruggencate geen gelegenheid had Pricks kritiek te baat te 
nemen. Hoe dan ook, het stak Prick dat er voorlopig nog weinig ten goede 
veranderde. Ten Bruggencate besefte ook zelf dat hij met zijn drukke werk-
zaamheden onvoldoende aandacht aan het woordenboek kon besteden. Daarom 
werd, mede in overleg met de uitgever, omstreeks deze tijd naar iemand ge-
zocht die zijn werk tijdelijk kon overnemen. 
                                                             
5 Aldus in Museum, II, 1894, kol. 357-358. Later wordt ook het deel NE door Roorda lovend 
besproken in Museum, IV, 1896, kol. 86-87. Zie over P. Roorda (1855-1930) en H. Poutsma 
(1856-1937), Stuurman (1993: 69-73, resp. 75-81). 
6 Veel later releveert Prick tenminste dat Ten Bruggencate hem op 26 februari 1901 een 
brief schreef met ‘nogmaals mijn dank’. (Zie De Nieuwe School, 1913, 340.) 
7 Het tijdschrift, uitgegeven te Amsterdam door W. Versluys, had een veelkoppige redactie 
van voornamelijk schooldirecteuren. Vanaf de derde jaargang (1900-1901) staat Prick op de 
omslag vermeld als correspondent voor Nederlands Oost-Indië. In die hoedanigheid ver-
zorgde hij ook een ‘Oost-Indische kroniek’, die echter na vier afleveringen (twee elk in de 
derde en de vierde jaargang) ophield. Na de zevende jaargang (1904-1905) werd het tijd-
schrift voortgezet als Weekblad voor Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs. 
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Intussen kreeg ook deel twee van het woordenboek Pricks aandacht. Een ar-
tikel met de algemene titel ‘Het Nederlands in woordenboeken voor de vreemde 
talen’ (Taal en Letteren, XIV, 1904, 156-170) houdt zich, verrassenderwijs, name-
lijk bijna uitsluitend bezig met Ten Bruggencates deel Nederlands-Engels, 
waarvan de tweede druk (1899) ter beschikking stond.8 

Deze uitvoerige beschouwing, gedateerd October 1903, levert op een aantal 
punten fundamentele kritiek. De eerste opmerking betreft het niet aangeven 
van semantische onderverdelingen van het Nederlandse trefwoord, zodat we bij 
aas als gelijkwaardige vertalingen ace, food, carrion aantreffen. 

Na wat kleinere opmerkingen bekritiseert Prick vervolgens de veelvuldige 
aanwezigheid van verouderde of anderszins buitenissige trefwoorden. Hij vindt 
dat men van een kleiner woordenboek, zoals dat van Ten Bruggencate, mag 
eisen ‘dat het enkel of in de eerste plaats de levende taal vertegenwoordigt in 
gangbare of typische woorden en uitdrukkingen zonder dat men den ballast van 
doode taalperioden te doorworstelen heeft’. Wat moeten we met ‘ongerechtighe-
den als karitaat, kal, togen, morgenspraak, verheergewaden, vermast enz.?’ In een verdere 
opsomming worden deze nog vermeerderd met tientallen andere nutteloze woor-
den en weinig gebruikelijke samenstellingen en afleidingen.9 

Ook wordt terecht kritiek geleverd op de vele wonderlijke uitdrukkingen en 
zegswijzen die Ten Bruggencate voor het Nederlands meent te moeten opvoeren. 
Hier wordt ‘Hollandsch gefabriceerd’, omdat de schrijver nu eenmaal allerlei En-
gelse frasen ook in het Nederlands-Engelse deel ‘onder dak wil brengen’ (p. 161). 
Zo vinden we bijvoorbeeld bij het trefwoord genezing de uitdrukking ‘Bezorgdheid 
brengt geene genezing’, die de Engelse spreuk ‘care is no cure’ moet oproepen, en 
bij geheel de zinsnede ‘Zij was één groote, geheele glimlach,’ die het fraaie, maar 
weinig gewone ‘she was one vast, substantial smile’ moet opleveren. 

Evenmin heeft het zin Nederlandse omschrijvingen van alleen in Engeland 
bestaande instellingen en begrippen als trefwoord op te nemen. In Nederland 
hebben we geen kanselier van de schatkist (E. ‘chancellor of the exchequer’) of deken 
op het platteland (E. ‘rural dean’).10 Deze dingen horen niet als ingang in een 
woordenboek NE thuis. 
                                                             
8 Daarnaast wordt sporadisch verwezen naar de NE-gedeelten van Campagnes Schoolwoor-
denboek der Nederlandsche en Engelsche Talen (vermoedelijk de derde druk) en van Picards Pocket 
Dictionary of the English-Dutch and Dutch-English Languages (vermoedelijk de zevende druk, 
herzien door J.H. van der Voort). 
9 Hun aanwezigheid is te wijten aan een onvoldoende kritisch gebruik van het als bron 
genoemde Volledig Woordenboek der Nederlandsche Taal (1893) van R.K. Kuipers. 
10 Het wonderlijke Nederlands blijkt, zoals men misschien geneigd is te denken, niet af-
komstig uit vertalende omschrijvingen uit het deel EN. De twee Engelse uitdrukkingen 
komen daar in het geheel niet voor, hetzij onder care of cure, hetzij onder substantial of smile. 
En bij chancellor of the exchequer en rural dean vinden we in plaats van de kromme aanduidingen 
die in het deel NE als ingang fungeren, de veel betere omschrijvingen ‘minister van finan-
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Anderzijds ontbreken, of zijn althans slecht vertegenwoordigd, bepaalde cate-
gorieën woorden die wel een plaats verdienen. Prick noemt hier vreemde woor-
den als nouveauté en timbre (wel aanwezig als vertaalequivalenten in EN), en een 
flinke hoeveelheid andere zoals camaraderie, carte blanche en coterie. Ook woorden uit 
de Oost en persoonsnamen zouden ruimer vertegenwoordigd kunnen zijn. 

Na nog wat kleine ongerechtigheden van allerlei aard te hebben gesignaleerd, 
eindigt Prick met het aan de kaak stellen van een aantal slechte Nederlandse 
vertalingen in het deel EN. Samenvattend kan men zeggen dat Prick met dit stuk 
deugdelijk werk had geleverd.11 Zijn kritiek was ter zake en recht op de man af, 
en naar mijn mening niet onnodig grievend. Ook dit artikel verscheen op een 
ongunstig tijdstip, want Ten Bruggencate had, blijkens de datering van het voor-
woord, de kopij voor de derde druk NE al in November 1903 afgesloten. 

De omvangrijkste en meest gedegen kritiek verscheen ten slotte een jaar later 
in Addenda en Corrigenda. De omslag beschrijft dit werk als volgt: ‘I. Proeve van 
kritiek op het Engelsch-Nederlandsch woordenboek van K. ten Bruggencate 
(uitgave 1902) door F.P.H. Prick van Wely. Leeraar aan de H.B.S. te Batavia. 
Batavia, G. Kolff & Co, 1904.’12 Hier waren dus de aantekeningen die Prick 
door de jaren had verzameld en die hij nu in eigen beheer het licht deed zien. 
Hij was en bleef trots op deze proeve van bekwaamheid en bleef, vergeefs 
overigens, pogen er meer officiële erkenning voor te vinden door ze ook nog 
eens in Nederland uitgegeven te krijgen.  

De 250 pagina’s commentaar geven opnieuw blijk zowel van Pricks gedegen 
detailkennis van het Engels als van zijn goede lexicografische inzichten. In 
alfabetische volgorde geeft hij honderden suggesties voor verbetering op detail-
punten waar Ten Bruggencate de plank heeft misgeslagen, en voor aanvulling 
waar essentiële deelbetekenissen ontbreken. Vaak staaft hij zijn kritische op-
merkingen met citaatzinnen of met verwijzingen naar informatie verstrekt in 
binnen- en buitenlandse dictionaires. Nergens wordt een schampere toon aan-
geslagen: de gemaakte opmerkingen blijven volstrekt zakelijk van aard. 

                                                                                                                                               
ciën’ en ‘geestelijke, die een district onder zich heeft’. 
11 De zo hinderlijk door Prick achtervolgde Ten Bruggencate zag dit echter anders. Enkele 
jaren later verwees hij naar dit artikel als ‘een m.i. boosaardig bedoeld, ofschoon lichtelijk 
grappig stuk’ (De Amsterdammer, 24-11-1907, 12). Dit oordeel kan niet los worden gezien van 
de inmiddels zeer verslechterde relatie tussen beiden. 
12 Aanvankelijk werden bijgewerkte versies op de titelpagina slechts gekenschetst als ‘Nieu-
we, vermeerderde en verbeterde uitgave’, met daarbij een jaartal van verschijning. De ge-
noemde ‘uitgave 1902’ was in werkelijkheid een bijdruk van wat later is gaan gelden als de 
tweede druk van 1898. Vermoedelijk waren de Addenda en Corrigenda al praktisch voltooid in 
1903. Deze datum staat namelijk op de vrijwel gelijkluidende titelpagina, waarop de auteur 
nog met de oude naam F.P.H. Prick staat vermeld. De aanduiding ‘I.’ (= deel 1) op zowel 
omslag als titelpagina, doet blijken dat Prick voornemens was een gelijksoortige publicatie 
aan het Nederlands-Engels te wijden. Dit voornemen werd echter niet ten uitvoer gebracht. 
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In de ‘Inleiding’ (p. 3-10) worden de meer algemene principes van inrichting 
en presentatie onder de loep genomen. Hij stoort zich aan ‘het totale gemis van 
systeem in de rangschikking der stof’ (p. 5), wat het opzoeken tijdrovend maakt. 
Als voorbeeld noemt hij de warrige presentatie van omvangrijke clusters zoals die 
voorkomen bij hoofdwoorden als get en come. Ook bekritiseert hij weer Ten Brug-
gencates neiging om, in plaats van een bruikbare vertaling, een (vermoedelijk uit 
een Engelse omschrijving overgezette) Nederlandse parafrase te geven. Zo staat 
bij voorbeeld bij wedding-ring niet ‘trouwring’, maar ‘gladde gouden ring dien de 
bruigom bij de huwlijksvoltrekking aan den linker ringvinger der bruid steekt’. 
Hetzelfde vinden we bij Australia, omschreven als ‘het grootste der eilanden van 
Australasia’. ‘Wij noemen dat Australië’, luidt het droge commentaar van Prick.  

Terwijl de kritiek in het werk zelf zakelijk blijft, en ook de terecht minder 
vleiende opmerkingen in de Inleiding niet over de schreef gaan, slaat Prick in 
een ‘Naschrift’ (gedateerd september 1904) een andere toon aan. Zijn samen-
vattende, wat al te generaliserende, beoordeling valt zeer negatief uit. Hij ver-
woordt deze als volgt: 

 
Door het boven afgedrukte is de voorraad van mijn aanteekeningen nog lang niet 
uitgeput. Ik geloof echter dat het gegevene wel voldoende is, om de plaatsing van 
het motto uit De Gids13 boven mijn Inleiding te rechtvaardigen en om te bewijzen 
dat het hier ‘gevlooide’ werk niet kritisch is, noch volledig, noch übersichtlich, noch 
raak wat de equivalenten betreft, noch juist, zoowel wat de vertaling als wat het 
Nederlandsch aangaat. Natuurlijk zijn er ook mooie dingen en welgeslaagde verdiet-
schingen in te vinden en behoudt het boek zijn waarde èn als gids voor de uitspraak 
èn als materiaalverzameling, maar die voordeelen wegen niet op tegen de ontelbare 
tekortkomingen.  
 

Vervolgens meent hij dat drastisch optreden gerechtvaardigd is om bestendi-
ging van deze zeer onbevredigende toestand te doorbreken:  

 
Had het boek van den heer Ten Bruggencate enkel het gezag van iedere andere 
dictionnaire, dan was er geen reden geweest om met heftigheid tegen zijn publicatie 
te keer te gaan. Dat reeds zo groote gezag wordt echter in het onderhavige geval tot 
de derde macht gebracht door bijzondere omstandigheden en daarom moest ook 
met méér nadruk gewezen worden op de fouten. 

 
Naar wat die bijzondere omstandigheden zijn kunnen we slechts raden. 
Mogelijk doelt Prick erop dat de auteur inmiddels de gezagwekkende positie 
bekleedt van inspecteur voor het middelbaar onderwijs, een punt dat ook later 

                                                             
13 Dit motto luidde: ‘Een goed Engelsch-Nederduitsch woordenboek blijft nog altijd een 
desideratum (De Gids 1854 I, 713)’. Dit was de conclusie van een overigens weinig ter zake 
doende recensie van D. Bomhoffs Complete English-Dutch and Dutch-English Pocket-Dictionary 
(W.J. Thieme 1840) in De Gids van 1845 (niet 1854!). 
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nog eens wordt aangeroerd. Een dergelijke uitbarsting met plotselinge verande-
ring van toon is, zoals we al eerder zagen,14 kenmerkend voor onze lexicograaf. 
Het ‘met heftigheid te keer gaan’ is overigens een kwalificatie die meer past bij 
de toon van het naschrift dan bij het zakelijk commentaar geleverd in de Ad-
denda en Corrigenda. Ten slottte volgt nog een verrassende mededeling: 
 

Inmiddels heeft de firma Wolters mij opgedragen een nieuw Engelsch woorden-
boek te bewerken, en hierin zal ik onderbrengen wat er verder aan te vullen en te 
emendeeren valt. Met het oog op deze uitgave verzoek ik alle belangstellenden mij 
hun op- en aanmerkingen – ook hun wenschen – te doen toekomen.  

 
Deze mededeling bewijst dat Pricks verdiensten in Nederland niet onopgemerkt 
waren gebleven. De vererende opdracht zal hem ten deel zijn gevallen op grond 
van zijn boven al genoemde kritieken en waarschijnlijk ook vanwege de Addenda 
en Corrigenda, waarvan de teneur en ook gedeeltelijk de inhoud al voor de uitein-
delijke publicatiedatum van eind 1904 bij Wolters bekend kunnen zijn geweest.15 
Ook Ten Bruggencate moet de waarde van Pricks detailkritiek hebben ingezien. 
In een terugblik van enkele jaren later (Het Schoolblad, 12 november 1907, kol. 
1669-1670) releveert Prick dat ‘de Hr. K. ten Bruggencate in Juli 1904 van mee-
ning was dat de bewerker van deel I [= EN] vergunning zou moeten hebben 
om van de Addenda gebruik te maken, wat hij toen zelf aan de firma Wolters 
geschreven heeft’. Ook interessant is de in hetzelfde artikel gedane mededeling 
dat na de publicatie van Addenda en Corrigenda ‘de Hr. Ten Bruggencate zelf zijn 
uitgever in overweging gaf mij de herziening van deel II [= NE] op te dragen’.16  

Niets van dit alles kwam echter tot uitvoering. Toen Ten Bruggencate, die 
zelf besefte dat hij wegens zijn drukke werkzaamheden onvoldoende aandacht 
aan zijn woordenboek kon besteden, de redactie enige tijd uit handen gaf, werd 
niet Prick, maar de Leeuwarder leraar Van der Wal zijn tijdelijke opvolger. Even-
min verscheen bij Wolters het ‘nieuw Engelsch woordenboek’ dat Prick zou 
gaan vervaardigen. Als reden daarvoor noemt Zandvoort (1927: 104) dat Wol-
ters weigerde in te gaan op Pricks eis om ook zijn Addenda en Corrigenda en 
‘enkele andere werkjes van zijn hand’ te publiceren. Dat Wolters de Addenda en 
                                                             
14 Zie ‘Prick van Wely (I)’, deze uitgave, 4.4.2. 
15 Dat deze zouden gaan verschijnen was al verscheidene maanden van te voren bekend. Zie 
de opmerking van Van der Wal (Het Schoolblad, 3 mei 1904, kol. 573) over ‘de toegezegde 2 
deeltjes Addenda en Corrigenda’. Een paar maanden later (ibid., 28 juli 1904, kol. 1058) deelt 
Prick mee dat belangstellenden kosteloos toegezonden kunnen krijgen ‘de 160 pagina’s die 
nu afgedrukt zijn van Addenda en Corrigenda I’. 
16 In een later gepubliceerd artikel (De Nieuwe School, 9, 1913, 341) identificeert Prick dit 
schrijven nader als een hem toegezonden brief, dato juli 1904, van Ten Bruggencate aan de 
heer Ter Horst van uitgeverij Wolters. Daarin zei Ten Bruggencate, aldus Pricks citaat, zich 
erbij neer te leggen ‘zoo deel II met Poutsma’s goedvinden door mijn kritikus uit Indië werd 
bewerkt’. (De al eerder genoemde Poutsma had Ten Bruggencate bij de bewerking van de 
tweede en derde druk aan zich verplicht door hem zijn annotaties ter beschikking te stellen.) 
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Corrigenda niet apart wilde uitgeven was begrijpelijk. Commentaar op een be-
staand woordenboek, hoe degelijk en waardevol ook, heeft nu eenmaal geen zelf-
standige functie. 

Bij dit alles rijst de vraag wat voor soort woordenboek Wolters nu eigenlijk 
precies door Prick wilde laten samenstellen, en vooral ook hoe zich dat zou 
moeten verhouden tot het al bestaande werk van Ten Bruggencate. Wie Pricks 
boven geciteerde Naschrift bij de Addenda en Corrigenda leest, krijgt zo ongeveer 
het idee dat Wolters, het geklungel van Ten Bruggencate zat, Prick nu maar 
eens wat beters wilde laten leveren. Voor meer objectieve informatie kunnen 
we terecht bij Zandvoort (1927: 104),17 waar het te vervaardigen werk wordt 
aangeduid als een ‘Beknopt Engelsch-Nederlandsch Woordenboek’. Het zou 
dan, naar we moeten aannemen, een plaats hebben moeten krijgen naast Ten 
Bruggencates deel EN. Als ‘beknopte’ uitgave was het dan mogelijk de eerste 
publicatie geworden in de serie ‘Schoolwoordenboeken’, die Wolters nu pas een 
aantal jaren later ging opzetten.18 

Niet uitgesloten moet worden dat, naast de door Zandvoort vermelde zake-
lijke reden, ook bepaalde gevoeligheden een rol speelden bij het niet doorgaan 
van de voorgenomen werkzaamheden. Met zijn wildere uitlatingen, zoals die in 
het Naschrift van de Addenda en Corrigenda, joeg Prick nu eenmaal gemakkelijk 
mensen tegen zich in het harnas.  
 
5.2.2.  Persoonlijke gevoeligheden; Ten Bruggencate en Van der Wal van plagi-

aat beschuldigd 
 

Het staat vast dat Prick van Wely met verschillende vakgenoten een volstrekt 
normale collegiale verhouding onderhield. (Zie hierover beneden, paragraaf 5.4.) 
Conflicten konden echter ontstaan met degenen wier werk te intensief op de 
korrel werd genomen. Zij konden zich licht ongemakkelijk gaan voelen onder 
de regen van kritiek die op hen neerdaalde. Deze kritiek was over het algemeen 
uiterst deskundig en werd gedreven door liefde voor het vak. Daarnaast maakte 
Prick zich in meer algemene uitspraken wel schuldig aan doordraverij en had hij 
een neiging zichzelf op de borst te kloppen. 

17 Wij herinneren eraan dat het Wolters-archief uit deze periode is geruimd. We zijn hier dus 
aangewezen op de gegevens verstrekt in Zandvoort (1927). 
18 Als eerste in de reeks ‘Schoolwoordenboeken’ verscheen nu in 1913 het Franse deel van 
K.R. Gallas. In 1915 volgde het Duitse deel van I. van Gelderen, vreemd genoeg onder de 
titel ‘Handwoordenboek’; pas vanaf de tweede druk (1924) ging het door het leven als 
‘Schoolwoordenboek’. Ten Bruggencate had het vermoedelijk te druk om het Engelse 
schoolwoordenboek samen te stellen. Dat zag, met als redacteuren A. Broers en J. Smit Jr., 
pas in 1933 het licht. Eerstgenoemde had in 1926 het redacteurschap van het grotere 
woordenboek van Ten Bruggencate overgenomen. 
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Het gaat niet aan bedorven verhoudingen, als die zich voordoen, zonder meer 
op het conto van Prick te schrijven. Gerechtvaardigde kritiek moet geaccep-
teerd kunnen worden. Dat het met Ten Bruggencate en Van der Wal mis ging 
lag mede aan persoonlijke gevoeligheden die buiten de kern van de zaak lagen. 

Typerend is de woordenstrijd naar aanleiding van bepaalde terloopse kritiek 
op Ten Bruggencates woordenboek in Pricks Engelsche Parallellen bij Dr. Stoett's: 
Spreekwoorden, Spreekwijzen, enz. (Amsterdam/Weltevreden, 1904). Dit werkje 
werd door Van der Wal al spoedig gerecenseerd in Het Schoolblad (3 mei 1904, 
kol. 573-574), op een tijdstip dus dat de Addenda en Corrigenda nog ter perse wa-
ren. Omdat hier de kiemen al aanwezig zijn van de daverende ruzie die drie jaar 
later los zou barsten is er alle aanleiding de inhoud van deze recensie en van 
Pricks antwoord daarop enige aandacht te geven. 

Van der Wal vond het werkje ‘verdienstelijk en belangrijk’ en dacht ‘dat wei-
nig lezers het zullen neerleggen zonder er, hetzij voor het Nederlandsch, hetzij 
voor het Engelsch, veel uit te hebben geleerd’. Naast zo’n tien regels lof bevat 
de recensie ook veel kritische opmerkingen. Dat Van der Wal Pricks materiaal 
aanvulde of corrigeerde middels citaten uit eigen verzameling, mag gelden als 
een volstrekt normaal onderdeel van de wetenschappelijke discussie. Aanvecht-
baar was zijn kritiek op een ander, meer algemeen punt. Bij het fourneren van 
de Engelse parallellen bij Stoetts spreekwoorden en zegswijzen had Prick zijn 
voorbeelden gestaafd met verwijzingen naar verschillende gezaghebbende woor-
denboeken, waarvan hij soms ook de gebreken signaleerde. Dat hij daarbij 
vooral het woordenboek van Ten Bruggencate op de korrel nam, schoot Van 
der Wal in het verkeerde keelgat. ‘Het dooreenhaspelen van Stoett’s Eng. equi-
valenten en ten B’s Woordenboek, twee totaal heterogene dingen’, zo stelde hij, 
‘heeft voorlopig niemand meer geschaad dan de schrijver zelf’. Deze dingen 
had hij, aldus Van der Wal, beter kunnen bewaren voor ‘de toegezegde 2 deel-
tjes Addenda en Corrigenda’. Hij had al helemaal niets op met de ‘bloemrijke stijl’ 
waarin de kritiek op Ten Bruggencates woordenboek was vervat, en bekritiseerde 

met name het gebruik van termen als ‘onbeholpen’, ‘waardeloos’, ‘louter een 
lamme beteekenisvertaling’, etc.19 Zijn verontwaardiging leidt hem tot de vol-
gende conclusie:  
  

De ‘Addenda en Corrigenda’ critiek, die zoo’n fatale attractie heeft voor het jeugdig 
gemoed – hoewel somtijds noodig20 – is van inferieure soort, en als elke vergissing 

                                                             
19 Als voorbeeld kunnen we noemen de Engelse parallel van uitdrukking 1107: ‘Het steekt 
mij in de krop’. Prick (p. 43) citeert daarvoor Stoetts ‘it sticks in his gizzard’, en zegt: ‘Wat 
T.B. geeft is louter een lamme beteekenisvertaling’. Wie deze opzoekt in T.B.’s woorden-
boek vindt: ‘That’s why he is angry, he will not put up with that’. Prick heeft hier natuurlijk 
gelijk, maar volgens Van der Wal kon men zoiets misschien wel denken, maar hoorde men 
dat niet zwart op wit neer te schrijven. 
20 Deze wonderlijke toevoeging doet de vraag rijzen: ‘Wanneer dan precies?’ Het ‘jeugdig 
gemoed’ suggereert onbezonnenheid en onrijpheid. Mogelijk was Van der Wal niet bekend 
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of elk verzuim nog daarenboven wordt gemelodramatiseerd, dan wordt de lectuur, 
zelfs van een verdienstelijk werkje, noodeloos vermoeiend en vervelend.  

 
Wie Pricks werkje nu doorleest, vindt dit een vreemde voorstelling van zaken. 
Dat er bij de 760 behandelde spreekwoorden en gezegden iets meer dan 100 maal 
verwezen wordt naar ‘T.B.’ (= Ten Bruggencate) is niet bijzonder storend. Men 
kan toch moeilijk bezwaar maken dat bij de aanvulling en correctie van Stoetts 
Engelse parallellen ook de stand van zaken in het meest gezaghebbende woor-
denboek Nederlands-Engels werd betrokken, een woordenboek waarnaar Stoett 
zelf trouwens ook bij gelegenheid verwees. Met het leveren van de Engelse 
vertalingen van de bekendere Nederlandse zegswijzen bestreken beide werken, 
hoe verschillend van opzet ook, nu eenmaal een zelfde deelterrein; ondanks wat 
Van der Wal beweerde, waren het daarom geen ‘totaal heterogene dingen’.  

Ook Van der Wals verwijtende constatering dat ‘elke vergissing of elk ver-
zuim [door Prick] wordt gedramatiseerd’ berust niet op waarheid. Slechts 12 
maal heeft de kritiek op een gegeven vertaling een meer of minder denigrerende 
toon. In 75 gevallen, dat wil zeggen drie kwart van het totaal, wordt gewoon 
zakelijk vastgesteld dat een vertaling ontbreekt, of wordt een beter alternatief 
voorgesteld. Wie zoiets kwetsend vindt, heeft wel erg lange tenen en verliest het 
belang van het vak uit het oog. Dat ten slotte Ten Bruggencates woordenboek 
niet alleen maar negatieve aandacht kreeg, blijkt uit de 15 gevallen waarin een 
daar gegeven vertaling aan Stoett ten voorbeeld wordt gesteld. 

Opvallend in Van der Wals recensie was zijn gevoelsmatige afkeer van wat hij 
zag als Pricks overtreden van bepaalde normen van welvoeglijkheid.21 Die was 
kennelijk zo sterk dat zijn vermogen tot objectief oordelen in het gedrang kwam. 

Pricks reactie verscheen in Het Schoolblad van 28 juli 1904.22 Hij bedankte Van 
der Wal voor zijn ‘ondanks alles zoo gunstige beoordeling’, en ook voor zijn 
aanvullende citaten, waarvan hij de relevantie soms aanvocht. Waarom Van der 
Wal aanstoot nam aan zijn ‘bloemrijken stijl’ was Prick niet duidelijk. ‘Wanneer 
bewezen worden kan,’ zo zei hij, ‘dat het niet waar is, dat een vertaling van T.B. 
“onbeholpen”, “waardeloos” of “lam” is, dan heeft de heer v.d.W. het volste 
recht om mij over dergelijke ontboezemingen hard te vallen, héél hard zelfs. Maar 
dat bewijst hij niet. De cardo quaestionis wordt niet aangeraakt om een quaestie van 
vorm!’ Evenmin begreep hij ‘waarom [...] een Addenda en Corrigenda kritiek van 
inferieure soort zou zijn’, en hij wees daarbij op het werk van o.a. C. Stoffel.  

                                                                                                                                               
met Pricks precieze leeftijd. In 1904 was Prick 38, Van der Wal 44. 
21 Kenmerkend in dit opzicht is ook Van der Wals terechtwijzing in de aanhef van de 
recensie. ‘“Hierbij zend ik u ter bespreking in het Schoolblad een exemplaar”, schreef me de heer P. 
dezer dagen, en ofschoon deze manier van doen nogal ongewoon, en de formulering me wel 
wat bruusk is, voldoe ik aan die opdracht, omdat het werkje me interesseert’. 
22 Zie aldaar, kol. 1057-1058, ‘Engelsche Lexicographie’. Dat Prick toch wel enige neiging 
had tot melodramatiseren blijkt uit de aanhef: ‘Aan mijne vakcollega’s! J’accuse!’ 
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Tussendoor kon hij het niet laten nog eens hoog van de toren te blazen. Zo 
verklaarde hij ‘het werk van den heer T.B. ergerlijk inferieur en fataal voor hen, 
die zich door zijn naam hebben laten verlokken’. Iets verderop heette het werk 
‘niets dan een toonbeeld van dilletanterige (sic) slordigheid en een vergrijp aan 
de wetenschap’. Wie de bewijsstukken wilde kon op aanvrage ‘kosteloos toege-
zonden krijgen de 160 pagina’s die nu afgedrukt zijn van Addenda en Corrigenda I.’ 
Het was, nu na drie drukken van Ten Bruggencate nog weinig voortgang was ge-
boekt, ‘meer dan tijd’ eens een goed Engels woordenboek tot stand te brengen. 

Hoewel hij verklaarde over de aangeroerde inhoudelijke zaken gaarne met 
zijn opponent in discussie te willen treden, ging deze, niet helemaal onbegrijpe-
lijk vanwege toon en teneur van bepaalde opmerkingen, daar niet op in. Van 
der Wal ging weldra serieus aan het werk om de nieuwe druk van Ten Brug-
gencate gereed te maken. De vierde druk van het deel EN verscheen vervolgens 
in 1907, het bijbehorende deel NE begin 1908. Ze hadden elk twee voorwoor-
den, ondertekend door respectievelijk K. ten Bruggencate, die bekend maakte 
dat hij het werk aan zijn woordenboek wegens drukke werkzaamheden uit han-
den had gegeven, en L. van der Wal, die in het deel EN zeer summier, en in het 
deel NE wat uitgebreider liet weten hoe hij te werk was gegaan.  

Prick nam meteen na verschijnen gretig kennis van de nieuwe druk EN. 
Nadat er in de eerste drie drukken weinig was veranderd, merkte hij nu een 
duidelijke verbetering. Bezig aan een overzicht van ‘Nieuwe woordenboeken 
voor de moderne talen’ in het Indische vakblad ’t Onderwijs23 (19 oktober 1907: 
482-484), wijdde hij meteen een lange passage aan Van der Wals nieuwe uit-
gave. Hij constateerde met een zekere tevredenheid dat zijn eigen Addenda en 
vooral de Corrigenda door van der Wal in hoofdzaak waren verwerkt. Dat van 
‘deze letterdiefstal’ met geen woord melding werd gemaakt, bewees volgens 
hem nogmaals de waarheid van Nodiers ‘geestige spreuk’: ‘Les dictionnaires 
sont des plagiats par ordre alphabétique’. Het belette hem echter niet ‘om onom-
wonden te verklaren dat de Heer Ten Bruggencate niet wijzer had kunnen doen 
dan zijn handen van het boek af te trekken en het over te leveren aan de zorg 
van een zoo kundigen vakman als de Heer van der Wal’. Niet alleen was de 
alfabetische rangschikking binnen de artikelen nu in orde gebracht, ook waren 
honderden nieuwe woorden toegevoegd en ‘honderden plaatsen soms op schit-
terende wijze geëmendeerd of geheel naar den eisch veranderd’.  

Het zal niemand verbazen dat deze voor Prick zo onkarakteristieke stem-
ming van pure euforie niet lang stand hield. Twee weken later (’t Onderwijs, 2 

                                                             
23 Dit ‘weekblad gewijd aan de belangen van opvoeding en onderwijs in Nederlandsch-
Indië’, was in 1892 begonnen als Het Onderwijs, maar had inmiddels onder invloed van de 
vereenvoudigers het lidwoord in de spreekvorm gezet. Voor Pricks houding tegenover deze 
taalhervormingsbeweging zie ‘Prick van Wely (I)’, deze uitgave, 4.4.3. 
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november 1907, 508-509) wijdde hij nog eens een aparte beschouwing aan de 
nieuwe druk. Allereerst liet hij zijn eigen bemoeienissen met Ten Bruggencates 
woordenboek de revue passeren. Hij releveerde dat ondanks de geleverde kri-
tiek zelfs de derde druk (1902) van wat ‘het woordenboek voor het Engelsch had 
kunnen en moeten worden’ nog steeds ver ‘beneden peil’ was. Hij had zich daar-
om ‘genoodzaakt [gevoeld] alle welwillendheid het zwijgen op te leggen en er 
eens flink en hardhandig het mes in te zetten, daar de zachte geneeswijze de 
stinkende wonden slechts bestendigde’. Dat had hij gedaan door op eigen kos-
ten in 1904 zijn Addenda en Corrigenda te publiceren,24 waarvan de verdiensten 
destijds door de firma Wolters en ook Ten Bruggencate zelf waren erkend. Hij 
voelde zich nu schandalig behandeld en beschuldigde, geconstateerd hebbend 
dat Van der Wal zijn kritische opmerkingen zonder bronvermelding had ‘gean-
nexeerd’, de makers van het woordenboek van plagiaat. 

Na deze inleidende opmerkingen leverde hij de gebruikelijke detailkritiek op 
punten die verbetering behoefden, mede in de hoop dat Van der Wal met een 
volgende druk het woordenboek voor het Engels zou leveren ‘waarnaar de Ne-
derlandsche Neuphilologie nu al bijna een halve eeuw heeft uitgezien’. Zijn gun-
stig oordeel over de inhoud van Van der Wals nieuwe druk blijft gehandhaafd: 
‘ondanks al het gebeurde’, zo besluit hij zijn beschouwing, ‘voel ik mij gedron-
gen om mijn oprechte hulde te brengen aan zijn zoo verdienstelijke bijdrage tot 
betere kennis van een alles behalve gemakkelijk idioom’. 

Dit betekende echter niet dat hij de plagiaatkwestie liet rusten. Onder de titel 
‘Eerlijke Wetenschap?’ wist hij de beschuldigende inleiding van zijn reeds in ’t 
Onderwijs gepubliceerde artikel geplaatst te krijgen zowel in Het Schoolblad (12 
nov. 1907, kol. 1669-1670) als (in bekorte versie) in het weekblad De Amster-
dammer (17 nov. 1907, 11).25 Hiermee werd het toneel van de strijd naar Neder-
land verplaatst, en werd de affaire ook bekend buiten de nauwere vakkringen.  

Als eerste reageerde Ten Bruggencate. Zijn ingezonden stuk, gedateerd 17 
Nov. ’07, verscheen ingekort in De Amsterdammer (24 nov. 1907, 12) onder de 
titel ‘Eerlijke Wetenschap?’ en in vollediger vorm26 in Het Schoolblad (26 nov. 
1907, kol. 1736-37) onder het hoofd ‘Blanke Kritiek?’ In de eerste vier alinea’s 
– zoals verwoord in De Amsterdammer – gaf Ten Bruggencate bewijzen dat Prick 
                                                             
24 We herinneren eraan dat de A & C qua inhoud gezien moet worden als een zakelijke bij-
drage tot de Engels-Nederlandse lexicografie. Slechts de loop der gebeurtenissen maakt het 
werk in Pricks visie nu tot een soort wraakinstrument. 
25 Dit weekblad stond in het dagelijks spraakgebruik bekend als De Groene. Najaar 1907 was 
als nieuwe hoofdredacteur aangetreden de negenentwintigjarige Henri Wiessing, eerder 
Parijs correspondent van het Algemeen Handelsblad, en zoon van een collega van Prick aan de 
H.B.S. te Batavia. Mogelijk hielp deze omstandigheid Prick toegang te krijgen tot de pagina’s 
van De Amsterdammer. 
26 Ook waar de stukken parallel lopen verschillen de bewoordingen enkele malen. Tenzij 
anders wordt aangegeven, wordt uit de tekst in Het Schoolblad geciteerd. 
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zich aanvankelijk in zeer lovende zin over zijn woordenboek had uitgelaten. 
Vanaf 1904 was zijn toon echter veranderd, en waren, aldus Ten Bruggencate, 
‘de futielste fouten in mijn werk en de verdiensten van de schrijver zèlf beide 
herhaaldelijk door een sterk vergrootglas bekeken’.  

Dat Prick zich (voor of na 1904) met futiliteiten bezig hield, is niet waar. Zoals 
we hebben gezien, leverde hij vanaf het begin waardevolle en steekhoudende kri-
tiek op een werk waarop inhoudelijk het nodige aan te merken was. Hij deed dit 
aanvankelijk vanuit een positieve gezindheid, maar in 1904, toen hij merkte dat er, 
om wat voor redenen dan ook, geen verbetering optrad, werd er een knop omge-
draaid en deugde er opeens niets meer aan het woordenboek. Zijn al te ‘sweeping 
statements’ maakten daarbij ook een nogal aanmatigende indruk. Wat Ten Brug-
gencate misschien vooral wilde zeggen was: ‘Zo gaat men niet met elkaar om!’ 

Als ergerlijk staaltje van wangedrag noemde hij ook de manier waarop de be-
schuldiging van plagiaat hem had bereikt. Die stond namelijk op ‘eene briefkaart 
[...], die begint met “Geachte Heer”, en aldus eindigt: “Maar een outsider wordt 
stiekum bestolen door een Inspecteur van het M.O.”’27 ‘Waar blijft het fatsoen’, 
zo riep Ten Bruggencate uit, ‘als men zùlke dingen op een briefkaart zet?’ Prick, 
vroeger gewoon F.P.H. Prick, ondertekende zijn stukken inmiddels als Dr. 
F.P.H. Prick van Wely, en dat gaf Ten Bruggencate gelegenheid voor de volgen-
de niet ongeestige zet: ‘Ik kan alléén maar hopen, dat zijn innerlijke beschaving 
even snel zich moge ontwikkelen als zijn naam,28 en na eenige jaren gelijken 
tred moge houden met zijne buitengewone kennis van het Engelsch!’ 

Als uitsmijter verwees hij de lezer nog naar een stukje ‘koeliedebat’ tussen 
Prick en Henri Borel, dat Frans Netscher, tot vermaak van zijn lezers, en moge-
lijk als afschrikwekkend voorbeeld van de ruwe zeden overzee, in zijn Hollandsche 
Revue had overgenomen uit het Weekblad voor Indië. Hierin werden de normen 
van het voor Ten Bruggencate geldende fatsoen nogmaals zodanig overtreden 
dat hij de conclusie trok: ‘Met zóó iemand heb ik afgedaan’.29 

Intussen had hij ook duidelijk gemaakt dat hij wegens zijn drukke werkzaam-
heden30 voor de nieuwe druk ‘niets had kunnen doen dan vluchtig (soms in den 

                                                             
27 In een voetnoot bij zijn ingezonden stuk zegt Ten Bruggencate: ‘Waarom die Inspecteur er 
bij gesleept wordt, is niet duidelijk. Ik heb, om redenen van kieschheid, in mijne herdrukken 
mijzelf steeds genoemd: “Oud-leeraar bij het Midd. en Gymn. Onderwijs”’. Het belang van dit 
soort fijngevoeligheid is thans moeilijk na te voelen. Prick noemde hem natuurlijk bij deze titel 
omdat hij in zijn aangenomen rol van ‘underdog’ graag tegen autoriteiten aanschopte. 
28 Prick had dus, zoals Ten Bruggencate in De Amsterdammer opmerkte, nu ‘een handvatsel 
vóór en een verlengstuk ààn zijn naam’. De naamsverandering had overigens al drie jaar 
eerder plaatsgevonden, alleen de doctorstitel (van maart 1907) was vrij nieuw. 
29 Volgende hedendaagse normen is de toon van het debat tussen Prick en Henri Borel niet 
echt choquerend. Ten Bruggencate meende niettemin wat hij zei. Zelfs de naam Prick van 
Wely was voortaan anathema voor hem. 
30 In een voetnoot laat hij - trots? of misschien ook met enig zelfbeklag? - weten: ‘Ik ben 



 
166 HOOFDSTUK 5     

 

trein) de proeven lezen, en hier en daar eene kantteekening maken’. Hij 
vertrouwde dat Van der Wal ‘den insinueerenden schrijver’ wel verder te woord 
zou staan. 

Ten Bruggencate had eigenlijk alleen maar Pricks persoonlijke gedragingen 
bekritiseerd. Over het mogelijke plagiaat was niemand nog iets wijzer ge-
worden. De redactie van De Amsterdammer concludeerde dan ook terecht: ‘De 
eigenlijke quaestie [...] is hiermee echter niet van de baan. [...] Het woord is dus 
aan den heer L. van der Wal’.  

Van der Wals antwoord, gedateerd Leeuwarden, 18 Nov. 1907, werd in Het 
Schoolblad (26 nov. 1907, kol. 1738-1739) gelijktijdig met het stuk van Ten Brug-
gencate gepubliceerd. Wie nu de zaak opnieuw onderzoekt, kan niet anders dan 
vaststellen dat voor de nieuwe druk, al Van der Wals furieuze ontkenningen ten 
spijt, intensief gebruik was gemaakt van Pricks Addenda en Corrigenda. Met welke 
redeneringen Van der Wal dat niettemin probeerde te ontkennen zal nu worden 
uiteengezet. 

In zijn reactie, waarin Prick te pas en te onpas op ironische wijze met ‘Doc-
tor!’ wordt aangesproken, begint hij met een onwaarheid. Prick zou zijn aanklacht 
hebben gebaseerd op de overweging dat ‘de vermeerdering en verbetering [van 
de vierde druk] aan niemand of niets anders ontleend [kon] zijn dan aan [zijn] 
Corrigenda en Addenda.’ Dat had Prick helemaal niet beweerd. Hij had slechts 
geconstateerd dat een groot deel van dat werk in de nieuwe druk was geïncor-
poreerd, en dat Van der Wal daarnaast nog veel andere voortreffelijke verbete-
ringen had aangebracht. 

Van der Wal ging er vervolgens toe over het belang van de Addenda en Corri-
genda te reduceren. Hij was verbaasd te horen dat dat werk 250 pagina’s telde. 
Hij kende namelijk alleen maar de 160 pagina’s die Prick hem eens ‘ter beoor-
deeling’ had toegezonden; merkende ‘hoe weinig [hij] ze noodig had’, had hij 
ook nooit naar de voltooiing geïnformeerd. Als dit waar zou zijn, wijst het, 
gezien de over het algemeen uitstekende kwaliteit van Pricks opmerkingen, op 
een betreurenswaardig gebrek aan interesse voor zijn vak.  

Terwijl Van der Wal heftig ontkende dat hij zich aan laakbaar gedrag had 
schuldig gemaakt, vond hij het toch wenselijk om de buitenwereld duidelijk te 
maken dat de zonde, zo die begaan was, slechts van beperkte omvang had kun-
nen zijn. Op Pricks 160 pagina’s stonden 1167 woorden behandeld, en als die 
allemaal onder elkaar op een aparte regel werden gezet, zouden ze slechts een 
kwantitatief verwaarloosbaar aantal van 8 pagina’s beslaan. Deze kwantificering 
van de zonde maakt geen sterke indruk, en wat de rekenarij betreft, gaat het 
natuurlijk niet alleen om de trefwoorden op zich, maar vooral om wat daarover 

                                                                                                                                               
thans acht jaar in functie, heb nog nimmer verlof gehad, en moet, zal mijn werk gedaan wor-
den, alle Zondagen zonder uitzondering aan den arbeid’. 
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wordt opgemerkt. Soms noemde Prick onder één trefwoord ook verschillende 
andere gevallen. Verder zou het, als er toch geteld moest worden, relevanter 
zijn om vast te stellen welk percentage van de verbeteringen eventueel op het 
conto van de A & C zou kunnen worden gesteld. 

Vervolgens kwam het kwalitatieve aspect aan de orde. In opmerkelijk con-
trast met zijn eerder beleden desinteresse in dat werk, bekende Van der Wal nu 
aan Prick dat hij in de Addenda en Corrigenda had gevonden: ‘Veel moois, veel 
werk van superieure qualiteit, wat weinigen u na zullen doen’. Maar daar ging het 
niet om. De vraag was: ‘Moest ik dit overnemen?’ Het antwoord daarop was dat 
dit niet hoefde, omdat Van der Wal de dingen die Prick noemde zelf ook wel 
wist. Ook hij had goede woordenboeken en beschikte over relevante citaten.  

Wie echter weet dat twee mensen die eenzelfde woordenboek onder de loep 
nemen nooit precies dezelfde emendaties voorstellen, zal dit een onbeschaamde 
bewering vinden. Van der Wal mocht dan uitdrukkelijk verklaren dat van de 
nieuwe druk ‘noch het 1ste, noch het straks te verschijnen 2de deel [...] één 
enkele toevoeging of verbetering bevat, die niet berust op plaatsen waarover ik 
persoonlijk beschik, of op de autoriteit van gezaghebbende woordenboeken’ [cursivering in 
origineel; JP], het is ondenkbaar dat Pricks Addenda en Corrigenda hem niet vaak 
op de goede weg hadden geholpen. 

Bij dit alles ontkende Van der Wal overigens geenszins dat een groot deel 
van de Addenda en Corrigenda inderdaad in zijn nieuwe druk terug te vinden was. 
Dit blijkt onder andere uit de eerste volzin van de volgende passage, die verder 
laat zien op welk bedroevend peil Van der Wal de discussie voerde: 

 
Ge bemerkt dat (ook) de door u voorgedragen wijzigingen en aanvullingen zijn opge-
nomen, en ... 
Perhaps it was right to dissemble your love 
But why did you kick me downstairs?31 
Om ruim baan te maken voor het woordenboek waarmee gij druk bezig zijt? Dus uit 
broodnijd? Moet ik dàt aannemen, Doctor?32 
 

Van der Wal verkeerde natuurlijk in een moeilijk parket. Hoe kon hij de buiten-
wereld doen geloven dat hij, hoewel bekend met de inhoud van de Addenda en 
                                                             
31 Met de eerste regel van dit opmerkelijke citaat lijkt Van der Wal – geheel tegen de teneur van 
zijn artikel in – toch enigszins toe te geven dat Prick reden tot ontstemming had, waarna hij hem 
in de tweede regel gebrek aan collegialiteit lijkt te verwijten. Het citaat is afkomstig uit het toneel-
stuk The Panel (Act 1, scene 1) van de vooral als acteur bekende John Philip Kemble (1757-1823). 
Van der Wal, die graag met citaten strooide, kan het opgediept hebben uit Bartlett’s Quotations. 
32 Dat Prick op een bepaald moment met een woordenboek voor den dag zou komen lag in 
de lijn der verwachtingen. Van der Wal vond dat Prick zijn capaciteiten maar eens ten toon 
moest spreiden ‘in zelfstandig werk, [...] b.v. in een nog beter woordenboek dan dat van ten 
Br. [...] Heus dat kàn best, en dan met een lange lijst van: Books consulted. Dat kleedt’. Cu-
rieus is dat het noemen van bronnen hier als opschepperij wordt voorgesteld. 
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Corrigenda, daar geen gebruik van had gemaakt? Hoe moest hij het onaanneme-
lijke toch waar maken? Dat kon moeilijk zonder hier en daar flink om zich heen 
te slaan. Hoe ver hij bereid was te gaan, blijkt uit zijn vlucht naar voren in de 
volgende alinea: ‘En als ik u misschien wederkeerig van dienst kan zijn, b.v. op 
het gebied van realia (no offence, Doctor!), dan gaarne; mits mijn naam vermelden, 
geen annexaties, Doctor! Ik sta op eerlijkheid, en Doctor, niet alleen op het 
gebied van wetenschap’.33 In de gegeven omstandigheden is dit een ronduit on-
beschaamde opmerking.  

De ervaring wijst uit dat iemand die van plagiaat wordt beschuldigd dat 
aanvankelijk steevast ontkent. Om het zelfrespect overeind te houden worden 
allerlei verdedigingsmechanismen in werking gesteld, waarbij vaak moeilijk is 
vast te stellen in welke mate de waarheid bewust wordt gemanipuleerd en in 
hoeverre iemand echt in zijn gedebiteerde onwaarheden gelooft. Misschien had 
Van der Wal door het begrip ‘plagiaat’ op te vatten als ‘klakkeloos overnemen’, 
zichzelf weten te overtuigen dat een dergelijke hatelijke beschuldiging niet op 
hem van toepassing was. 

Hij had immers de Addenda en Corrigenda kritisch doorgenomen. Daarbij was 
hem gebleken, zoals hij in zijn samenvatting zei, dat ‘annexeeren van [Pricks] 
pennevruchten: 1) nergens noodig’ was [d.w.z. hij wist alles zelf ook wel, c.q. be-
schikte zelf over de bronnen die Prick noemde], ‘2) in eenige gevallen alles 
behalve wenschelijk’ was [d.w.z. hij was het niet altijd met Prick eens], ‘3) in vele 
gevallen onmogelijk’ was [d.w.z. Prick had slechts bij een beperkt aantal tref-
woorden commentaar geleverd].  

Als plagiaat echter wordt gedefinieerd als ‘het zonder vermelding annexeren 
van andermans geestesprodukten’, dan had Van der Wal, zoals zal blijken, zich 
wel degelijk aan dat vergrijp bezondigd. Pricks beschuldiging was dan ook ge-
grond, en kon alleen met de nodige sofisterij ontkend worden. Als we de drie 
redenen die Van der Wal aanvoerde om zich van schuld vrij te pleiten kritisch 
bekijken, moeten we vaststellen dat de eerste op een onwaarheid berust, of op 
zijn minst gekwalificeerd moet worden als een onwaarachtige constructie achter-
af, en dat de andere twee volstrekt irrelevant zijn. 

De fijne puntjes van Van der Wals sofistische redeneringen waren natuurlijk 
niet besteed aan de lezers van De Amsterdammer. Misschien was er tussen Van 
der Wal en de redactie aanvankelijk onenigheid over de inhoud van zijn reactie, 
want pas na verloop van zes weken verscheen er in het nummer van 29 de-
cember (p. 3) een uiterst kort stukje, opgesteld te Leeuwarden, op 5 Dec. 1907. 
Voor de noodzaak gesteld zich tot de essentie te beperken, nam Van der Wal 
                                                             
33 De aanleiding was dat Prick enkele uitdrukkingen op het gebied van de ‘realia’ niet bleek 
te kennen. De opmerking op zich is toch wel een toppunt van brutaliteit. Men kon Prick 
eventueel beschuldigen van snoeverij, doordraverij en gebrek aan tact, maar zeker niet van 
gebrek aan wetenschappelijke eerlijkheid. 
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zijn toevlucht tot de grove leugen ‘niets te hebben overgenomen uit het werkje 
van den heer Prick’. Hij noemde daarvoor weer dezelfde drie redenen als in Het 
Schoolblad en verwees voor nadere adstructie naar het in dat blad gepubliceerde 
artikel. Na het citeren van een lovende alinea die Prick in ’t Onderwijs aan de 
nieuwe druk had gewijd, bracht hij met zijn afsluitende passage een nieuw ele-
ment in het geding: 
 

De gelijktijdige publicatie van twee zoo geheel verschillende beoordeelingen, de 
grillige en complexe vormen waarin de waardering van mijn persoon en mijne 
capaciteit zich uit bij den heer Prick, werken tot schade van mijne reputatie, 
mystificeerend en maken rechtvaardiging in niet vakbladen bijna onmogelijk. 

 
Het is duidelijk dat hij zich, nu hij niet de ruimte kreeg voor versluierende 
redeneringen, slecht op zijn gemak voelde. Op het thema van de onbereken-
baarheid van Pricks opinies zou Van der Wal blijven tamboereren. Op het 
huidige punt was dit echter niet terecht. Bewondering voor de inhoud van het 
woordenboek als zodanig liet zich uitstekend verenigen met de vaststelling dat 
bepaalde verbeteringen niet van de auteur zelf afkomstig waren. 

Met deze eerste ronde van de woordenwisseling was de zaak niet tot oplos-
sing gekomen. Tegenover de beschuldiging van Prick stond de ontkenning van 
Van der Wal. Mogelijk omdat de ingezonden stukken nogal wat persoonlijke 
aanvallen bevatten, vond de redactie van Het Schoolblad het wel genoeg, en ver-
klaarde onderaan de brief van Van der Wal: ‘Wij sluiten de debatten’.  

De strijd werd nu in De Amsterdammer voortgezet.34 In zijn stuk ‘Het plagiaat 
verdedigd?’ (9 februari 1908, p. 10) betreurde Prick het dat de redactie van Het 
Schoolblad onmiddellijk ‘mir nichts dir ... alles’ de debatten had afgesloten zonder 
zijn bewijzen af te wachten. Hij merkte op dat Van der Wal wel zijn eigen bron-
nen en citaten kon hebben, maar dat daar niet de Nederlandse vertaling bij 
stond. Hij noemde vervolgens zo’n 50 trefwoorden beginnend met de letter 
<a>, waarbij Van der Wals emendaties een opvallende overeenkomst vertoon-
den met de inhoud van de Addenda en Corrigenda. 

Het is jammer dat Prick niet op het idee kwam het <o>-traject onder de 
loep te nemen. Dat levert namelijk volstrekt dodelijke bewijzen voor Van der 
Wals leentjebuurschap. Men zal zich herinneren dat Van der Wal had gezegd 
slechts 160 pagina’s van de A & C te kennen. Deze blijken te eindigen met het 
trefwoord ostension. Als we dat eerste gedeelte van de letter <o> nalopen, blijkt 
dat van Pricks 41 recommendaties 35 in het woordenboek zijn terug te vinden, 
27 letterlijk (daarbij inbegrepen het schrappen van afgekeurde vertalingen) en 8 
in iets aangepaste vorm. Het resterende deel van de letter <o> (other-oxymoron) 
                                                             
34 Prick had ook nog een stuk tegen Ten Bruggencate opgestuurd, maar de redactie ver-
klaarde daarvoor geen plaats te willen inruimen, ‘daar die strijd niets van algemeen belang 
heeft en onze plaatsruimte zeer beperkt is’. 
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vertoont een geheel tegengesteld beeld. Van Pricks 28 suggesties tot verbetering 
is nu bijna niets in het woordenboek terug te vinden; er is namelijk in slechts 3 
gevallen sprake van – nu ongetwijfeld toevallige – overeenstemming. Deze cij-
fers laten geen enkele ruimte voor twijfel over Van der Wals handelwijze. 

Van der Wal repliceerde met ‘Well roared, lion!’ (23 februari, p. 8). Hij ging 
op de ingeslagen weg voort en bestookte Prick vanuit de stellingen die hij in 
zijn nogal moeizame eerste reactie had betrokken. Hij herhaalde de leugen dat 
volgens Prick de verbeteringen in de nieuwe druk geheel te danken waren aan 
de Addenda en Corrigenda. 

Hij had verder de brutaliteit te zeggen dat ‘het intellectueel eigendom van 
den heer P. bij nader onderzoek voor een groot deel het gemeenschappelijk 
eigendom bleek te zijn van iederen leek, die zich in ’t bezit van een Encyclo-
paedie of gezaghebbend woordenboek verheugde’.35 Ook wekte hij weer de 
suggestie dat Pricks beoordelingen gekenmerkt werden door inconsistentie.  

Van der Wal ging nog een stapje verder. Vanuit zijn eigen onwrikbare gelijk 
had hij eigenlijk wel de volgende verklaring van Prick verwacht: ‘Ik heb me ver-
gist; tegenover die honderden schitterende emendaties kan ik moeilijk blijven 
beweren, dat die enkele plaatsen36 waarin ge natuurlijk min of meer met mij over-
eenstemt door u aan mij hoefden te worden ontleend’. Hij meende ook te mogen 
verwachten dat ‘de heer P., in zelfverdediging op mijne talrijke bewijsplaatsen zou 
ingaan, en ten minste zou probeeren de bewijskracht daarvan te ontzenuwen’. 
Daar Van der Wal op de plagiaatbeschuldiging alleen maar had geantwoord met 
oncontroleerbare beweringen, vraagt men zich allereerst af wat hij onder de ‘tal-
rijke bewijsplaatsen’ verstond, en vervolgens of we hier te maken hebben met een 
geval van zelfbedrog of met bewuste misleiding van de lezer. Nadat nog uitge-
breid was gehakketakt over een aantal meer marginale details, werd het stuk door 
Van der Wal afgesloten met: ‘Verder debat is nutteloos’. 

Met deze conclusie moet men volmondig instemmen. In een laatste opris-
ping (De Amsterdammer, 20 september 1908, p. 10) wees Prick, die door de 
redactie verzocht was zijn eerder opgestuurde reactie aanzienlijk te bekorten, 
nogmaals op de woordartikels anathemise en axe-head,37 twee gevallen uit de Ad-
                                                             
35 ‘Nader onderzoek’ was hiervoor niet nodig. Prick verwees bij zijn commentaar op Ten 
Bruggencates woordenboek volgens goed wetenschappelijk gebruik zelf naar de bronnen 
waarop hij steunde. 
36 Uitgaande van de situatie bij de letter <o> zouden het er in werkelijkheid om en bij de 
duizend kunnen zijn. 
37 Anathemise was in de nieuwe druk toegevoegd aan het al opgenomen anathemization. Lo-
gischerwijs had men daarom de corresponderende spelling -ize moeten verwachten. De 
spelling met -ise stond echter in A & C. Bij axe-head luidde het commentaar in A & C: ‘niet: 
snijdend deel der bijl, maar de bijl zelf in tegenstelling met den steel’. Dat bij verbetering van 
de fout deze behulpzame uitleg nu als vertaling in de nieuwe druk stond, dwz. ‘de bijl in 
tegenstelling met den steel’, kon moeilijk het gevolg zijn van ‘toevallige overeenstemming’. 
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denda en Corrigenda waarbij toevallige overeenstemming uitgesloten leek. In één 
moeite door beschuldigde hij Van der Wal ook nog van plagiaat bij een aantal 
Indische woorden, waarvoor zijn Hulpwoordenboek geraadpleegd zou zijn. Ken-
nelijk teleurgesteld in de hele gang van zaken, en altijd aan stemmingen onder-
hevig, kon hij het niet laten op te merken dat de nieuwe druk ook ‘nu nog altijd 
beneden kritiek’ was. 

Van der Wals antwoord stond afgedrukt onmiddellijk na wat hij bestempelde 
als Pricks ‘malle stukje’. Op de incriminerende woorden anathemise en axe-head 
ging hij niet in. Wel verklaarde hij het Hulpwoordenboek38 helemaal niet te 
kennen. Ten slotte scoorde hij helemaal op het eind in elk geval nog één geldig 
punt door vast te stellen dat Prick hetzelfde woordenboek niet zowel hemel-
hoog kon prijzen als beneden alle kritiek kon vinden: ‘Eén van beide uitspraken 
kan waar zijn. Beide tegelijk onmogelijk. Hoe kan de heer P. verwachten dat ik 
voor zijn kritiek meer eerbied zou voelen dan hij er zelf voor blijkt te bezitten?’ 

De redactie sloot met deze laatste briefwisseling het debat. Met zijn leugen-
achtig en schaamteloos optreden wist Van der Wal toch de schade te beperken. 
Zandvoort (1927: 106) stelt ten minste vast: ‘Wat de kwestie zelve betreft, kan 
men tans slechts een non liquet uitspreken’. Hij meldt verder nog: ‘De redaktie 
van De Amsterdammer legde haar voor aan twee deskundigen, die zich niet in 
staat verklaarden uitspraak te doen, daar een onderzoek vele dagen zou verei-
sen; hun indruk was dat beide partijen gedeeltelijk gelijk hadden’.39 

Wat we ons bij deze laatste zinsnede moeten voorstellen is niet duidelijk. De 
vraagstelling was, of had horen te zijn, of Van der Wal al dan niet gegevens uit 
de Addenda en Corrigenda had overgenomen. Het antwoord daarop kon slechts ja 
of nee zijn. Als beide partijen ‘gedeeltelijk gelijk’ hadden, betekende dat dan dat 
er wel tot op zekere hoogte plagiaat gepleegd was, maar toch minder dan Prick 
beweerde? Of dat er wel was overgenomen, maar dat men dat geen plagiaat 
hoefde te noemen? 

Hoe dit zij, Van der Wals voze argumenten en valse voorstellingen werden 
niet ontmaskerd, en zo bleef hij een geacht lid van de samenleving. Met zijn 
benoeming het volgend jaar tot directeur van de toen opgerichte R.H.B.S. te 
Steenwijk (1909) klom hij zelfs nog een treedje hoger op de maatschappelijke 
                                                             
38 Over het Hulpwoordenboek en de reacties daarop zie ‘Prick van Wely (I)’, deze uitgave, 147-151. 
39 In zijn nabeschouwing in De Nieuwe School (9e jg., 1913: p. 342) neemt Prick het de redac-
teur van De Amsterdammer kwalijk dat hij hier niet heeft doorgezet: “Is het ook niet teeke-
nend dat de Heer H. Wiessing, ‘meester in de rechten’ en van L. van der Wal schrijvend ‘de 
man gaat altijd op zijpaden”, toch het zijne niet heeft durven zeggen tot slot van het twist-
geschrijf, omdat de Engelsche autoriteiten met wie hij zich in connectie stelde niet durfden 
of ... geen tijd hadden?’ Dat ‘Engelsche autoriteiten’ als scheidsrechters werden aangezocht 
zal zijn geweest om alle schijn van partijdigheid te vermijden. Daar voor de beoordeling van 
allerlei finesses ook kennis van het Nederlands nodig was, kan men zich afvragen of zij 
geschikte arbiters waren. 
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ladder. Of er soms toch nog iets achter zijn rug werd gefluisterd is mij niet 
bekend. Maar terwijl voor de buitenwereld het burgermansfatsoen was gered, 
had het wetenschappelijk fatsoen toch schade opgelopen. 

Men mag immers zonder meer eisen dat degene die in zijn eigen werk kriti-
sche opmerkingen van anderen verwerkt daarvan fatsoenshalve melding maakt. 
Opgemerkt moet worden dat ook Ten Bruggencate op dit punt niet brand-
schoon was. Zo bracht hij zonder dankbetuiging in de derde druk van De Uit-
spraak van het Engelsch (Groningen: Wolters, 1904) een hele reeks verbeteringen 
aan die Prick in een zakelijke recensie van de tweede druk had voorgesteld.40 

Daar de onderlinge verhoudingen op dat moment nog niet onherroepelijk bedor-
ven waren, zou het misschien te ver voeren boosaardige motieven te vermoeden 
achter dit bewijs van losse zeden bij Ten Bruggencate.  

Bij een eerdere gelegenheid had Stoett, ondanks Pricks wilde uitvallen, open-
lijk zijn waardering geuit voor diens substantiële bijdragen aan zijn werk. Elke vorm 
van openbare erkentelijkheid voor Pricks uitgebreide en uiterst waardevolle 
kritiek op het woordenboek van Ten Bruggencate bleef echter achterwege. Toen 
deze in de vierde druk zeer ten onrechte nog steeds ontbrak, barstte de bom, 
waarna normale betrekkingen, zeker ook door het weinig tactische optreden 
van Prick zelf, onmogelijk waren geworden.  

Prick had nadien geen goed woord meer over voor het toch niet onver-
dienstelijke woordenboek. Hij kreeg nog eenmaal gelegenheid om in het onder 
redactie van Theo Thijssen staande blad De Nieuwe School (9e jrg., 1913, 340-
346, 385-391, 421-431) uitgebreid zijn gal te spuwen. Dit gebeurde in het kader 
van een kritische beschouwing over de wederom door Van der Wal bezorgde 
vijfde druk (1910). 

Opnieuw wordt duidelijk dat daarin, ook qua systematische aanpak, nog heel 
wat te verbeteren valt. Helaas wordt de zakelijke kritiek deze keer totaal overwoe-
kerd door persoonlijke opmerkingen. Daarbij wordt de polemiek destijds gevoerd 
in De Amsterdammer en Het Schoolblad nog even doorgezet.41 Ondanks dat Prick zo 
de gelegenheid had nog enkele onjuiste beweringen van zijn tegenstanders te 
corrigeren, laat het artikel, dat verscheen onder de weidse titel ‘Kroniek der 
Moderne Talen’, toch in hoofdzaak een indruk achter van rancuneus gezeur. 
 
 

                                                             
40 Zie Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding, 6, 1903-1904, 137-140. In zijn bespreking verwees 
Prick zijnerzijds wel naar de bronnen die hij voor zijn kritiek had gebruikt. Hij deed zo in 
zekere zin het huiswerk over waaraan Ten Bruggencate kennelijk niet was toegekomen. 
41 Het is zelfs zo dat verschillende toespelingen pas begrijpelijk worden na herlezing van de 
oude polemieken van zes jaar terug. 
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5.3. De schermutselingen met Herckenrath als auteur van het Fransch  
Woordenboek.   
 

Dat het tussen Prick en het duo Ten Bruggencate/Van der Wal uiteindelijk tot 
een onherstelbare breuk kwam is tot op zekere hoogte te begrijpen. De aanlei-
dingen in woord en daad, gerechtvaardigd of niet, waren althans duidelijk. 
Waarom zich ook een verstoorde relatie met Herckenrath moest ontwikkelen is 
moeilijker te doorgronden. Vrijwel uit het niets ontstonden irritaties, en vervol-
gens ging het van kwaad tot erger. Middelpunt van de woordenwisselingen was 
Herckenraths Fransch Woordenboek, waarvan beide delen in 1907 bij uitgeverij 
J.B. Wolters verschenen.  
 
5.3.1. Opmerkingen en woordenwisselingen na de verschijning van het Fransch 

Woordenboek (1907) 
 
Charles Richard Constant Herckenrath (1863-1936) was een interessante figuur, 
in wiens leven de lexicografie, en de taalstudie überhaupt, slechts een onderge-
schikte rol speelden.42 Anders dan veel van zijn collega-woordenboekmakers 
oefende hij slechts van tijd tot tijd het leraarsambt uit. Van 1889-1898 was hij 
als leraar Frans verbonden aan de R.H.B.S. te Groningen; van 1907-1911 ver-
vulde hij diezelfde functie aan het Gymnasium te Alkmaar. 

Herckenrath was meer geïnteresseerd in maatschappelijke kwesties. Dat blijkt 
allereerst uit zijn blijvende bemoeienis met het Beknopt leerboek der staathuishoud-
kunde (1899; zevende druk 1921), de door hem voor Nederland bewerkte versie 
van een Frans werk van Charles Gide, getiteld Principes d’économie politique (1884). 
Daarin maakte hij hier en daar kritische kanttekeningen; ook ging hij, toen Gide 
in latere drukken wijzigingen aanbracht, niet zelden zijn eigen weg. 

Naast dit lijvige bewerkte leerboek – de latere drukken tellen ruim 650 pagi-
na’s – leverde Herckenrath een eigen bijdrage aan het vakgebied onder de titel 
De behoeften en hun bevrediging (1911).43 In zijn voorrede (p. v) karakteriseert hij 
het werk als ‘een poging [...] de economische wetenschap in verband te brengen 
met de psychologie en de sociologie’. Hij vond namelijk dat de economie zich 
tot dusver te veel had bezig gehouden met goederen, te weinig met mensen. Als 
zelfstandig denker had hij zijn vleugels al eerder uitgeslagen met zijn Problèmes 

                                                             
42 Zijn interesses en werkzaamheden worden breder geëtaleerd in ‘C.R.C. Herckenrath (1867-
1935). Woordenboekauteur en maatschappijhervormer’, in Posthumus (2009: 251-265). 
43 Het boek, verschenen te Groningen bij J.B. Wolters, werd aangekondigd als eerste deel 
van een serie over De economische voorwaarden van het maatschappelijk leven. Al in 1912 zag een 
Duitse vertaling het licht onder de titel Die oekonomische Bedingungen des sozialen Lebens. Teil I. 
Bedürfnis, Genuss und Wert. Herckenrath zette zijn serie echter niet voort. 



 
174 HOOFDSTUK 5     

 

d’esthétique et de morale (1898),44 waarmee hij naar eigen zeggen in Frankrijk veel 
eer had ingelegd. 

Aan zijn streven naar een betere wereld gaf hij ook een meer concrete invul-
ling. Hij was actief in de Erfrecht-Hervormings-Partij (alias E.H.P.), die alle heil 
verwachtte van de afschaffing van het erfrecht, en het gelijkelijk verdelen van te 
vererven kapitaal onder alle burgers van de staat. Met dit beginkapitaal kon een 
ieder dan in een soort meritocratie onder gelijke omstandigheden de weg om-
hoog zoeken. Herckenrath hield een pleidooi voor deze maatregel in De sociale 
quaestie en het erfrecht (Amsterdam, 1904). Een Franse versie verscheen nog in 
hetzelfde jaar. Voor de E.H.P. werd de inhoud kort samengevat in de propa-
gandabrochure Kapitaal voor alle werkers. 

Zijn hervormingsideeën, waarvan de afschaffing van het erfrecht altijd de 
kern vormde, bleef hij ook in het buitenland uitdragen. Onder het pseudoniem 
Richard Bondam45 publiceerde hij daar uitgewerkte blauwdrukken onder de 
titels Die Heilung der Gesellschaft (1923) en La guérison de la société. Le mal social 
principal (1927). 

Dit alles hoeft natuurlijk geenszins te betekenen dat hij ook niet een uitste-
kende theoretische en vooral praktische kennis van het Frans bezat. Het helpt 
wel verklaren waarom hij in de romanistiek en het leraarschap niet zijn voor-
naamste levensvervulling vond. Hij toonde overigens genoeg animo voor het 
vak om een aantal schoolboeken te doen uitgeven, zowel op het taalkundige als 
letterkundige vlak. Van zijn vakbekwaamheid is het door hem vervaardigde 
Fransch Woordenboek (1907) het beste bewijs.  

Prick schonk kort na de verschijning aandacht aan dat woordenboek. Het 
kwam ter sprake in een overzichtsartikel getiteld ‘Nieuwe woordenboeken voor 
de moderne talen’, dat in twee afleveringen verscheen in het Indische vakblad ’t 
Onderwijs, 16e jg., 1907, no. 41, 482-484; no. 46, 548-550. Het is een alleraardig-
ste beschouwing, waarin Prick met genoegen een aantal nieuwe verschijningen 
begroet en er zakelijke kritiek bij levert. De eerste aflevering, gewijd aan de 
deeltjes met de vreemde taal als ingang, is het stuk waarin hij onder andere zijn 
waardering voor Van der Wals verbeteringen in de vierde druk van Ten Brug-
gencate kenbaar maakt, en waarin diens ‘letterdieverij’ wel wordt genoemd maar 
nog niet tot halszaak wordt gemaakt. Voor het Duits worden gesignaleerd de 
nieuwe delen Duits-Nederlands van P.J. van Malssen Jr. (A.W. Sijthoff, 1906), 
en van J. (sic) van Gelderen (J.B. Wolters, 1906). Ten slotte worden nog verge-

                                                             
44 Dat het te Parijs een plaats kreeg in de onder redactie van Felix Alcan staande ‘Bibliothèque 
de Philosophie Contemporaine’ verhoogde niet weinig zijn zelfgevoel. Het werk bevat de 
volgende hoofdstukken: ‘Le sentiment du beau’ (1-66); ‘Le sublime’ (67-70); ‘Le problème du 
tragique’ (71-80); ‘Le comique et le rire’ (81-92) en ‘Le problème moral’ (93-163). 
45 Bondam was de achternaam van zijn moeder. 
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leken de deeltjes Frans-Nederlands van P. Valkhoff (Wolters, 1902), van K.R. 
Gallas (Van Druten, 1904) en van C.R.C. Herckenrath (Wolters, 1907). 

Van de laatste drie moet P. Valkhoffs Nouveau Dictionnaire afvallen. Het is de 
bewerking van het woordenboek met dezelfde titel dat zijn vader J.N. Valkhoff 
twintig jaar eerder (1883-1885) had vervaardigd. Het is niet voldoende bij de 
tijd gebracht, en Prick oordeelt: ‘[dit werk] late men liever een langzamen dood 
sterven’. Uitgever J.B. Wolters had er kennelijk ook geen brood in gezien, en 
had het woordenboek reeds in 1904 afgestoten naar W.J. Thieme.46 Hercken-
rath was vervolgens aangetrokken om voor Wolters een nieuw woordenboek 
Frans samen te stellen.  

In een eerste vergelijking van de beide andere delen Frans-Nederlands stelt 
Prick vast dat het werk van Gallas (814 pagina’s) veel omvangrijker is dan dat 
van Herckenrath (476 pagina’s), terwijl de gegeven vertalingen niet van mindere 
kwaliteit zijn. Gallas wordt daarom in de eerste plaats aanbevolen, maar wie 
voorlichting wil over de uitspraak kan naar Pricks oordeel het beste Hercken-
rath aanschaffen, want dat aspect ontbreekt geheel in Gallas. 

De bespreking wordt voortgezet in de tweede aflevering, die de bijbehorende 
delen Nederlands-Frans onder de loep neemt. Prick is in beide wat teleurgesteld. 
Een hoofdpunt van kritiek is dat, zoals vaker het geval is, de rechterhand niet 
meer weet wat de andere heeft gedaan. Met andere woorden: de twee helften 
dekken elkaar niet voldoende. Hoewel dit voor beide werken geldt, wordt dit 
manco geïllustreerd met voorbeelden uit Herckenrath. Prick motiveert die keu-
ze als volgt: ‘Daar voor Herckenrath zoo telkens de bijzondere zelfstandigheid 
naar voren wordt geschoven zal ik aan zijn boek deze mij altijd irriteerende fout 
[...] aantoonen’.  

Meermalen staat een Nederlands vertaalequivalent in FN niet als ingang opge-
nomen in NF, ondanks dat de woorden in beide talen van vergelijkbare frequen-
tie zijn. Ook als beide ingangen wel aanwezig zijn, is er toch vaak een gebrek aan 
symmetrie. Wie in het ene deel een vertaalequivalent vindt en dat weer opzoekt in 
het andere mag verwachten de oorspronkelijke ingang weer terug te vinden. Dat 
geldt niet alleen voor enkelvoudige trefwoorden, maar ook voor idiomatische uit-
drukkingen en zegswijzen. Als men in NF bij ‘alles op één kaart zetten’ de goede 
vertaling mettre tous ses oeufs dans le même pannier vindt, dan is het toch een gemiste 
kans wanneer in FN bij deze zegswijze niet dit Nederlandse equivalent staat, maar 
in plaats daarvan ‘alles wagen bij één onderneming’. 

Nadat de beide woordenboeken nog op een aantal andere details zijn beoor-
deeld, komt Prick tot zijn eindconclusie: ‘Met mij zal de lezer wel zeggen: entre 

                                                             
46 Voor verdere bijzonderheden over dit woordenboek zie men J. Posthumus, ‘Vaders en 
Zonen’, Trefwoord 3, sept. 1992, 23-24. Ook beschikbaar op <www.fryske-akademy.nl/tref-
woord>. 
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les deux mon coeur balance, wat de qualiteit betreft, hoewel G. het verreweg wint 
door de quantiteit.47 Méér durf ik er voorlopig niet van zeggen’. 

Hoewel Prick aldus zeker de nodige waardering voor Herckenraths werk had 
uitgesproken, voelde deze zich toch tekortgedaan. Hij reageerde met een stuk 
getiteld ‘De eischen voor een goed woordenboek’, dat op 14 maart 1908 plaats 
kreeg in ’t Onderwijs (17e jg., no. 11, 128-130). Onder deze titel vinden we echter 
niet zozeer een algemene verhandeling over dat onderwerp als een weerlegging 
van, of kanttekening bij, een aantal van Pricks uitspraken. Zo merkt hij niet 
geheel onterecht op dat, wat het kwantitatieve aspect betreft, hij in het deel NF 
bij zijn meer beperkte opname van samenstellingen een meer weloverwogen 
keuze heeft gemaakt dan Gallas. Ook zegt hij dat ‘men niet alleen bij [Gallas] 
allerlei woorden [vindt] die men tevergeefs bij H[erckenrath] zoekt’, maar dat 
het omgekeerde ook geldt. Dit laatste was een overbodige opmerking, want 
Prick had dit in zijn scrupuleuze recensie niet onvermeld gelaten.48 

Daarnaast stipt Herckenrath nog twee meer algemene punten aan. Hij beweert 
dat het Franse ‘argot gewoonlijk véél gemeener klinkt dan de gemeenzaamste 
uitdrukkingen die beschaafde Nederlanders nog bezigen, en buiten welke men in 
een woordenboek, dat tevens schoolwoordenboek is niet gaan mag’. Dat houdt 
in dat sommige door Prick aangedragen vertaalequivalenten van op apegapen lig-
gen voor hem niet aanvaardbaar zijn.   

Het tweede twistpunt betreft de wenselijke mate van overeenstemming tussen 
de beide delen FN en NF. Dat deze te wensen overliet had Prick met verschil-
lende voorbeelden proberen aan te tonen. Desondanks meent Herckenrath toch 
te kunnen zeggen ‘dat ik de eerste ben die een waarlijk strenge contrôle in dit 
opzicht heeft uitgevoerd’. Verder was hem daarbij gebleken ‘dat men het beginsel 
niet absoluut kan doorvoeren’, iets wat Prick overigens niet had geëist.  

Terwijl Prick altijd van mening was dat detailkritiek een woordenboek alleen 
maar ten goede kon komen – ook het werk van Gallas was in dit opzicht niet 
gespaard – vond Herckenrath zich al te kritisch bejegend. Hij wees daarom nog 
even op de ‘rationeele rangschikking van beteekenissen, waardoor telkens het 
gebruikelijkste eerst komt’ en op het feit dat hij met een ‘geheel oorspronkelijk, 
streng wetenschappelijk en toch dood-eenvoudig phonetisch schrift [...] voor de 
eerste maal een Fransche pronouncing dictionary [had] geleverd’. ‘Ik had liever’, zo 
ging hij verder, ‘dat een ander daarover had gesproken, maar wie zich tegen 
hypercritiek verdedigt, komt in de treurige noodzakelijkheid het licht te doen 
vallen op eigen verdiensten’. 
                                                             
47 Ook Gallas’ deel FN was met zijn 886 pagina’s omvangrijker dan dat van Herckenrath, 
dat 621 telde. 
48 Na de passage waaraan Herckenrath aanstoot nam volgt namelijk: ‘Slechts in enkele ge-
vallen gaf H. mij iets, wanneer G. te kort schoot’ (ibid., 549). Vermoedelijk stond het kwan-
titatieve aspect in deze constatering Herckenrath niet aan. 
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Twee dingen vallen op in Herckenraths reactie. In de eerste plaats is hij een 
slecht lezer, want hij neemt onvoldoende nota van wat Prick werkelijk beweert. 
Ook blijkt hij slecht overweg te kunnen met zakelijke kritiek. Deze tast ken-
nelijk zo zeer zijn gevoel van eigenwaarde aan, dat hij het nodig oordeelt zijn 
geschonden zelfgevoel weer wat op te krikken. Hij merkt op dat hij met zijn ‘te 
Parijs verschenen werkje: Problèmes d’esthétique et de morale, waarvan door de beste 
beoordeelaars [...] de stijl en taal bizonder werden geprezen’, heeft bewezen ‘het 
Fransch te beheerschen en intiem te voelen’. Zelfingenomenheid blijkt ook de 
mededeling: ‘Verder heb ik getoond mij op velerlei gebied te kunnen bewegen, 
en alzoo die breede basis van algemeene kennis te bezitten die voor den lexi-
cograaf onontbeerlijk is’ (p. 129). Geen wonder dus dat hij vindt ‘dat mijn 
Woordenboek, wat volledigheid en zorgvuldige bewerking aangaat, voor geen 
enkel ander hoeft onder te doen’. 

Bij deze niet geringe eigendunk past ook de volgende neerbuigende opmer-
king over Prick: ‘Ieder die niet van scherpzinnigheid ontbloot is, en die blijkbaar 
veel leest met het potlood in de hand, vindt altijd wel dingen die een ander niet 
heeft gevonden, ook als is hij specialiteit op ander gebied’. Het komt niet in 
hem op dat Prick, geboren en getogen in de buurt van Maastricht en daar opge-
groeid met het Frans, die taal mogelijk even ‘intiem kan voelen’ als hijzelf. 

Pricks ‘Antwoord aan den heer C.R.C. Herckenrath’ volgde spoedig (’t Onder-
wijs, 18 april, 1908, 189-190). Altijd in voor een robbertje bekvechten, merkte 
hij op dat Herckenrath kennelijk ‘een beetje boos’ was – ‘teleurgesteld’ zou mis-
schien een passender omschrijving zijn geweest – dat zijn woordenboek niet 
boven dat van Gallas geprezen was. Hij gaf toe: ‘Hypercritisch ben ik misschien 
geweest, wat echter bij lexicografisch werk éér een deugd dan een gebrek moet 
heeten’. Ook zijn tegenstander had natuurlijk ‘de vrijheid zoo hypercritisch 
mogelijk te werk te gaan, als hij maar bewijst, wat hij beweert’. 

In dit kader bestrijdt Prick de kritiek die Herckenrath had uitgeoefend op 
een viertal opmerkingen van zijn hand. Het ging er hierbij onder andere om of 
kakement al dan niet kaak (= F. mâchoire) kon betekenen – Prick gaf als voor-
beeld: ‘Mijn kakement doet zeer’ – en wat precies een kalkoentje wijn was. Prick 
herhaalde ook zijn argumenten voor een argot-vertaling van op apegapen liggen. 
Ook bleef hij van mening ‘dat tot op zekere hoogte deel I en deel II volkomen 
met elkaar moeten kloppen en dat dit bij H. niet altijd het geval is, waar het wel 
zoo wezen moest’. Hij gaf daarvan nog extra voorbeelden, die onmiskenbaar 
schade opleverden voor de gebruiker.49 

                                                             
49 Opmerkelijk is dat zo’n ‘gemene’ vertaling niet wordt gegeven in de woordenboeken 
Frans die hij later voor Van Goor bewerkte. Deze geven – uitgevers geven niet graag aan-
stoot – alleen het nette être à l’extrémité. 
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Ten slotte handhaafde Prick zijn eindoordeel: ‘Beide woordenboeken [d.w.z. 
dat van Gallas en dat van Herckenrath] hebben groote verdiensten, elk de zijne. 
Dat H. ook een uitspraakwoordenboek is heb ik vermeld. Dat op den voorgrond 
te plaatsen, zooals H. wil, kon ik niet, daar reeds lang een betere pronouncing 
dictionary bestond, die van Sachs-Villatte’.50 Na nog een stekelige opmerking 
over Herckenraths ‘geur van eigenlof’ verliet Prick het strijdperk met de 
opwekking: ‘Laten wij liever als goede vrienden samenwerken in het belang van 
de zaak. Alle beetjes helpen en niemand heeft de wijsheid in pacht’. 

Herckenrath nam de uitgestoken hand niet aan. Hij voelde zich kennelijk in 
zijn wiek geschoten. In zijn eigendunk als autoriteit op het gebied van het Frans, 
accepteerde hij Prick ook niet als gelijkwaardig partner. Zijn verdere ongenoegen 

over de opmerkingen van deze buitenstaander ventileerde Herckenrath in het 
voorwerk bij volgende edities van zijn Fransch Woordenboek. Prick verzamelde 
ondertussen steeds meer aantekeningen bij dat werk, die na een aantal jaren in 
het licht werden gegeven onder de titel Lexicographische Varia bij Herckenraths 
Woordenboek (Batavia, 1913).51  
  
5.3.2. De Lexicografische Varia als element in de voortgaande strijd 
 
De publicatie van dit werk was ‘door verschillende omstandigheden zeer ver-
traagd’ (p. 101), en zo kon het gebeuren dat Herckenraths woordenboek, aldus 
Prick, ‘voor de tweede keer in ’t pak [was] gestoken, juist onder het afdrukken 
dezer studie’52 (Voorbericht, p. i). Prick was echter van mening dat de tweede 
uitgave, ‘hoezeer verbeterd in meer dan één opzicht’ (p. ii) nog steeds leed 
onder het soort gebreken dat hij had gesignaleerd, en dat zijn opmerkingen 
daarom nog alleszins relevant waren.  

Hoe dit zij, in zijn ‘Voorbericht’ had Prick nu in elk geval gelegenheid om te 
reageren op het commentaar dat Herckenrath in de ‘Inleiding’ (iv-v) van het 
deel FN aan zijn adres had gericht.53 Anders dan Van der Wal had gedaan, liet 

                                                             
50 Hier doet Prick Herckenrath bepaald tekort. Sachs-Villatte geeft geen fonetische trans-
criptie – d.w.z. steeds hetzelfde teken voor dezelfde klank – in de ware zin des woords. De 
uitspraak van de Franse woorden wordt slechts bij benadering aangegeven door middel van 
een herspelling volgens de conventies van het Duits. 
51 Het verscheen als deel II van Pricks Fransche Studiën en Kritieken bij Drukkerij Papyrus, 
eertijds H.M. van Dorp & Co., niet dus, zoals Zandvoort (1927: 107) vermeldt, bij Visser & 
Co., Weltevreden. Bij die uitgever was wel deel I verschenen, getiteld Kantteekeningen bij de 
Grammaire van Robert. 
52 Pricks voorbericht is gedateerd maart 1912, enkele maanden na verschijning van het deel 
FN (eind 1911). Het deel NF was eind 1912 beschikbaar, nog voor het uiteindelijke publica-
tiejaar van Pricks studie (1913). Beide delen van de tweede druk waren flink uitgebreid: FN 
van 476 tot 569, NF van 621 tot 718 pagina’s. 
53 Het voorwerk van Herckenraths edities van het Fransch Woordenboek had steeds de vorm 



 
 PRICK VAN WELY: PRICK ALS HOEDER VAN DE TWEETALIGE LEXICOGRAFIE 179 
     

 

Herckenrath wel degelijk weten dat hij van Pricks opmerkingen gebruik had 
gemaakt. Het bedankje aan Prick ging echter vergezeld van een aantal bijzonder 
kleinerende opmerkingen. 

Deze betroffen in de eerste plaats Pricks Koloniaal aanvullend Hulpwoordenboek 
(2e druk, 1907), waarvan hij ‘een zeer matig gebruik [had] gemaakt, daar deze 
schrijver, die in Duitsch en Engelsch wellicht beter thuis is dan in ’t Fransch, 
niet overal betrouwbaar is’. Daarna had Herckenrath nog het nodige te zeggen 
over wat hij noemde ‘de herhaalde aanvallen op ons werk van genoemd 
Indischman’. Vooral diens ‘eisch dat deel II een absoluut spiegelbeeld van deel 
I moet zijn’ – hij bleef deze onwaarheid maar herhalen – werd op de korrel ge-
nomen. Deze bewees ‘dat hij van lexicographisch werk (ik zou haast zeggen van 
taalstudie) niet het minste benul heeft’.  

Herckenrath gaf er blijk van de geijkte principes van het debatteren goed te 
beheersen. Na eerst zijn tegenstander woorden in de mond te hebben gelegd 
die deze nooit voor zijn rekening zou willen nemen, zocht hij vervolgens, met 
voorbijgaan aan allerlei gesignaleerde flagrante missers, een detailpuntje uit, 
waarbij de geuite kritiek overdreven kon lijken, en zelfs in het belachelijke kon 
worden getrokken. Hij deed dat als volgt: 
 

Kijk eens, zegt de Hr. P.v.W. ‘fonkelnieuw’ = tout flambant neuf, maar in I is dat 
‘gloednieuw’, terwijl ‘gloednieuw’ in II weer is tout battant neuf, wat dan in I weer is 
‘splinternieuw’! Nog veel erger, meneer Prick! In I komt voor ‘gondolant’, ‘om je ’n 
aap te lachen’, terwijl eenige regels verder ‘se gondoler’ is ‘zich ’n kriek lachen’! Is het 
niet om alle schoolvossen van de wereld te doen vertwijfelen? En de Heer P.v.W. 
zal ten eeuwigen dage in de onzekerheid blijven of ik me bij ’t lezen van zijn ‘critiek’ 
een aap dan wel een kriek heb gelachen (Inleiding, v). 

 
Men kan inderdaad toegeven dat er over de fonkelnieuw/gloednieuw-kwestie nauwe-
lijks drukte hoefde te worden gemaakt, maar daarmee wordt Pricks kritiek op an-
dere, meer hinderlijke, tegenstrijdigheden tussen deel I en II allerminst ontzenuwd.  

Tot slot kan er toch nog een bedankje af, en dat gaat op de volgende manier: 
‘Dit wil nog niet zeggen dat we hier en daar in zijn geschrijf niet iets vonden 
waarmee we ons voordeel konden doen. Als men aan ’t zoeken gaat vindt men 
altijd wel wat te verbeteren. [...] Daarvoor zij Dr. P.v.W. onze dank uitgesproken’. 

Met dit in twijfel trekken van Pricks kennis en bekwaamheid maakte Her-
ckenrath het wel erg bont.54 Anderen met wie Prick het aan de stok kreeg had-
                                                                                                                                               
van een uitgebreide Inleiding, die enerzijds fungeerde als verantwoording, anderzijds als gids 
voor de gebruiker. In de tweede en de derde druk werd daarin in tussenpassages tevens met 
Prick gepolemiseerd. 
54 Dat Herckenrath ook zelf voelde dat hij te ver was gegaan blijkt hieruit dat hij in de inlei-
ding tot de derde druk de scherpste kantjes van zijn kritiek afsleep. Zo schrapte hij bijvoor-
beeld de al te dwaze bewering dat Prick ‘van lexicographisch werk (ik zou haast zeggen van 
taalstudie) niet het minste benul [had]’. 
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den dat nooit gedaan. Die vonden hem, zoals Prick zelf eens had gezegd, ‘wel 
knap, maar geen gentleman’. Van zijn kant trok Prick Herckenraths kennis van 
het Frans niet in twijfel; de tekortkomingen in diens dictionaire weet hij eerder 
aan slordigheid en aan gebrek aan inzet voor zijn taak. 

Dat Prick zich niet als een domoor wilde laten behandelen, liet hij weten in 
het ‘Voorbericht’ van de Lexicographische Varia. Hij maakt nog maar eens dui-
delijk dat hij de eis ‘dat deel II een absoluut spiegelbeeld van deel I moet zijn 
[...] nergens zóó [heeft] gesteld, ja dien zelfs voor onmogelijk heeft verklaard’. 
Hij ontzegt de heer Herckenrath, die als lexicograaf zoveel op zijn kerfstok 
heeft, het recht ‘smalend te spreken over mijn “geschrijf”’’. Verder stelt Prick 
zijnerzijds zijn opponent in een kwaad daglicht door te memoreren dat deze 
zelf ‘in een oogenblik van oprechtheid’ heeft verklaard dat zijn grote belang-
stelling niet gericht is op taalstudie, en dat wat hij op dat gebied geproduceerd 
heeft ‘broodschrijverij’ is.55 De kritiek die wordt geleverd in de Lexicographische 
Varia levert daarvan genoegzaam bewijs. 

Ten slotte werpt Prick zich weer eens op als het geweten van de tweetalige 
lexicografie en verklaart hij de dictionaire van Herckenrath, net als eerder Ten 
Bruggencates woordenboek, tot ‘een bespotting van alle wetenschappelijkheid 
en een schande voor het onderwijs in [ons] land’ (Inleiding, v).  

Bij de inmiddels al grondig bedorven verhoudingen was Herckenraths reactie 
op Pricks nieuwe werkstuk voorspelbaar. In de Inleiding tot de derde druk van 
zijn woordenboek volstaat hij met de volgende korte passage over de Lexico-
graphische Varia: ‘Hierover maar éen opmerking, maar die voldoende zal zijn om 
de schrijvers-eerlijkheid van den Hr. P. v. W. te kenmerken: hoewel, blijkens het 
Voorbericht mijn geheel om- en bijgewerkte 2e druk in zijn bezit was, slaan al 
zijn opmerkingen op den 1en druk, zoodat de kooper van dat boekje de critiek 
niet alleen onwaardig, maar ook van onwaarde zal vinden’ (Inleiding, vii).56 

Was Pricks kritiek ‘onwaardig’ te noemen? Idealiter had hij de tekst die bezig 
was in druk te verschijnen terug moeten nemen, en herzien aan de hand van de 
nieuwe druk. Dit had dan tot detailwijzigingen kunnen leiden, maar zou de 
algemene teneur van de kritiek niet hebben aangetast. Zoals Prick in zijn ‘Voor-
bericht’ zei: ‘zoowel uit wat er nu nog of niet meer in de tweede uitgave staat als 

                                                             
55 Prick vermeldt dat Herckenrath dit in 1910 letterlijk zo gezegd had, maar geeft geen bron. 
De opmerking bevestigt het beeld dat boven van Herckenraths interesses is gegeven. 
56 Ik geef de laatste bijzin, beginnende met ‘zoodat’, in de geherformuleerde versie van de 
vierde druk. In de derde druk (Inleiding, vii) had die geluid: ‘zoodat de kooper niet alleen de 
bladzijden niet vindt waarna (sic) hij verwezen wordt, maar in de meeste gevallen ook de 
critiek zinledig zal vinden’. Dat de opmerking over paginanummers werd geschrapt was lo-
gisch. Pricks kritiek was steeds gerelateerd aan woordartikelen (waarbij slechts tweemaal een 
paginanummer werd vermeld) en die bleven in de nieuwe druk even goed vindbaar. 
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uit wat er bijgekomen of niet bijgekomen is, zal de onbevooroordeelde deskun-
dige kunnen zien in hoever ik recht van spreken had en nog altijd heb’ (p. iv). 

‘Van onwaarde’ was de kritiek zeker niet. Herckenrath was zich dat zelf ook 
bewust, want in de derde druk vinden we allerlei verbeteringen aangebracht op 
plaatsen die Prick in de Lexicographische Varia kritisch had besproken. Anderzijds 
bevatte dat werk ook detailkritiek die met het verschijnen van Herckenraths 
tweede druk was achterhaald. Dit betrof vooral de enkele passages waarin 
ontbrekende woorden waren gesignaleerd. Dat Herckenrath niet had stilgezeten 
blijkt uit een lijstje nieuwere woorden van het genre aéroplane, autobus, modernisme, 
etc. dat Prick geeft op p. 26 (noot 1). Van de 27 daar genoemde woorden had 
Herckenrath op eigen initiatief al 18 opgenomen in de tweede druk; daarna ver-
schenen nog eens vier (waaronder gratte-ciel) in de derde. 

Een normale collegiale verhouding tussen de beide lexicografen was vanaf het 
begin moeilijk gebleken, en na de laatste wederzijdse opmerkingen totaal onmo-
gelijk geworden. Voor het escaleren van de ruzie was Herckenrath zeker niet 
minder verantwoordelijk dan Prick. Na de eerste woordenwisselingen in het vak-
blad ’t Onderwijs, had Herckenrath immers in het voorwoord van zijn tweede druk 
zonder nadere aanleiding een karikaturaal beeld geschetst van Pricks kritiek en 
hem op vrij misselijke wijze gekleineerd als lexicograaf en taalkundige. 

Bij dit alles was duidelijk sprake van ‘incompatibilité d’humeur’. In zijn eerste 
bespreking van Herckenraths woordenboek had Prick waardering getoond, 
maar ook kritische opmerkingen gemaakt. Herckenrath had echter uitbundiger 
lof verwacht en voelde zich hyperkritisch bejegend. Anderzijds stoorde Prick, 
die zelf ook allerminst vrij was van eigenwaan, zich aan de zelfaanprijzingen 
waarmee Herckenrath zijn werk had ingeleid.  

Ook in de Lexicographische Varia trok Prick nogmaals flink van leer tegen wat 
hij zag als al te pretentieuze beweringen. Vooral Herckenraths opmerking dat 
hij een ‘geheel oorspronkelijk werk [had] geleverd’ (Inleiding, v) moest het 
ontgelden. Deze uitdrukking ergerde hem des te meer omdat die werd geëxploi-
teerd in het reclamemateriaal van de firma Wolters en in de recensies vaak 
klakkeloos werd herhaald. In hun context gelezen, klinken deze woorden echter 
onschuldiger dan Prick doet voorkomen. Wat Herckenrath, na het noemen van 
zijn verschillende bronnen, had gezegd was: ‘In plaats dus van ’n uittreksel te 
leveren uit ’n bestaande dictionnaire of daarvan ’n nieuwe uitgave te bezorgen, 
zijn we van meet af aan op nieuw begonnen, en hebben ’n geheel oorspronke-
lijk werk geleverd’. 

De kwalificatie ‘geheel oorspronkelijk’ was misschien wat ongelukkig, en 
Prick wilde ook nog wel aannemen dat deze Herckenrath ‘in een onbewaakt 
oogenblik uit de pen [was] gevloeid’, maar toch kon hij het niet laten daarover 
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door te drammen en te verklaren dat het ‘voor een modernen lexicograaf een 
fout en dus erger dan een misdaad [was] om nu nog origineel te willen zijn’.57 

Tegenover dit verbale geweld voelde Herckenrath zich vervolgens genood-
zaakt in de ‘Inleiding’ van de derde druk (p. v, noot 2) de volgende verklaring af 
te leggen: ‘Het is merkwaardig dat zelfs menschen die aan lexicographie doen, 
niet hebben begrepen dat dit beteekent dat ik in de eerste plaats naar origineele 
bronnen gewerkt heb, d.w.z. naar Fransch-Fransche en Nederlandsch-Neder-
landsche woordenboeken, en eerst daarna mijn werk heb vergeleken met vertaal-
woordenboeken.’ 

Het valt niet te ontkennen dat Prick Herckenrath over een in wezen vrij on-
schuldige opmerking wel erg hard viel.  
 
5.3.3. De Varia als staalkaart van kritiek 
 
Als kritisch commentaar op een bestaand woordenboek doen de Lexicographische 
Varia bij Herckenraths Woordenboek natuurlijk meteen denken aan de eerder 
gepubliceerde Addenda en Corrigenda bij het woordenboek van Ten Bruggencate. 
Toch zijn deze twee werken qua teneur en structuur allerminst identiek. Het 
laatstgenoemde is in wezen een apart aanvullend woordenboek met 250 pagi-
na’s zorgvuldig opgestelde woordartikelen in alfabetische volgorde. Algemeen 
commentaar blijft beperkt tot de vrij korte ‘Inleiding’ en een ‘Naschrift’. 

In het minder omvangrijke Lexicographische Varia, dat in totaal slechts 100 
pagina’s beslaat, is het commentaar met de zakelijke inhoud verweven, en wordt 
er veel meer met de auteur gepolemiseerd. De tekortkomingen van Hercken-
raths woordenboek worden hier niet opgesomd in alfabetische artikelen, maar 
staan gerangschikt onder een aantal algemene hoofden. In zijn kritische bespre-
king legt Prick een aantal maatstaven aan die we kunnen beschouwen als de 
bouwstenen van zijn lexicografisch credo. Deze zullen we de revue laten passe-
ren nadat eerst iets is gezegd over de indeling van het boekje en over een aantal 
losse punten waarop kritiek wordt geleverd. 

De ‘Inleiding’ (1-21) besteedt vooral aandacht aan Herckenraths werkwijze, 
waarbij uitgebreid wordt geciteerd uit het informatieve voorwerk bij de dictio-
naire. Prick vindt in Herckenraths inleiding ‘veel juiste opmerkingen, waarmee 
iedere toekomstige lexicograaf [...] zijn voordeel kan doen’ (p. 11). ‘Doch,’ zo 

                                                             
57 Lexicographische Varia, 7. Prick citeerde in dit verband met instemming de woorden van 
Jacob Kramers uit diens Voorrede bij de Nouveau Dictionnaire Français-Hollandais (1859): ‘[De 
woordenboekschrijver] bedient zich van de werken zijner voorgangers als van zoo vele 
bouwstoffen, waaruit hij, met verwerping van het min bruikbare en onder aanvulling van het 
ontbrekende, een nieuw gebouw optrekt, of, met andere woorden, die werken dienen hem 
gezamenlijk tot een voetstuk, dat aan zijn gewrocht een hooger standpunt geven moet’ (v). 
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gaat hij ietwat omineus verder, ‘met de maat waarmee men meet, mag men 
gemeten worden’ (p. 12).  

Zijn detailkritiek levert Prick vervolgens in de hoofdstukken ‘Het Fransch-
Nederlandsche deel’ (22-48) en ‘II. Het Hollandsch (sic)-Fransche deel’ (49-
77).58 Met zijn gebruikelijke nauwgezetheid onderwerpt hij de inhoud van 
Herckenraths nieuwe woordenboek aan een intensieve controle. Net als bij zijn 
eerder commentaar op het werk van Stoett en van Ten Bruggencate, getuigen 
zijn opmerkingen van gedegen vakkennis en grote belezenheid.  

De doelgroep in aanmerking genomen, vindt hij het woordbestand ergerlijk 
onvolledig. Voor het deel NF demonstreert hij dat door voor een gedeelte van de 
letter F het woordbestand van Herckenrath te vergelijken met het ‘voortreffelijke 
Duitsche woordenboek van Van Gelderen uit dezelfde serie’ (p. 49).59 Anderzijds 
oordeelt Prick dat ruimte wordt vermorst door ‘het opnemen van wat niemand 
ooit zoeken zal’. Hij noemt daarbij voorbeelden uit FN als Acheloüs, Achmet, 
Actium (p. 30) en uit NF als Anaeas (sic!), Amorieten, Arbela, Argolis (p. 53).  

Naast deze opmerkingen over het woordbestand geldt de meeste detailkri-
tiek echter de microstructuur: hetgene dat achter de trefwoorden vermeld staat. 
Hierbij wijt Prick veel van de onvolkomenheden in Herckenraths werk aan 
‘bedenkelijke onachtzaamheid en noodlottige haastige spoed’, want ‘aan de 
kennis van een schrijver, die getoond heeft zooveel in zijn mars te hebben, valt 
natuurlijk niet te twijfelen, hoeveel men er ook aan kan tornen’ (p. 35). Als 
hoofdzonde noemt hij hier dat Herckenrath verbindingen of uitdrukkingen die 
onder verschillende ingangen staan opgenomen ‘nu eens zus, dan weer zoo ver-
taalt, waar hij toch geacht moet worden als de eerste ook de beste overzetting te 
geven’ (p. 28).60 Bijzonder slordig zijn ook inconsequente spellingen als ert/erwt, 
fosfor/phosphor, vampir/vampier en dergelijke (p. 34). Andere feilen zijn de volgens 
Prick onvoldoende en soms onjuiste grammaticale informatie.  

De bespreking van elk deel wordt afgesloten met een kritische blik op een 
deelgebied: voor FN zijn dat de ‘Roomsche woorden’ (p. 42-48), voor NF, 

                                                             
58 Eigenlijk nog storender dan deze inconsequente hoofdstukaanduiding is het ontbreken 
van een literatuurlijst. De lezer moet maar raden dat de veel gebruikte aanduiding ‘LPT’ 
verwijst naar de nergens voluit genoemde, en dus ook niet nader beschreven, Larousse Pour 
Tous. (De twee delen van dit encyclopedisch woordenboek waren kort tevoren in 1909, resp. 
1910 verschenen.) 
59 In een dergelijke vergelijking is Ten Bruggencate volgens Prick ‘heelemaal nowhere’. In Van 
Gelderens woordenboek, zo zegt hij, wordt ‘zelfs de woordenschat van het bekende Ver-
klarende Handwoordenboek van Koenen voor oude vrijsters en gecastreerde jongelingen verre 
overtroffen’. 
60 Veel van die inconsequente dubbele noteringen verdwenen in volgende drukken door 
betere naleving van de eigen stelregel: ‘Spreekwoordelijke en andere uitdrukkingen zoeke 
men op het eerste voorname woord dat er in voorkomt’ (FN, ‘Inleiding’, p. x). Prick had al 
opgemerkt: ‘Waarom niet het in de voorrede aangegeven beginsel gevolgd?’ (p. 30). 
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aldus Prick, ‘het meer in mijn lijn liggende materieele van eten en drinken’ (p. 
70-77). Wie deze opmerkingen doorleest raakt opnieuw onder de indruk van 
Pricks grote vakkennis. Het aantal pagina’s aan deze onderwerpen besteed 
maakt duidelijk hoeveel hier nog recht te zetten viel. 

Enigszins verrassend volgt dan nog een hoofdstuk met de titel: ‘Deel I en 
Deel II met elkander vergeleken’ (p. 78-98), een onderwerp dat ook in de voor-
afgaande hoofdstukken al te hooi en te gras aan de orde was geweest. Het blijkt 
dat Prick hier de gelegenheid te baat nam de tekst van al eerder gepubliceerde 
artikelen61 nogmaals onder de aandacht te brengen. De Lexicographische Varia, 
toch al niet sterk gestructureerd, krijgt zo een nog rommeliger opbouw, want de 
extra voorbeelden hadden natuurlijk even goed in de eerdere hoofdstukken 
kunnen zijn geïncorporeerd. 

Misschien wreekt zich hier het feit dat Prick zijn werk, zoals ook hier op het 
voorblad staat vermeld, vaak publiceerde ‘voor rekening van den schrijver’. Dit 
verschafte hem enerzijds de gewenste vrijheid te zeggen wat hij kwijt wilde, 
maar betekende ook dat hij de corrigerende hand van een redacteur ontbeerde. 

Een laatste los ingrediënt is een fragmentarische versie van wat had moeten 
worden ‘een vergelijkende studie van alle in Nederland sedert de 16de eeuw 
verschenen Fransche woordenboeken’ (aldus ‘Voorbericht’, p. i). Prick wist zelf 
dat deze weinig om het lijf had, daar hem ‘zoowel het noodige materiaal als de 
noodige tijd ontbraken voor een nauwgezette uitvoering van dit plan’ (ibid.). 
Inderdaad is dit overzicht niet alleen zeer onvolledig, ook blijft het, daar alleen 
iets uit de voorwoorden wordt geciteerd en de inhoud van de werken zelf niet 
kritisch wordt geëvalueerd, hinderlijk oppervlakkig. Niettemin wordt het opge-
nomen als laatste deel (p. 16-21) van de ‘Inleiding’.  
 
5.3.3.1. Pricks lexicografisch credo 
 
Bijzonder aardig aan de Lexicographische Varia is dat Prick bij het leveren van 
zijn kritiek op Herckenraths woordenboek van tijd tot tijd de principes uit-
eenzet die hij denkt te moeten hanteren bij het vervaardigen van een tweetalig 
woordenboek. Deze worden nu in een kritisch overzicht besproken. 

Allereerst staat Prick een strikt alfabetische rangschikking van de trefwoorden 
voor. Herckenrath krijgt dan ook lof toegezwaaid, omdat hij anders dan Ten Brug-

                                                             
61 Prick geeft zelf (Voorbericht. p. iv) in algemene zin aan dat de inhoud van dit hoofdstuk 
afkomstig is uit Het Onderwijs en Het M.O. Het eerste gedeelte (p. 78-80) omvat de tekst van 
het boven al genoemde artikel in ’t Onderwijs, 23 november 1907, 547-548. De rest (p. 80-98) 
is een soms nog iets uitgebreide herhaling van wat hij onder de titel ‘Lexicografische Dub-
beltongigheid’ had gepubliceerd in het tijdschrift dat bij oprichting (1906) de titel Maandblad 
voor het Middelbaar Onderwijs in Nederlands-Indië had gekregen, later (1908) verkort tot Het Mid-
delbaar Onderwijs. (Zie zesde jaargang, 1911, 50-54, 83-86, 105-110, 143-148.) 
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gencate en Koenen ‘zijn artikelen gerangschikt heeft op de eenigst rationeele wijze 
door nergens van de alphabetische volgorde af te wijken’ (p. 1). Het zich ‘houden 
aan de etymologie moge eenige voordeelen opleveren voor den geleerde, voor den 
leerling en voor het dagelijksch gebruik is het zoo onpractisch mogelijk’ (p. 2). Hoe-
wel er het nodige voor te zeggen valt om voor het goede begrip afleidingen en 
samenstellingen direct bij het hoofdwoord te zetten, heeft de strikt alfabetische 
ordening tegenwoordig toch wel de overhand gekregen. Dit heeft ertoe geleid dat 
voor het opzoekgemak in bepaalde woordenboeken ‘denesting’ heeft plaatsge-
vonden.62 Met zijn opvatting verkeert Prick dus ook nu nog in goed gezelschap. 

Aanvechtbaar zijn daarentegen zijn opvattingen over het nut van de foneti-
sche transcriptie. Weliswaar betwijfelt Prick met recht of fonetisch schrift, zoals 
Herckenrath denkt, het verschil tussen het ‘schoolfransch [en] de correcte uit-
spraak van het elegante en welluidende echte Fransch’ (Herckenrath, Inleiding, 
vi, noot 1) kan wegnemen: ‘Geen gezichtsbeeld immers kan ooit een juist ge-
hoorbeeld wekken’ (p. 3). Dat betekent echter niet dat ook Pricks volgende 
bewering zonder meer waar is: ‘Van de phonetische transcriptie begint men pas 
gemak en voordeel te trekken, als men met de mechanische klankvorming klaar 
is, maar ... dan is ze niet meer noodig’ (p. 3). Hier gaat Prick voorbij aan het 
gegeven dat een transcriptie bij uitstek geschikt is, valse suggesties gewekt door 
het spellingbeeld te corrigeren. Deze functie is, aldus Herckenrath, ‘voor ’t 
Fransch evenzeer nodig [...] als voor ’t Engelsch’ (Inleiding, vii).63 

Duidelijk verstaan Prick en Herckenrath niet precies hetzelfde onder het begrip 
fonetische transcriptie. Herckenrath wijst er niet zonder trots op, dat ‘deze dicti-
onnaire de eerste is die achter ieder woord de uitspraak in phonetisch schrift weer-
geeft’ (Inleiding, vii), en dat ‘zelfs in Frankrijk, zoover we weten, dergelijke dic-
tionnaires niet bestaan’ (ibid., noot 1). Prick toont zich verbaasd over deze 
mededeling: ‘de heer H. kent toch ook wel – en zeer goed zelfs – een zekeren Dic-
tionnaire Général van Hatzfeld, Darmesteter en Thomas met zijn heel wat eenvou-
diger en sprekender omschrijving?’ (p. 2).64 Deze opmerking bewijst dat Prick niet 
voldoende doordrongen was van het belang van de principes van fonetische no-
tatie die gestalte hadden gekregen binnen de International Phonetic Association.65 
                                                             
62 Zie bijvoorbeeld de Concise Oxford Dictionary, vanaf de 9th ed. (1995). Hetzelfde geldt voor 
de latere edities van de Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 
63 Herckenrath geeft t.a.p. enkele overtuigende voorbeelden. Dit neemt niet weg dat voor het 
Frans de uitspraakvorm met aanzienlijk meer zekerheid uit de geschreven vorm kan worden 
afgeleid dan voor het Engels. Opvallend is dat in de meer recente edities van Wolters’ Frans 
Woordenboek de uitspraak slechts wordt aangeduid waar daar twijfel over kan bestaan. 
64 Ook het woordenboek van Sachs-Villatte had hij Herckenrath al eens ten voorbeeld ge-
steld. Vgl. noot 50. 
65 Of liever de Association Phonétique Internationale (in verkorte vorm A.P.I.), want deze be-
weging, opgericht door de Fransman Paul Passy (1859-1940), was aanvankelijk vooral in Frank-
rijk actief. Dat blijkt ook uit de titel van het verenigingsorgaan Le maître phonétique. Pas later ver-
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De essentie daarvan is immers dat dezelfde klank steeds door hetzelfde letter-
teken wordt weergegeven. Herckenrath had dat principe inderdaad trouw gevolgd, 
maar week daarbij op verschillende punten bewust af van ‘het stelsel van Paul 
Passy en den Maître phonétique’. Hij zocht zijn heil in een ‘letterschrift dat voor 
praktisch-pedagogische doeleinden zo weinig mogelijk van het gewone afwijkt’ 
(‘Inleiding’, p. viii). Voor Prick is zelfs dit nog veel te ongewoon. Hij stoort zich 
aan afwijkende woordbeelden, die nu eenmaal inherent zijn aan consequente 
fonetische spellingsystemen. ‘Is bijv. syê niet verbijsterend naast het onnoozele 
chien?’ zo merkt hij op. Kennelijk verstaat hij onder het begrip ‘fonetische spelling’ 
gewoonweg elke willekeurige vorm van uitspraakaanduiding. 

Veel opmerkingen worden gemaakt over de toereikendheid van het woord-
bestand voor de doelgroep van het woordenboek. Ook hier hanteert Prick een 
bepaalde maatstaf. Een ietwat twijfelachtige eis – die hij ook al eens had gesteld 
met betrekking tot het woordenboek van Ten Bruggencate – is dat scholieren 
er alles in moeten kunnen vinden dat ze in hun verplichte lectuur tegenkomen. 
Ten Bruggencate bleek tekort te schieten als hulpmiddel bij de teksten in de 
destijds befaamde grote bloemlezing van Herrig,66 en met Herckenrath komt 
men niet terecht met ‘het op sommige middelbare scholen gelezen geestig blij-
spel van Pailleron [...] Le monde où on s’ennuie’ (p. 23). Minder veeleisend is hij 
met betrekking tot de ‘general reader, die zijn literatuur bijhoudt en met verstand 
lezen wil. Dat hij niet alles vindt, wat hij in tijdschrift, krant of roman dag aan 
dag onder de oogen krijgt, geen mensch die eenig lexicograaf daarover lastig 
vallen zal’ (p. 25). Dat neemt natuurlijk niet weg dat Prick Herckenrath toch 
een rijtje woorden aan de hand doet die niet hadden mogen ontbreken. Wat wel 
of niet dient te worden opgenomen blijft echter ten dele een subjectieve kwestie. 

Natuurlijk stelt Prick ook hier weer de eis dat er een optimale overeenstem-
ming moet zijn tussen de beide delen van een tweetalig woordenboek. Hierover 
merkt hij op: ‘Men kan niet eischen, dat een woordenboek alles geeft, wel echter 
dat het niets overslaat van hetgeen het zelf door zijn eigen vertalingen in het 
tweede deel [= NF] tot gangbaar Fransch gestempeld heeft’ (p. 26). Ook het 
omgekeerde geldt: veel Nederlandse woorden die in deel I als vertaalequivalent 
worden gegeven moet men terug kunnen vinden als ingang in deel II (p. 52). Dit 
helpt verzekeren dat beide delen ongeveer hetzelfde gebied dekken. Herckenraths 
ontstemde reactie op deze opmerkingen dat Prick ‘aan ons woordenboek eischen 
stelt waaraan alleen bij een driemaal zoo grooten omvang en driemaal zoo 
hoogen prijs te voldoen zou zijn’ (tweede druk FN, Inleiding, iv) is onzinnig.  
                                                                                                                                               
schoof het krachtencentrum naar Engeland, waar Daniel Jones (1881-1967), die zijn eerste 
voetstappen in de fonetiek zette als leerling van Passy, het boegbeeld van de vereniging werd. 
66 Ludwig Herrigs The British classical authors (Braunschweig, 1850) gaf in zo’n 700 pagina’s een 
zeer ruime selectie teksten van Chaucer tot aan de moderne tijd. Deze bloemlezing, later bij-
gewerkt door Max Förster, vond in talloze edities aftrek tot aan de Tweede Wereldoorlog. 
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Prick gaf overigens ook suggesties voor ruimtebesparing. Boven werden reeds 
voorbeelden genoemd van ‘het opnemen van wat niemand ooit zoeken zal (p. 
30)’. Het ging daar vooral om eigennamen, maar in deel II (NF) ook om bui-
tenissige ‘Nederlandsche woorden als alhidade, banus, batrachier, bedeguar en hic 
genus omne’ (p. 53). Ruimte wordt ook gewonnen door het slechts eenmaal op-
nemen van langere uitdrukkingen die onder verschillende hoofden voorkomen. 
(Vgl. noot 60). 

Onder misbruik van schaarse ruimte schaart Prick ook de verstrekking van 
‘overbodige verklaringen’ als het tussen haakjes toegevoegde bij acoustique = 
‘acoustiek van ’n zaal (wijze waarop door den bouw het geluid wordt terug-
gekaatst)’ en arabesques = ‘arabesken (mooi dooreengestrengelde lijnen, aan de 
Moorsche kunst eigen)’. ‘Wat allemaal uit den booze is’, zo vindt Prick, ‘omdat 
een beknopte dictionnaire niet tevens verklarend handwoordenboek kan zijn’ 
(p. 31).67 

Zeer behartigenswaardig zijn Pricks richtlijnen over hoe men de equivalen-
ten in de andere taal moet kiezen. Pricks grootste vijand, het is in dit artikel al 
eerder aan de orde geweest, is de omschrijvende vertaling waar ook een directer 
equivalent beschikbaar is. In zulke gevallen is dikwijls sprake van het zich er al 
te gemakkelijk van af maken. Immers: ‘Wie zoekt zal vinden, al duurt het soms 
ook jaren, en dan verrast hem vanzelf op een goeden dag, wat hij eerst voor 
onvertaalbaar uitgekreten had (p. 35)’. Deze uitspraak karakteriseert inderdaad 
Pricks nimmer aflatende speurtocht naar het juiste equivalent. 

Natuurlijk zijn er termen, bijvoorbeeld bij de in ons land niet bedreven wijn-
bouw, waarvoor geen Nederlands equivalent te vinden is. ‘Dan schiet er niets 
anders op over als een omschrijving of het vreemde woord zelf. Over het alge-
meen echter is aan te nemen, dat voor de bedrijven, die in de twee landen gelijk-
tijdig uitgeoefend worden, elke omschreven technische term uit den booze is [...], 
omdat nu eenmaal in de technische taal omschrijvingen absoluut onbruikbaar 
zijn. Voor termen uit de anatomie, de physiologie, de geneeskunde, de bouwkunde 
(gedeeltelijk), de boekdrukkerij, den handel, de heraldiek, enz. kunnen we gang-
bare equivalenten verwachten en dus ook eischen’ (p. 36). Zo is abducteur niet 
‘buitenwaarts bewegende spier’, maar ‘afvoerder’ of ‘afvoerende spier’, en is af-
fouillement in de waterbouwkunde niet ‘’t wegvreten, afbrokkelen, ondermijnen 
door water’, maar ‘afkalving’ en angine niet ‘keelziekte’, maar ‘angina’. 

Meer in het algemeen gesproken ‘zijn omschrijvingen ook onvermijdelijk 
waar het geldt de zoogenaamde antiquiteiten en realia, eigenaardige nationale 
instellingen of gebruiken, voortbrengselen of objecten uit de planten- en dieren-

                                                             
67 Dergelijke in principe onnodige toevoegingen – ze waren dan ook afwezig in Wolters’ verge-
lijkbare woordenboeken voor het Duits en het Engels – bleven echter nog lang gehandhaafd. 
Die bij acoustiek verdween in de achtste druk (1941), die bij arabesken pas in de dertiende (1958). 
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wereld, [...] enkele zuiver inheemsche proverbia, enz.’ (p. 37). Daarbij kunnen in 
het Nederlands ingeburgerde Franse uitdrukkingen het beste onvertaald blijven. 
Prick noemt hier pour acquit de conscience, door Herckenrath niet gelukkig weer-
gegeven als ‘uit plichtgevoel’.68 

Ook pleit Prick er voor idiomatische uitdrukkingen in de ene taal met idio-
matische uitdrukkingen in de andere weer te geven. Zo kan men il y a anguille sous 
roche beter vertalen met ‘er schuilt een adder onder het gras’ dan als ‘er schuilt 
wat achter’. Ook is het natuurlijk bijzonder vreemd dat Herckenrath als equi-
valent voor pas d’argent, pas de Suisse alleen maar geeft ‘niets voor niets’, en ‘geen 
geld, geen Zwitsers’ onvermeld laat (p. 39). 

Prick gaat nog een stapje verder als hij verklaart: ‘Zelfs bij losse woorden 
moet wat beeldspraak is door beeldspraak weergegeven worden, waar het kan’. 
Deze opmerking komt voort uit het ontbreken van de vertaling ‘kink (in de 
kabel)’ bij accroc (p. 39). 

Het is zonder meer duidelijk dat Prick goed had nagedacht over hoe een 
tweetalig woordenboek er idealiter uit moest zien. Daarbij was hij zich terdege 
bewust dat de door hem gehuldigde principes moesten worden gezien als richt-
lijnen, waarvan om dwingende redenen in bepaalde gevallen kon worden afge-
weken. Hoewel hij misschien zijn stokpaardjes soms iets te ver liet doordraven, 
bleef hij toch bovenal een man van de praktijk. 

Bij het zoeken naar equivalenten ging hij zeer gewetensvol te werk. In het 
verre Batavia moest hij zich uiteraard baseren op schriftelijke bronnen. Daarbij 
wantrouwde hij Franse equivalenten voor Nederlandse woorden die hij zelf niet 
had kunnen verifiëren. Typerend is zijn opmerking over de vertaling van struis-
vogelpolitiek in zijn recensie van de nieuwe woordenboeken Nederlands-Frans (’t 
Onderwijs, 19 oktober 1907, 549). De vertaling die bij Gallas wordt gegeven, 
keurt hij terecht af, maar als hij verklaart dat hij dat begrip ‘niet durf[t] vertalen’ 
met Herckenraths politique d’autruches, is hij te voorzichtig. Herckenrath vindt het 
vreemd dat Prick de juistheid van die Franse uitdrukking, die gemakkelijk in de 
kranten te vinden is, betwijfelt (ibid., 14 maart 1908, 130), en Prick kan slechts 
antwoorden (ibid., 18 april, 190) dat deze vertaling hem wel plausibel lijkt, maar 
dat hij ‘er zoo gaarne een bewijsplaats voor had gehad’. En, zo gaat hij verder: 
‘Krijg ik er een, dan zal ik den Heer H. zeer dankbaar zijn, want ik heb er me 
dood naar gezocht al jaren lang’. 

                                                             
68 Curieus in de aan deze materie gewijde voetnoot (p. 37, noot 2) is het gebruik van de term 
trefwoord. De passage in kwestie luidt: ‘Waar wij Fransche uitdrukkingen gebruiken die als ’t 
ware internationaal gemeengoed geworden zijn, zoogenaamde trefwoorden enz., gaat het 
toch niet aan die door een Hollandsche vertaling verwaterd weer te geven.’ Het vroegste 
citaat in het WNT dateert pas van drie decennia later (1942). Een hier passende betekenis 
zoekt men daar tevergeefs. 
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Dat Prick het Frans op wat verdere afstand moest volgen dan Herckenrath 
in Europa blijkt ook uit de opmerking in de Lexicographische Varia (p. 8) over het 
woord désirabilité, waarvan Prick dacht dat ‘de Heer H. [het] uit zijn Holland-
schen duim gezogen’ had. Hoewel Prick dit woord kennelijk nog nergens gebruikt 
had gezien, was het (als we mogen afgaan op de datering in Le Petit Robert) al in 
1883 in omloop gebracht.  
 
  
5.4. Nawoord: Pricks verhouding met andere lexicografen 
 
In het bovenstaande zijn Prick van Wely’s lexicografische kwaliteiten uitvoerig 
belicht. Omdat daarbij hevige conflicten rezen bestaat het gevaar dat hij ook 
wordt gezien als een onaangenaam mens, die met iedereen ruzie maakte: ‘Prick 
van Wely tegen de rest van de wereld’, zoals ergens wordt gesteld.69 Dit beeld is 
beslist te eenzijdig: met andere vakgenoten had Prick namelijk een volstrekt 
normale, soms ook hartelijke verhouding.  

Goed gedocumenteerd is zijn goede verstandhouding met I. van Gelderen, 
wiens Duitsch Woordenboek (DN 1906; ND 1908) hij veruit het beste achtte van 
J.B. Wolters’ tweetalige serie. Boven is al vermeld dat Prick lacunes in Hercken-
raths deel NF aantoonde door vergelijking met een traject uit Van Gelderens 
woordenboek ND. Veelzeggend is Pricks beschrijving van dat woordenboek als 
‘het eenigste uit de serie, waarin zonder bluf of praatjes maar met de daad er naar 
gestreefd is het levend Nederlandsch zoo volledig mogelijk te benaderen’ (Lexi-
cographische Varia, p. 8). Hij zag in hem duidelijk een verwante ziel. 

Hoezeer de verhouding tussen Prick en Van Gelderen er een was van ware 
collegialiteit en wederzijds respect blijkt uit de volgende passage in het voor-
woord van de tweede druk DN (gesigneerd Utrecht, Februari 1910): 
 

In ’t bijzonder mijn hartelijken dank aan Dr. PRICK VAN WELY te Mr. Cornelis. 
In de eerste plaats voor zijn even zaakrijke als van scherp oordeel getuigende recen-
sies in ’t Indische blad ‘’t Onderwijs’; verder voor de hulp die ik bij de vertaling van 
zooveel woorden heb gevonden in zijn merkwaardig ‘Hulpwoordenboek’ (Batavia, 
G.KOLFF & CO.); maar ’t meest voor de bereidwilligheid, waarmee hij mij zijn 
beide deelen van mijn Woordeboek ten gebruike heeft afgestaan, waardoor ik mijn 
voordeel heb kunnen doen met de waardevolle aanteekeningen, door hem op bijna 
elke bladzijde gemaakt, en wier aantal in Deel I alleen een kleine 600 bedraagt. 

 
Verfrissend is de normale houding die Van Gelderen ten toon spreidt tegen-
over de gepubliceerde kritiek en een bron als het Hulpwoordenboek, dit in schril 

                                                             
69 Aldus Sanders (1993b: 51), waar deze woorden als titel werden genoemd voor een moge-
lijke aflevering in een serie ‘Veten in de Lexicografie’, die na de eerste aflevering (Van Goor 
versus Campagne) echter geen voortzetting vond. 
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contrast met de gekwetste en zure reactie van Herckenrath in het voorwoord 
van zijn tweede druk FN. 

Ook met K.R. Gallas, voor wiens woordenboek Prick in zijn overzichts-
artikel ‘Nieuwe woordenboeken voor de moderne talen’ (’t Onderwijs, 1907, 482-
484; 548-550) een lichte voorkeur had geuit boven dat van Herckenrath, lijkt 
Prick het goed te hebben kunnen vinden. Evenals Van Gelderen was Gallas een 
rustige werker, die geen moeite had met het verwerken van kritische opmerkin-
gen. Hij vermeldde getrouw dat hij gebruik had gemaakt van Pricks Hulpwoor-
denboek (Voorwoord tweede druk NF, 1911) en van diens [Lexicographische] 
Varia (Voorwoord derde druk FN, 1917). Als Prick spreekt van ‘de waardeering 
die mij van onze beste Nederlandsche Romanisten te beurt gevallen is’ (Lexico-
graphische Varia, Voorbericht, p. iv) zal hij niet in de laatste plaats op Gallas 
hebben gedoeld.70 

Volstrekt normale contacten bestonden verder met de germanist J.H. Scholte, 
de bewerker van Kramers’ Duitsch Woordenboek, die hij eveneens van waardevolle 
aantekeningen voorzag, en de anglisten A.E.H. Swaen en R.W. Zandvoort, met 
wie hij professionele contacten onderhield. Elke zomer zocht hij ook ‘zijn 
vriend’ H.W. Fowler op,71 de redacteur van de Concise Oxford Dictionary (1911), 
die vanaf de tweede druk (1929) Prick van Wely passende eer bewees door zijn 
naam op te nemen in de lijst van ‘Acknowledgements’.  
 

                                                             
70 Dat Gallas anderzijds in zijn waardering voor Herckenraths werk veel guller was dan Prick 
bewijst zijn volgende opmerking: ‘In de tweede plaats [heb ik verbeteringen aangebracht] 
door mijn werk te vergelijken met het uitstekende boek van collega Herckenrath, aan wien 
ik menige gelukkigere vertaling ontleende’ (Voorwoord Fransch Woordenboek, tweede druk 
FN, 1910). Er was hier trouwens sprake van tweerichtingsverkeer, want Herckenrath prijst in 
de Inleiding van zijn tweede druk FN (eveneens 1910) de ‘buitengewone welwillendheid’ 
waarmee Gallas hem het manuscript van zijn eigen tweede druk ter beschikking stelde. 
71 A. Pompen vermeldt in het ‘In Memoriam’, Maasbode, 22-6-1926, av., 3e blad, p. 2: ‘hij 
hielp onverdroten zijn vriend Fowler aan materiaal voor de Concise Oxford Dictionary en 
andere werken’. 







 
  

 

 

 
 
6. F.P.H. Prick van Wely (1867-1926): een gedreven woordenaar (III) 
 

 Lexicograaf in dienst van Van Goor (1914-1926) 
 
 
Pricks verdiensten voor de tweetalige lexicografie kwamen uiteindelijk het 
meest tot hun recht toen hij in dienst trad bij G.B. van Goor, de uitgever die 
destijds het breedste assortiment woordenboeken in zijn fonds had. Na zijn 
deconfiture bij J.B. Wolters1 zag hij hier een nieuwe kans om zich te ont-
plooien. Van zijn kant zag directeur Isaäc Noothoven van Goor door hem aan 
te trekken een gelegenheid om zijn positie op de woordenboekenmarkt te ver-
sterken. 

We verkeren in de gelukkige omstandigheid dat voor de periode waar het hier 
om gaat de brievenboeken met Van Goors uitgaande correspondentie bewaard 
zijn gebleven.2 Via de alfabetische index van elk van deze boeken zijn de talrijke 
brieven aan Prick gemakkelijk op te sporen. Sommige daarvan zijn slechts beves-
tigingen van ontvangst van kopij of aansporingen tot het inzenden daarvan. Een 
kleine 300 bevatten echter gegevens die inzicht bieden in de aard van zijn werk-
zaamheden. Helaas bevat het Van Goor-archief geen inkomende brieven: Pricks 
handel en wandel moet dus vaak worden afgeleid uit de reacties van de uitgever op 

zijn plannen en voorstellen. Als toch soms uitingen van Prick letterlijk kunnen 
worden aangehaald, komt dat doordat Van Goor die in zijn uitgaande brieven 
citeert of eraan refereert.  

 Hoewel het voor het verhaal te betreuren is dat de meer persoonlijke noot 
ontbreekt, en sommige toespelingen duister blijven, kunnen we ons uit de 
brieven van de uitgever niettemin een betrouwbaar beeld vormen van wat Prick 
tot stand bracht en hoe dat in zijn werk ging. Daarbij komen ook terloops 
andere zaken uit de Nederlandse woordenboekensector aan de orde. 

Prick was voor Van Goor op vele fronten werkzaam en ontwikkelde in nauwe 
samenwerking met de uitgever allerlei initiatieven om het woordenboekenfonds 
uit te breiden en te verbeteren. Een zuiver chronologisch verslag, zoals dat 
wordt gepresenteerd in de brievenboeken, zou bepaalde samenhangen al te zeer 
verstoren. Om die reden zijn met tussenhoofdjes thematische zwaartepunten 
aangebracht, soms met hun eigen voortgang in de tijd. 
 

                                                             
1 Zie in deze uitgave ‘Prick van Wely (II)’, 5.2.1, met name 159-160. 
2 Het relevante gedeelte van het Van Goor-archief (lopend tot omstreeks het jaar 1930) bevindt 
zich in het Streekarchief Hollands Midden te Gouda. De brievenboeken heten hier ‘copie-
boeken’.  
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6.1. Eerste contacten  
 
De eerste contacten met de uitgeverij lijken plaats te hebben gevonden in 1910. 
Op 18 april krijgt Prick op verzoek een recensie-exemplaar toegezonden van de 
pas verschenen zesde druk van Kramers’ Duitsch Woordenboek, nieuw bewerkt 
door de Amsterdamse leraar J.H. Scholte.3 Op 13 december stuurt Van Goor, 
op verzoek van Scholte, hem vervolgens nog Kluges Etymologisches Wörterbuch en 
Willmanns’ Deutsche Grammatik. Prick is kennelijk al in correspondentie met 
Scholte en belooft Van Goor het hele woordenboek door te werken en de aan-
tekeningen ter beschikking te stellen (6-4-11).4 Hij onderhoudt ook contact met 
J.H. van der Voort, de bewerker van Kramers’ Engelsch Woordenboek (zevende 
druk, 1911), want op diens verzoek krijgt hij van de uitgever een exemplaar van 
Kramers’ Fransch (negende druk, 1908) toegestuurd (23-5-11). 

Van Goor cultiveert Prick kennelijk vanwege het nuttig commentaar dat hij 
op de woordenboeken kan leveren. Ook hoopt hij dat Prick ertoe kan bijdragen 
dat deze op de scholen in Indië in gebruik worden genomen. Hij hoort dan ook 
met genoegen dat Prick Kramers’ Engelsch ‘op de lijst plaatst’ (22-6-11).  

 In dezelfde brief begint Prick meteen al wat balletjes op te gooien. Het ontwik-
kelen van een goed geïllustreerd woordenboek à la Koenen, of liever een kleine R.K. 
Kuipers,5 lijkt Van Goor echter ‘zeer risquant’, dit vanwege de hoge kosten van 
illustraties. Evenmin heeft hij zin in een uitgave van een aanvullend woordenboek 
op Stoett; na ingewonnen inlichtingen bericht hij Prick dat ook Stoetts uitgever 
Thieme niet is geïnteresseerd.6 Prick biedt tevens aan de Kramers-Bonte7 van aante-
keningen te voorzien. Van Goor meent dat deze ongetwijfeld ‘een nieuwe uitgave 
ten goede zullen komen’ en stuurt een presentexemplaar (12-9-11). Later (21-2-
13) toont hij zich toch ‘huiverig voor een nieuwe uitgave’, die er inderdaad nooit 
is gekomen. Tussendoor heeft hij al opgemerkt dat Herckenrath, en volgens hem 
vooral Gallas, veel uit dit woordenboek hebben overgenomen, ‘soms ook fouten’: 

                                                             
3 Nadat Jan Hendrik Scholte (1874-1959) in 1912 was benoemd op de nieuwe leerstoel Duit-
se taal- en letterkunde aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, staakte hij echter zijn 
bemoeienis met Kramers’ Duitsch Woordenboek, waarvan hij alleen de zesde druk (1910) had 
bewerkt. Van Goor wil naderhand geen kwaad woord horen over deze editie van ‘Prof. 
Scholte’, die dit werk veel prestige zou hebben verleend.  
4 De data die vanaf hier worden toegevoegd zijn die van de uitgaande brieven van Van Goor, 
vaak reacties op eerder geschreven brieven van Prick van Wely, die verloren zijn gegaan. 
5 De verwijzing is naar zijn omvangrijke Geïllustreerd Woordenboek der Nederlandsche Taal (1901).  
6 Zie over Pricks eerdere commentaar bij Stoetts Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uit-
drukkingen en Gezegden, ‘Prick van Wely (I)’, deze uitgave, 4.4.1. Pricks nieuwe plan gaat eraan 
voorbij dat Stoett zelf nog volop bezig was met het vervolmaken van zijn spreekwoorden-
boek, waarvan in 1923 een laatste door hem bewerkte editie verscheen.  
7 Gedoeld wordt op de door H.W.F. Bonte bezorgde tweede druk (FN 1881; NF 1884) van 
Jacob Kramers’ omvangrijke Nouveau Dictionnaire (FN 1859; NF 1862). 
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Gallas krijgt van Prick ‘te veel complimenten’8 (22-6-11). Prick biedt later ook nog 
eens aan een nieuwe editie te bezorgen van de Parisismen (1892), de door Bonte 
voor Nederland bewerkte verzameling ‘zegswijzen van het Parijsche argot’ van 
Villatte. Van Goor ziet niets in een nieuwe uitgave. Het boek is altijd slecht verkocht 
en zou trouwens ‘een dankbare bron zijn voor H.H. samenstellers van woorden-
boeken’ (23-4-13).  

In deze aanvangsperiode krijgt Prick ook nog presentexemplaren toegestuurd 
(30-11-12) van A.A. Fokker, Nederlandsch-Spaansch woordenboek (1912) en van G. 
Ström, Zweedsch-Nederlandsch woordenboek (1907). Van Goor is verheugd dat hij 
deze twee uitgaven naast die van Larousse de beste vindt, ‘doch de concurrentie 
is moordend’ (21-2-13). Natuurlijk levert Prick ook wel strenge kritiek, wat Van 
Goor doet opmerken: ‘Het doet ons leed uw hard oordeel over meerdere onzer 
uitgaven te horen, doch u weet volmaaktheid van een woordenboek behoort 
vrijwel tot het onmogelijke; wij vinden dat een klein land als het onze op lexi-
cographisch gebied er nog niet zo slecht voorstaat’ (30-11-12). Ook worden 
nieuwtjes uitgewisseld: zo vestigt Van Goor de aandacht op een voorgenomen 
nieuw woordenboek ‘van pas benoemden Prof. Swaen’ (21-2-13). Diens Engelsch-
Nederlandsch Woordenboek zou overigens pas in 1933 bij Thieme verschijnen.9  

Samenvattend zien we dat Prick met zijn brede talenkennis in allerlei vorm zijn 
diensten aanbiedt. Van Goor aanvaardt die slechts ten dele. Hij neemt notitie van 
Pricks commentaar, is dankbaar voor zijn aantekeningen bij courante werken, 
maar houdt de boot af als hij iets geheel nieuws voorstelt, of winkeldochters wil 
oplappen. Opvallend is ook Van Goors lexicografische kennis en interesse, die hij 
trouwens deelt met zijn oudere broer Gerrit Benjamin, die na een militaire carrière 
te hebben gevolgd in oktober 1922 de directie zal komen versterken. Prick blijft 
beiden later gebruiken als vraagbaak op bepaalde terreinen.  
 
 
6.2. Een vaster verband met wisselende werkzaamheden 
 
Dat deze eerste contacten zouden leiden tot een vaster verband lag voor de hand. 
Een eerste mogelijkheid deed zich voor toen Prof. Scholte, die de zesde editie van 
                                                             
8 Het gaat hier om C.R.C. Herckenrath, Fransch Woordenboek (J.B. Wolters, 1907), en K.R. 
Gallas, Fransch Woordenboek (Van Druten, FN 1904; NF 1907). Prick had ze gerecenseerd in 
het Indische vakblad ’t Onderwijs en daarbij een lichte voorkeur uitgesproken voor Gallas. Zie 
hierover in deze uitgave ‘Prick van Wely (II)’, 5.3.1. 
9 Dit woordenboek was bestemd om de opvolger te worden van de bij Thieme uitgegeven 
vierde druk (1908) van Servaas de Bruins Nieuw Engelsch Woordenboek (1861). Swaen legt uit 
(Voorrede, [iii]) dat hij na zijn benoeming (in 1913) tot hoogleraar te Amsterdam onvol-
doende tijd aan het woordenboek kon besteden. Van Goor becommentarieerde van tijd tot 
tijd met enig leedvermaak het uitblijven van deze potentiële concurrent. Na de zware beval-
ling van Swaens deel EN bleef een bijbehorend deel NE achterwege. 
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Kramers’ Duitsch (1910) had bezorgd, terugtrad en een nieuwe bewerker moest 
worden gezocht. Prick, die met Scholte in contact had gestaan en hem van aan-
tekeningen had voorzien, kwam hiervoor in beeld, maar werd niet uitverkoren. 
Op 6 september 1912 schreef Van Goor: ‘Prof. Scholte was uw voorspraak 
voor het eventueel in aanmerking komen voor de bewerking van Kramers’ 
Duitsch Woordenboek, maar we zijn al in onderhandeling met iemand’. Deze 
iemand was H.W.J. Kroes, een veelbelovende oud-leerling van Prof. Scholte. 
Een eerste brief ging overigens pas op 19 september naar hem uit. Misschien 
ging Van Goor toch liever met deze nog onervaren kracht10  in zee, omdat hij zo 
gemakkelijker de voortgang van het werk kon begeleiden dan via een moeizame 
briefwisseling met het verre Batavia.  

Tegelijkertijd is Van Goor verheugd te horen dat Prick voorjaar 1914 naar Ne-
derland komt. ‘Mogelijk kan dit aanleiding geven tot relaties met u, b.v. op het 
zoo veelzijdig lexicographisch gebied’. Als Prick in het land is, zoekt de uitgever al 
spoedig persoonlijk contact. ‘Mocht u richting Gouda komen’ – Prick verbleef 
aanvankelijk in Maastricht – ‘dan gaarne onderhoud’, schrijft Van Goor (23-6-
14), en even later: ‘Zal u graag opzoeken als u zich in Den Haag vestigt’ (17-7-
14). Midden augustus komt de ontmoeting tot stand en worden spijkers met 

koppen geslagen. Allereerst stelt Prick zijn kennis en expertise ter beschikking 
voor de in bewerking zijnde zevende druk van Kramers’ Duitsch: ‘Kroes heeft geen 
bezwaar als u copie11  en proeven doorleest. Gecorrigeerde proeven rechtstreeks 
naar Kroes terwille van de spoed’ (20-10-14). Prick wil ook graag aan het werk 
met Kramers’ Engelsch. Van Goor ziet hier wel wat in, maar voelt zich gebonden 
door afspraken met de huidige bewerker: ‘Nu de Heer Van der Voort al te laten 
schieten zal niet gaan, mogelijk met den volgenden druk. Ik zal eens een 
onderhoud met hem zien te hebben’ (24-10-14). Het is de bedoeling dat Prick een 
wakend oog laat gaan over alle drie woordenboeken voor de moderne 
schooltalen: hij krijgt doorschoten exemplaren toegestuurd van Kramers’ Fransch, 
Duitsch en Engelsch (11-11-14). Uit dezelfde brief blijkt dat hij aan de slag gaat met 
wat wordt aangeduid als ‘het Italiaansch woordenboek’. Het betreft hier de bewerking 
van het slechtlopende tweedelige werk van A. Nuyens (Ital.-Ned. 1899, Ned.-Ital. 

                                                             
10 Hendrik Willem Jan Kroes (1883-1962) zou bij Van Goor uitgroeien tot een centrale 
figuur in de sector Duits. Hij verzorgde van Kramers’ Duitsch Woordenboek de 7de (1915) t/m 
de 22ste druk (1961) en de in die periode verschenen edities van het Duits Handwoordenboek. 
Ook publiceerde hij bij Van Goor verschillende schooluitgaven, met name bloemlezingen uit 
de Duitse letterkunde. Na zijn leraarsbanen in Rotterdam en Den Haag, en zijn docentschap 
aan de Haagse School voor Taal- en Letterkunde, volgde hij in 1946 J.H. Scholte op als hoog-
leraar Duits aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. 
11 ‘Copie’, een enkele maal ook ‘copy’, is de gebruikelijke aanduiding voor wat wij nu ‘kopij’ 
noemen. 



 
 PRICK VAN WELY: LEXICOGRAAF IN DIENST VAN VAN GOOR (1914-1926) 197      

 

1903). Deze activiteit wordt echter plotseling stopgezet als zich urgenter zaken 
aandienen. (Zie over de afwikkeling van dit woordenboek 6.9.2 beneden.) 

Inmiddels is Prick per 1 januari 1915 in vaste dienst getreden. Van Goor 
zendt (18-1-15) het contract toe met de volgende woorden: ‘Nevengaand ont-
vangt u het door mij mede onderteekende en geregistreerde contract en 
vertrouw en hoop ik, dit het begin moge zijn van een langdurige en aangename 
samenwerking, welke in ons beider belang moge zijn’.12  Pricks honorarium 
bedraagt ƒ.125,- per maand; in maart 1917 wordt dit verhoogd tot ƒ.150,-.13  
Het contract, dat ik niet heb kunnen opsporen, zal een bepaling hebben bevat 
dat Prick geen werk mocht verrichten voor andere uitgevers. Uit een brief (2-1-
15) van Van Goor aan Groneman, de notaris die het contract opstelde, blijkt dat 
hier een uitzondering gold voor een ‘groot Engelsch-Nederlandsch en 
Nederlandsch-Engelsch woordenboek uit te geven bij Clarendon Press te 
Oxford’. Dit plan kwam niet tot uitvoering. Van Goor, al eerder daarnaar 
gevraagd, had in dit verband verklaard wel te willen bemiddelen, ‘maar de 
[eigen] firma er niet financieel in [te willen] betrekken’ (24-10-14). 

Prick, gebonden door zijn contract, stelde de wat naïeve vraag of hij wel een 
bespreking van Stoetts spreekwoordenboek mocht leveren voor de Nieuwe 
Taalgids. Natuurlijk bestond daartegen geen bezwaar. ‘Integendeel’, schreef Van 
Goor (29-1-15), ‘ik vind het zeer geschikt u zich op deze wijze in ’t openbaar 
blijft bewegen en uw naam genoemd wordt. Ook de relatie met Dr. de Vooys 
e.a. kan geen kwaad’.14  

De nieuwe medewerker gaat op allerlei fronten aan de slag. ‘Kunt u het Engelsch 
Handelsleesboek van Jansonius15  doorlezen en op drukfouten controleren?’, vraagt 
Van Goor (18-1-15). Vijf dagen later stuurt de uitgever Pricks opmerkingen aan 
Jansonius door, als afkomstig van ‘een mij bevriend leeraar Engelsch’. Ook elders 
wordt dit soort geheimzinnigheid betracht. Vreesde men onwillige reacties als 
bekend werd dat het de notoire betweter Prick was die overal zijn neus in stak?  

Wil Prick zijn oordeel geven over het manuscript van een ‘Collectie spreekwoor-
den in vijf talen’ van een zekere C. Hoffmann (18-1-15)? Prick en ook Van Goor 
zelf zien echter weinig in deze ‘concurrent van De Ruyters Gevleugelde Woorden’.  
                                                             
12 ‘Tante Betjes’ en weglating van het voegwoord dat zijn vaste kenmerken van Isaäc van 
Goors handelscorrespondentie.  
13 Prick klaagt vaak over de duurte van het leven in deze tijd. Naast deze maandelijkse toe-
lage komen later ook de emolumenten binnen van de woordenboeken die hij heeft bewerkt. 
Hiervoor werden aparte contracten afgesloten. Bovendien was hij natuurlijk met betaald 
verlof. Ter vergelijking: het jaarsalaris van een beginnend leraar aan een R.H.B.S. bedroeg in 
die tijd ca. ƒ. 2400,-. In 1919 was dat opgehoogd tot ƒ. 3000,-.  
14 Pricks artikel werd opgenomen in Nieuwe Taalgids, IX, 1915, 133-143. Voor zijn kantteke-
ningen bij de inhoud van Stoetts boekwerk zie ‘Prick van Wely (I)’, deze uitgave, 4.4.1.  
15 Jansonius is vooral bekend geworden door zijn Groot Nederlands-Engels Woordenboek voor 
Studie en Practijk (twee delen groot formaat, Leiden, 1950; supplement 1959).  
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Achter de schermen bleef Prick druk bezig met de nieuwe editie van Kramers’ 
Duitsch, die op naam van Kroes zou komen te staan. Om een indruk te geven 
van de aangebrachte verbeteringen werd met goedvinden van Van Goor (22-2-
15) een gedeelte van de bewerkte kopij (een traject van de letter S) toegestuurd 
aan Prof. Frantzen.16  Prick kreeg daarbij wel een waarschuwing mee: ‘Maar er 
mag niet aangestuurd worden op het afbreken van het werk van Scholte. Dat 
zijn naam aan het woordenboek verbonden is geweest, is het debiet ten goede 
gekomen. We moeten opbouwende kritiek zien te krijgen, ook met het oog op 
de verschijning van de kleine Van Gelderen’.17  Later werd op dezelfde wijze op 
J.G. Talen18  ingewerkt: ook hij kreeg, ditmaal samen met een exemplaar van de 
inmiddels verschenen nieuwe druk, een gedeelte van de bewerkte kopij toege-
stuurd (16-9-15). Het hielp hem een lovende kritiek te schrijven in het Weekblad 
voor Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs.19  Pricks aandeel wordt in Kroes’ Voor-
bericht (Rotterdam, juni 1915) als volgt beschreven: 
 

Bijzonderen dank ben ik aan Dr. F.P.H. PRICK VAN WELY verschuldigd, die niet 
alleen de aanteekeningen in zijn exemplaren van den vorigen druk aanbood, maar 
ook de kopie vanaf de letter H van het Nederlandsch-Duitsch gedeelte kritisch 
doorgezien en met vele aanmerkingen verrijkt heeft.  

 
Ook in bewerking is de tweede druk van het Spaansch-Nederlandsch woordenboek 
van A.A. Fokker. Prick had kennelijk al wat aan de auteur opgestuurd, want Van 
Goor schrijft (23-3-15): ‘Dat u van Dr. F. niets meer gehoord hebt verbaast me 
niets; met Spaansch woordenboek ook nog geen haast’. Niettemin wordt Prick op 
29 mei 1915 verzocht de ‘persklare (?) kopie’ kritisch door te zien. Het vraag-
teken stond daar niet voor niets, want het zou nog tot eind 1919 duren voordat 
deze editie gereed was. Van Goor kon slecht overweg met Fokker; in het archief 
bevindt zich nog de doorslag van een niet verzonden boze brief, gevolgd door 

                                                             
16 Jan Joseph Aloys Arnold Frantzen (1853-1923) was in 1908 benoemd op de toen inge-
stelde leerstoel Duitse taal- en letterkunde aan de universiteit van Utrecht.  
17 Ook deze verwijzing naar Prof. J.H. Scholte (zie noot 3) toont hoe belangrijk uitgeverij 
Van Goor het vond hooggeleerden en zeergeleerden als bewerker te kunnen opvoeren. J.B. 
Wolters leed, zeker tot aan de Tweede Wereldoorlog, veel minder aan deze titelzucht. ‘De 
kleine Van Gelderen’ is het door I. van Gelderen bezorgde eendelige Duitsch Handwoordenboek 
(1915) van concurrent J.B. Wolters, dat met ingang van de tweede druk (1924) werd omge-
doopt tot Duitsch Schoolwoordenboek. 
18 Jan Gerrit Talen (1861-1942) was een gezaghebbende figuur in de wereld van het onder-
wijs in de Duitse taal. Het door H.W.J. Kroes geschreven levensbericht besluit met de zin: 
‘Vooral tussen de jaren 1890-1910 heeft zijn stuwkracht medegewerkt tot een vernieuwing 
op het gebied van de taalstudie en het taalonderwijs in Nederland’. Buitenrust Hettema 
betrok deze Zwolse collega al spoedig bij de redactie van het door hem opgerichte tijdschrift 
Taal en Letteren (1891-1906).  
19 Zie aldaar jg. 1915/1916, 772-774. 
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de wat afgezwakte versie die wel werd verstuurd. Ook nu ergert Van Goor zich: 
‘Het lust mij niet op alle hatelijkheden van Fokker te antwoorden. Ik voel er 
voor hem te zeggen wie die welwillende leek was. Hij is toch begonnen met uw 
opmerkingen hem i.d.t. toegezonden dankbaar over te nemen’ (17-6-15). 
Opvallend is opnieuw dat Van Goor de kritiek van Prick anoniem overbrengt. 
Prick en Fokker zullen elkaar overigens in hun Indische jaren gekend hebben; 
hoe hun verhouding was is mij niet bekend. 
 Prick lijkt ook een rol te spelen bij het initiëren van een nieuw Maleisch-
Nederlandsch en Nederlandsch-Maleisch woordenboek, waarvoor Dr. Ph.S. van 
Ronkel wordt aangezocht. ‘Kent u hem wellicht persoonlijk bij wijze van intro-
ductie?’ vraagt Van Goor (11-3-15). Van Ronkel stemt toe,20  maar Prick blijft, 
kennelijk op eigen verzoek, geheel op de achtergrond: ‘Ik heb uw naam niet 
genoemd, daar ook mij dat politieker voorkwam’, aldus Van Goor (13-3-15). 
 Ook buiten de uitgeverij vindt Prick nu werkzaamheden: ‘Het doet mij ge-
noegen dat Prof. Kern21  u zal uitnodigen zitting te nemen in de ex.cie. Engelsch. 
Een tijdelijk leeraarschap kan ook geen kwaad’, laat Van Goor weten (ibid.). 
Ook nog op ander terrein worden Pricks verdiensten op waarde geschat: ‘Het 
voorstel van Dr. Swaen22  tot medewerking aan een op te richten philologisch 
tijdschrift [= Neophilologus] neemt u zeker aan’, vermoedt Van Goor (19-3-15).  
 
 
6.3. De bewerking van Krame rs ’  Enge l s c h Woo rd enbo ek  
 
Ondertussen begint Prick aan zijn eerste grote karwei voor de uitgever: het op 
hoger peil brengen van Kramers’ Engelsch Woordenboek, waarvan de zevende editie, 
bezorgd door J.H. van der Voort (1852-1925), in 1911 het licht had gezien. Van 
Goor, die Prick wil betrekken bij de herziening van het woordenboek, bereidt 
Van der Voort hierop voor. Na een eerder mondeling onderhoud met Van der 
Voort en terugkoppeling met Prick stuurt Van Goor hem het volgende resumé 

                                                             
20 Zijn Maleisch woordenboek, begin 1918 verschenen, werd een ‘beknopt boek’, ‘gemaakt 
voornamelijk ten dienste van het zich steeds uitbreidend onderwijs aan de verschillende 
Inlandsche scholen’ (Voorbericht, p. [iii]). Het werd nog tot na de Tweede Wereldoorlog 
herdrukt. Philippus Samuel van Ronkel (1870-1954) was in Batavia verbonden geweest aan 
de afdeling B, de ambtenarenopleiding, van het Gymnasium Koning Willem III. Van 1917-
1921 was hij waarnemend hoogleraar, daarna van 1921-1940 gewoon hoogleraar Maleise 
Taal- en Letterkunde aan de universiteit van Leiden. 
21 Johan Hendrik Kern (1867-1933), naast anglist ook nog sanskritist en slavist, bezette te 
Groningen de leerstoel Engelse taal- en letterkunde van 1901-1924. 
22 Adriaan Ernst Hugo Swaen (1863-1947), in 1913 benoemd op de toen ingestelde leerstoel 
Engelse taal- en letterkunde aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, was een van 
de vijf in meerderheid hooggeleerde redacteuren van het tijdschrift, waarvoor K.R. Gallas 
optrad als redactiesecretaris. Prick leverde in totaal slechts twee bijdragen. 
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(8-5-15): ‘Prick is bereid tot samenwerking. Hij vond veel goeds in uw 
aantekeningen, maar wou dat u in het bestaande meer het mes had gezet. Prick 
beschikt over enorm veel aantekeningen’. Van Goor eindigt met: ‘Ik acht het 
zeer in het belang van het woordenboek, nu de gelegenheid tot samenwerking er 
is, daar toe over te gaan, en kan er zeker iets bizonders door uw beider arbeid 
geleverd worden. [...] Door den 7den druk waren wij op den goeden weg, laat 
dan de 8ste een nog grotere stap vooruit zijn!’ Kort daarop (8-6-15) krijgt Prick 
de eerste stroken (A – Baby-farm) ter bewerking toegestuurd. 

Als Prick kopij levert wordt die aanvankelijk aan Van der Voort opgestuurd, 
maar dat blijkt niet efficiënt. Na enkele maanden laat Van Goor weten dat een 
andere procedure gevolgd moet worden. Prick moet als eindredacteur gaan op-
treden. ‘Ook Van der Voort ziet dan eens hoe bitter weinig hij er aan doet en 
wat hij al over het hoofd ziet’ (23-10-15). Dat Van der Voort gezichtsproblemen 
heeft blijkt even later: ‘Ja, ondanks zijn reuze vergrootglas is de heer v.d.V. verre 
van accuraat’ (21-12-15).  

Het is kenmerkend voor Pricks werkwijze dat hij alles wat hij wil opnemen 
grondig uitzoekt. Bij gelegenheid kan Van Goor hem naar een informant 
verwijzen: ‘Voor sporttermen kunt u zich wenden tot Jhr. Jan Feith, De 
Veldhoeve, Hilversum’ (18-8-16). Bij dit alles wordt de uitgever heen en weer 
geslingerd tussen bewondering voor wat wordt gedaan: ‘Ja, u heeft er heel wat 
werk aan, en in menig artikel is reusachtig gewerkt’ (ibid.), en ergernis omdat de 
herziening meer tijd in beslag neemt dan hij had gehoopt.  

In februari 1917 wordt de kopij voor het deel Engels-Nederlands afgesloten. 
Over bandtekening en titel zijn er mede in overleg met Van der Voort dan al af-
spraken gemaakt. Dat er in deze achtste druk veel is veranderd wordt in de titel 
tot uitdrukking gebracht; deze luidt nu: Kramers’ Nieuw Engelsch Woordenboek.23  De 
titelpagina meldt dat de nieuwe druk is ‘bewerkt door Dr. F.P.H. Prick van Wely, 
Leeraar aan de “Koning Willem III School” te Batavia24  en J.H. van der Voort, 
Oud-Leeraar aan de Rijks Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus en aan het 
Gymnasium te Gouda’. Op verzoek van de uitgever schreef Prick een wervende 
tekst voor het prospectus dat de verschijning van de nieuwe uitgave aankondigde. 
Een exemplaar daarvan is niet gevonden, maar we weten (brief 30-3-17) dat de 
tekst ervan identiek was aan die van het voorwoord van de dictionaire.  

Prick gaf daarin niet slechts aan hoe sterk het nieuwe werk was uitgebreid 
(van 552 tot 900 bladzijden), maar ook welke algemene feilen, die men elders nog-
al eens aantrof, hij zelf had vermeden. De superioriteit van de nieuwe bewerking 

                                                             
23 Het epitheton ‘nieuw’ werd nog gehandhaafd voor de eerste oplagen van de negende druk 
(1921), maar werd (zie noot 33) in latere oplagen van die druk geschrapt.  
24 Hoewel zijn verlofperiode door de oorlogsomstandigheden steeds verder uitliep, was Prick 
officieel nog in dienst van zijn oude school. In 1919 vatte hij zijn baan aldaar weer op. 
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bleek zonneklaar uit de vergelijking van vier versies van het woordartikel kite, die 
ten gerieve van de lezer naast elkaar stonden afgedrukt. De nieuwe versie was niet 
alleen sterk verbeterd ten opzichte van die in de voorafgaande druk, maar bleek 
ook completer dan wat elders werd geboden in een niet nader geïdentificeerde ‘7e 
druk’ en een dito ‘6e druk’. Het viel insiders niet moeilijk daarin respectievelijk de 
woordenboeken van Ten Bruggencate en van Campagne te herkennen.  

Dit steken van de eigen loftrompet viel niet overal in goede aarde. De Gentse 
hoogleraar H. Logeman bijvoorbeeld achtte de inhoud van het prospectus 
pronkerig.25  Ook Ten Bruggencate voelde zich onaangenaam getroffen. Hij was 
bezig aan de voorbereiding van de achtste druk van zijn eigen woordenboek, en 
was het met zijn uitgever eens dat er bij verschijning van die druk tegengas moest 
worden gegeven. Ten Bruggencate schreef dus een brochure die, bijna een jaar 
na dato, Prick alsnog op zijn nummer moest zetten. Ze kreeg de vorm van een 
open brief aan de firma J.B. Wolters, gedateerd 7 februari 1918. In dezelfde maand 
signeerde Ten Bruggencate ook het voorwoord van zijn eigen nieuwe druk.  

Dat Prick het had bestaan zijn eigen werk te vergelijken met drie26  andere 
woordenboeken vond hij getuigen van onfatsoen. Ten Bruggencate proefde 
daarin een houding van ‘ik dank U dat ik niet ben gelijk deze’, en beschuldigde 
hem daarom van ‘wetenschappelijk farizeïsme’ (p. 1). Hij stelde daar zijn eigen 
bescheidenheid tegenover: ‘Op mijn arbeid laat ik mij in het minst niet voor-
staan, omdat ik altijd het gevoel met mij omdraag, dat er zeer veel aan ontbrak, 
ontbreekt en blijft ontbreken’ (p. 8).  

Gezien zijn noeste arbeid om zijn eigen woordenboeken steeds te verbeteren 
en aan te vullen zal dit gevoel ook Prick niet vreemd geweest zijn. Maar als gedre-
ven werker zag hij er geen been in zijn trots te betuigen – op te scheppen vonden 
sommigen – over wat hij meende al bereikt te hebben. Wie Ten Bruggencates zo 
expliciet beleden ‘wetenschappelijke’ bescheidenheid eigenlijk sympathieker vindt 
moet wel bedenken dat deze tevens een excuus kon vormen voor zijn slechts 
beperkte inzet voor het woordenboek dat zijn naam droeg. Deed hij werkelijk 
genoeg om al die tekortkomingen waarvan hij zich naar eigen zeggen zozeer be-
wust was op te heffen? We kunnen constateren dat zijn woordenboek volgens 

                                                             
25 Prick was in 1907 te Gent bij Logeman gepromoveerd. (Zie ‘Prick van Wely (I)’, deze uit-
gave, 4.2.) De Nederlander Henri Logeman (1862-1936) was meer dan veertig jaar aan deze 
Belgische universiteit verbonden. Zijn aanstelling in 1892 als buitengewoon hoogleraar Engelse 
taal- en letterkunde werd in 1896 omgezet in een ordinariaat. In 1903 werd hij op eigen verzoek 
tevens belast met een leeropdracht moderne Scandinavische filologie. Hij werd zo de grond-
legger niet alleen van de Anglistiek maar ook van de Scandinavistiek aan de Gentse universiteit. 
Zijn kenschets van het prospectus is begrijpelijk, maar niet voor Van Goor zelf. Deze schrijft 
aan Prick (25-4-17): ‘Het oordeel van Logeman begrijp ik niet, ben het ook niet met hem eens 
dat het prospectus “pronkerig” is. Is L. mogelijk ook om de een of andere reden gepikeerd?’  
26 Het waren er eigenlijk maar twee, want een van de drie was de eigen voorafgaande druk.  
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veler oordeel sterk opknapte wanneer hij de teugels aan iemand anders had 
overgegeven, eerst tijdelijk aan L. van der Wal, later voorgoed aan A. Broers.27   

In zijn brochure noteerde Ten Bruggencate flink wat omissies en ook wat hij, 
niet altijd terecht,28  zag als fouten in Pricks nieuwe uitgave. Een deel van de 
kritiek snijdt hout, maar men vindt ook veel woorden of idiomen als ontbrekend 
opgesomd die te buitenissig of te triviaal zijn voor opname in een woordenboek 
van beperkte omvang. Terwijl men Pricks inhoudelijke kritiek, zoals hij die bij-
voorbeeld publiceerde in zijn Addenda en Corrigenda (1903), een eeuw later nog 
altijd met instemming kan lezen, toont Ten Bruggencate achteraf bezien een veel 
onzekerder greep te hebben gehad op de essentiële punten van de tweetalige 
Engels/Nederlandse lexicografie.  

Natuurlijk verschenen er ook gunstige kritieken, en Prick, aangedreven door 
Van Goor, was ondertussen al begonnen aan de bewerking van het nog ontbre-
kende deel Nederlands-Engels. Hierbij kwam ook van tijd tot tijd de positie van 
Van der Voort in het geding.  
 
6.3.1. Van der Voort 
 
Het was duidelijk dat de inbreng van Van der Voort in de nieuwe uitgave tot 
dusver gering was geweest en dat ook zou blijven. De uitgever schreef Prick 
(29-3-17): ‘De samenwerking met Van der Voort blijft een moeilijk punt voor 
mij. U kunt hem voor de vorm laten meewerken tot er … ruzie komt’. Deze 
kwam er over een triviaal punt. Van der Voort had aan een zekere mej. D.H.M. 
Belonje, die in het pas afgesloten deel EN drukfouten had verbeterd, beloofd 
dat zij daarvoor in het voorwoord bedankt zou worden. Het noemen van 
namen paste eigenlijk niet goed in genoemd voorwoord, en Van Goor liet Prick 
weten (30-3-17): ‘Als u bezwaren hebt dan schrijf ik dat aan Van der Voort, en 
moet er maar van komen wat wil’. Er werd toch nog een oplossing gevonden: 
Van der Voort kreeg gelegenheid mej. Belonje te bedanken op een inlegvelletje. 
Ook vond Van Goor het bij nader inzien verstandiger dat Van der Voort mee 
zou blijven corrigeren, voor geval Prick naar Indië terug zou moeten (10-4-17). 
                                                             
27 Men herinnere zich Pricks oordeel over de door Van der Wal bezorgde vierde druk EN 
(‘Prick van Wely (II)’, deze uitgave, 5.2.2. Sprekend over Broers’ bewerking vindt Jansonius dat 
‘de degelijkheid van behandeling met een reuzensprong is vooruitgegaan’. (Deze mening wordt 
–Prick zelf is dan al overleden – aan Prick junior doorgegeven in een brief van Van Goor, 18-
10-27.) Ook de befaamde anglist E. Kruisinga vond dat het woordenboek van Ten Bruggen-
cate weliswaar ‘een tijdlang in de schaduw [had] gestaan’ van Prick van Wely’s Handwoordenboek, 
maar dat Broers ze weer op gelijke voet had gebracht (Taal en Leven, 5/3, jan. 1942, 126-127). 
28 Zo maakt hij bezwaar tegen de vertaling dwangarbeid voor hard labour, wat ‘gedwongen ar-
beid’ zou moeten zijn, en vindt hij flux de bouche, als alternatieve vertaling bij volubility, een 
‘onvergeeflijke fout’, want in het Frans betekent dit immers ‘speekselvloed’, niet ‘woorden-
vloed’. In beide gevallen volgt Prick het normale Nederlandse spraakgebruik. 
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Prick bleef zich van tijd tot tijd beklagen over de ondermaatse bijdrage van Van 
der Voort, maar Van Goor nam hem dan wat in bescherming.  

Hoe en wanneer precies de verbintenis met Van der Voort ten einde kwam is 
uit de correspondentie niet te achterhalen. Mogelijk gebeurde dat ergens tussen 
11 februari 1918 en 24 juli 1919, de periode waarover de copieboeken verloren 
zijn gegaan. Het was in elk geval niet de dood die zijn relatie met Van Goor ver-
brak; Van der Voort overleed in 1925 op 72-jarige leeftijd. Rond de eeuwwisse-
ling had hij geholpen Van Goors wat schamele zakwoordenboekjes naar een 
hoger plan te verheffen.29  Het resultaat van zijn inspanningen verbleekte echter 
bij het lexicografisch geweld dat naderhand door Prick van Wely werd ontke-
tend. Zijn naam, die samen met die van Prick nog voluit op de titelpagina van de 

achtste druk (1917/1919) had gestaan, werd door Van Goor plotseling geschrapt 
uit de onveranderde herdruk die als negende (1921) de wereld werd ingestuurd.  
 
6.3.2. Het deel NE van de achtste druk 
 
Ondertussen komen steeds meer gunstige kritieken los over het in 1917 
verschenen deel EN, en Van Goor is dan ook vol goede moed. Dat deel is zo 
goed aangeslagen dat hem dagelijks wordt gevraagd wanneer ook het tweede 
deel beschikbaar zal zijn (25-9-17). In verband daarmee vindt hij de langzame 
voortgang benauwend, en ziet hij dientengevolge zelfs ‘een financieele strop’ 
opdoemen (30-11-17). In het tijdvak waarover de correspondentie verloren is 
gegaan zal deze klacht nog vaak zijn herhaald. 

Prick werkt aan dit deel van het woordenboek vanuit Maastricht. Medio fe-
bruari 1917 is hij namelijk van Den Haag naar zijn geboortestreek teruggekeerd. 
Ondanks de tijdsdruk van het snel te voltooien deel NE, verleent Van Goor 
Prick de gevraagde toestemming twee uur Frans te geven aan de plaatselijke 
H.B.S. (20-7-17). De extra inkomsten komen goed van pas in deze tijd van duur-
te, waarover van tijd tot tijd wordt geklaagd. 

Ook voor dit deel worden weer allerlei zaken nagevraagd. Een zeeofficier 
geeft bijvoorbeeld uitsluitsel over de juiste Engelse benaming van de bellenbaan 
(van een torpedo) en van de brulboei.30  Een Haagse kaashandelaar wordt ge-
vraagd (26-1-18) de strook met de woorden kaaskleursel tot en met -stremsel ‘aan 
de practijk [te] toetsen’. Dat het woordenboek hier niet minder dan elf van zulke 
samenstellingen telt bewijst dat het op weg is een veelomvattend werk te worden. 
Interessant is nog Van Goors oordeel (19-6-17) dat ‘minder welvoeglijke, maar 
niet direct stuitende’ ingangen als bangeschijter, beschijten, etc. moeten blijven staan, 
niet echter ‘onzedelijke, vunzige of gemeene woorden’ en ‘vloeken als g.v.d.’ 

                                                             
29 Zie over Van der Voorts bijdrage ‘Van Jaeger naar Kramers’, deze uitgave, 3.4.4. 
30 Ze komen in het woordenboek als wake, track [of a torpedo] en als whistling-buoy.  
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Als op 24 juli 1919 met copieboek no. 70 de draad der gebeurtenissen weer 
kan worden opgevat, blijkt Prick in Indië te verblijven, waar hij nog twee jaar het 
onderwijs moet dienen om van zijn volledige pensioen te kunnen genieten. 
Voor vertrek heeft hij kennelijk nog het ontbrekende deel NE van de achtste druk 
kunnen afsluiten. Dat is namelijk gedateerd te Maastricht, maart 1919. Onder het 
voorwoord ontbreekt nu de naam van Van der Voort; op de titelpagina wordt 
hij echter nog wel als auteur genoemd. Ook dit deel is sterk uitgebreid, en wel 
van 513 tot ‘bij de 1000’ pagina’s. Met tevredenheid wordt nog gemeld: ‘véél dat 
men dikwijls tevergeefs zoekt, is nu te vinden, en zoo goed als alles principieel 
anders’ (p. [iv]). Een expliciete vergelijking met andere woordenboeken, zoals in 
het deel EN, ontbreekt ditmaal: de lezer krijgt het advies nu zelf maar de proef 
op de som te nemen. Wijzer geworden door de reacties op het voorwoord van 
het deel EN acht Prick het verstandig nog even te zeggen dat hij niet durft be-
weren, of ooit zal beweren, dat hij ‘een volmaakt goed woordenboek’ heeft 
geleverd, ‘al [heeft hij] geen moeite gespaard om dat ideaal te bereiken’. Er val-
len immers nog altijd dingen te verbeteren. 

Hij reageert in het voorbericht ook nog even op de open brief die Ten Brug-
gencate na verschijning van het deel EN (zie boven, 6.3) had verstuurd. Na te 
hebben gezegd dat hij zich aanbevolen houdt voor aanvullingen en verbeteringen, 
vervolgt hij: ‘maar we passen verder voor oneerlijke en grotendeels overbodige 
betuttelingen als die van zekere concurreerende zijde’. ‘Ons antwoord hierop is op 
aanvrage bij den uitgever verkrijgbaar’, heet het dan nog in een voetnoot [p. v].31  
 
 
6.4. Nieuwe plannen na terugkeer uit Indië; Van Goor’s Handwoorden-
boeken 
 
Prick was in de zomer van 1919 vooruitgereisd naar Indië. Zijn echtgenote 
kwam hem begin 1920 achterna met het jongste kind, het in 1916 geboren 
dochtertje. De drie jongens, geboren in 1901, 1904 en 1909, bleven in Neder-
land achter op een katholieke kostschool die werd gerund door een van de 
zusters van hun vader die non waren geworden. Tot eind december bleef Van 
Goor het gezin in Maastricht ondersteunen met Pricks maandelijkse honorari-
um van ƒ.150,–. 

Hoewel de spaarzame correspondentie van deze jaren daarover geen details 
geeft, zal Prick in Indië doorgegaan zijn met het werk waaraan hij zijn hart ver-
                                                             
31 Dit antwoord is niet teruggevonden. Mysterieus is de volgende toevoeging over de betutte-
lingen van concurrerende zijde: ‘al heeft de schrijver daarvan, helaas, zijn geschimp kunnen 
laten weerklinken, o.a. van het verheven, maar clandestien door hem beklommen spreek-
gestoelte van ons eerste neophilologisch tijdschrift’. Raadpleging van de betreffende jaargang 
van Neophilologus heeft hieromtrent geen duidelijkheid verschaft.  
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pand had: het verzamelen van gegevens voor zijn woordenboeken. In deze tijd 
zet Van Goor een nieuwe ontwikkeling in gang. Naast de serie Kramers’ Woorden-
boeken roept hij een tweede serie in het leven onder de titel Van Goor’s Hand-
woordenboeken. Deze laatste moeten qua inhoud en uiterlijk serieus de strijd aangaan 
met de tweetalige woordenboeken van J.B. Wolters. Wat lager in de markt moet 
de Kramers-serie de concurrentie volhouden met de eenvoudige en relatief goed-
kope woordenboeken van Campagne. Daartoe is het nodig – van tijd tot tijd 
herinnert Van Goor daaraan – dat de Kramersen een bepaalde omvang niet 
overschrijden.  

Het duurt een aantal jaren voordat deze inhoudelijke differentiatie voor alle 
drie moderne talen is verwezenlijkt. Daarbij worden verschillende wegen bewan-
deld. Kramers’ Engelsch Woordenboek (1917/1919) is in zijn achtste en onveranderde 
negende druk al omvangrijk genoeg om met enige aanpassingen te kunnen gaan 
fungeren als Engelsch Handwoordenboek (1923). Daarentegen moet de tiende druk 
van Kramers’ Fransch Woordenboek (1913) nog een flinke uitbreiding ondergaan 
voordat het als Fransch Handwoordenboek (1923/1925) gepresenteerd kan worden. 

Vervolgens worden sterk gereduceerde versies van de nieuwe handwoordenboe-
ken in de markt gezet als tiende druk van Kramers’ Engelsch Woordenboek (1926) en 
elfde druk van Kramers’ Fransch Woordenboek (1927).  

Wat anders was de situatie bij Duits, waar in het Van Goor-fonds de titel 
Handwoordenboek voor het eerst opdook, zij het op een wat wonderlijke manier. 
Begin 1921 werd namelijk een nieuwe druk van het deel Duits-Nederlands 
uitgebracht met twee titelpagina’s, rechts als Kramers’ Nieuw Duitsch Woordenboek, 
achtste druk, links als Van Goor’s Duitsch Handwoordenboek.32  Boven beide titels 
stond de serie-aanduiding Van Goor’s Handwoordenboeken. Hier is dus alleen 
sprake van een alternatieve titelaanduiding zonder inhoudelijke differentiatie. 
Ook stak het desbetreffende Duitse deeltje met zijn 602, ook nog zeer ruim 
gezette pagina's schamel af tegen Prick en van der Voorts achtste druk van 
Kramers’ Engelsch-Nederlandsch (1917), die 900 pagina’s telde. Van een volwaardig 
handwoordenboek is dan ook pas sprake als de tweede druk (1928/1929) is 
opgewerkt tot een omvang die past bij die van de delen Engels en Frans. 

Bij al deze werkzaamheden wordt Prick rechtstreeks of meer marginaal be-
trokken. Tijdens zijn verblijf in Indië is er al een contract gesloten voor een 
‘groot Engels woordenboek’ (19-2-21). In de correspondentie uit die periode 
komen echter ook wederzijdse irritaties aan de oppervlakte. Prick noemt het een 
‘pijnlijke verrassing’ dat Van Goor tijdens zijn afwezigheid een onveranderde 
negende druk van Kramers’ Engels heeft doen verschijnen,33  en hij spreekt in dat 

                                                             
32 Enigszins verwarrend bleef hetzelfde woordenboek ook in de oude uitmonstering in de 
handel als Kramers’ Duitsch Woordenboek, achtste vermeerderde druk.  
33 Op 16 juli 1920 had Van Goor overigens al aan Prick laten weten dat deze negende druk 
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verband van een ‘unfaire exploitatie’ van zijn naam. Met dat laatste kan hij 
bedoeld hebben dat hij niet tegen passende betaling verbeteringen had mogen 
aanbrengen in een versie die hij niet langer als toereikend beschouwde. In het 
voorbericht had de uitgever verklaard dat ‘de tijd te kort’ was voor een ‘herziene 
en verbeterde uitgave’. Dat aan het EN gedeelte acht pagina’s Errata en Addenda 
waren toegevoegd zal hij slechts een schamel doekje voor het bloeden hebben 
gevonden. In zijn antwoord (19-2-21) zegt Van Goor, onder aanhaling van 
Pricks bovenstaande kwalificaties, dat dit al zo afgesproken was voor Prick naar 
Indië vertrok en dat de onveranderde druk nodig was om de kosten van de 
vorige goed te maken. Het stak Van Goor dat er verlies was geleden op Pricks 
werkzaamheden. Iets eerder was hem dit als volgt al onder de neus gewreven: 

 
Gedurende de vijf jaren dat u voor ons werkte kostte ons dat ƒ. 10.000, en van de 
vele breed opgezette plannen werd alleen herziening Engelsch bereikt, zoodat het 
grootste deel ook daarop drukte. In het begin was niet te voorzien dat de omvang 
bijna 50% groter zou worden. [...] Het is altijd zuur te moeten erkennen en 
ondervinden een fout gemaakt te hebben, maar dat deed ik met de achtste druk van 
Kramers (2-11-20). 
 

Het is jammer dat we niet beschikken over Pricks reactie op deze onheuse brief. 
Zoals we boven hebben gezien, had Prick zich immers op verzoek van Van Goor 
op vele manieren voor de uitgeverij ingezet. Ook had deze eerste investering kun-
nen zijn bekeken met het oog op de mogelijke toekomstige rendementen. Dat 
Van Goor op dit moment al verdere plannen met Prick ontwikkelde, moet toch 
betekenen dat hij zelf nog voldoende gunstige perspectieven zag.  
 
 
6.5. Krame rs ’  Enge l s  en de metamorfose tot Handwoordenboek  
 
Als Prick na zijn terugkeer uit Indië weer serieus aan het werk gaat, ligt er ener-
zijds het contract voor een groot Engels woordenboek, en komt anderzijds de 
verdere bewerking van Kramers’ Engels aan de orde. Het contract daarvoor wordt 
na wat geharrewar op 2 november 1921 ondertekend. Na enige tijd bepaalt van 
Goor, die eerst had voorgesteld dat Prick het beste met het grote woordenboek 
kon beginnen (12-1-22), dat het kleinere voorrang moet krijgen (25-1-22). Zoals 

                                                                                                                                               
ter perse was, en wel ‘op groter formaat’. Dat was echter alleen voor het mooi, want de 
zetspiegel was onveranderd gebleven. Ook gehandhaafd bleef de titel Kramers’ Nieuw Engelsch 
Woordenboek. Dat deze dictionaire, samen met het al genoemde Nieuw Duitsch Woordenboek, op 
een reclame-folder figureert onder het hoofd ‘Van Goor’s Handwoordenboeken’ bewijst nog-
maals dat die aanduiding op dat moment nog geen onderscheidende functie had. Toen een 
laatste restant, weer ‘op kleiner formaat afgesneden’, op de markt werd gebracht (3-4-23), 
verdween het epitheton ‘nieuw’ uit de titel.  
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we zagen, is het de bewerking van dit Kramers’ Engelsch Woordenboek die in 1923 
zal verschijnen als Engelsch Handwoordenboek. 

Het contractueel afgesproken grotere Engels woordenboek zal er niet ko-
men. Het ging hier om het door Zandvoort (1927: 108) genoemde magnum 
opus, dat ‘eerst met recht een vergelijkende idiomatiek van het Engels en het 
Nederlands had kunnen worden’, maar dat bij Pricks overlijden in 1926 onvol-
tooid achterbleef.  

In de achtste druk van Kramers’ Engelsch, die als uitgangspunt dient voor de ver-
dere bewerking, waren voor het eerst allerlei tekentjes gebruikt om woorden uit 
bepaalde betekenisvelden aan te duiden, zoals een zwaan voor vogeltermen, een 
opengeslagen boek voor historische termen, etc. Prick wil deze nu uitbreiden en 
ook gedeeltelijk vervangen. Van Goor, die ook aan de kosten denkt, vindt dit al-
lemaal niet zo nodig, maar Prick houdt vol en zo komen ze er toch. De levering 
verloopt allesbehalve vlot: nadat de zaak op 12 oktober 1921 is aangekaart, arri-
veert het laatste tekentje pas acht maanden later op 12 juni 1922.34  Dezelfde 
tekens worden vervolgens ook in andere woordenboeken van Van Goor gebruikt 
en zijn tot in de huidige tijd een kenmerk van de Kramers-serie gebleven. 

Prick stuurt aanvankelijk zijn kopij op vanuit Engeland, waar hij vanaf midden 
januari een kleine drie maanden verblijft. Zo’n regelmatige periode van direct 
contact met het levende Engels achtte hij nodig voor zijn lexicografisch werk. 
Deze keer handelt hij ook andere zaken af. Hij gaat, zoals afgesproken, bij Mono-
type langs om de levering van de tekens te bespoedigen, en treedt bovendien in 
overleg met de Oxford University Press over de verkooprechten van Van Goors 
woordenboeken. Van Goor houdt hier een wakend oog in het zeil: ‘Uw belofte 
aan O.U.P. voor “sole agency” gaat wel wat ver. Doen zij niks, dan kunnen wij 
het boek niet eens in ’t Britse rijk verkopen. Zij moeten in elk geval 500 ex. voor 
risico afnemen, anders voel ik niets voor hun naam op het titelblad’ (16-2-22). In 
een uitgewerkt voorstel (3-2-22) stelt hij nog verdere voorwaarden: hij wil er niet 
op aangesproken worden als Nederlandse boekhandelaren individueel naar het 
Britse rijk leveren, en wil ook zeggenschap houden over de verkoopprijs. Minder 
logisch lijkt zijn eis dat de O.U.P. Pricks driemaandelijks verblijf in Engeland zou 
dienen te vergoeden. De sceptische Van Goor krijgt gelijk: het loopt op niets uit. 
Achteraf commentarieert hij: ‘Uw ondervinding met O.U.P. verwondert me niet. 
Willen alles hebben voor ... niets’ (24-5-22). 

Tussen deze besognes door vordert het Engelse woordenboek snel. De wijzi-
gingen die Prick aanbrengt kunnen op Van Goors pas aangeschafte zetmachine 

                                                             
34 Van Goor, die de tekentjes bij de Engelse firma Monotype heeft besteld, spoort Prick aan 
tijdens zijn bezoek aan Engeland dat bedrijf eens aan te porren. Hij klaagt: ‘Duitsche firma’s 
zijn nu eenmaal veel meegaander en bruikbaarder. ’n Engelsch fabrikant is eigenwijs en onhan-
delbaar en zegt: zoo is het en daar moet je het maar mee doen’ (20-12-21). 
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vlot worden verwerkt. Na ontvangst van een eerste zending bewerkte stroken 
merkt de uitgever tevreden op: ‘In verhouding tot het handzetsel vliegt zoiets nu 
door de machine’ (31-1-22). Ook helpt het dat Pricks oudste zoon Frank, die 
kennelijk onlangs examen heeft gedaan, inmiddels assistentie verleent. Van 
Goor meent tenminste: ‘Me dunkt ook dat u over de hulp van Uw zoon tevre-
den kunt zijn. M’n gelukwens met zijn succes en mooie cijfers, wat talen betreft 
is hij dus een waardig zoon van zijn vader’ (29-6-22). Uit dezelfde brief 
vernemen we dat Prick naar Nijmegen gaat verhuizen. Als later een huis is ge-
vonden, schrijft Van Goor (21-9-22): ‘Dat Nijmegen u beter zou bevallen dan 
Maastricht had ik wel verwacht. U zijt er veel meer in de bewoonde wereld’. 

Als de bewerking van het deel EN aan het eind van het jaar 1922 gereed is, 
meldt Van Goor aan Prick (7-12-22) dat deze zal verschijnen in de serie Van 
Goor’s Handwoordenboeken met nieuwe bandtekening, en dat Kramers’ vervalt in de 
titel. Deze mededeling komt hier opeens uit de lucht vallen; mogelijk gaat het 
om de bevestiging van wat op een eerder tijdstip al mondeling was besproken. 
Het korte voorbericht, gedateerd Nijmegen, januari 1923, gaat niet op de 
titelverandering in. Prick van Wely introduceert het boek daarin als een nieuwe 
en geheel omgewerkte editie, thans onder eigen naam, van de ‘eerder door mij 
bezorgde’ druk van Kramers’ Engelsch Woordenboek [d.w.z. de achtste], die overal 
‘een onverdeeld gunstig onthaal vinden mocht’. Het deel NE volgde spoedig; 
het identieke voorwoord is nu gedateerd juni 1923.  

Met zijn groter formaat en wat grotere letter ziet het nieuwe product er een 
stuk beter uit. Qua inhoud is het in vergelijking met de voorgaande achtste (en 
onveranderde negende) Kramers-druk van dezelfde orde van grootte.35  Het 
voorbericht meldt ‘dat minder voorkomende woorden weggelaten zijn’, om 
plaats te kunnen maken voor ‘neologismen op elk gebied [...] en het zoo onein-
dig rijke idioom’. ‘Verder is de grammaticale behandeling streng volgehouden, 
terwijl de geheel vernieuwde phonetische omschrijving ook rekening houdt met 
varianten in de uitspraak’. Inhoudelijk is het Handwoordenboek te beschouwen als 
een normale bewerking van de voorgaande druk van Kramers’ Engelsch, eigenlijk 
een tiende druk dus. Ten gevolge van nieuw beleid van de uitgever verscheen dit 
werk nu onder andere naam. De echte, zo betitelde, tiende druk verscheen, af-
geslankt van 1692 (zie noot 35) tot 1260 pagina’s, vervolgens in juli 1926, kort 
na Pricks overlijden.  

Nadat presentexemplaren van het deel EN zijn rondgestuurd, komen veel 
vleiende oordelen los, die Van Goor na verkregen toestemming gaarne in zijn 
                                                             
35 De beide delen van het Handwoordenboek tellen samen weliswaar 1692 pagina’s à 62 regels 
(= ca. 105.000 regels), minder dus dan de 1893 pagina’s à 59 regels (= ca. 111.500) van de 
Kramers-editie, maar een regel van het Handwoordenboek biedt ruimte voor meer lettertekens. 
Met precies dezelfde informatie beslaat het artikel past in Kramers 22 regels, in het Hand-
woordenboek 20.  
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wervingsmateriaal aanhaalt. Het gaat onder andere om de uitspraak van de 
befaamde Deense anglist Otto Jespersen (1860-1943): ‘I was glad to find in it 
many of the new words and significations not given in most dictionaries’, en om 
Fowler’s36  oordeel: ‘I have known Dr. Prick van Wely for some years now as 
having a remarkable knowledge of English idiom’. 

Na de delen Duits en Engels verscheen als volgende in de serie hand-
woordenboeken het deel Frans. Ook dat was, zoals van Goor trots vermeldde 
in zijn advertenties, van de hand van Dr. Prick van Wely.  
 
 
6.6. Pricks overname van het Franse woordenboek; nieuwe contract-

besprekingen 
 
Terwijl het handwoordenboek Engels in 1923 werd gezet, was Prick al druk aan 
het werk met het overeenkomstige Franse deel. Hem was gevraagd dat over te 
nemen toen de bewerking door iemand anders spaak was gelopen. 

Nog leverbaar op dat moment was de tiende druk van Kramers’ Fransch Woor-
denboek, daterend van 1913. Deze was bewerkt door een zekere W. van der 
Molen, ‘leeraar aan de R.H.B.S. te Helder en aan het Kon. Inst. voor de Marine 
te Willemsoord’.37  Als Van Goor hem aanzoekt een volgende druk voor te be-
reiden (10-1-17), laat hij weten daarvoor geen tijd te hebben, en verwijst hij hem 
naar een zekere B.J.H.M. Timmermans, leraar te Hengelo. Van Goor neemt in 
augustus contact met hem op, en gaat spoedig met hem in zee. Timmermans krijgt 
het consigne mee (22-9-17) dat zijn nieuwe bewerking van Kramers ‘in omvang 
[moet] blijven beneden de woordenboeken van Gallas en van Herckenrath, maar 
daarom’, zo vindt Van Goor, ‘behoeft het niet minder te geven’.  

Het werk schiet niet erg op. ‘Van ’t Fransche woordenboek nog niets af’, 
meldt Van Goor op 2 november 1921 aan Prick. Timmermans moet ziektever-
lof nemen wegens overspanning (20-12-21). Als hij een half jaar later met Van 
Goor over een medewerker onderhandelt, laat deze Prick weten (16-6-22): ‘Mocht 
dit afspringen dan komt U na augustus in beeld’. Zo geschiedt. Prick zal het deel 
FN afmaken en krijgt daarvoor Timmermans’ aantekeningen. De laatste trekt 
zich geheel terug en ziet af, zo zegt hij, van ‘iedere erkenning mijner medewer-
king’ (22-9-22). Dat Prick deze opdracht al langer ambieerde, blijkt uit Van Goors 

                                                             
36 Henry Watson Fowler (1858-1933) was de auteur van de befaamde Concise Oxford Dictionary 
(1911).  
37 Op zich was dit een goed woordenboek. In een gedetailleerde recensie, door Van Goor 
gretig overgenomen in een prospectus van uitgaven, toont J.W. Marmelstein aan dat het 
gedeelte NF hier en daar juistere informatie verschaft dan de veel omvangrijker werken van 
Gallas en van Herckenrath, en ook meer ingangen heeft uit het moderne alledaagse taalge-
bruik.  
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conclusie (zelfde brief): ‘U heeft bereikt wat U mij voorspiegelde voor U naar 
Indië terugging: herziening van onze woordenboeken, eerst Engels dan Frans’. 
  
Over het honorarium wordt op het scherp van de snede onderhandeld. Als Prick op 
een bepaald moment een ultimatum stelt dat hij binnen drie dagen een beslissing 
op zijn voorstellen wil, gaat Van Goor daar niet op in. Hij wil nog overleg plegen 
met zijn broer en dus later antwoorden, tenzij Prick de onderhandelingen nu 
direct afbreekt, ‘wat u dan wel even berichten wilt’ (27-9-22). Wat later (6-10-22) 
heet het: ‘Aanvaarden Uw condities, bewerking deel I ƒ.3000, deel II ƒ.4000, 
beide oplage 10.000. Voor de volgende omgewerkte uitgave dan ƒ.10.000 per 
10.000 ex. en de 10 cts. per ex. zolang het woordenboek onder Uw naam ver-
schijnt’. Als Prick zich nog niet aan een volgende bewerking wil binden, wordt 
het contract in die zin gewijzigd (24-10-22). Als hij nogmaals nieuwe eisen stelt, 
breekt Van Goor de onderhandelingen af: ‘Onze spijt uitdrukkend dat wij over 
het Fransch niet met U tot overeenstemming zijn kunnen komen, verblijven wij 
met de meeste hoogachting: (ondertekening beide broers)’.  

Omdat Prick en de uitgever in sterke mate tot elkaar veroordeeld waren – ze 
konden voor hun plannen niet zo maar ergens anders terecht – kwam het niet tot 
een definitieve breuk. Na een reactie van Prick schrijft Van Goor dan ook (6-11-
22): ‘Stellen U onderhoud voor ten onzen kantore, en twijfelen niet of zullen wij 
alsnog tot overeenstemming geraken’. Het contract wordt een week later door 
beide partijen ondertekend.  

Dat Prick een zo gunstig mogelijk contract in de wacht wilde slepen was zijn 
goed recht. Zijn terugkomen op al gemaakte afspraken zou te maken kunnen heb-
ben met een bij hem aanwezige wantrouwige karaktertrek, die maakt dat hij zich 
snel tekortgedaan voelde.38  Zulke gevoelens konden dan, zoals Van Goor inzag, 
het beste worden weggenomen in een persoonlijk onderhoud. Het ging hier overi-
gens om extra inkomsten naast het Indisch pensioen dat hij vanaf 1921 genoot. 
Zijn financiële situatie werd later opnieuw verbeterd toen hij 1924 benoemd werd 
als assistent voor het Engels aan de nieuwe universiteit van Nijmegen. 

De contracten met Van Goor brengen ook beperkingen mee. Als hij te 
kennen geeft dat hij voornemens is mee te werken aan een ander Hollands lexi-
cografisch werk39  wordt hij er ‘beleefdelijk’ op gewezen (4-10-22) dat zijn contract 
van 21 oktober 1921 dat verbiedt. Als Prick dan maar officieel om toestemming 
vraagt, maakt Van Goor nogmaals duidelijk (21-10-22) dat geen ander lexico-
grafisch werk is toegestaan: ‘U laat ons dan zitten met half afgewerkte woorden-
                                                             
38 Zie in dit verband in deze uitgave ‘Prick van Wely (I)’, en daarin vooral 4.4.2, ‘Prick van 
Wely als criticus’. 
39 Mogelijk betrof het hier de zesde druk van de Grote Van Dale, die uit zou komen in 1924. 
Eerder had hij, nog niet gebonden aan een contract met Van Goor, voor de Indische 
woorden meegewerkt aan de vijfde druk (1914).  
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boeken’. Ook een voorstel om na zijn dood 10 cts. per verkocht exemplaar van 
het te bewerken Franse woordenboek aan zijn gezin uit te keren wordt afgewezen: 
‘Het is geen oorspronkelijke uitgave’, bericht Van Goor (23-9-22). Deze medede-
ling is formeel juist, want de woordenboeken, inmiddels onherkenbaar uitgegroeid 
en veranderd, waren ontwikkeld uit omstreeks 1860 in de markt gezette zak-
woordenboekjes, lichte bewerkingen van anonieme Tauchnitz-deeltjes.40   

Al deze perikelen verhinderen echter niet een vlotte afwerking van het hand-
woordenboek Engels en een even vlotte start van het Franse woordenboek. Daar-
mee was, zoals gewoonlijk, haast geboden: ‘Krachtige exploitatie tegen Wolters 
in is eerst mogelijk als onze serie handwoordenboeken compleet is, en daarvoor 
is het nodig dat het Fransch er spoedig komt’ (5-3-23). 

Prick vraagt oudergewoonte Van Goor een menigte hulpmiddelen te bestellen, 
die soms lang uitblijven. G.B.N. van Goor beziet dit alles met enige ironische dis-
tantie: ‘Eerst was het wachten op de Scandinavische boeken, nu op deze en wie 
weet welke onmisbare werken nu nog zullen worden opgespoord. Aldus wordt 
het betere de vijand van het goede’ (16-3-23). Ook voor deel II worden weer 
nieuwe werken besteld, zodat Van Goor opmerkt: ‘Het aantal bronnen neemt [...] 
steeds toe, en dat nog wel ondanks uw vroegere mededeling dat er geen meer 
nodig zouden zijn’ (19-11-23).  

Ondertussen vordert het woordenboek gestaag. Van Goor kan al eind novem-
ber 192341  het deel FN op de markt brengen. Het wordt uitgebracht als ‘eerste 
deel’ van het Fransch Handwoordenboek, met Dr. F.P.H. Prick van Wely op de titel-
pagina als auteur. Het voorbeeldige voorbericht, ondertekend door ‘De Uitge-
vers’, geeft in kort bestek de relevante informatie: 

 
Als derde in de rij onzer Handwoordenboeken leiden wij hierbij in eene omwerking 
en uitbreiding in velerlei richting – woordenschat, idioom, argot, volkstaal, realia – 
van Kramers’ Fransch Woordenboek. 
Wegens gezondheidsredenen was de met de herziening belaste schrijver42 genood-
zaakt zijn taak neer te leggen, toen de letters a, b en c afgedrukt waren en het verdere 
gedeelte tot in de i reeds was gezet. Er moest nu naar een opvolger worden gezocht 
en onze keuze viel op Dr. F.P.H. PRICK VAN WELY, die de aandacht van de 
beoefenaren van het Fransch op zich gevestigd heeft door zijn Lexicographische Varia, 
zijn Kantteekeningen bij de Grammaire van Robert, zijn Viertalig Hulpwoordenboek, alsmede 
door enkele Fransche artikelen van zijn hand. 
Dit Fransche Handwoordenboek is, voor zoover mogelijk, op dezelfde wijze vol-
tooid, als het Engelsche van denzelfden schrijver, dat thans algemeen bekend is. 

                                                             
40 Zie hierover ‘Van Tauchnitz naar Jaeger’ (Posthumus 1995; tevens Posthumus 2009: 183-
201), over hun verdere ontwikkeling ‘Van Jaeger naar Kramers’, deze uitgave, hoofdstuk 3. 
41 Prick krijgt op 23 november 1923 zijn gratis exemplaren toegestuurd. 
42 Timmermans, die eerder (22-9-22) al had laten weten af te zien ‘van iedere erkenning 
mijner medewerking’, wil ook nu niet zijn naam genoemd zien in het voorbericht, bericht 
Van Goor aan Prick (25-9-23). 
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Met het volste vertrouwen durven wij dit nieuwe, d.w.z. geheel verjongde, zeer 
uitvoerige, overal verbeterde en aangevulde en tot op den dag van heden “bij” zijnde 
werk aanbieden als een waardigen tegenhanger van het door ons uitgegeven En-
gelsch Handwoordenboek. 
Voor op- en aanmerkingen houdt de schrijver zich ten zeerste aanbevolen. 

 
Ook nu weer wordt, net als bij het Engels gebeurd was, het eerste deel van het 
nieuwe handwoordenboek gepresenteerd als de natuurlijke opvolger van de 
voorgaande druk van het Kramers-deel, hier Kramers’ Fransch (1913). In dit geval 
heeft, na tien jaar, het deel FN een sterke uitbreiding ondergaan van 504 (à 59 
regels) tot 766 pagina’s (à 62 regels).  

Terwijl dit deel vlot werd afgehandeld – per slot van rekening was er door 
Timmermans al het nodige materiaal verzameld – was er nog heel wat arbeid 
nodig om het deel NF op peil te brengen. De Van Goors stellen zich aanvankelijk 
begripvol op: ‘Wij waarderen bij voortduring Uw serieus werken en begrijpen dat 
het vragen van inlichtingen veel tijd en moeite kost, en vaak ... weinig resultaat 
geeft’ (25-1-24). Langzamerhand komen er echter wanhopiger geluiden: ‘De ge-
heele Franse dictionnaire dreigt voor ons op een geweldige strop uit te lopen. 
[...] “Hoping against hope”, dat er nog zooveel schot in het Fransch zal komen 
dat het nog dit jaar gereed zal zijn, blijven wij in fatalistische berusting, (w.g. 
G.B.N. van Goor)’ (6-6-24). Als ook deze hoop vervliegt horen we (9-2-25): 
‘Maakt u nu in hemelsnaam voort. [...] Het wordt voor ons een alleronaange-
naamste kwestie, en een zeer groote strop. Op de vertaling van twee zinnetjes kan 
toch niet alles wachten’. Niet lang daarna (24-3-25) krijgt Prick dan de eerste 
exemplaren toegestuurd.  

Het deel NF blijkt nog iets sterker uitgebreid dan het voorgaande: het is aan-
gegroeid van 727 tot 1024 pagina’s. In de voorrede, gesigneerd Nijmegen, 15 
februari 1925, bedankt Prick de uitgevers voor hun ‘ongeëvenaarde liberaliteit 
en offervaardigheid’, die het mogelijk heeft gemaakt dat het nu verschenen 
tweede deel ‘voor het werkelijk levende Nederlandsch vollediger [is] dan alle tot 
heden verschenen dictionnaires’. In de lange Voorrede legt Prick opnieuw de 
zweep over de concurrentie. Hij vindt dat juist de delen Nederlands-Frans vaak 
ernstig te kort schieten, en staaft zijn oordeel met een groot aantal voorbeelden 
van vertalingen die niet aan de eisen voldoen, soms zelfs absurd zijn. Hij noemt 
weliswaar geen namen, maar uit bepaalde toespelingen wordt duidelijk – en 
nader onderzoek bevestigt dit – dat hij het hier vooral gemunt heeft op de vijfde 
druk (1922) van Herckenrath, met wie hij na zijn eerdere ruzie43  nog menig appel-
tje te schillen heeft. De voorbeelden van verouderde termen blijkt hij uit de derde 
druk (1919) van Gallas’ Fransch Woordenboek (Sneek: Van Druten) te hebben ge-
licht. Dat het nieuwe werk een goed, hoewel ook volgens eigen zeggen geen vol-
                                                             
43 Zie hierover ‘Prick van Wely (II)’, deze uitgave, 5.3.1 en 5.3.2. 
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maakt, woordenboek is geworden zal niemand kunnen betwisten, maar dat had 
ook kunnen blijken zonder anderen met modder te gooien.  
 
 
6.7. De Kramers-serie naast de Handwoordenboeken 
 
Door Pricks inspanningen had Van Goor nu voor het Engels en het Frans twee 
handwoordenboeken die qua omvang en presentatie konden wedijveren met 
hun tegenhangers uit het fonds van J.B. Wolters. Deze uitgever zag het gevaar 
en verlaagde nog eens extra zijn prijzen. Van Goor zag dat met lede ogen aan en 
concludeerde: ‘Wij kunnen hem niet volgen. Wij moeten het nu geheel hebben 
van de kwaliteit en de betere inrichting’ (18-2-24). Met het oog daarop moet ook 
nog het in eerste instantie te bescheiden uitgevallen Duitsch Handwoordenboek 
(1921) op het vereiste peil worden gebracht. Een plan om Prick ook hierbij te 
betrekken komt echter niet meer tot uitvoering (zie verderop, en 6.9, laatste 
alinea). 

Het woordenboekenfonds van Van Goor was inmiddels flink opgeschud. De 
oude Kramers-woordenboeken Engels en Frans waren door Pricks toedoen zo-
danig uitgebreid en verbeterd dat ze door het leven konden gaan als tweedelige44  
handwoordenboeken. Nu was het dus zaak om de vertrouwde oude serie weer 
duidelijk gestalte te geven. Hiervoor was Prick vanzelfsprekend weer prominent in 
beeld. De plannen werden al ontwikkeld terwijl hij nog volop bezig was met het 
Frans handwoordenboek. Van Goor stuurde Prick op 6 augustus 1924 een uitge-
werkt voorstel. De vernieuwde Kramers-serie zou worden afgedrukt in dezelfde 
letter als de handwoordenboeken en op hetzelfde formaat. Ze moesten worden 
samengesteld door te schrappen uit de grote woordenboeken. De omvang voor 
Frans en Duits werd bepaald op ca. 60 vel, die van het Engels op hoogstens 80 
vel. Vanwege de concurrentie met Campagne mocht de prijs (twee delen in één 
band) namelijk niet hoger worden dan ƒ. 3,90.45  Als honorarium werd voorge-
steld: eerste 10.000 exemplaren 30 cts. per verkocht exemplaar, daarna tot een 
maximum van 30.000 10 cts. per ex. Voor herziene drukken van 10.000 ex. dacht 
Van Goor aan 20 cts. per verkocht exemplaar. De volgorde zou zijn Frans, En-
gels, Duits, vlug en vlot achter elkaar.  

Nu volgt weer hetzelfde spelletje als eerder bij de overname van het Franse 
woordenboek. Prick probeert zo veel mogelijk in de wacht te slepen, maar over-
vraagt volgens Van Goor zodanig dat dat neerkomt op een kwart à een derde 
                                                             
44 In deze tijd was er geen principiële scheiding tussen eendelige en tweedelige uitgaven. De 
twee delen van Van Goor’s Handwoordenboek waren ook leverbaar in één band. Ook de 
beide delen van de vertaalwoordenboeken van J.B. Wolters konden naar keuze apart worden 
aangeschaft of samen in één band. 
45 Ter vergelijking: een handwoordenboek kostte ƒ. 7,50 in één band, ƒ. 8,25 in twee. 
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van de bruto opbrengst. Hij acht de onderhandelingen daarmee ‘geheel als afge-
daan’ (INvG, 11-8-24). Niettemin wordt het contact niet verbroken, en G.B.N. 
van Goor, die het uitgeversstandpunt altijd wat vriendelijker weet te verpakken 
dan zijn snel aangebrande broer, concludeert een maand later (16-9-24) dat de 
wederzijdse standpunten elkaar naderen. Toch stelt Prick weer zodanige nieuwe 
eisen dat de onderhandelingen door Van Goor nogmaals worden beëindigd (22-
10-24). Vijf dagen later blijkt Prick eieren voor zijn geld te hebben gekozen: 
‘Met genoegen en waardering lezen wij uit uw laatste brief dat u alsnog genegen 
zijt de herziening der kleine Kramers’ woordenboeken op zich te nemen tegen 
onze voorwaarden’ (27-10-24). 

Van Goor wil de omvang en daarmee natuurlijk de verkoopprijs goed in de 
hand houden. Prick wil kennelijk ‘meer geven dan Campagne’, maar dat mag 
volgens Van Goor niet inhouden dat de gestelde omvang wordt overschreden. 
De Kramers’ woordenboeken moeten het winnen door betere inrichting en mo-
derner vocabulaire,46  hoewel ‘geen slang’. Als er ‘iets van uitspraak’ bij kan, des 
te beter (16-9-24). Vreemd is dat in deze opzet Prick het beheer over alle drie 
Kramersen krijgt voorgespiegeld. Later (27-10-24) krijgt hij echter te horen: 
‘Voor Duitsch kunnen wij echter moeilijk de heer Kroes loslaten’. Prick wordt 
dan gepaaid met een nieuw woordenboek Nederlands dat hij zou kunnen ont-
wikkelen. De suggestie voor zo’n woordenboek had hij al bij Van Goor neer-
gelegd (22-6-11), voordat hij bij hem in dienst trad. Hoewel Van Goor in eerste 
instantie de boot afhield (ook al omdat Prick een geïllustreerd werk in gedachten 
had), kwam het woordenboek later toch weer van tijd tot tijd aan de orde. Door 
Pricks vroege dood werd er niet meer aan begonnen.47   

De volgende passage werpt nog een interessant licht op de relatie tussen schrij-
ver en uitgever: ‘U wilt na de nu te herziene druk een nieuw contract aangaan, 
waarbij U vrijer wilt zijn ten opzichte van ons. Wij zouden dan ook, als we het 
niet eens zouden worden, een ander in dienst kunnen nemen, waartoe ons 
trouwens reeds nu van tijd tot tijd aanbiedingen bereikten. Wij gingen echter op 
nog geen enkele in en bleven ons aan U gebonden achten’ (16-9-24). Daarin zal 
toch ook een flinke portie eigenbelang hebben meegespeeld.  

                                                             
46 Dat zou niet zo moeilijk hoeven zijn. Malmberg, die de Campagne-deeltjes op dit moment 
uitgeeft, investeert er weinig in. De laatste herziene druk van Duits blijft de vijfde (1918). De 
delen Frans (7de druk 1925) en Engels (8ste druk 1924) worden in deze periode weliswaar 
nog een laatste maal bijgewerkt, maar daarna sudderen al deze woordenboeken voort in 
ongewijzigde, maar wel hoger genummerde herdrukken, totdat ze midden jaren dertig een 
zachte dood sterven. Zie hier nog ‘Woordenboekcriminaliteit’ (Posthumus, 1999a, 2.3.1; 
tevens Posthumus 2009, p.8).  
47 Uiteindelijk verscheen zo’n twintig jaar later (1946) toch nog een Kramers’ Nederlands Woor-
denboek, samengesteld door C.B. van Haeringen. Het beleefde vele drukken.  
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De contracten werden op 26 november 1924 getekend en als in februari 1925 
deel II van het Fransch Handwoordenboek af is, gaat Prick aan de slag, niet vermoe-
dend dat hij nog maar zestien maanden te leven heeft. Behalve de delen Frans 
en Engels uit de Kramers-serie ligt ook nog de op te waarderen tweede druk van 
het Duitsch Handwoordenboek te wachten. Prick had destijds sterk de hand gehad in 
de op naam van Kroes gepubliceerde zevende druk (1915) van Kramers’ Duitsch 
Woordenboek, waarvoor hij overigens naar behoren was bedankt in het voorwoord. 
Ook nu, tien jaar later, vindt Van Goor dat Kroes wel weer een steuntje in de 
rug kan gebruiken. Prick heeft de huidige versie nog eens doorgenomen en laat 
van Goor weten dat vooral het deel N-D ‘bijna dubbel zo groot’ moet worden. 
De uitgever meldt dit aan Kroes en voegt toe: ‘Wij vreezen dat zonder mede-
werking van den heer Prick het Duitsch er nooit tegenover Van Gelderen48  in te 
krijgen zal zijn’ (7-4-25). Kroes zegt dat hij al een flink eind op weg is: hij heeft 
Van Gelderen er bij genomen en is bezig een uitbreiding van 75 procent te rea-
liseren. Van Goor toont zich lichtelijk ongerust: ‘Wij begrijpen toch goed, dat U 
Van Gelderen slechts heeft benuttigd als vergelijkingspunt? Het zou n.l. voor U 
in de eerste plaats niet aangenaam zijn als men U op goede gronden kon ver-
wijten een groote hoeveelheid stof woordelijk van Van Gelderen te hebben over-
genomen. Dit is juist de kracht van Prick dat hij zo’n persoonlijk cachet aan zijn 
werk weet te geven’ (29-4-25). Toch wil Kroes wel hulp: Prick zal zijn deel DN 
nakijken, en deel II zal tussen beide auteurs worden verdeeld. Prick wil ook we-
ten of zijn naam op de titelpagina komt: ‘Wordt het Kroes-van Wely, of alleen 
Kroes?’, zo geeft Van Goor de vraag door aan Kroes.  

De Kramers-serie moet echter absolute prioriteit krijgen. Voor de bewerking van 
het Franse deel krijgt Prick eind februari al 250 stroken toegezonden; een week 
later (6-3-25) volgt de rest. Of hij al wat aantekeningen maakt is niet uit te maken; 
wel is duidelijk dat er niets definitiefs aan Van Goor wordt opgestuurd. In de zo-
mer gaat hij zoals gebruikelijk op studiebezoek in Engeland. Hij wordt daar echter 
ziek: ‘Van mevrouw vernamen wij tot ons leedwezen dat u ongesteld uit Engeland 
teruggekeerd zijt. Wij hopen dat u na een maand rust geheel zult zijn opgeknapt’, 
schrijft Van Goor (31-8-25), Prick een spoedig herstel wensend. Indien enigszins 
mogelijk moet dan in oktober met de Engelse Kramers begonnen worden. 

 
 

6.8. De laatste fase; zoon Frank springt in 
 

Na een maand vergewist Van Goor zich voorzichtig van de toestand. ‘Mevrouw 
deelde ons destijds mede dat u eind september weer hersteld zou kunnen zijn’, 
begint de brief (3-10-25). Er wordt aan herinnerd dat Kramers’ Fransch en Engelsch 
                                                             
48 Het gaat hier om het door J.B. Wolters uitgegeven tweedelig Duitsch Woordenboek, waarvan 
in 1921 de vijfde druk is verschenen. Prick vond het het beste van de Wolters-serie.  
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in juni ’26 gereed moeten zijn. ‘Ziet U kans nog een groot stuk kopij te leveren? 
Zo niet dan moeten wij bijzondere maatregelen nemen. Wij ontvangen gaarne 
bericht van U of namens U. Kunt U wellicht een onzer ontvangen?’ (3-10-25). 
Prick is nog allesbehalve hersteld, en hij zal tot aan zijn dood in juni 1926 hoog-
stens nog op halve kracht blijven werken. 

In deze situatie komt zoon Frank, inmiddels vierentwintig jaar oud, promi-
nent in beeld. Frank had zijn vader al een tijd geassisteerd (vgl. boven 6.5, de 
eerder geciteerde brief van 29 juni 1922). Ook had Prick Van Goor al eens 
gepolst of zijn zoon niet bij hem in dienst kon treden, waarop de uitgever had 
geantwoord (28-4-24) dat dit vanwege de economische situatie niet mogelijk 
was. Als Prick later de herziening van de Kramersen verbindt aan het te werk 
stellen van zijn zoon, ziet Van Goor (24-7-24) zich ‘in een moeilijk parket’ 
gebracht. Hij kan in elk geval niet vóór 1 november worden aangesteld, en een 
behoorlijk salaris kan ook voor de toekomst niet worden gegarandeerd.  

Of hij toen toch binnen het bedrijf een bepaalde status heeft gekregen valt 
niet op te maken, maar vanaf oktober 1925 wordt hij door Van Goor recht-
streeks in de werkzaamheden betrokken. Het is Frank die bericht krijgt (12-10-
25) dat de eerste kopij voor Kramers’ Engelsch (p. 1-72) is ontvangen, en die 
commentaar krijgt op de omvang. Afgesproken was dat die de 70 vel niet zou 
overschrijden en nu lijkt het wel 84 te zullen worden.49  Er is meer verschil 
nodig met het handwoordenboek. Zonder bezwaar is er nog veel te schrappen. 
‘Populaire uitdrukkingen als ’em smeren horen in schoolvertalingen niet thuis. 
Ook by-blow (buitenbeentje)50  geeft vooral op Katholieke scholen ergernis’. Te 
technische vakuitdrukkingen kunnen ook worden gemist. Dit alles hoort in een 
groter woordenboek, aldus G.B.N. van Goor (14-10-25). Ook later (4-11-25) 
vindt Van Goor dat er in de opgestuurde kopij nog steeds niet genoeg wordt 
geschrapt: ‘Waarom heel cluster frowst, frowster, frowsty, frowsy?’  

Als Pricks toestand aan het eind van het jaar na een maagoperatie tijdelijk 
verbetert, wordt hij door van Goor (1-12-25) weer rechtstreeks benaderd. Een 
nieuw urgent punt is de herziening van Kramers’ Woordentolk, die Prick volgens 
contract zou verzorgen. De uitgever, die ook bijzonder veel gelegen is aan de 
tijdige voltooiing van de delen Frans en Engels van de Kramers-serie, beseft dat 
er keuzen moeten worden gemaakt. Voorgesteld wordt dat het Tolkje gro-
tendeels ter uitgeverij wordt voorbereid – Prick kan de kopij doorlezen en 
eventueel nog correcties aanbrengen. Verder vraagt Van Goor: ‘Mocht U weer 
aan het werk mogen en kunnen gaan, kunt U dan niet met Kramers’ Fransch 
beginnen, terwijl het Engelsch bij Uw zoon blijft?’  

                                                             
49 Als het boek in juli 1926 verschijnt, zijn het er uiteindelijk 79! Daarmee blijft het toch nog bin-
nen de oorspronkelijke afspraak van ‘hoogstens 80 vel’ (brief 6 augustus 1924). Zie boven 6.7.  
50 In de betekenis ‘onecht kind’. 
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Pricks animo voor lexicografisch werk is onverminderd, en zo houdt hij zich in 
de komende maanden, waarin van tijd tot tijd sprake is van ernstig lichamelijk on-
gemak, nog geregeld bezig met de kopij voor de Woordentolk die hem wordt toege-
stuurd. Aan Kramers’ Fransch wordt echter niets meer gedaan. Wel wordt de kopij 
voor Kramers’ Engelsch steeds verder afgehandeld. Tot volle tevredenheid van Van 
Goor gebeurt dat weliswaar steeds via Frank – ‘de samenwerking met Uw zoon 
blijft zeer goed gaan’, bericht Van Goor aan Prick (1-3-26) – maar Prick senior zal 
op de achtergrond toch wel een wakend oog in het zeil hebben gehouden. Van-
zelfsprekend vergenoegt hij zich niet met het schrappen uit het Handwoordenboek; 
ook moeten nieuwe woorden toegevoegd. Van Goor (19-3-26) levert hem bij-
voorbeeld gevraagde informatie over de motortermen kickstarter en backfire.51   

Alles hoopt zich in deze maanden op. Prick krijgt ook bericht (15-3-26) dat de 
kopij voor de herdruk van het Engelsch Handwoordenboek gereedgemaakt moet wor-
den. Prick denkt kennelijk aan enige uitbreiding, waarop Van Goor licht afhoudend 
reageert: ‘Met Uw opmerking over het Handwoordenboek gaan we natuurlijk ac-
coord. Als het maar niet te dik wordt. Om uit de kosten te komen moeten wij het 
van de 2e druk hebben’ (19-3-26). Ook hier kan voorlopig niets worden gedaan. 

Als plezierig tussendoortje heeft Prick kort voor de Kerstdagen het pas ver-
schenen deel I van het Italiaansch Handwoordenboek toegestuurd gekregen. Hij neemt 
dat gretig door, stelt Van Goor al zeer vlug in kennis van zijn gunstig oordeel 
(29-12-25) en stuurt later (2-2-26) zelfs nog enkele aantekeningen op.  

Vanaf half april gaat het steeds slechter en wordt vrijwel uitsluitend met 
Frank gecorrespondeerd. Deze houdt, zoals hij dat ook eerder had gedaan, Van 
Goor steeds op de hoogte van Pricks toestand. Begin mei (7-5-26) toont G.B.N. 
van Goor zich blij verrast nog eenmaal een persoonlijk schrijven van Prick te 
hebben ontvangen. Er wordt hard gewerkt aan Kramers’ Engelsch, dat vóór het nieu-
we schooljaar beschikbaar moet zijn. Prick zet nog tot in zijn laatste maanden de 
vendetta met Wolters en Ten Bruggencate voort. Van Goor houdt echter de 
boot af: ‘Wij kunnen geen dumping-strijd met Wolters aangaan. Wolters drukt 
zelf en verdient daar nog aan. Wolters kan een tijdje onder de kostprijs verko-
pen’ (8-4-26). Ook het door Prick opgestelde voorwoord vindt geen genade. 
Van Goor stelt voor het laatste gedeelte daarvan weg te laten: de firma’s staan 
op goede voet, en hij wil daarom geen strijd met Wolters uitlokken. ‘Dit klemt 
des te meer omdat Uw zoon mede onderteekent en van iemand die pas begint 
neemt men zoiets nu eenmaal meer euvel dan van iemand die zijn sporen reeds 
ruimschoots verdiend heeft’ (12-4-26). 

Prick, die eind in mei in het ziekenhuis was opgenomen en daar op 18 juni 
overleed, maakte de verschijning van het woordenboek niet meer mee. In het 
voorbericht, gesigneerd F. Prick van Wely, Nijmegen, juli 1926, maakt de onder-

                                                             
51 Het eerste komt met vertaling ‘trapstarter’ in het woordenboek, het tweede niet. 
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tekenaar bekend dat zijn vader in juni is overleden en daarom de laatste cor-
rectie van zijn kopij niet meer zelf heeft kunnen verzorgen. Op de pagina naast 
het voorbericht is ter nagedachtenis een portret van Prick van Wely afgedrukt, ge-
zeten achter zijn bureau.  

In het voorbericht worden velen, zowel medecorrectoren als behulpzame in-
zenders van opmerkingen, met naam bedankt. Het werk heet nu ‘kleiner maar 
reiner dan wat vroeger verschenen is’. Het geeft ‘het allernoodzakelijkste [...] uit 
de lading van het Handwoordenboek, en waar dat allerzijds erkend is als een 
woordenboek, dat aan zeer hooge eischen voldoet, behoeft hier niets meer te 
worden toegevoegd dan de wensch, dat het boek verder nut mag stichten naar de 
mate van zijn omvang’.  
 
 
6.9. Afwikkeling van onvoltooid werk 
 
Van Goor had veel in Prick van Wely geïnvesteerd en begon daar al duidelijk de 
vruchten van te plukken. Het fonds was gegroeid en in aanzien gestegen. Zo-
lang Prick nog leefde werd op de gewone voet doorgegaan; al zijn wensen 
werden prompt vervuld. Zes weken voor zijn onafwendbare dood heet het: 
‘Een exemplaar van de National Review hebben wij onmiddellijk voor u besteld’ 
(7-5-26). Terwijl de ziekte al zijn fatale loop nam kreeg hij nog de Larousse en 
Jespersens Philosophy of Grammar toegestuurd, met de boodschap: ‘de rest volgt 
spoedig’ (21-12-25). Toch moest ook aan de toekomst worden gedacht. Een 
week voor de fatale datum wordt dat punt in een brief aan Frank aangeroerd 
(11-6-26): ‘We kunnen niet met Uw vader over voortzetting van zijn arbeid pra-
ten. We hebben er tegen opgezien die vraag aan hem te stellen’. Frank wordt als 
voor de hand liggende voortzetter gezien: ‘U doet de lopende druk van Kramers’ 
Engelsch, kunt U Kramers’ Fransch op dezelfde manier doen, alsook de eerste [= 
eerstvolgende] druk van het Engelsch Handwoordenboek, waarvoor Uw vader reeds 
genoeg aanteekeningen heeft verzameld?’ ‘We kunnen dan zeggen’, zo gaat Van 
Goor voort, ‘dat de copie nog door hem verzorgd werd, alleen de correctie door 
anderen’. ‘Heeft hij er zelf nooit eens met U over gesproken?’, wil Van Goor 
nog weten, en ‘Wilt U er eens met ons over spreken?’ 

Als na Pricks overlijden de Engelse Kramers is afgewerkt, gaat Frank eerst 
even op een door Van Goor gefinancierde vakantie.52  Daarna gaat hij snel aan 
het werk. Al na een jaar – het voorbericht is gedateerd juli 1927 – verschijnt de 
elfde druk van Kramers’ Fransch Woordenboek. Hoewel Frank hier de directe steun 
van zijn vader moest ontberen, wil het voorbericht ons toch doen geloven dat, 

                                                             
52 Uit een onaangesproken gebleven potje voor speciale onkosten van zijn vader krijgt Frank 
ƒ. 400,– mee, benevens 250 Franse en 100 Belgische francs (4-7-26). 
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net als eerder bij het Engelse deel, het eigenlijke werk is gedaan door de vader,53  
terwijl de zoon zich ‘in hoofdzaak had te bepalen tot het persklaar maken der 
copy en het nazien der drukproeven’. De zinsnede ‘[d]e grondslag van het 
onderhavige werk is nog gelegd door wijlen mijn vader’ kan men echter ook 
opvatten als erkenning van het feit dat voor het onderhavige werk, dat in de 
eerste plaats bestemd heet te zijn voor schoolgebruik, ‘is geput uit de lading van 
het Fransch Handwoordenboek’, waaruit dan door junior is geschrapt. 

Als we dit mogen zien als een poging tot maximalisering van het aandeel van 
Prick senior, dan is dat geheel in overeenstemming met het beleid dat Van Goor 
in dezen zou blijven voeren. Dat deze ‘elfde vermeerderde druk’ van Kramers’ 
Fransch Woordenboek nog heet te zijn ‘bewerkt door Dr. F.P.H. Prick van Wely’ 
kan men tot op zekere hoogte billijken. Maar dat deze mededeling daarna nog 
zo’n veertig jaar de titelpagina’s van de Franse en de Engelse Kramers is blijven 
sieren riekt naar boerenbedrog. Men kan hoogstens toegeven dat Prick van 
Wely deze woordenboeken de vorm had gegeven waarmee ze in de toekomst 
konden blijven floreren. De gebruiker zal wellicht ook niet hebben beseft dat de 
F. Prick van Wely die in het voorbericht aangaf wat er in de nieuwe druk was 
veranderd niet dezelfde was als die van de titelpagina.  

Van Goor moest aan de vraag naar zijn woordenboeken blijven voldoen. Het 
kwam daarbij wel eens goed uit dat geen rekening meer hoefde te worden ge-
houden met de lastige Prick senior, die nieuwe edities steeds grondig wilde 
herzien. Typerend is de gang van zaken bij de tweede druk van het Engelsch 
Handwoordenboek. Idealiter konden hierin alle aantekeningen worden geïn-
corporeerd die Prick had nagelaten voor het nooit gerealiseerde ‘Groot Engelsch-
Nederlandsch Woordenboek’. Frank had daar kennelijk teveel tijd voor nodig en 
Van Goor liet begin december 1927 weten dat daarop niet gewacht kon worden, 
‘omdat dan het boek minstens anderhalf jaar niet te leveren zou zijn en daar-
voor zit er veel te veel geld in de onderneming’. Kleine toevoegingen, vond Van 
Goor, bleven mogelijk, zoals kruiswoordenraadsel (sic), volgens hem ‘intusschen al 
weer uit de mode’, luidspreker en uilenbril.54  Toen deel I (EN) in september 1928 
van de persen kwam, liet Van Goor zelfs na presentexemplaren rond te sturen, 
want dat kwam ‘in verband met het toch zeer geringe verschil dat er bestaat 
tusschen den 1en en 2en druk ons niet zoo heel noodig voor’ (13-9-28). Deel II 

                                                             
53 Frank had dit zelf zo gewild. ‘Wij gaan accoord met Uw voorstel Uw vader nog als be-
werker van Kramers’ Fransch te noemen’, schrijft Van Goor (1-7-27). 
54 Het kruiswoordraadsel was weliswaar nog niet aanwezig in de eerste druk (1923) van het 
Handwoordenboek, maar kwam al wel voor als vertaling van crossword puzzle in het EN-
gedeelte van Kramers’ Engelsch Woordenboek (1926). Dat woordenboek kende ook al de 
ingangen loud-speaker (EN) en luidspreker (NE). De uilenbril (met vertaling horn-rimmed spectacles) 
was een geheel nieuwe verschijning. 
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zal in 1929 zijn verschenen.55  De oplage (3000 ex. van deel I, 4000 van deel II; 
Frank kreeg 15 cts. per verkocht exemplaar) ging kennelijk snel van de hand, 
want al spoedig verscheen deel I van de ‘derde verbeterde druk, bewerkt door F. 
Prick van Wely’. Het voorbericht (mei 1930) meldt nu: ‘Bij de bewerking [...] 
vormde de belangrijke hoeveelheid nagelaten lexicographische aanteekeningen 
van wijlen Dr. F.P.H. Prick van Wely de voornaamste bron’. Het aantal bladzij-
den is dan ook gestegen van 810 tot 962. 

Ook blijven liggen was de tweede druk van het Duitsch Handwoordenboek, waar-
aan Prick zou meewerken op voorwaarden die in april 1925 werden vastgesteld. 
Omdat er nog genoeg oude voorraad aanwezig was hoefde geen bijzondere 
haast te worden betracht. Een ‘tweede, vermeerderde druk’ van het deel DN 
verscheen begin 1928, de ‘tweede, zeer vermeerderde druk’ van ND volgde een 
jaar later. In dat laatste deel had H.W.J. Kroes, de vaste bewerker ‘er ernstig naar 
gestreefd, dezelfde woorden en uitdrukkingen te behandelen als in de Ndl.-Eng. 
en Ned.-Franse Handwoordeboeken56  van wijlen Dr. Prick van Wely’ (p. [v]). 
Hij sprak dan ook de hoop uit dat zijn ‘Duits Handwoordeboek’ daarmee goed 
bij de andere zou aansluiten (ibid.). 
 
6.9.1. Pricks bemoeienissen met Kramers’ Woordentolk 
 
We zagen dat Prick in zijn laatste levensjaar nog werd benaderd voor de bewer-
king van een nieuwe druk van Kramers’ Woordentolk. Toen dit bezwaarlijk bleek 
werden er regelingen getroffen.  

Het woordenboekje heeft een lange geschiedenis. Het werd in 1848 gelanceerd, 
toen Jacob Kramers op verzoek van Van Goor een sterk gereduceerde versie sa-
menstelde van zijn eerder verschenen Algemeene Kunstwoordentolk (1847).57

 De eerste 
dertien edities verschenen onder de titel Kramers’ Woordentolk Verkort; in de veer-
tiende (1910) werd de titel vereenvoudigd tot Kramers’ Woordentolk. In Van Goors 
correspondentie wordt het werkje meestal aangeduid als ‘het Tolkje’, een term die 
in zwang zal zijn geraakt om het te onderscheiden van zijn veel grotere broer.  

Na Jacob Kramers’ dood in 1869 waren verscheidene naamloze edities ver-
schenen. Pas de elfde (1887), twaalfde (1896) en dertiende druk (1907) kenden 
weer een met name genoemde bewerker. Dat was H.W.F. Bonte, die ook een 

                                                             
55 Omdat het laatst bewaarde brievenboek op 29-10-28 ophoudt, is de datum uit Van Goors 
interne administratie niet meer te achterhalen. Een exemplaar van deze tweede druk NE, 
eigenlijk weinig meer dan een ‘bijdruk’ van de eerste, ben ik niet tegengekomen.  
56 Kroes hanteert in zijn voorberichten de spelling Kollewijn. 
57 Zie over de eerste verschijning ‘Gerrit Benjamin van Goor (1816-1871)’, (Posthumus, 1994, 
36-37; tevens in Posthumus, 2009, 206-208). Verdere edities, die steeds hun weerslag vonden in 
het kleine werkje, verschenen in 1855, 1863, 1886 en 1912. Laatstgenoemde vijfde druk, be-
zorgd door H. Zondervan, droeg de nieuwe hoofdtitel Algemeen verklarend woordenboek.  
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nieuwe vierde editie van de Algemeene Kunstwoordentolk (1886) had bezorgd. Het 
voorbericht van de veertiende druk (1910) werd opnieuw ondertekend door ‘De 
Uitgevers’. Degene die het bewerkt had, zo blijkt uit interne gegevens, was Gerrit 
Benjamin Noothoven Van Goor,58  de oudste van de twee broers, die toen nog 
zijn militaire carrière volgde. 

Van Goor wilde kennelijk graag weer een aansprekende naam aan de Woorden-
tolk verbinden. Toen er een nieuwe druk moest verschijnen, vroeg hij Prick, die 
al eens vanuit Indië aantekeningen had opgestuurd,59

 de kopij na te zien. Hoewel 
hij het bijzonder druk had met het werken aan de achtste druk van Kramers’ En-
gelsch, gaf Prick gedurende het gehele jaar 1916 consciëntieus zijn commentaar. 
De vijftiende druk van het Tolkje kwam begin 1917 op de markt. ‘Met mede-
werking van Dr. F.P.H. Prick van Wely’, vermeldden bandtekst en titelpagina. 
Wat eerder was met De vreemde woorden van Fokko Bos een concurrent versche-
nen. Van Goor oordeelde: ‘De oorspronkelijkheid van Fokko Bos is wel ver te 
zoeken, of eigenlijk ook al niet, het lag voor de hand het Tolkje maar te bestelen’ 
(15-2-16).60  Het voorbericht, ondertekend door DE UITGEVERS, beschrijft de 
nieuwe editie als volgt: ‘Deze vijftiende druk, thans met medewerking van Dr. 
F.P.H. PRICK VAN WELY weder zorgvuldig herzien en met de nieuwste woor-
den en uitdrukkingen vermeerderd, onderscheidt zich van de vorige uitgaven 
door een enigszins gewijzigde inrichting, het vermelden van de geslachten der 
woorden en ook door een betere typografische uitvoering’. Prick zal zeker nieu-
we woorden hebben bijgedragen, de nieuwe uitvoeringsaspecten kunnen door 
de uitgevers zelf zijn geïnitieerd. 

Prick besluit meteen ook de volgende druk te doen: ‘Met genoegen hoorde ik 
dat u het Tolkje onderhanden blijft nemen’, laat Van Goor weten (24-2-17). De 
nieuwe druk draagt het jaartal 1919, maar moet pas het volgend jaar zijn versche-
nen: ‘Tolkje nog niet af, het is om te huilen zo ellendig de drukkerij werkt’, vindt 
Van Goor op 9 januari 1920. Prick ondertekent nu zelf het voorbericht, geda-
teerd September 1919. Hij meldt allereerst dat het boekje ‘weer een paar duizend 
woorden rijker [is] geworden’. Wie gaat vergelijken ziet vooral een opvallende 
aangroei van Indische woorden: in het rijtje ingangen beginnend met ke-, lopend 
van kebon tot keynote, is hun aantal vermeerderd van tien tot drieëntwintig. Met 
alle toevoegingen en veranderingen is de zestiende druk nu sterk uitgebreid, 
namelijk van 726 tot niet minder dan 844 pagina’s. Daarvan krijgt men echter 

                                                             
58 Hij wordt in de fondsboeken van Van Goor genoemd als degene aan wie het honorarium 
van ƒ. 250,- is betaald. Zie Maas (1995: 45). 
59 Van Goor liet op 21-12-11 weten dat hij die gaarne zou ontvangen; hoewel bevestiging 
van ontvangst ontbreekt, ligt het voor de hand dat ze wel zijn opgestuurd. 
60 Hij wil de Wereldbibliotheek hierover aanschrijven. Het werkje zag het licht bij Cohen 
Zonen (1912); het zal pas in grote aantallen onder het publiek zijn gekomen nadat de Wereld-
bibliotheek het in 1914 had overgenomen. 
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later spijt: de volgende druk (zie beneden) wordt weer in omvang gereduceerd. 
Prick geeft in het Voorbericht ook zijn visie op functie en inrichting van het 
Tolkje. Hij ziet het als ‘eerste hulp bij het lezen van de boeken en geschriften, die 
den gemeenen man zoo onder de oogen komen’. Niet alle afleidingen zijn gege-
ven: ‘het stamwoord [schenkt doorgaans] voldoende opheldering’. Een werkje als 
het onderhavige kan zich ook niet ‘binden aan puriteinsche overwegingen of 
beperkingen’. Het moet ‘vrijuit kunnen spreken, juist omdat het vreemde woord 
zoo dikwijls gebruikt wordt om op bedekte wijze aan te geven wat in goed rond 
Hollandsch gezegd plat of grof zou klinken’. Om kort te gaan, de woordentolk 
is ‘een noodzakelijke aanvulling van die verklarende woordenboeken waarin de 
bedoelde woorden niet zijn opgenomen’. 

De zeventiende druk dient zich aan als Prick in zijn laatste levensjaar met zijn 
ziekte worstelt. Om Prick niet te zwaar te belasten, stelt de uitgever de volgende 
werkwijze voor: ‘De vorige druk61  werd bezorgd door onzen Heer G.B. Noot-
hoven van Goor en verleendet U Uw medewerking. Nu willen wij geheel belan-
geloos den zeventienden druk herzien, doch stellen in dat geval de voorwaarde 
dat U Uw naam aan het boekje wilt geven. Desgewenst kunt U de copie voor 
deze ter drukkerij gaat doorlezen om elke extra correctie en daardoor opont-
houd te voorkomen’ (1-12-25). Daarbij wilde Van Goor de omvang beperken 
om zo de prijs lager te kunnen stellen. De verkoop was met de laatste druk sterk 
achteruitgegaan. Van Goor verneemt met genoegen (21-12-25) dat Prick ‘nog 
meer [wil] schrappen’. Prick blijft in de laatste maanden van zijn leven nog vol-
op commentaar leveren. 

Voor het eerst  worden nu consequent klemtonen aangegeven. Dat gebeurt door 
plaatsing van een accentteken achter de lettergreep in kwestie. Eerder stond slechts 
te hooi en te gras een accentteken op de beklemtoonde klinker. De uitgever vraagt 
Prick om raad bij een flinke menigte twijfelgevallen. Ook speelt de kwestie of er 
op langere woorden enkele of dubbele klemtoonaanduidingen moeten komen (1-
3-26). In de praktijk blijkt – niet onverstandig – de eerste methode te zijn gevolgd.  

Interessant voor observeerders van taalgebruik is de volgende opmerking van 
de uitgever: ‘Wat het Tolkje betreft, lijkt het woord brunchen ons wat erg gezocht. 
Dat wordt slechts in Rotterdam en dan nog slechts sporadisch gebruikt. Neemt 
men zulke woorden op, dan zou men er nog veel meer moeten opnemen, als high 
kicker, puntjesdraaier, biggen, vingerfighter, unfugist, enz., enz., die door sommige krin-
gen gebruikt worden. Waar is dan het eind?’ (8-2-26). Over een aantal Maleise 
woorden zal nog informatie gevraagd worden aan Prof. van Ronkel (24-2-26). 

                                                             
61 Bedoeld zal zijn de voorvorige, 15de druk, die verscheen ‘met medewerking van Dr. F.P.H. 
Prick van Wely’. De bemoeienissen van G.B. Noothoven van Goor, die ook de 14de druk van 
het Tolkje had bezorgd (zie noot 58), blijven ook deze keer op titelpagina of in voorwoord 
ongenoemd.  
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In de tweede helft van april komt Pricks bijdrage aan het woordenboekje ten 
einde: ‘Voor ’t Tolkje dragen wij verder zelf zorg. Over het voorbericht kunnen wij 
t.z.t. nader overleggen’, meldt Van Goor (21-4-26). Dat voorbericht wordt door 
‘P.v.W.’ gedateerd op ‘April 1926’, de maand waarin hij zijn werk aan het woor-
denboekje moest staken, maar nog niet het tijdstip waarop de later gepubliceerde 
tekst zijn finale vorm had gekregen. De totstandkoming van het boekje en Pricks 
aandeel daarin worden als volgt beschreven: ‘Ondergeteekende, die de copie nog 
bewerkt heeft, is door ziekte verhinderd de verdere werkzaamheden geheel voor 
zijn rekening te nemen en de laatste hand te leggen aan ’t boek. De uitgever heeft 
daarom in hoofdzaak de correctie der proeven enz. op zich genomen’. Het aantal 
pagina’s blijkt weliswaar verminderd van 844 tot 784, maar omdat er nu 47 regels 
op een bladzij staan in plaats van 44, is het totale aantal regels vrijwel gelijk geble-
ven. Volgens het voorbericht zijn ongeveer 1200 nieuwe woorden opgenomen, 
waarvoor ruimte is gevonden door minder nodige artikelen weg te laten. De klem-
toon staat nu aangegeven, en hier en daar ook de uitspraak. Een aantal maanden 
na Pricks overlijden komt het boekje nog in 1926 uit.  

Hierna wordt de achttiende druk (1929) bezorgd door het Haarlemse leraars-
duo Dr. G.A. Brands en R.W. Lieve, dat nog lange tijd aan het bewind zal blijven.62  
In het voorbericht bedanken zij o.a. ‘den heer Prick van Wely Jr.’ voor ‘een 
aantal aanvullingen’. Niet uitgesloten moet worden dat deze nog van zijn vader 
afkomstig waren. Diens naam wordt door de uitgever terecht niet meer met het 
Tolkje in verband gebracht. Die mag enige tijd als uithangbord zijn gebruikt, 
Prick had anders dan bij de woordenboeken voor Frans en Engels niet zijn 
eigen stempel op het vreemdewoordenboekje gedrukt.  
 
6.9.2. Het Italiaanse woordenboek 
 
Sinds 1877 beschikte het Van Goorfonds over een Dizionario Italiano-Olandese e 
Olandese-Italiano van de hand van A. Nuyens. Een kwart eeuw later stelde dezelfde 
auteur een uitgebreide Nuovo Dizonario samen, ook bekend als Nieuw Italiaansch-
Nederlandsch en Nederlandsch-Italiaansch Woordenboek (1899-1903). Dit omvangrijke 
en daardoor prijzige werk verkocht slecht.63   

Om verbetering in de toestand te brengen wordt Prick, de alleskunner, al voor-
dat op 18 januari 1915 zijn contract met Van Goor is geformaliseerd, aan een 
herziening gezet. Voor dit doel laat hij zich door Van Goor allerlei materialen 
toesturen, van Italiaanse prijscouranten tot Italiaanse grammatica’s en woorden-
boeken. Wanneer Prick, zoals boven is beschreven, ook voor allerlei andere 

                                                             
62 De 27ste druk (1958) wordt bezorgd door Dr. G.A. Brands alleen. De 28ste verschijnt op 
groter formaat in 1968, ‘geheel opnieuw bewerkt door Dr. C. Kruyskamp’. 
63 Zie Maas (1995: 46).  
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karweitjes wordt ingeschakeld, en helemaal als in alle ernst met de herziening van 
Kramers’ Engelsch Woordenboek wordt begonnen, verdwijnt het Italiaans geheel uit 
het zicht. De laatste opmerking daarover dateert van 23 maart 1915, wanneer Van 
Goor laat weten dat het hem voor vreemdelingen altijd aanbevelenswaardig lijkt 
het woordgeslacht ook in het deel I-N op te geven, ‘vooral voor de het-woorden’.  

Het blijft lang stil rondom het Italiaans, maar op 14 oktober 1921 vraagt Van 
Goor nogmaals aan Prick: ‘Laat Uw gedachten eens over een kleiner Italiaans 
woordenboek gaan. Onze uitgave loopt op zijn einde’.64  Nog geen drie weken 
later heet het echter: ‘Het Italiaans moeten we maar afvlaggen: er is weinig 
debiet, het wordt te duur. Nuyens werd ook te duur gevonden’ (2-11-21). 

Anderhalf jaar later wordt het menens: er wordt nu definitief een nieuwe uit-
gave van een Italiaans woordenboek op stapel gezet. Prick wordt eraan herinnerd 
(3-4-23) dat hij eind 1914, begin 1915 allerlei materialen toegestuurd had gekregen. 
Omdat de onderhandelingen met hem destijds niet tot resultaat hebben geleid, 
vraagt Van Goor ze onder verwijzing naar het toen gesloten contract terug. Wie 
ermee aan het werk gaat, is de oudste firmant Gerrit Benjamin Noothoven van 
Goor, die zich voor dit doel achter het pseudoniem Beniamino Dentici verschuilt.65   

Het nieuwe werk wordt uitgebracht in de serie Van Goor’s Handwoordenboe-
ken: deel I (I-N) verschijnt in 1926, deel II (N-I) in 1928. Alleen van het eerste 
heeft Prick nog kennis kunnen nemen. Of Dentici nog oude aantekeningen van 
Prick heeft gebruikt is niet bekend; daar wordt geen melding van gemaakt. Toch 
wordt in beide voorberichten wel degelijk eer bewezen aan Dr. F.P.H. Prick van 
Wely. Zijn woordenboeken hebben model gestaan voor de ‘technische inrichting’, 
waarbij ook een aantal van zijn verklarende tekens zijn overgenomen. Daarnaast is 
voor de woordenschat van het deel N-I ‘als leidraad genomen Deel II van [zijn] 
Fransche Handwoordenboek, [...], waardoor een waarborg werd verkregen, dat in 
ruime mate rekening is gehouden met het levende Nederlandsch’.  

 
 

6.10. Nawoord: een ware polyglot 
 
Ronduit verbluffend was de brede talenkennis van Prick van Wely. Dat hij op jeug-
dige leeftijd naar Indië vertrok met een L.O-akte voor elk van de drie moderne 
schooltalen, zegt misschien nog niet al te veel. Maar zijn Viertalig aanvullend hulp-
woordenboek (derde, omgewerkte uitgave, 1910) is een duidelijk bewijs dat hij zijn 
                                                             
64 Van de beide delen, aangemaakt in 1500 exemplaren, waren er in 1920 nog 89, respectie-
velijk 87, over. (Maas, ibid.). 
65 De identiteit van Beniamino Dentici wordt onthuld in P.A.F. van Veen, Drie generaties Van 
Goor, p. 58, een in zes exemplaren afgedrukt jubileumgeschenk van de drukkerij aan de uitge-
versdirectie. Bepaalde andere informatie over de geschiedenis van de uitgeverij is helaas aan-
toonbaar onjuist.  
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kennis van deze drie talen66  bleef onderhouden en uitbreiden. De klassieke talen 
maakte hij zich in Indië snel eigen. Zijn kennis van de Scandinavische talen en van 
het Italiaans stelde hem in staat in Taal en Letteren twee lange artikelen te publice-
ren met parallellen uit die talen bij het materiaal verzameld in Stoetts Nederlandsche 
Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden (1901). Hij voelde zich ook 
gerechtigd een kritisch oordeel uit te spreken over een door van Goor uitgegeven 
Zweeds-Nederlands en een dito Nederlands-Spaans woordenboek. 

Voor Van Goor stelde hij emendaties voor in Fokkers manuscript voor de 
tweede druk van zijn Spaans-Nederlands woordenboek. Hij werd door de uitge-
ver tevens enige tijd belast met de bewerking van een woordenboek Italiaans. 
Dit bleef werk in de marge. Van Goor zag meer brood in een opwaardering van 
zijn schoolwoordenboeken Frans, Duits en Engels, zodat hij in ernst de concur-
rentie kon aangaan met de uitgaven van J.B. Wolters en die van Campagne. Toen 
het redacteurschap van Kramers’ Duitsch Woordenboek vrij kwam, was Prick, toen 
nog woonachtig in Batavia, even in beeld, maar Van Goor verkoos, vermoede-
lijk om praktische redenen van rechtstreeks contact, de nog onervaren Kroes. 
Toen Prick, in 1914 met verlof in Holland aangekomen, bij Van Goor in dienst 
trad, verzocht deze hem Kroes bij de bewerking van de nieuwe druk te onder-
steunen. Ook later wilde Van Goor hem nog betrekken bij de opwaardering van 
Kramers’ Duitsch tot een volwaardig Duitsch Handwoordenboek, een voornemen dat 
door Pricks ziekte en overlijden niet meer tot uitvoering kwam.  

Te midden van de verschillende talen die hij beheerste stond het Engels toch 
wel op de eerste plaats. Zijn liefde voor het Engels sprak hij uit aan het eind van 
het voorbericht van het deel NE van de achtste druk (1919) van Kramers’ 
Engelsch in een passage die tevens getuigt van een profetische blik: 
 

In het belang der zaak hopen wij, dat het ons gegeven zal zijn voort te bouwen op den 
hier gelegden grondslag, met medewerking van allen die liefde voelen voor het vrijste 
volk der wereld, de taal die het lang gezochte Esperanto in wording is, met een 
toekomst vóór zich even schitterend als haar verleden, omdat zij ‘alomboortigh is en 
nergens thuis en hoort’.  

 
Bijzonder is de erkenning die hij kreeg van H.W. Fowler, de gezaghebbende 
auteur van de Concise Oxford Dictionary, die hem dank betoonde in het voorwoord 
van de tweede druk (1929). Pricks blijvende faam berust dan ook allereerst op zijn 
opwaardering van Kramers’ Engelsch Woordenboek, dat na enige aanpassing ging 
fungeren als Engelsch Handwoordenboek. Hij bezat de kennis om dezelfde operatie te 
volvoeren met Kramers’ Fransch Woordenboek, met als gevolg dat Van Goor met 
                                                             
66 De vierde taal was het Nederlands, dat de ingangswoorden leverde waarvan de equi-
valenten in het Frans, Duits en Engels werden vermeld. Dat gold ook voor de Maleise 
termen, die dus geen omschrijving kregen in het Nederlands. Zie over dit woordenboek 
‘Prick van Wely (I)’, deze uitgave, p. 147-151. 
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deze werken en de daaruit afgeleide nieuwe versies van Kramers’ Engelsch en 
Kramers’ Fransch een sterke marktpositie veroverde. Ondanks Pricks vroegtijdig 
overlijden konden deze werken, naar vermogen bijgehouden door zijn zoon 
Frank,67  nog tientallen jaren op hun oorspronkelijke roem blijven teren.  

Meer dan bij andere auteurs van de gangbare gebruikswoordenboeken het 
geval was, nam de praktische lexicografie in het leven van Prick van Wely een 
centrale plaats in. Hij genoot op dit gebied inderdaad grote faam. Met zijn naam 
kon worden geadverteerd, vonden uitgevers. Bij hoge uitzondering vermelden 
alleen de drie door Prick verzorgde uitgaven van Kramers’ Woordentolk de naam 
van de bewerker op de buitenzijde. ‘Met medewerking van’, respectievelijk 
‘bewerkt door Dr. F.P.H. Prick van Wely’, staat te lezen op rug en buitentitel 
van de vijftiende (1917), zestiende (1919) en zeventiende (1926) druk. Ook een 
advertentie voor de vijfde druk van de Grote Van Dale (1914) draagt de zinsnede 
‘met medewerking van Dr. F.P.H. Prick van Wely’. De minder nieuwswaardige 
naam van de redacteur, P.J. van Malssen Jr., blijft in de advertentie ongenoemd. 
Het voorwoord beschrijft Pricks medewerking als ‘voor het Indisch’. Dezelfde 
medewerking had hij eerder al verleend voor de zesde druk (1907) van Koenen.  
 
 
Chronologische lijst van de door Prick van Wely bij Van Goor bewerkte 
woordenboeken   
 
[1915] 
0. Kramers’ Duitsch Woordenboek. Duitsch-Nederlandsch en Nederlandsch-Duitsch. Ze-
vende, herziene en vermeerderde druk door H.W.J. Kroes. Gouda, G.B. van 
Goor Zonen, 1915. [iv] + 1149 pp. Het Voorbericht, gesigneerd H.W.J. Kroes, 
Rotterdam, juni 1915, vermeldt Pricks medewerking. 
 
1917 
1. Kramers’ Woordentolk. Vijftiende druk, met medewerking van Dr. F.P.H. Prick 
van Wely. Gouda, G.B. van Goor Zonen, 1917. viii + 726 pp. Voorbericht ge-
signeerd door DE UITGEVERS (ongedateerd).  
 
2. a. Kramers’ Nieuw Engelsch Woordenboek. Eerste deel: Engelsch-Nederlandsch. Acht-
ste druk, bewerkt door Dr. F.P.H. Prick van Wely [...] en J.H. van der Voort [...]. 
Gouda, G.B. van Goor Zonen, 1917. [x] + 900 pp. Voorbericht gesigneerd 
door beide bewerkers en gedateerd Maastricht/Voorburg, april 1917.  
 
                                                             
67 Frank deed daarbij, weliswaar met een zekere competentie, weinig meer dan op de winkel 
passen. De vervolgdrukken van het Frans Handwoordenboek werden echter achtereenvolgens toe-
vertrouwd aan J. Fransen (1937/1938), J. Persyn (1949/1950) en L. Kukenheim (1963/1964).  
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1919 
2. b. Kramers’ Nieuw Engelsch Woordenboek. Tweede deel: Nederlandsch-Engelsch. Acht-
ste druk, bewerkt door Dr. F.P.H. Prick van Wely [...] en J.H. van der Voort [...]. 
Gouda, G.B. van Goor Zonen, 1919. [vi] + 995 pp. Voorbericht, alleen 
gesigneerd door F.P.H. Prick van Wely, gedateerd Maastricht, mei 1917/maart 
1919.  
 
3. Kramers’ Woordentolk. Zestiende druk, bewerkt door Dr. F.P.H. Prick van Wely. 
Gouda, G.B. van Goor Zonen, 1919. 6 + 844 pp. Voorbericht gesigneerd F.P.H. 
Prick van Wely, september 1919.  
 
1921 
4. a. Kramers’ Nieuw Engelsch Woordenboek. Eerste deel: Engelsch-Nederlandsch. 
Bewerkt door Dr. F.P.H. Prick van Wely. Negende onveranderde druk. Gouda, 
G.B. van Goor Zonen, 1921. [v] + 906 pp. (waarvan laatste acht pagina’s ‘Errata 
and Addenda’). Voorbericht gesigneerd DE UITGEVERS, Gouda, september 
1920.  
 
4. b. Tweede deel: Nederlandsch-Engelsch, vermoedelijk gelijktijdig, 995 pp.68   
 
1923 
5. a. Engelsch Handwoordenboek door Dr. F.P.H. Prick van Wely. Eerste deel: 
Engelsch-Nederlandsch. Gouda, G.B. van Goor Zonen, 1923. [viii] + 810 pp. 
Voorbericht gesigneerd F.P.H. Prick van Wely, Nijmegen, januari 1923.  
 
5. b. Tweede deel: Nederlandsch-Engelsch. Gouda, G.B. van Goor Zonen, 1923. [vi] 
+ 882 pp. Voorbericht gesigneerd F.P.H. Prick van Wely, Nijmegen, juni 1923. 
(Inhoud identiek aan dat van januari.) 
 
6. a. Fransch Handwoordenboek door Dr. F.P.H. Prick van Wely. Eerste deel: 
Fransch-Nederlandsch. Gouda, G.B. van Goor Zonen, 1923, [viii] + 766 pp. Voor-
bericht gesigneerd DE UITGEVERS, Gouda, november 1923. 
 
1925 
6. b. Tweede deel: Nederlandsch-Fransch. Gouda, G.B. van Goor Zonen, 1925. [xiv] 
+ 1024 pp. Voorrede, gesigneerd DE SCHRIJVER, Nijmegen, 15 februari 
1925. 
 

                                                             
68 Het deel NE heb ik slechts aangetroffen als tweede helft van de uitgave van beide delen in 
één band, waarin het geen apart voorwoord meekreeg.  
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1926 
7. Kramers’ Engelsch Woordenboek. Engelsch-Nederlandsch en Nederlandsch-Engelsch. 
Tiende vermeerderde druk, bewerkt door Dr. F.P.H. Prick van Wely. Gouda, 
G.B. van Goor Zonen, 1926. [viii] + 1260 pp. 
Voorbericht, gesigneerd F. Prick van Wely, Nijmegen, juli 1926, vermeldt over-
lijden vader op 18 juni 1926.  
 
8. Kramers’ Woordentolk. Zeventiende druk, bewerkt door Dr. F.P.H. Prick van 
Wely. Gouda, G.B. van Goor Zonen, 1926. 6 + 784 pp. Voorbericht gesigneerd 
P.v.W., april 1926.  
 
[1927] (Precies aandeel Prick van Wely senior niet duidelijk) 
9. Kramers’ Fransch Woordenboek. Fransch-Nederlandsch en Nederlandsch-Fransch. Elfde 
vermeerderde druk, bewerkt door Dr. F.P.H. van Wely. Gouda, G.B. van Goor 
Zonen, 1927. [viii] + 1208 pp. Voorbericht gesigneerd F. Prick van Wely, Nij-
megen, juli 1927. 
 

 







 
  

 

 
 
7.  Een overzicht van de veranderingen in inhoud en inrichting van 

Koenens Verklarend Handwoordenboek  1 
 
7.1. Inleiding 
 
In honderd jaar tijds zijn er van Koenens woordenboek niet minder dan negen-
entwintig drukken verschenen. Dat bewijst hoezeer het bij het grote publiek 
steeds in een behoefte heeft voorzien. Evenzeer als de Grote Van Dale is ook de 
Koenen in Nederland een begrip geworden. Van geen ander woordenboek zijn 

over een zo lange periode zo veel nieuwe drukken verschenen. Wie wil nagaan 
welke veranderingen zich in de afgelopen eeuw in de Nederlandse woordenschat 
hebben voorgedaan, vindt in de reeks Koenens een boeiend studieobject. Koenens 
woordenboek heeft voor dit doel zelfs een streepje voor op de veel omvangrij-
kere Grote Van Dale, die immers na 1924 een kwart eeuw heeft stilgelegen.  

In de eerste jaren volgen de drukken elkaar in een onwaarschijnlijk hoog 
tempo op. Twaalf jaar na het begin verschijnt al de negende druk (1909). Hierbij 
moeten we wel aantekenen dat van die negen slechts zes echte nieuwe drukken 
waren. De derde, vijfde en zevende druk waren namelijk ongewijzigde herdruk-
ken van de voorafgaande tweede, vierde en zesde. Deze omstreden praktijk is later 
niet meer gevolgd. Zoals gebruikelijk bij gerenommeerde woordenboeken wordt 
dan alleen van een nieuwe druk gesproken, als daarin inhoudelijke wijzigingen 
zijn aangebracht.2 

Vanzelfsprekend heeft Koenens Handwoordenboek in de afgelopen eeuw vele 
veranderingen ondergaan. Wie de eerste druk (1897), in 1992 door Wolters 
nogmaals in facsimile uitgebracht, naast de recente 29ste (1992) legt, constateert 
allereerst het verschil in omvang. Als we de bijlagen niet meetellen en alleen 
kijken naar het woordenboekgedeelte op zich, is het aantal pagina’s aangegroeid 
van 317 tot 1301. Dit gebeurde echter niet langs lijnen van geleidelijkheid. Naast 
aangroei van wisselende omvang, vinden we perioden van relatieve stilstand, en 
ook werd er enkele keren teruggesnoeid.  

Het zal geen verbazing wekken dat de sterkste groei plaats vond in de begin-
jaren, toen het woordenboek zijn vorm nog moest krijgen. K2 (1901) telde met 
518 pagina’s al tweehonderd meer dan de eerste, en vervolgens groeide het 

                                                             
1 In het oorspronkelijke artikel, dat in 1997 verscheen, was de laatst behandelde editie de 
negentwintigste uit 1992 (met omspelling in 1996). In dit hoofdstuk wordt, waar dat te pas 
komt, ook de inhoud van de in 1999 verschenen dertigste druk meegenomen.  
2 Spellingwijzigingen tellen daarbij niet mee. Met de komst van nieuwe spellingregels worden 
omgespelde edities met oude inhoud uitgebracht onder het oude druknummer. Een om-
gespelde druk van K29 (1992) verscheen in 1996 en in 2006 is een omgespelde druk van 
K30 (1999) in het licht gegeven. 
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Vergelijkbare lemmata uit K2 (1901) en K29 
(1992). Opvallend zijn de uitgebreidere 
betekenisbeschrijvingen en het groter 
aantal gebruiksvoorbeelden. 

woordenboek geleidelijk verder totdat in K9 (1912) voor het eerst de mijlpaal 
van duizend pagina’s werd gepasseerd. Dat leidde misschien tot een ogenblik 
van bezinning, want in K10 (1914) werd de omvang, ook door een zuiniger 
wijze van zetten, weer teruggebracht tot 927 pagina’s. Dit bleek slechts een tij-
delijke teruggang, want de volgende druk schoot weer meteen over de duizend 
pagina’s heen. Nadat de nieuwe redacteur Endepols in K13 (1921) de omvang 
tot bij de 1200 pagina’s had gebracht, trad een lange periode van consolidatie in. 
Lichte groei over de jaren brengt het aantal pagina’s van K22 (1949) ten slotte op 
1261. In K23 (1952) wordt het woordenboek dan door de nieuw aangetreden 
redacteur Bezoen grondig onder handen genomen, en op aandringen van de 
uitgever tevens besnoeid. Het nu bereikte aantal van 1237 pagina’s loopt in de 
volgende drukken toch weer snel omhoog, en vindt een absoluut hoogtepunt in 
K27 (1974), door de redacteur Drewes met ruim driehonderd pagina’s 
uitgebreid tot een totaal van 1677. Het woordenboek was daarmee als het ware 
uit zijn voegen gebarsten, en voor een nog verdere uitbreiding is dan een boek 
van groter formaat nodig, de zogenaamde Grote Koenen (1986). Daarnaast is het 
Handwoordenboek in sterk afgeslankte vorm blijven bestaan. De laatst verschenen 
K30 (1999) telt nu 1375 wat ruimer gezette pagina’s.  

Als we wat meer naar de inhoud kijken, merken we op dat de eerste periode 
sterk in het teken stond van het toevoegen van aanvankelijk nog ontbrekende 
woorden. Vervolgens worden dan met de jaren regelmatig verouderde termen 
geschrapt en nieuwe toegevoegd. Dit laatste vaak in verband met optredende 
veranderingen in de maatschappij en het in zicht komen van nieuwe interesse-
gebieden. Vergelijking van overeenkomstige lemmata in oude en nieuwe drukken 
maakt duidelijk hoe sterk het opgenomen woordbestand over de jaren is 
veranderd. (Zie illustratie hieronder.) 
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Markante veranderingen vonden niet alleen plaats in het woordbestand op zich, 
de zogenaamde macrostructuur van het woordenboek, maar ook in de micro-
structuur, datgene wat bij elk trefwoord vermeld wordt.  

In dit artikel wordt allereerst beschreven op welke manier Koenen zijn eerste 
druk samenstelde en hoe deze er dus uit kwam te zien. Twee volgende gedeel-
ten schetsen in algemene termen hoe Koenen het woordenboek uitbouwde, en 
hoe zijn opvolgers er hun stempel op drukten. In het laatste deel worden de 
veranderingen op allerlei gebied meer in detail bekeken. Daarbij wordt aandacht 
besteed aan onderwerpen als de opbouw van het woordartikel, de betekenis-
beschrijving, de vermelding van de grammaticale kenmerken, en de aanduiding 
van de herkomst en gebruikssfeer van de opgenomen woorden. Tot slot volgt 
een beschouwing over de encyclopedische informatie die in het woordenboek 
wordt verstrekt.  

 
 

7.2. De eerste druk 
 
Het woordenboek waaraan de naam van Mathijs Jacobus Koenen (1847-1920) 
ook nu nog onverbrekelijk verbonden is kwam niet zo maar uit de lucht vallen. 
Voordat dit uiteindelijk zo succesvolle werk op de markt kwam, had deze onver-
moeibare schoolboekenauteur al de hand gehad in twee andere lexicografische 
werkjes. Allereerst verscheen in 1884 bij J.B. Wolters zijn Verklarend zakwoorden-
boekje der Nederlandsche Taal. Het initiatief daarvoor was uitgegaan van de uitge-
ver zelf. In het ‘Voorbericht’ (gedateerd Maastricht, juni 1884) vermeldt Koe-
nen: ‘De heer E.B. ter Horst (firma J.B. Wolters) droeg mij de samenstelling 
van dit Zakwoordenboekje op, mij geheel vrij latend in opvatting en bestek.’ De 
titelpagina geeft aan dat het bedoeld was ‘ten dienste van gevorderde leerlingen 
en van kweekelingen’. Koenen zag het ‘als eene aanvulling van mijne Taalboeken, 
die bij de firma Wolters het licht zagen’. In de vele drukken die het beleefde 
werd de omvang van tijd tot tijd flink uitgebreid, maar ten tijde van de verschij-
ning van het Handwoordenboek (1897) was het nog een vrij bescheiden werkje, 
dat 5400 woorden behandelde.3 

Tien jaar later bezorgde Koenen op verzoek van uitgever D. Bolle, die dat 
werk had overgenomen, nog de vijfde editie (1894) van het Nieuw Volledig Zak-
woordenboek der Nederlandsche Taal. Deze druk bevatte volgens het Voorbericht 
nagenoeg 50.000 woorden, bijna tien maal zo veel dus als Koenens Verklarend 
Zakwoordenboekje. Koenen bracht in deze nieuwe druk relatief weinig veranderingen 

                                                             
3 Een jaar later werd de omvang op ruim 7200 woorden gebracht. Zie over de drukgeschie-
denis van dit werkje ‘Koenens Verklarend Zakwoordenboekje’, in Posthumus (2009: 225-239), 
de samenvatting van enkele bijdragen verschenen in De Woordenaar, in respectievelijk mei en 
oktober 1997, en mei 1998.  
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aan. Geschrapt werden enkele verouderde woorden, hier en daar toegevoegd 
werd een betekenisaanduiding. Nieuw was de encyclopedische informatie die 
werd verstrekt bij benamingen van maten, gewichten en geldstukken. Zo komt 
men bijvoorbeeld aan de weet dat Aam een vat aanduidt van ‘1.552 H.L.’, en 
dat een Dukaat is: ‘gouden munt = ± ƒ5,50, zilveren munt = ± ƒ2,50’.  

Koenens nieuwe Verklarend Handwoordenboek der Nederlandsche Taal (1897) 
bouwt op beide genoemde werken voort. In het Voorbericht liet hij weten dat 
zijn nieuwe werk gaf ‘op zeer breede schaal, wat in mijn Verklarend Zakwoorden-
boekje in het klein te vinden is’. Hij zal daarmee bedoeld hebben dat beide werken 
een zelfde doel dienden: ze waren in de eerste plaats bestemd voor schoolgebruik. 
Wat de feitelijke inhoud betreft, stond de eerste editie van het Verklarend Hand-
woordenboek echter veel dichter bij het Nieuw Volledig Zakwoordenboek, dat hij kort te 
voren voor uitgever Bolle had bewerkt. Heel veel woordingangen en bijbehoren-
de betekenissen zijn er namelijk rechtstreeks uit overgenomen. 

Koenen maakte daar ook allerminst een geheim van, toen hij in augustus 
1894 uitgeverij Wolters benaderde met een plan voor een nieuw woordenboek 
van zijn hand.4 Bolle’s zakwoordenboek, dat hij in een volgende brief beschreef 
als ‘zeer goed en hoogst volledig’, zou daarvoor als basis dienen. De omvang 
van het werk dacht Koenen zich eerst als 700 à 800 pagina’s, ‘de helft van Van 
Dale’, dat toen (derde druk, 1882) 1740 pagina’s telde. Later stelde hij dat bij tot 
± 500 pagina’s, maar het werden er uiteindelijk slechts 340. Mogelijk gaf 
Wolters er de voorkeur aan eerst maar eens voorzichtig te beginnen. 

In het ‘Voorbericht’ zegt Koenen niets over zijn schatplichtigheid aan Bolle’s 
Volledig Zakwoordenboek. In bepaalde opzichten was hij trouwens welbewust van 
zijn voorbeeld afgeweken. Aan de ene kant had hij niet naar ‘absolute volledig-
heid’ gestreefd. Zo had hij opzettelijk weggelaten: ‘1º. allerlei afleidingen en samen-
stellingen bij werkwoorden, zelfst. nw. enz., die door niemand ooit gezocht worden, 
2º. die woorden en uitdrukkingen, welke in de beschaafde spreek- en schrijftaal 
zelden of nooit gehoord worden.’ Daarnaast had hij de aldus opengevallen ruimte 
gebruikt – en dat was een nieuw element – ‘tot het verklaren van woorden en uit-
drukkingen, ook in overdrachtelijken zin, van zegswijzen, spreekwoorden, enz.’ 
En zo kon hij toch met enig recht van spreken over zijn woordenboek zeggen: 
‘Het vertegenwoordigt een eigen richting.’ (Citaten uit het Voorbericht.) 

Opvallend in het nieuwe woordenboek was de summiere en vaak gebrekkige 
betekenisaanduiding bij bepaalde trefwoorden, en zeker ook het soms totaal 
ontbreken daarvan. Ook hier spreekt de invloed van Koenens voorbeeld en van 
de traditie waaruit dat voortkwam.  

Het Nieuw Volledig Zakwoordenboek, waaruit Koenen zo ruim had geput, was 
een van de vele taalgidsen die de taalgebruiker zekerheid moesten verschaffen 

                                                             
4 Zie over deze correspondentie, thans niet langer bij Wolters bewaard, P.G.J. van Sterken-
burg, Van Woordenlijst tot Woordenboek, Leiden, 1984, p. 138-139. Men vindt daar tevens een 
beknopte samenvatting van de verdere geschiedenis van Koenens woordenboek (p. 138-142). 
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over het correct schriftelijk taalgebruik. Bij twijfel zocht men er de juiste spelling 
in op, en natuurlijk ook het woordgeslacht van de zelfstandige naamwoorden 
om de correcte buigingsvormen daaruit af te leiden. Betekenisaanduiding was in 
deze taalgidsen, net als in de huidige ‘Groene Boekjes’, een bijkomstigheid. 

Als gids voor correct taalgebruik had men in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw in de eerste plaats de voorloper van het huidige ‘Groene Boekje’, 
De Vries en Te Winkels Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche Taal, een 
werk dat in 1866 verscheen en tot aan 1914 zeven edities beleefde.5 Beteke-
nisaanduidingen werden praktisch alleen toegevoegd ter onderscheiding van 
homoniemen, zoals bijvoorbeeld bij Leeuwenbek, met woordgeslacht ‘m.’ als ‘bek 
van een leeuw’ en ‘v.’ als ‘plant’, of bij het drievoudig onderscheiden Klok, een-
maal ‘m.’ als ‘teug’, en tweemaal ‘v.’ als ‘klokhen’, of ‘metalen werktuig, glazen 
stolp enz.’ Dergelijke ‘definities’ zijn duidelijk in de eerste plaats bedoeld om de 
homoniemen globaal van elkaar te onderscheiden; het zijn geen pogingen tot 
exacte betekenisomschrijving. 

Naast genoemde Woordenlijst waren er nog verschillende andere zakwoorden-
boekjes, vaak ook al van oudere datum, die deze informatie verschaften. Daarbij 
waren ze niet zelden wat scheutiger met het bijvoegen van betekenissen, zodat ze 
een stukje op weg waren om een ‘verklarend woordenboek’ te worden. Dit gold 
ook voor genoemd Nieuw Volledig Zakwoordenboek der Nederlandsche Taal (vierde 
druk bewerkt naar spelling De Vries en Te Winkel, Leiden/Schiedam, 1876). 

Hierin vinden we al flink wat betekenisaanduidingen, consequent bij de ‘meest 
gebruikelijke’ vaktermen en bastaardwoorden, die dit woordenboek volgens de 
aanduiding op de titelpagina ‘tevens bevatte’, en ook wel elders als daartoe de 
behoefte werd gevoeld. Niettemin moet een grote menigte bekende woorden 
zoals Haag, Haai en Haak het er nog zonder stellen, en is ook in de negenen-
twintig ingangen die lopen van Boek tot en met Boekweiten (bn.) geen enkele 
betekenisverklaring te vinden, zelfs niet bij Boekanier, of bij qua betekenis niet 
direct te doorgronden samenstellingen als Boekhouden en Boekstaven.  

In deze lacunes werd door Koenen in de door hem bezorgde vijfde druk 
voorlopig slechts mondjesmaat voorzien. In het al eerder onder zijn eigen naam 
verschenen Zakwoordenboekje en nog meer in zijn nieuwe Handwoordenboek zette 
hij echter een stap verder. Het was dan ook niet voor niets dat deze werken in 
de titel het epitheton ‘Verklarend’ meekregen. 

Maar dat betekende allerminst dat alle woordingangen, zoals dat in moderne 
woordenboeken wel gebruikelijk is, daar al van een betekenisomschrijving wer-
den voorzien. Dit werd kennelijk niet nodig gevonden voor woorden waarvan 
                                                             
5 Pas na de tweede wereldoorlog (1954) verscheen, ‘samengesteld in opdracht van de Neder-
landse en de Belgische regering’, de eerste nieuwe Woordenlijst van de Nederlandsche Taal, in de 
wandeling al spoedig aangeduid als ‘het Groene Boekje’. De geruchtmakende editie van deze 
Woordenlijst met onder andere de nieuwe regeling voor de tussen-n als in ‘pannenkoek’, ver-
scheen december 1995. De meest recente, met de spellingwijzigingen van 2005, is beschik-
baar op de website van de Nederlandse Taalunie (http://woordenlijst.org). 
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een ieder de betekenis wel kende. Enkele voorbeelden uit een vroege editie van 
het Verklarend Zakwoordenboekje (zesde druk, 1892) zijn Boom, Boomgaard, Boon, 
Boor, Boter en Boterham. Enigszins verrassend ontbreken ze daar echter ook in 
gevallen waar ze moeilijk gemist kunnen worden, zoals bij Lafenis, Lettergreep, 
Leenman en Lijkrede. In het Verklarend Handwoordenboek, waarin vreemd genoeg 
de trefwoorden Lettergreep en Lijkrede ontbreken, geeft Koenen zich al wat meer 
moeite, want daar verschijnt ten minste ‘peulgewas’ bij Boon, ‘timm. werktuig’ 
bij Boor, ‘verkwikking’ bij Lafenis en ‘vazal’ bij Leenman. Maar er bleven nog heel 
wat lege plekken, en Koenens verzekering: ‘de beteekenis vindt men beknopt 
achter elk woord gevoegd’ (Opmerkingen, punt 6, [p. viii]) is dan ook in strijd 
met de waarheid. 

Om na te gaan hoe Koenen bij de samenstelling van zijn nieuwe woorden-
boek precies te werk ging, zullen we bij wijze van steekproef het traject Brok tot 
Bukken uit het Verklarend Handwoordenboek leggen naast dat in het Nieuw Volledig 
Zakwoordenboek (vijfde druk). 

  
7.2.1. De woordingangen  
 
Zoals Koenen in het Voorbericht meedeelde, schrapte hij samenstellingen en 
afleidingen, waarvan hij dacht dat ze ‘door niemand ooit gezocht’ werden. Dat 
betekende dat in genoemd traject de volgende trefwoorden werden uitgewied: 
Brokkelig, Bromkever, Brommig, Bronsten, Broodeloos, Broodsgebrek, Brouwerspaard, 
Brouwhuis, Bruggegeld, Bruidsbed, Bruigomspijp, Bruikbaar, Bruiker, Bruiloftsdag, Bruin-
geel, Bruinig, Bruinoog, Bruinoogig, Brum (nevenvorm van wel opgenomen Brummel), 
Buffelachtig, Buffelshuid, Buiachtig, Buigbaar, Buikachtig, Buikig, Builkist en veertien 
samenstellingen met eerste lid Buiten(s)-, waaronder Buitendien, Buitendijks, Buiten-
lander, Buitenlandsch, Buitenshuis, Buitenslands, Buitensluiten, Buitenwaarts.6 

Een aantal van deze weggelaten woorden is inderdaad weinig gangbaar, of 
kan als afleiding of samenstelling zonder nadere uitleg begrepen worden. Maar 
dat geldt niet, of in elk geval in mindere mate, voor de samenstellingen met 
Buiten(s)- en voor woorden als Brokkelig, Bruikbaar, Bruingeel en Bruinoog. Tijdens 
de bewerking van de eerste editie kreeg Koenen al spijt van zijn keuze, want in de 
‘Nalezing’ (p. 314) werden alsnog de samenstellingen Buitenlandsch, Buitensdijks, 
Buitenshuis en Buitenslands meegenomen. Verschillende andere eerst weggelaten 
woorden zouden nog plaats krijgen in volgende edities.  

                                                             
6 Deze opsomming betreft alleen de vetgedrukte trefwoorden, niet de vele andere aflei-
dingen en samenstellingen, die onder deze trefwoorden nog stonden toegevoegd. Zo staan 
bijvoorbeeld in het woordartikel Bruidsbed niet minder dan vijftien verdere samenstellingen, 
lopend van ‘bruidsdagen’ tot ‘bruidszuster’. Dit soort niet-vetgedrukte toevoegingen werd 
door Koenen, enkele uitzonderingen daargelaten, doorgaans niet opgenomen. Dat verklaart 
ook het ontbreken van Lettergreep en Lijkrede. Deze woorden staan in het Volledig Zakwoor-
denboek namelijk ondergeschoven bij de woordartikelen Lettergieten en Lijkgaren. 
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Het enige woord dat in dit korte stukje van het woordenboek wordt toege-
voegd is Bucephaal, verklaard als ‘lievelingspaard van Alexander den Grooten’. 
Dit bewijst opnieuw Koenens voorliefde voor encyclopedische termen, een woord-
categorie die overigens in het Nieuw Volledig Zakwoordenboek met Brumaire en Bull 
(John) ook was vertegenwoordigd.  

Wat het aantal ingangen voor homonieme woorden betreft volgt Koenen de 
gewoonte van de oude woordenlijsten om ze als even zo vele aparte ingangen op 
te nemen. In de woordenlijsten had dat inderdaad zin omdat ze een verschillend 
woordgeslacht konden hebben (denk aan de bovenvermelde voorbeelden Klok en 
Leeuwenbek) en ook in andere kenmerken konden verschillen. In Koenens Ver-
klarend Handwoordenboek zou deze praktijk echter tot vreemde excessen leiden. Als 
we nu alvast even vooruitkijken, dan constateren we dat K11 (1916) niet minder 
dan elf opeenvolgende woordartikelen Bank bevatte. Door toedoen van zijn op-
volger Endepols werden ze in de K12 (1919) samengevoegd tot twee. 

 
7.2.2. Inhoud en structuur van het woordartikel 
 
Hoewel ook hier het Nieuw Volledig Zakwoordenboek in algemene zin als voor-
beeld diende, bracht Koenen toch verschillende wijzigingen aan.  
 
7.2.2.1. Grammaticale informatie en morfologie 
 
Zoals gezegd, was de hoofdfunctie van woordenlijsten en zakwoordenboekjes van 
allerlei aard het vermelden van woordsoort, woordgeslacht, afleidingen en flexie-
vormen. Het Nieuw Volledig Zakwoordenboek voorziet daarin in ruime mate. Bij 
zelfstandige naamwoorden daarin worden niet alleen het woordgeslacht en de 
meervoudsuitgang gegeven, maar ook, althans bij de ongelede trefwoorden, de 
verkleinvorm met woordgeslacht (o.) en meervoudsuitgang (-s).7 Bijvoeglijke 
naamwoorden, samengesteld of niet, krijgen wanneer toepasselijk de trappen van 
vergelijking mee, en het achtervoegsel -heid. De werkwoorden worden allereerst 
geclassificeerd als overgankelijk, onovergankelijk of wederkerend, en daarnaast als 
sterk of zwak. Vervolgens worden niet alleen de tijdvormen vermeld, maar ook de 
nomina agentis (zowel op -er als -ster) en de afgeleide vormen op -erij, -ing of -sel.  

Van deze vormenrijkdom vinden we in Koenen slechts restjes terug. Bij de 
zelfstandige naamwoorden wordt het nu eenmaal onmisbare woordgeslacht ge-
handhaafd, en blijft ook de meervoudsuitgang aanwezig. Nieuw is de aanduiding 
‘gmv.’ (= geen meervoud), een eigenlijk overbodige toevoeging wanneer een 
meervoud niet staat aangegeven. Het met zoveel woorden kenmerken van werk-

                                                             
7 Dit laatste gebeurt op zeer ruime schaal, maar toch niet met ijzeren consequentie. Wel 
bijvoorbeeld ‘buffeltje’, ‘buffetje’ en ‘buitentje’, maar bij ‘brummel (braambes)’, ‘budget’ en 
‘buidel’ ontbreekt een verkleinvorm. Een onverklaarbare uitzondering op de regel dat sa-
menstellingen geen verkleinvorm toegevoegd krijgen is ‘bruinvischje’. 
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woorden als overgankelijk/onovergankelijk, sterk of zwak wordt echter niet 
langer nodig geacht; nu worden alleen nog de tijdvormen gegeven. (Bij de 
zwakke werkwoorden wordt daarbij volstaan met het voltooid deelwoord: Brok-
kelen, ik heb gebrokkeld.) Ook de adjectieven komen er bekaaid af: die moeten 
het zonder hun trappen van vergelijking stellen. 

Van de vele afgeleide vormen neemt Koenen slechts enkele over. Ze staan 
nu in het woordartikel vet gedrukt en vallen zodoende meteen in het oog. In 
het vergelijkingstraject zijn van de tientallen verkleinwoorden alleen nog Buitje 
en Buikje (= zwaarlijvige) over. Verder resteert slechts een handjevol nomina 
agentis, en dan alleen nog in de mannelijke vorm eindigend op -(d)er/-aar. Ook 
van de nominale afleidingen op -erij, -ing en -heid zijn er nog slechts enkele terug 
te vinden. Koenens oordeel over welke vormen wel en welke niet dienden te 
worden opgenomen zal wel gebaseerd zijn op zoiets als zijn ‘onderwijservaring’. 
Een dergelijk criterium sluit willekeur niet uit. 

Bij dit alles is duidelijk dat Koenens Verklarend Handwoordenboek een ander 
uitgangspunt huldigt dan het Nieuw Volledig Zakwoordenboek. Terwijl dit laatste 
de mogelijke vormen van het Nederlands uitgebreid etaleert, beperkt Koenen 
zich tot wat hij echt nodig acht. Dit blijkt ook uit enkele van de ‘Opmerkingen’ 
die staan afgedrukt aan het eind van de ‘Sleutel voor den Gebruiker’. Punt 4 
luidt daar bijvoorbeeld: ‘Van de verkleinwoorden is alleen het allernoodigste 
aangeduid; – idem van de trappen van vergelijking.’ Curieus is punt 3: ‘Van de 
werkwoorden op -eeren, als: studeeren, soupeeren, wier vervoeging natuurlijk regel-
matig zwak is: ik studeerde, heb gestudeerd, is kortheidshalve niets van de vervoe-
ging vermeld.’ Zoiets is wel zeer ongebruikelijk. De normale praktijk in een 
woordenboek is immers om alle werkwoorden uniform te behandelen en ze dus 
allemaal te voorzien van een verledentijdsvorm en een deelwoordvorm, hoe 
voor de hand liggend die ook mogen zijn.  

Op het gebied van de flexievormen en woordafleidingen zouden latere edities 
minder karig worden, hoewel de volledigheid van het Nieuw Volledig Zakwoorden-
boek nooit zou worden nagestreefd. 

 
7.2.2.2. Betekenisdefinities 
 
Boven is al geconstateerd dat Koenen hier een aantal toevoegde op plaatsen 
waar ze nog ontbraken. Maar kennelijk werd het in het nieuwe Verklarend Hand-
woordenboek, net als in de oudere zakwoordenboekjes, niet nodig geacht te 
‘verklaren’ wat iedereen toch wel wist. In het traject dat we hier nader bekijken 
blijven betekenisdefinities dus achterwege bij woorden als Brood en Brug. Hoe 
ver reikt echter dit overbodigheidsprincipe? Valt Bruidegom/Bruigom er ook 
onder? Of wordt dat niet gedefinieerd omdat de aanduiding van Bruid als ‘ver-
loofde in ondertrouw’ (de oudere betekenis) voldoende houvast geeft? Op geen 
enkele manier te excuseren echter is het ontbreken van elke toelichting bij het 
koppel Buikspreken en Buikspreker.  
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Verder zijn de betekenisverklaringen, waar ze wel aanwezig zijn, zeer onge-
lijk van aard. Met het geven van synoniemen valt vaak nog wel iets te bereiken, 
zoals Brusque als ‘opvliegend, barsch, grof, onbescheiden; eensklaps, onver-
hoeds, bn. en bw.’, of Bruiloft als ‘trouwfeest’. Vaak vinden we eigenlijk niet zo 
zeer definities als wel de bekende globale onderscheiding van homoniemen, 
zoals de drie ingangen Buis als ‘goot’, Buis als ‘kleedingsstuk’ en Buis als 
‘haringbuis’, het vissersschip. Helemaal niet meer gedefinieerd wordt er dan bij 
Brouwen ‘(met de stem)’ versus Brouwen ‘(bier)’. In andere gevallen wordt vaak 
volstaan met verklaring door een algemene term die de categorie benoemt 
waartoe het object in kwestie behoort, zoals Duizendschoon ‘(bloem)’, Hevel 
‘(buis)’ of Paapje ‘(vogeltje)’. 

Samenvattend kunnen we zeggen dat de betekenisverklaring in Koenens 
woordenboek nog een achtergebleven gebied was, meer een kwestie van natte-
vingerwerk dan van weldoordachte toepassing van vaste principes. Zoals gezegd, 
stond het werk hier nog sterk in de traditie van de oude woordenlijsten, waarin 
de betekenisbeschrijving slechts een algemeen identificerende, ondergeschikte 
functie had. Dat de betekenis slechts een bijkomstig element was bleek ook uit 
de typografische inrichting: deze stond namelijk tussen haakjes onmiddellijk na 
het trefwoord; de informatie waar het om ging, dat wil zeggen woordsoort, 
woordgeslacht, flexievormen en dergelijke, volgde aan het eind.  

Deze typografische conventie werd door Koenen overgenomen en bleef, 
vreemd genoeg, een uniek kenmerk van de Koenen-edities ook toen de bete-
kenisbeschrijving tot volle wasdom was gekomen en haar ondergeschikte rol 
dus had verloren. Pas in de zevenentwintigste druk (1974) werden de al lang 
functieloos geworden haakjes verwijderd. 

 
7.2.2.3. Gebruiksvoorbeelden en verklaring van zegswijzen en spreekwoorden 
 
Koenen sloeg nieuwe wegen in met het verstrekken van gebruiksvoorbeelden 
en het verklaren van woorden en uitdrukkingen, zegswijzen en spreekwoorden 
inbegrepen. De gebruiksvoorbeelden die worden gegeven vervullen verschillen-
de functies. Soms dienen ze ter illustratie van de gegeven betekenis, zoals bij 
het nu niet meer bekende Bruien ‘(slaan, smijten), ik heb en ben gebruid. Ik zal 
hem van de trappen -- ’. Wanneer een trefwoord niet gedefinieerd is, kan er toch 
nog een betekenisdefinitie volgen na het gegeven voorbeeld, zoals bij Buitenge-
woon ‘bn. en bw. Een -- talent, zeldzaam’. In andere gevallen worden zonder 
verdere poging tot uitleg alleen maar gebruikscontexten geleverd, zoals bij Hoofd 
‘o. -en. Het -- van den staat, van het leger, van een school, van een zaak, van een familie, 
enz.’ Sommige illustraties hebben een speciale status omdat ze zijn ontleend aan 
literaire werken. Behalve in het geval van de Camera Obscura (afgekort als ‘C.O.’) 
wordt de herkomst slechts aangeduid met de naam van de auteur. De ‘Sleutel 
voor den Gebruiker’ geeft er een tiental, lopend van Bilderdijk tot Vondel. Het 
toegevoegde ‘enz. enz.’ impliceert dat dit geen uitputtende opsomming is. 
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Een voorbeeld van een zegswijze vinden we bij Brug ‘v. -gen. Hij moest over de 
-- komen, betalen.’ Een spreekwoord staat bijvoorbeeld bij Breken ‘[...] men kan 
geen ijzer met handen --, aan het onmogelijke is niemand gehouden.’  

Deze elementen, die niet tot het domein behoorden van de woordenlijsten 
of zakwoordenboeken, verhoogden ongetwijfeld het nut van het nieuwe werk. 
Ze zouden in volgende edities nog sterk worden uitgebreid.  
 
7.2.2.4. Het Aanhangsel  
 
Als onderwijsman wist Koenen welke algemene aanwijzingen verder nog dien-
stig waren voor ‘het stellen’ en ‘het nauwkeurig schrijven’ (Voorbericht). Deze 
werden verenigd in een aantal rubrieken van een ‘Aanhangsel’ (p. 312-340). 
Voor het stellen kon geput worden uit een uitvoerige lijst van synoniemen (p. 
318-333), waarin bij een ingang soms slechts één, maar vaak ook meer alterna-
tieven werden genoemd, zoals bij ‘Aanhoudend: bestendig, blijvend, duurzaam, 
gedurig, gestadig, onafgebroken, onophoudelijk, voortdurend.’ De rubrieken 
voor het nauwkeurig schrijven behandelden achtereenvolgens ‘Het gebruik der 
woordteekens’ (d.w.z het koppelteken, het deelteken, e.d.), ‘Het gebruik der 
hoofdletters’, ‘Het afbreken van woorden in lettergrepen’, ‘Het aaneenschrijven 
van woorden’, ‘Benamingen der aardrijkskunde en hun geslacht’. Als toegift 
volgde nog een pagina met ‘Benamingen uit de fabelleer en de oudheid’.  
 
Alles in aanmerking genomen vertoonde Koenens nieuwe woordenboek nog veel 
manco’s. Wat de omschrijving van de betekenissen betreft stond het zelfs ver 
achter bij J. Manhaves Beknopt Woordenboek der Nederlandsche Taal (tweede druk, 
1892), een werkje afgeleid van de Grote Van Dale. Hierin waren niet alleen alle op-
genomen woorden van een definitie voorzien, maar die definities waren ook van 
behoorlijke kwaliteit. Men vergelijke slechts Koenens beschrijving van Hevel als 
‘buis’ met Manhaves ‘gebogen glazen of metalen buis om vochten door zuigen uit 
een vat te trekken’. Dat woordenboek bevatte echter geen illustrerende voorbeel-
den, zegswijzen en spreekwoorden, en nuttige aanhangsels. 
 
 
7.3. Koenens redacteurschap tot en met de elfde druk (1916)  
 
Koenen bleef zelf de redactie van zijn woordenboek voeren tot kort voor zijn 
dood in 1920. In de laatste jaren van zijn leven kreeg hij daarbij assistentie van 
zijn latere opvolger Dr. J. Endepols, die een eigen stempel op het woordenboek 
zou drukken. Hoewel K12 (1919) nog alleen onder Koenens eigen naam ver-
scheen, is de hand van Endepols daarin al duidelijk te herkennen. Daarom be-
spreken we hier de ontwikkelingen tot en met K11 (1916).  
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Met al zijn onvolkomenheden vond de eerste druk van het Verklarend Hand-
woordenboek toch een gunstig onthaal, zodat Koenen zich kon gaan wijden aan 
de uitbouw en vervolmaking van zijn nog wat magere eersteling. 

Zoals reeds is opgemerkt groeide de omvang van het woordenboek in deze 
periode aan van 311 tot ruim 1000 pagina’s, met de grootste sprongen van K1 
naar K2 (van 311 naar 518 pagina’s) en van K8 naar K9 (van 828 naar 1011 
pagina’s).  

 
7.3.1. Nieuwe titelbeschrijving en veranderingen in het Aanhangsel 
 
Opvallend zijn de veranderingen in de titelpagina van de nieuwe drukken, die we 
kunnen zien als een soort uithangbord van de onderneming. De algemene titel 
bleef Verklarend Handwoordenboek der Nederlandsche Taal, maar daaronder kwam 
vanaf de tweede druk te staan: ‘(Tevens Woordentolk)’, met daar weer onder de 
aanvulling: ‘Vooral ten dienste van het Onderwijs’. Dit had overigens met even-
veel recht ook al op de titelpagina van de eerste druk kunnen staan. Significanter 
is de veranderde inhoudsbeschrijving. Deze had in de eerste druk geluid:  

 
Bevattende de beteekenis van woorden en uitdrukkingen, eigene en vreemde, ook 
van verkortingen, zoo mede het noodige van hun spelling, geslacht, meervoud en 
vervoeging, met een aanhangsel bevattende o.m. een alphabetische lijst van syno-
niemen.  
 

Kon men hierin nog ergens de functie van de oude woordenlijst herkennen, dit 
element verdween in de beschrijving van de tweede druk:  

 
Bevattende nagenoeg 60 duizend woorden en uitdrukkingen op allerlei gebied, eigene 
en vreemde; verklaring van eigenlijke en figuurlijke beteekenissen, van zegswijzen, 
spreekwijzen, voor- en achtervoegsels enz.; aanhalingen uit onze dichters en proza-
schrijvers; een aanhangsel in zeven afdeelingen.  

 
Deze nieuwe beschrijving is niet alleen informatiever, ze brengt ook andere ac-
centen aan. Het werk wordt nu onmiskenbaar gepresenteerd als een volwassen 
verklarend woordenboek. Later werd aan de inhoudsbeschrijving nog toege-
voegd: ‘met aanduiding van het accent’ (vanaf K4) ‘en de uitspraak’ (vanaf K6). 
Ook werd het fraaier gevonden om van ‘bewijsplaatsen’ (vanaf K4) ‘uit onze 
dichters en prozaschrijvers’ te spreken in plaats van ‘aanhalingen’. Hoewel deze 
vanaf K10 (1914) niet meer op de titelpagina werden genoemd, verdwenen ze 
voorlopig nog niet uit het woordenboek zelf. In K11 (1916) wordt ten slotte 
nog een geheel nieuw onderdeel aangekondigd: ‘een lijst van Engelsche 
woorden met hun uitspraak, in phonetische teekens’, die tot en met K29 (1992) 
is gebleven. Deze inhoudsopgave op de titelpagina is verbonden met Koenens 
eigen redacteurschap. Ze wordt verwijderd in K14 (1923), als Endepols volle-
dige zeggenschap over het woordenboek heeft gekregen. 
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De inhoud van het Aanhangsel vertoont in de eerste elf drukken nogal wat 
variatie. Het nut van de onderdelen daarvan werd op verschillende tijdstippen 
kennelijk verschillend beoordeeld. Een lijst van aardrijkskundige namen was 
vanaf het begin aanwezig omdat het belangrijk was hun woordgeslacht te ken-
nen. Toen de aanduiding ervan aan belang had verloren, werd deze rubriek in 
K24 (1956) verwijderd. In K29 (1992) verscheen echter een nieuwe lijst, waarin 
nu het afgeleide adjectief en de mannelijke inwonersnaam staan vermeld. In K4 
vinden we voor het eerst de lijst van ‘Titels en Praedicaten’, een bijlage die, later 
‘Titulatuur’ geheten, lang bleef gehandhaafd, maar in K30 (1999) is geschrapt. 
Minder verging het de lijst van synoniemen. Deze verdween in K4 om ruimte te 
scheppen voor de nieuwe lijst van titels en praedicaten, kwam in K8, met 
speciale vermelding op de titelpagina, toch weer terug, maar verdween in K11 
definitief van het toneel. In K6 werden ook de lijstjes met namen uit de oudheid 
en van de Noordse goden geofferd; daarvoor had Koenen bij Wolters per slot 
van rekening een apart zakwoordenboekje.8 Hetzelfde lot trof in K10 nog de 
afdeling over het gebruik der woordtekens, hoofdletters en dergelijke. Uiteindelijk 
zijn in nieuwe gedaante slechts de aardrijkskundige namen overgebleven. 

 
7.3.2. De uitbouw van het woordenboek 
 
Zoals bleek uit de boven geciteerde titelbeschrijving, stond vanaf de tweede 
druk het aantal opgenomen woorden en uitdrukkingen vermeld op de titel-
pagina.9 Dit getal loopt op van ‘nagenoeg 60 duizend’ (K2) via ‘ruim 60 dui-
zend’ (K4 t/m K8), en ‘ruim 70 duizend’ (K9) naar ‘ruim 75 duizend’ (K10 t/m 
K13). Deze getalsmatige aanduiding verdween, met de rest van de inhouds-
opgave, in Endepols’ K14 (1923). 

Met een aangroei van tweehonderd pagina’s, een toename van ruim 60%, 
maakte K2 (1901) een grote sprong voorwaarts. Omdat, zoals het voorbericht 
meldt, ‘het gestelde bestek niet te ver overschreden [mocht] worden’, had hij zich 
moeten beperken. Toch meende hij te kunnen zeggen, dat ‘het boekje merkbaar 
gewonnen [had] in volledigheid en juistheid’. Als onderdeel van de uitbreiding 
worden specifiek genoemd ‘Indische of Maleische woorden’. De eerste druk 
had slechts een handvol daarvan, bijna allemaal meegekomen uit het Nieuw Vol-
ledig Zakwoordenboek. Nu werden er tientallen toegevoegd, en ook in volgende 
drukken werd hun aantal in deze periode steeds verder uitgebreid. Voor K6 

                                                             
8 Al in 1897 was van de hand van M.J. Koenen en E. Epkema een Beknopt handwoordenboek 
der Grieksche, Romeinsche en Noordsche mythologie. De tweede druk, waaraan ook J.F.P. van 
Anrooy meewerkte, volgde in 1909 onder de gewijzigde titel Klassiek Handwoordenboekje. Dit 
werkje, waarin ook de verklaring van namen uit de Noordsche mythologie bleef opgeno-
men, beleefde zijn veertiende en laatste druk in 1961. 
9 De tweede en de identieke derde druk zijn de enige die deze informatie ook op de rug 
dragen; onderaan staat daar te lezen: ‘60,000 woorden en uitdrukkingen’. 
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(1907) werden de woordartikelen in kwestie op juistheid gecontroleerd door 
Dr. F.P.H. Prick van Wely, de erkende deskundige op dit gebied.10 

Een toevoeging in K4 (1903) betrof de ‘Roomsche en Protestantsche 
woorden’. Koenen had daarvoor geput uit publicaties van A.W. Stellwagen, 
aanvankelijk zonder vermelding van zijn bron. Toen Stellwagen hem dat fijntjes 
onder de neus wreef, maakte hij dat verzuim goed in een nieuw voorbericht 
voor de herdruk van K4 die als K5 (1904) door het leven ging.  

Natuurlijk werden ook steeds losse woorden toegevoegd die niet behoorden 
tot dit soort algemene categorieën. Het bescheiden traject Brok tot Bukken 
groeide van K1 naar K2, de samenstellingen meegerekend, van 94 tot 103 
woordingangen, en had in K11 het kolossale aantal van 256 bereikt. Hoe 
onvolledig ook K2 nog was, blijkt uit het daarin ontbreken van inmiddels nu 
wel opgenomen woorden als Brokaat, Broker (Eng.), Brombeer, Bromium en Broom, 
Brompot, Bromtol, Bronchitis, Bronnenstudie, en een veelheid van samenstellingen 
met Brood, waaronder Broodbakker, -bereiding, -fabriek, -korst, -kruimel, -letter (de 
drukkersterm), -mager, -nijd, -noodig, -schrijver, -winner en -winning. 

Bij de uitbouw van zijn woordenboek had Koenen natuurlijk steun van recen-
senten en correspondenten die hem suggesties aan de hand deden. Speciale 
vermelding verdient hier de boven al even genoemde A.W. Stellwagen (1844-
1918), evenals Koenen zelf opgeleid aan de befaamde kweekschool te Den 
Bosch. Stellwagen was een van die leergierige figuren van eenvoudige komaf die 
het door ijver en studiezin ver wisten te brengen. Hoewel hij op tienjarige leef-
tijd te werk werd gesteld in een textielfabriek, kreeg hij vervolgens toch nog een 
onderwijzersopleiding. Na verdere aktenstudie wist hij zich ten slotte op te 
werken tot leraar Nederlands aan het Haagse gymnasium. Onder zijn talrijke 
publicaties zijn ook een aantal uitvoerige, steeds opbouwende, recensies van de 
vroege drukken van Koenens woordenboek. Ze werden geschreven voor het 
door de pedagoog Jan Ligthart opgerichte tijdschrift School en Leven. Het meest 
grondig kwam de zesde druk aan de orde. Daaraan werden in eerste instantie 
niet minder dan negen afleveringen gewijd. Later verschenen nog twee uitvoe-
rige nalezingen.11 

                                                             
10 F.P.H. Prick van Wely (1867-1926) was in die tijd leraar te Batavia, en had juist de tweede 
druk van zijn Aanvullend Hulpwoordenboek (Batavia, 1906) het licht doen zien. Ook in het gelijktij-
dig verschenen Neerlands Taal in ’t Verre Oosten (Batavia, 1906) had hij gewezen op allerlei onge-
rechtigheden in de beschrijving van Indische woorden in de Nederlandse woordenboeken. 
11 De tweede druk, met inbegrip van de Indische woorden daarin, kreeg aandacht in jaargang 
2 (1900-1901), kol. 503-511. De recensie van de vierde druk, met de opmerking over het 
niet vermelden van zijn Roomsche Woorden, is te vinden in jaargang 5 (1903-1904), kol. 185-
189; 202-208. Onder de titel ‘Bespreking van een woordenboekje’ verscheen ten slotte een 
beschouwing in negen afleveringen over de zesde druk in jaargang 8 (1906-1907). Na ‘Een 
woord van waardering’ (kol. 662-666) werden de volgende aspecten beoordeeld: ‘De courant 
en het handwoordenboek’ (kol. 680-684), ‘Het Vlaamsch in ’t Handwoordenboek’ (kol. 693-
698), ‘Verouderde en verouderende woorden in het Handwoordenboek’ (kol. 711-716), ‘De 
Historische Woorden in ’t Handwoordenboek’ (kol. 727-731), ‘De Plaatselijke Woorden in ’t 
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Koenen toonde zich zeer erkentelijk voor Stellwagens opmerkingen, maar 
kon natuurlijk slechts een selectie opnemen uit de gigantische hoeveelheid ma-
teriaal die werd aangedragen. Stellwagen verwachtte ook niet anders, en toonde 
zich tevreden over de verbeteringen die op grond van zijn beschouwingen wer-
den aangebracht.  

Zowel Koenen als Stellwagen zag het Handwoordenboek als een instrument 
dat moest bijdragen aan de algemene ontwikkeling van de schoolgaande jeugd. 
Op dat punt viel er inderdaad veel te leren uit het woordenboek. Geleidelijk 
verschenen steeds meer zuiver encyclopedische ingangen als bijvoorbeeld Bron-
beek, Brumaire, Brunhilde, Bruno: ‘stichter van de orde der Karthuizers, 1040-1101’ 
(vanaf K11 met illustratie van een dichtregel van Vondel, waarin hij als ‘Bruyn’ 
voorkomt), en Brutus. 

Ook bij gewone woorden werd vaak een flinke hoeveelheid encyclopedische 
informatie meegeleverd. Bij Buffel stond bijvoorbeeld te lezen wat voor soorten 
‘buffels’ er waren, en bij Buideldier waar op aarde deze dieren leefden. Of ency-
clopedische informatie in een woordenboek thuishoort, en zo ja hoeveel, is nu 
meer dan vroeger een punt van discussie. In latere edities werd veel van dit 
soort informatie geschrapt. Nadere details over groei en krimp van de ency-
clopedische component worden gegeven in 7.5.8. 

In de twintig jaar van Koenens redacteurschap was zijn woordenboek enorm 
uitgebreid. Er waren ontzaglijk veel trefwoorden toegevoegd. De bekendere 
woorden, die het er aanvankelijk zonder hadden moeten stellen, waren succes-
sievelijk van een definitie voorzien.12 Het aantal gebruiksvoorbeelden was sterk 
vermeerderd en ook waren veel meer zegswijzen opgenomen. Encyclopedische 
informatie die de algemene ontwikkeling van de gebruikers ten goede kwam 
was in ruime mate aanwezig. Niet alleen door het opnemen van begrippen en 
namen die uitvoerig werden verklaard, maar ook in de vorm van aparte mede-
delingen, opsommingen en verwijzingen. Ook nu nog is een latere Koenen-
editie uit deze periode een allergenoeglijkst bladerboek. 

 
 

                                                                                                                                               
Handwoordenboek’ (kol. 743-748), ‘De Samenstellingen in ’t Handwoordenboek’ (kol. 790-
796; 807-811), ‘Het Onderwijs en het Handwoordenboek’ (kol. 827-831). De twee nale-
zingen zijn getiteld ‘Betuttelingen van Koenen’s Handwoordenboek’ (Jaargang 9, 1907-1908, 
kol. 6-10; 23-27) en ‘Nieuwe Bijdragen voor Koenen’s Handwoordenboek’ (Jaargang 11, 
1910-1911, kol. 54-60; 71-73; 86-89). Toen dit laatste stuk werd afgedrukt, verscheen ook 
net Koenens nieuwe achtste druk (1910). Hoewel Stellwagen beloofde ook die druk ‘te dezer 
plaatse hulde te doen’, deed hij deze belofte niet gestand. 
12 Dat proces was vrijwel afgerond in K8 (1909), waarin Brood voor het eerst een definitie 
meekreeg (‘voedingsmiddel, uit graan bereid’). Vreemd genoeg werd Trom bij deze operatie 
over het hoofd gezien. Dat kreeg zijn definitie pas in K13 (1921). 
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7.4. Het woordenboek onder Koenens opvolgers  
 
Nadat Koenen een twintigtal jaren zijn beste krachten had gewijd aan het woor-
denboek, kwam er een aflossing van de wacht. Als opvolger diende zich aan Dr. 
J. Endepols (1877-1962), leraar Nederlands aan het Maastrichts Gymnasium. 
Deze bezat een veel gedegener taalkundige kennis dan de kweekschoolleraar en 
onderwijsman Koenen. Door Endepols’ toedoen krijgt het woordenboek in ver-
schillende opzichten een wetenschappelijker karakter. Zijn grondige ombouw 
van de oude Koenen is de grondslag gebleven voor de latere ontwikkelingen. 
Zowel wat betreft de algemene inrichting als een menigte details, is zijn hand ook 
in de meest recente edities nog zichtbaar.  

De overgang vindt geleidelijk plaats. Al in K12 (1919) laat Koenen in het 
voorbericht weten dat hij gebruik heeft gemaakt van Endepols’ adviezen en 
medewerking. K13 (1921) is de laatste editie waaraan Koenen nog zijn mede-
werking verleende. Daarin staan nu beide namen op de titelpagina, maar Koenen 
is degene die het voorbericht signeert, met de datum juli 1920. Die ligt vlak voor 
zijn overlijden op 1 augustus van dat jaar.  

Qua omvang stabiliseerde het woordenboek zich vanaf K14 (1923) op ruim 
1200 pagina’s, een bestek waaraan hij kennelijk door de uitgever werd gehou-
den. Endepols kon niet meteen het woordenboek zo grondig omwerken als hij 
wilde. In het ‘Woord vooraf’ (p. VI) van K15 (1926), de tweede editie die hij 
zelfstandig bewerkte, noemde hij deze ‘nog verre van volmaakt’. Hij klaagde dat 
hij zich door gebrek aan ruimte had moeten beperken, ‘ook dikwijls dan, wan-
neer meer uitvoerigheid [zijns] inziens een dwingende eis was.’ Als tweede 
belemmerende factor noemde hij ‘piëteit en traditie’. Hij had ‘meer dan eens’ 
afgezien van verandering, ‘omdat weglating of wijziging niet kon plaats hebben 
zonder inbreuk te maken op rechten van een eervol verleden.’ Desondanks 
kreeg het woordenboek door zijn toedoen op veel punten een ander aanzien. 
Zijn voornaamste bemoeienissen lagen op het terrein van de betekenisbeschrij-
ving en van de aanduiding van de etymologie. (Nadere details worden gegeven 
in paragraaf 5.) 

Belangrijk voor het woordenboek tijdens Endepols’ redacteurschap waren ook 
nog twee meer externe gebeurtenissen. Allereerst werd, vrij kort na Endepols’ 
aantreden, een aparte medewerker voor ‘het Zuid-Nederlandsch’ aangetrokken in 
de persoon van Dr. R. Verdeyen. Hoewel zijn naam pas in K17 op de titel-
pagina verscheen, was hij blijkens het voorbericht al in K15 (1926) als zodanig 
werkzaam. Na zijn overlijden in 1949 werd geen opvolger aangesteld en werden 
veel van zijn bijdragen uit het woordenboek verwijderd. De redenen daarvoor 
komen vooral aan de orde in de correspondentie met redacteur Bezoen en meer 
zijdelings in een brief van Drewes aan een vragensteller.13 Pas in K29 (1992) 

                                                             
13 Zie Arie de Ru, in Posthumus e.a. (1997: 33-38) en meer in algemene zin deze uitgave, 
‘Inleiding’, 1.3.4, noot 22. 



 
246 HOOFDSTUK 7 
   

 

vinden we opnieuw specifieke inbreng op dit gebied. De twee nieuwe infor-
manten, H.J. Claeys en P. Tack, richten zich nu vooral op typisch Belgische 
instellingen en benamingen, niet op het taaleigen als zodanig. 

Niet minder ingrijpend in de geschiedenis van het woordenboek was de lang 
omstreden spellingwijziging die in 1934 door het parlement werd aanvaard. Voor 
de woordenboeken betekende dat in hoofdzaak het omspellen van de dubbele 
ee en dubbele oo in open lettergrepen, en het weglaten van de niet uitgesproken 
ch: ‘leeraar’ werd ‘leraar’, ‘boomen’ werd ‘bomen’, ‘mensch’ werd ‘mens’. Deze 
wijzigingen konden pas integraal worden doorgevoerd in K18 (1937). Voordien 
kon men zich behelpen met een apart uitgebrachte Lijst van woorden gewijzigd 
volgens de spelling-1934, door Endepols opgesteld ‘als supplement bij het hand-
woordenboek’. Wie zich na 1934 nog een 17e druk (1932) aanschafte, vond 
deze lijst trouwens achterin bijgebonden. 

Na de voltooiing van K19 (1940) – net als Koenen had Endepols toen zo’n 
twintig jaar zijn beste krachten aan het woordenboek gewijd – gaf hij de fakkel 
over aan Dr. K. Heeroma (1909-1972). Met Heeroma, die in 1936 al benoemd 
was als redacteur bij het monumentale Woordenboek der Nederlandse Taal, haalde 
uitgeverij J.B. Wolters een bekwame lexicograaf in huis. Helaas besteedde hij 
zijn capaciteiten bijna ten volle aan genoemd WNT en liet hij Koenen groten-
deels voor wat het was.  

Toen Heeroma in 1949 naar Djakarta vertrok, waar hij was benoemd tot hoog-
leraar Nederlandse taalkunde, werd een nieuwe redacteur gevonden in de persoon 
van Dr. H.L. Bezoen (1908-1953). Deze vatte zijn taak uiterst serieus op. Hij nam 
het hele woordenboek kritisch door en bracht het weer beter bij de tijd. Zijn visie 
op wat Koenen behoorde te bieden en op wat er in dat kader veranderd diende te 
worden zette hij uitgebreid uiteen in zijn correspondentie met de uitgever.14 Door 
wijdlopigheid in de woordartikelen te bestrijden en in meer algemene zin te ver-
wijderen wat als ‘ballast’ kon worden beschouwd won hij ruimte voor de vele 
nieuwe woorden en voorbeelden die moesten worden opgenomen. K23 (1952) 
werd op die manier een editie, die ten opzichte van zijn voorganger sterk was ver-
beterd. Het boek was, zoals de uitgever had gevraagd, ook iets kleiner van omvang 
geworden. Misschien was de opschoning, waaraan ook heel wat encyclopedische 
ingangen ten offer vielen, toch wat te rigoreus geweest. Sommige geschrapte woor-
den kwamen tenminste in volgende edities weer terug.  

Een opzienbarende verandering onderging Koenen vervolgens onder het redac-
teurschap van Dr. J.B. Drewes (1907-1994). Nadat Bezoen in 1953 om het leven 
was gekomen, en Dr. J. Naarding (1903-1963) het woordenboek kortstondig 
onder beheer had gehad, werd Drewes door de uitgever benaderd voor een nieu-
we bewerking. Deze kreeg gestalte in K27 (1974). Ronduit verbazingwekkend was 
dat Drewes gelegenheid kreeg de nieuwe druk met niet minder dan driehonderd 
bladzijden uit te breiden. Op deze manier kon hij zijn omvangrijke materiaalver-

                                                             
14 Zie over Bezoen de bijdrage van Arie de Ru, in Posthumus e.a. (1997: 22-32). 
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zameling in het woordenboek onderbrengen, en werd Koenen op slag een uitste-
kende weerslag van het hedendaagse taalgebruik. Onder alle nieuwe woorden en 
samenstellingen die een plaats kregen waren er ook verschillende, zoals vloeken 
en schuttingwoorden, die eerder als kwetsend of onfatsoenlijk de toegang was 
ontzegd.  

Een rechtstreekse inhoudelijke voortzetting van K27 verscheen in 1986 als 
Wolters’ Woordenboek Eigentijds Nederlands. Zoals de ondertitel De Grote Koenen 
duidelijk maakt, was dit een boek op groter formaat, waarin Drewes nogmaals 
allerlei aanvullingen kwijt kon. Kort daarna (1987) verscheen ook de 28ste druk 
van het handwoordenboek, nu omgedoopt tot Wolters’ Woordenboek Nederlands. 
Koenen. Dit was een door C.A. de Ru tot stand gebrachte sterk gereduceerde 
versie van de Grote Koenen. Qua formaat en omvang past deze nieuwe druk 
weliswaar in de oude reeks, maar ten opzichte van K27 is veel verloren gegaan. 
Laatstgenoemde druk blijft dus een waardevol bezit. De tegenwoordige Koenen 
is een ander woordenboek geworden, dat nu weer gelegenheid heeft zich op 
zijn eigen manier verder te ontwikkelen. In 1992 is inmiddels K29 verschenen 
onder redactie van W.Th. de Boer. Een omgespelde versie daarvan zag het licht 
in 1996. Hierin werden de wijzigingen aangebracht die voortvloeiden uit het 
spellingbesluit van 1995.  

Sindsdien heeft in 1999 nog een dertigste editie het licht gezien. Onder 
dezelfde redacteur is K30 op dezelfde weg voortgegaan. Aandacht voor het 
hedendaags woordgebruik heeft geleid tot opname van nieuwe woorden en 
opvulling van lacunes. Voor het opzoekgemak zijn nu alle trefwoorden voor 
aan de regel geplaatst. Ook de klemtoon wordt op nieuwe wijze aangegeven, 
namelijk door onderstreping van de klinker in de beklemtoonde lettergreep, een 
methode die thans veel gebezigd wordt. De uitspraakvorm van de Engelse leen-
woorden hoeft niet langer te worden opgezocht in een aparte bijlage: de rele-
vante gegevens staan nu bij ieder trefwoord in het woordenboek zelf genoteerd. 
Eindelijk is ook de titulatuurlijst gesneuveld. Vermoedelijk werd deze als niet 
meer van deze tijd beschouwd.  

 Van deze dertigste editie is in 2006 nog een omgespelde editie uitgebracht, 
waarin de nieuwe spellingvoorschriften van 2005 zijn verwerkt. 

 
 

7.5. De inhoudelijke veranderingen in Koenen  
 
In het voorgaande is al een globale indruk gegeven hoe het woordenboek zich 
vanaf de beginjaren ontwikkelde. Dit hoofdstuk beschouwt de veranderingen 
meer in detail. Een goed woordenboek hanteert een vast schema voor de op-
bouw van elk woordartikel. Dat daarin veranderingen kunnen optreden zien we 
in 7.5.1. Daarna worden, in de volgorde waarin ze doorgaans voorkomen, de apar-
te onderdelen van het woordartikel besproken. De nummers 7.5.2, 7.5.3 en 7.5.5 
zijn vaste bestanddelen, de andere worden naar behoefte toegevoegd. Het betreft:  
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7.5.2. trefwoord, met eventueel variante spellingen  
7.5.3. grammaticale informatie  
7.5.4. herkomst- en gebruikslabels  
7.5.5. betekenisbeschrijving  
7.5.6. gebruiksvoorbeelden, uitdrukkingen en zegswijzen  
7.5.7. uitspraakaanwijzing  

Ten slotte worden in 7.5.8 de veranderingen in de encyclopedische component 
in het licht gesteld. Het gaat daarbij enerzijds om het al dan niet opnemen van 
bepaalde trefwoorden, anderzijds over het soort informatie dat bij de trefwoor-
den wordt vermeld. 

 
7.5.1. De volgorde van de onderdelen binnen het woordartikel 

 
7.5.1.1. De plaats van de grammaticale informatie 

 
We hebben gezien dat in de eerste druk de opbouw van het woordartikel het 
voorbeeld volgde van de bekende gidsen voor correct taalgebruik. Eerst kwam 
het trefwoord, dan, tussen haakjes, de betekenis en vervolgens de grammaticale 
informatie. Daarachter kwamen de door Koenen toegevoegde gebruiksvoorbeel-
den en zegswijzen. Voor verklarende woordenboeken is dit een ongebruikelijke 
volgorde: daarin staan de grammaticale kenmerken doorgaans meteen na het 
trefwoord. Daarna komen pas de betekenis en de voorbeelden. 

Koenens Handwoordenboek sloot zich pas laat bij dit gebruik aan. Dat gebeur-
de in twee etappes. In K16 (1929) werden de woordsoortaanduidingen en de 
grammaticale gegevens van de zelfstandige naamwoorden naar voren gehaald, 
naar de plaats meteen na het trefwoord. In K17 (1932) gebeurde hetzelfde met 
de tijdvormen van de werkwoorden en de trappen van vergelijking van de bij-
voeglijke naamwoorden. Dit maakte de grammaticale gegevens gemakkelijker 
vindbaar. In langere woordartikelen gingen die vaak verloren tussen de in-
middels vaak sterk uitgebreide betekenisbeschrijving en de later volgende 
gebruiksvoorbeelden. Het kostte inderdaad enige moeite in K15 (1926) in het 
woordartikel Kaal 1 de woordsoortaanduiding ‘bn.’ te localiseren tussen de 
voorafgaande veertiendelige betekenisbeschrijving en de volgende lange reeks 
gebruiksvoorbeelden.  

 
7.5.1.2. De volgorde van betekenissen en gebruiksvoorbeelden 

 
Een principiëler punt betreft de plaatsing van gebruiksvoorbeelden. Wanneer van 
een woord verschillende betekenissen moeten worden beschreven en toegelicht, 
kan men op twee manieren te werk gaan. Men kan op iedere omschreven bete-
kenis meteen het voorbeeld laten volgen, of men kan eerst alle betekenissen achter 
elkaar nummeren en pas daarna onder identieke nummers de corresponderende 
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voorbeelden geven. Beide systemen hebben hun aanhangers. Voor de laatste 
methode pleit dat het betekenisveld in zijn samenhang kan worden overzien, 
voor de eerste dat elke gegeven betekenis meteen door een voorbeeld wordt 
verduidelijkt.  

Zoals al even is aangestipt beschouwde Koenen zelf verschillende betekenis-
sen van een woord niet in hun samenhang. Elke betekenis van een woord die 
hij wilde onderscheiden werd in een apart artikel opgenomen: dat had in K11 
(1916) acht trefwoorden Band opgeleverd en elf trefwoorden Bank. Endepols 
schiep hier orde. Na de tussenfase van de K12 (1919), waarin hij Koenens brok-
stukken zo veel mogelijk onder één trefwoord bijeenzette, ging hij in K13 (1921) 
principieel over op systeem twee. Hij gaf dus eerst het volledige genummerde be-
tekenisprofiel; daarna pas volgden onder dezelfde nummers de bijbehorende 
gebruiksvoorbeelden. Deze ordening bleef ruim vijftig jaar gehandhaafd. Het was 
pas Drewes die in de geheel omgewerkte K27 (1974) de voorbeelden weer on-
middellijk op iedere gegeven betekenis deed volgen. Sindsdien wordt nu deze 
methode gevolgd. 

 
7.5.2. Het trefwoord 
 
Wat de vorm van het trefwoord betreft vinden we voor werkwoorden traditio-
neel de infinitief, voor zelfstandige naamwoorden het enkelvoud. Een meer-
voudsvorm is vereist als het enkelvoud niet voorkomt. Vreemd genoeg vinden 
we in oudere edities van Koenen verschillende meervoudige trefwoorden, waar 
het enkelvoud evengoed mogelijk was en strikt genomen de voorkeur zou ver-
dienen. Dat enkelvoud verschijnt dan ook vaak in een latere editie. Een voor-
beeld is Padvinders, dat in K9 (1912) zijn intrede doet. Het geldt dan als de 
benaming voor ‘een nieuw opgericht jongenskorps, dat het doen van verken-
ningen en het vinden van den weg tot doel heeft’. Pas in K12 (1919) wordt het 
vervangen door het enkelvoudig trefwoord Padvinder, inmiddels gedefinieerd als 
‘lid van een Ned. jongenskorps, dat tucht, het doen van verkenningen, het hel-
pen in nood tot doel heeft’. (Deze definitie wordt later nog meermalen 
aangepast.) Een ander voorbeeld is Pachydermen, de wetenschappelijke term voor 
‘dikhuidigen’, aanwezig vanaf K2 (1901) en eveneens in K12 (1919) onder het 
regime van Endepols door het enkelvoud vervangen. Een enkele keer vindt het 
omgekeerde plaats. Nadat eerst vanaf K2 (1901) het Buideldier in het woorden-
boek is opgedoken, verschijnt in K15 (1926) opeens het trefwoord Buideldieren, 
kennelijk omdat het toen beter werd gevonden die dieren groepsgewijs te 
beschrijven als een ‘orde [later ‘onderklasse’] van zoogdieren’. 

Een woordenboek fungeert ook als spellinggids, en moet dus kunnen laten 
zien welke woorden met een kleine en welke met een hoofdletter moeten wor-
den geschreven. Een woordenboek dat, zoals Koenen in zijn eerste 17 edities, alle 
trefwoorden met een hoofdletter spelt kan dat verschil niet aangeven. Pas in 



 
250 HOOFDSTUK 7 
   

 

K18 (1939) komt de kleine letter in gebruik, en kan er verschil worden gemaakt 
tussen ‘een lap’ en ‘een Lap’.15 

Dubbelvormen komen in de taal regelmatig voor. Soms worden ze verschillend 
uitgesproken, zoals Medewerken en Meewerken, Meesttijds en Meestentijds. Sommige 
oudere varianten zijn inmiddels in onbruik geraakt. Van de koppels Ironiek/Ironisch, 
Islamisme/Islamismus (beide in K1) en Isotheren/Isothermen (K2) is er maar één over-
gebleven. In bepaalde gevallen gaat het louter om spellingvarianten, zoals Mece-
nas/Maecenas, en Praktisch/Practisch. Dubbelspellingen zijn de laatste tijd in diskrediet 
geraakt. De spellingregeling van 1995 verhief tot norm wat eerder als voorkeurs-
pelling gold. De alternatieve vorm werd daarmee in de ban gedaan. In de sinds-
dien uitgebrachte woordenboeken betekende dit een drastische vermindering 
van het aantal dubbelspellingen. 

Dubbelvormen staan niet altijd als dubbel trefwoord genoteerd. Een variant 
kan ook vermeld staan aan het eind van het woordartikel, zoals ‘Ook: Kanalje’ 
bij Canaille (K1 t/m K28). Vanaf K9 wordt zo’n variant niet meer vet gedrukt, 
en valt dan minder in het oog. In weer andere gevallen vindt men in plaats van 
‘Ook:’ de verwijzing ‘Zie:’. Deze is op zijn plaats wanneer bij het andere woord 
de informatie wordt verstrekt. Een dergelijk tweetal had vanaf K24 (1956) ook 
nog een specifieke functie waar het alternatieve spelvormen betrof. ‘Zie’ (later 
gecomprimeerd tot ‘z’) verwees dan naar de voorkeurspelling, ‘ook’ naar de 
eveneens toegelaten alternatieve spelling. Wie in K29 (1992) bij het trefwoord 
Practikabel de verwijzing ‘z praktikabel’ vond, kreeg daarmee de boodschap dat 
op die plaats de betekenis werd omschreven en dat de laatste vorm ook de 
voorkeurspelling belichaamde. In de omgespelde K29 (1996) werden vervolgens 
‘niet-erkende’ spellingvormen als Practikabel radicaal verwijderd. 

Een speciale categorie vormen de woorden die met verschillende klemtoon 
kunnen worden uitgesproken. In K4 (1903) werd de klemtoon voor het eerst 
met accenttekens in het trefwoord aangegeven. Vanaf dat moment konden er 
dus doubletten optreden zoals nu nog inter'val, 'interval.16 

 
7.5.3. Grammaticale gegevens: woordsoorten en flexievormen 
 
Woordsoorten, zoals bijvoorbeeld ‘bn.’ (bijvoeglijk naamwoord), ‘vnw.’ (voor-
naamwoord) en ‘vw.’ (voegwoord) werden van het begin af aangegeven, zij het 
dat van de laatste twee categorieën in de eerste druk weinig trefwoorden waren 
opgenomen. En en Maar verschijnen pas in K2, het bezittelijk voornaamwoord 
Zijn pas in K4.  

                                                             
15 Ten behoeve van de uniformiteit worden in dit artikel de trefwoorden overal aangeduid 
met de oude hoofdletter. 
16 Dit woord staat in de oudere drukken alleen met klemtoon op de eerste lettergreep; de 
uitspraak met eindklemtoon verschijnt als alternatief in K17 (1932). Pas sinds K20 (1942) 
staan ze verenigd in de trefwoordgroep. 
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Voor de werkwoorden en de zelfstandige naamwoorden werd aanduiding 
van de woordsoort als ‘ww.’ en ‘zn.’ niet nodig gevonden. De laatste werden 
voldoende geïdentificeerd door vermelding van het woordgeslacht als ‘m.’, ‘v.’ 
of ‘o.’ (= mannelijk, vrouwelijk, onzijdig) en het aangeven van de meervouds-
vorm. Als die geacht werd niet te bestaan werd vaak ‘gmv.’ (= geen meervoud) 
toegevoegd. Werkwoorden waren te herkennen aan de toegevoegde tijdvormen. 
Deze stonden vanaf het begin bij de sterke werkwoorden: dus ‘ik gaf, heb 
gegeven’. Bij zwakke werkwoorden werd aanvankelijk alleen het voltooid 
deelwoord vermeld: ‘ik heb gelikt’. Geleidelijk werd ook de verleden tijd toege-
voegd, het eerst als de spelling daartoe aanleiding gaf: ‘ik haastte’, ‘ik noodde’ 
met dubbele medeklinker.  

Dat de werkwoorden met het voornaamwoord ‘ik’ werden vervoegd was 
destijds niet ongebruikelijk. Die praktijk was ook gevolgd in het woordenboek 
van Van Dale (1874). Toch wijkt Koenen daar ook wel eens vanaf. Onper-
soonlijke werkwoorden gaan vanzelfsprekend met ‘het’, zoals in ‘het heeft 
geregend’. De redenen voor andere variaties zijn moeilijker te doorgronden. 
Waarom in K10 bijvoorbeeld ‘zij hebben geknibbeld’ (= ‘krakeelen, twisten’) 
tegenover ‘ik heb gekrakeeld’? Of ‘hij heeft gezemeld’ (= ‘zeuren, zaniken’) 
tegenover ‘ik heb gezanikt’? Soms lijkt het alsof minder aangename handelingen 
liever aan een derde persoon worden toegeschreven dan aan de spreker zelf. 
Dat zou de reden kunnen zijn voor ‘hij heeft gerocheld’ en ‘hij heeft gelikt’, dat 
in K11 (1916) opeens het eerdere ‘ik heb gelikt’ vervangt. Frappant is de afwis-
seling bij drie verschillende betekenissen van het werkwoord ‘lippen’. Daar heet 
het: ‘het meisje heeft gelipt’ (= ‘de lip laten hangen, schreien’), ‘hij heeft gelipt’ 
(= ‘het drijven van handel voor eigen rekening door een makelaar’) en ‘men heeft 
gelipt’ (= ‘lasschen of verbinden van hout’). Hier lijkt sprake van willekeur. 

Complicaties bij de onderwerpskeuze behoren tot het verleden als de werk-
woordsvormen, zoals thans algemeen gebruikelijk, zonder onderwerp worden 
gepresenteerd. In het woordenboek van Van Dale gebeurde dat meteen al in de 
volgende druk (1884); in Koenens Handwoordenboek werd deze methode pas ge-
volgd in K13 (1921), toen Endepols als redacteur was aangetreden. In die druk 
werd ook de verledentijdsvorm bijgeplaatst overal waar die nog ontbrak, dus: 
‘lispelde, heeft gelispeld’.  

De werkwoorden op ‘-eeren’ hadden in K1 een aparte behandeling gekregen. 
Die waren immers zo regelmatig, dat Koenen het niet nodig vond de tijdvor-
men aan te geven. Te hooi en te gras werden er later enkele toegevoegd, maar 
pas in K18 (1937) werden ze in eerste instantie allemaal van een voltooid 
deelwoord voorzien, dus: ‘h. gesuggereerd’. Volledige rijtjes als ‘suggereerde, h. 
gesuggereerd’ moesten wachten tot K24 (1956).17 Bijvoeglijke naamwoorden 

                                                             
17 Uitzonderingen waren gemaakt voor zeer gangbare woorden. Studeeren kreeg al in K16 een 
volledige vervoeging. Redeneeren stond al meteen met deelwoord in K1, met het volledige 
rijtje in K13 (1921). 
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hebben als extra vormen de trappen van vergelijking. Wat een woordenboek 
kan doen is aangeven enerzijds of ze bestaan – bij sommige adjectieven zijn ze 
immers afwezig – anderzijds hoe de vormen eruitzien. Niet alle adjectieven zijn 
gradeerbaar. Zo heeft ‘unaniem’ een absolute betekenis, waarvan geen vergro-
tende trap mogelijk is. Hetzelfde geldt in zekere zin voor woorden als ‘uniek’ en 
‘uitmuntend’, maar wendingen als ‘de uniekste ervaring die ik ooit gehad heb’ 
en ‘uitmuntender kan niet’ komen zeker voor.18 De lexicograaf moet dus beslissen 
of hij in zulke randgevallen wel of niet trappen van vergelijking zal vermelden. 
Zoals bekend, worden ze doorgaans gevormd door toevoeging van ‘-er’ en ‘-st’ aan 
het stamwoord, met een aantal spellingaanpassingen. Na een slot-r wordt ‘-der’ 
gebruikt (‘zwaarder’), soms worden de trappen gevomd met ‘meer’ en ‘meest’. 

Koenens Handwoordenboek heeft bij de vermelding van de trappen van verge-
lijking verschillende gedragslijnen gevolgd. In de eerste druk (1897) meldt 
Koenen dat van deze trappen ‘alleen het allernoodigste [is] aangeduid’. In de 
praktijk blijkt zich dat te beperken tot het type ‘goed, beter, best’, ‘veel, meer, 
meest’ en een enkel geval als ‘grover, grofst’. ‘Zwaarder, zwaarst’ komt in K4, 
‘dwazer, dwaast’ en ‘natter, natst’ verschijnen in K9. In deze beginperiode gaat 
het steeds om gevallen die afwijkend worden gevormd, of met een spellingver-
andering gepaard gaan.  

Een nieuwe gedragslijn houdt ook opname in van de geheel regelmatige vor-
men, dat wil zeggen die waarin de uitgangen ‘-er, -st’ zonder spellingcomplicatie 
achter het stamwoord worden geplakt, zoals in ‘flauwer’ en ‘grappigst’. Deze 
procedure wordt in gang gezet in K12 (1919), de editie waaraan Endepols al 
achter de schermen meewerkt, en consciëntieus voortgezet tot in K17 (1932). 
Daar staan dus de trappen van vergelijking in alle gevallen waar die gangbaar wor-
den geacht.  

In K18 (1937) draait Endepols de zaak echter weer terug. ‘Opgenomen wor-
den in de meeste gevallen alleen de onregelmatige trapvormen’, zo heet het in 
het voorwerk (p. viii). Hiermee werd, toch wel een beetje jammer, het ideaal 
opgegeven om de trappen van vergelijking te vermelden waar ze normaliter 
geacht konden worden voor te komen. De nieuwe gedragslijn is ook in de latere 
edities gehandhaafd. Dit roept problemen op. Wie bij fair geen vergelijkings-
trappen vindt moet maar raden of ze geacht worden niet gangbaar te zijn, of 
dat ‘fairer’ en ‘fairst’ ontbreken omdat ze regelmatig gevormd worden. Sinds 
K27 (1974) wordt overigens niet meer gewaarschuwd dat alleen de onregelma-
tige trapvormen worden vermeld. 

Voor alle meervouden, werkwoordsvormen en trappen van vergelijking geldt 
dat ze in de loop der tijden op allerlei manieren zijn aangegeven, variërend van 
volledig uitgeschreven tot op allerlei manieren afgekort. De nog steeds gang-
bare afkorting voor de hulpwerkwoorden van de voltooide tijd, als in ‘h. en i. 
gelopen’ dateert al van K14 (1923). 

                                                             
18 Zie hierover ANS. Algemene Nederlandse Spraakkunst, 1984, p. 310; 1997, p. 418. 
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7.5.4. Herkomst- en gebruikslabels 
 
Een goed woordenboek geeft van de opgenomen woorden niet alleen gramma-
ticale kenmerken, betekenisverklaringen en gebruiksvoorbeelden. Waar dat te pas 
komt, kan ook nog verdere informatie worden verstrekt. Zo kan van leenwoor-
den met een herkomstlabel worden vermeld uit welke taal ze afkomstig zijn. Voor 
technische termen van allerlei aard kan met een veldlabel, zoals ‘sport’ of ‘bouw-
kunde’, worden aangeduid op welk terrein ze worden gebruikt. Andere labels 
zeggen iets over de gangbaarheid van een woord (‘verouderd’, ‘weinig gebruike-
lijk’), of over het stilistisch niveau en de gevoelswaarde (‘literair’, ‘plat’, ‘minach-
tend’). Een aanduiding als ‘plat’ kan als een waarschuwing worden beschouwd; 
eenzelfde afschrikkend effect kan uitgaan van een kenschets als ‘anglicisme’, ‘gal-
licisme’ of ‘germanisme’. Koenen heeft in de loop der tijden steeds meer van deze 
aanduidingen gebruikt. Dat blijkt al uit vergelijking van de lijsten van afkortin-
gen waarin deze labels, die uit overwegingen van ruimtebesparing doorgaans in 
verkorte vorm voorkomen, steeds zijn opgenomen. Omdat zich op dat punt 
belangrijke beleidswijzigingen voordeden, worden de etymologische labels apart 
besproken. De andere worden in vogelvlucht gezamenlijk behandeld. 

 
7.5.4.1. Aanduiding van de etymologie 
 
In middelgrote woordenboeken voor het Frans, Duits en Engels is het al lang 
heel gewoon bij ieder trefwoord gegevens over de afkomst te vinden. In woor-
denboeken van het Nederlands is deze praktijk veel minder algemeen. Voorop 
liep hier het in België ontwikkelde Modern Woordenboek (1931) van de hand van 
J. Verschueren, S.J., waarvan de negende druk in 1991 verscheen onder de titel 
Groot Geïllustreerd Woordenboek. In Nederland is daar eerst onlangs een serieuze 
poging toe gedaan in de Grote Van Dale (12e druk, 1992). Veel eerder zette 
Endepols al enige schreden op deze weg. In K14 (1923) begon hij systematisch 
etymologische aantekeningen te geven bij uit andere talen afkomstige woorden. 
Hoe dat gebeurde zien we aan de hand van de volgende voorbeelden, die 
worden gegeven in de notatie gekozen voor K15 (1926): 

Debat (Eng. [Fr. débattre]), Page (Fr. [Gr. paideion = knaapje]), Grandioos (Fr. 
grandiose). Hij gaf dus allereerst de taal aan waaraan het woord ontleend was. 
Daarna, als het Nederlandse woord een aangepaste vorm had gekregen, ook soms 
de oorspronkelijke vorm in de vreemde taal (wel bij ‘grandioos’, niet echter bij 
‘debat’, waar de Eng. vorm ‘debate’ ontbreekt). Ten slotte kon dan nog een ver-
der weg liggende vorm gegeven worden waarop het woord in de vreemde taal 
terugging.19 

                                                             
19 De vierkante haken stammen uit K15 (1926). Het idee om met tweetrapsformules verder 
in de ontleningsgeschiedenis terug te gaan ontstond, zoals Endepols zelf in het voorbericht 
meedeelt, tijdens de bewerking van de 14e druk. De cesuur ligt achter in de letter G. Grande, 
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Ook in oudere drukken hadden al wel etymologiserende opmerkingen gestaan, 
maar verschillende daarvan vielen nu aan de nieuwe wetenschappelijke aanpak 
ten offer. Zo verdween bij Paedagoog de toevoeging ‘eig. knapenleider, slaaf die de 
kinderen naar school bracht’ (K6 t/m K13). Een uitleg in dezelfde trant, name-
lijk ‘eig. perzikkleurig’ bij Paars, had Koenen zelf al in K11 (1916) geschrapt. 
Men vond dit soort curieuze weetjes kennelijk niet in een serieus woordenboek 
thuishoren. Paedagoog kreeg nu in K14 (1923) de informatie mee: ‘(Fr. paeda-
goge, Lat. Gr. paedagogus [Gr. agogos = leider])’.20 

Deze verdienstelijke arbeid van Endepols behield zijn plaats in het woor-
denboek tot en met K23 (1952). Daarna werd hierop geleidelijk beknibbeld en 
in K27 (1974) werd dit soort aanduidingen door Drewes zelfs grotendeels ter-
zijde geschoven. Als reden hiervoor gaf hij aan (Voorbericht, p. VII-VIII) dat 
sommige verstrekte informatie, zoals die over verder weg liggende achter-
grondvormen, weinig relevant was en dat veel op het gebied van de ontlenings-
geschiedenis nog duister was. Het eerste is een kwestie van smaak, het tweede tot 
op zekere hoogte waar. Helaas volgde Drewes zelf geen consequente gedragslijn 
bij het aanduiden van de herkomst en het geven van oorspronkelijke vormen. 
Om onduidelijke redenen vinden we die in vergelijkbare gevallen soms wel en 
soms niet.21 In de latere drukken is dit soort informatie inmiddels geheel verwijderd. 

 
7.5.4.2. De overige labels 
 
Labels die aangeven op welk vakgebied een woord wordt gebruikt zijn altijd 
goed vertegenwoordigd geweest.  In K1  komen deze veldlabels lopend van 
‘aardrijkskunde’ tot ‘zeewezen’ met 38 stuks verreweg het meest voor.22 Ze wa-
ren vatbaar voor bijna ongelimiteerde uitbreiding. In totaal zijn er wel 115 in 
gebruik geweest. Om een idee te geven, vinden we uit dit totale aanbod begin-
nend met letter F: ‘fabelleer’ (later vervangen door ‘mythologie’), ‘farmacie’, 

                                                                                                                                               
Grandezza en Grein gaan nog op de oude manier, Grosse en Grotesk op de nieuwe. Vermoede-
lijk om ruimte te sparen werden in K14 (1923) nog wel aanwezige buitenlandse woordvor-
men die niet al te sterk van de Nederlandse afweken in K15 weggelaten. Dit geldt bijvoor-
beeld voor Debiteeren (Fr. débiter), in K15 eenvoudig (Fr.). 
20 In de volgende druk werd de Franse vorm ‘paedagoge’ vervangen door het modernere 
‘pédagogue’. 
21 In zijn ‘Voorbericht’ (p. VII-VIII) zet Drewes uitgebreid uiteen hoe hij met de etymolo-
gieën heeft gehandeld. Dat het daarbij om ad hoc-beslissingen kan gaan blijkt uit formule-
ringen als ‘in de meeste gevallen’ of ‘in een groot aantal gevallen’. Wat Drewes overigens als 
ideaal zag was het overal toevoegen van etymologieën volgens de Engelse traditie. Vanwege 
het ontbreken van deskundige medewerkers op dit gebied, en de aan zo’n operatie verbon-
den kosten, was dit echter geen haalbare zaak. Zie hierover, C.A. de Ru, ‘Een hekel aan 
fantasie. Over J.B. Drewes (1907-1994)’, Trefwoord, 10 (1995), p. 71-72. 
22 Tellingen zijn gebaseerd op de lijst met afkortingen. Daar soms ook voluit geschreven 
labels voorkomen, zullen de werkelijke aantallen hoger liggen. 
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‘filosofie’, ‘folklore’, ‘fonetiek’, ‘fotografie’ en ‘fysiologie’. Vier daarvan werden 
trouwens pas in K27 (1974) toegevoegd. 

Geografische afkortingen kunnen een dubbele betekenis hebben. Volgens de 
lijst kan ‘Fr.’ bijvoorbeeld staan voor ‘Frankrijk’ en ‘Frans’. Ook het adjectief 
‘Frans’ is op zich tweeduidig; het kan slaan zowel op het land als op de taal. De 
contekst zal vaak uitwijzen in welke zin we de afkorting moeten verstaan.  

Een inconsequente gedragslijn werd gevolgd bij de groep van Nederlands-
Oostindische termen als Padi, Pasar, Sawah.23 Vanaf het begin werden hiervoor 
op willekeurige wijze soms geografische, soms taalkundige labels gebruikt. Als 
geografische aanduiding fungeerde aanvankelijk ‘Ind.’ (= Indië, Indisch); in K8 
werd dit ‘O.-I.’ (= Oost-Indië, Oost-Indisch). Als taalkundige aanduidingen 
vond men ‘Mal.’ (= Maleis) en een enkele keer ‘Jav.’ of voluit Javaans. We 
kunnen het willekeurig gebruik van deze etiketten illustreren aan de hand van 
termen uit de rijstcultuur. Sawah (het rijstveld), Padi (rijst in de aar) en Gaba 
(ongepelde rijst) kregen de geografische aanduiding ‘Ind.’, later ‘O.-I.’ mee. Het 
taalkundig label ‘Mal.’ sierde daarentegen Bras (gepelde rijst) en Nasi (gekookte 
rijst). Pas in K18 (1937) maakte Endepols een eind aan deze onbevredigende 
toestand. In een passage in het aanhangsel (p. 1236) verklaarde hij ‘na ernstige 
overweging’ alleen nog het label ‘O.-I.’ te zullen gebruiken. (Sommige termen 
werden daarbij over het hoofd gezien: Sawah bijvoorbeeld bleef als ‘Mal.’ 
aangeduid.) In K24 (1960) werd met de veranderde politieke situatie de aan-
duiding ‘O.I.’ vervangen door ‘Indn.’ (= Indonesië, Indonesisch), later (K27) 
vereenvoudigd tot ‘Ind.’ 

Een woordenboek heeft voor veel gebruikers ook de functie van gids voor 
goed taalgebruik. Woorden waar een luchtje aan zit kunnen worden gekwali-
ficeerd als ‘gmz.’ (= gemeenzaam), ‘fam.’ (= familiair) of ronduit als ‘plat’. Tot 
aan Drewes’ K27 (1974) waren de ergste onwelvoeglijke termen trouwens niet 
in Koenen te vinden. Drewes handhaafde weliswaar aanduidingen als ‘fam.’, ‘plat’ 
en ‘ruw’, maar merkte daarbij op (Voorbericht, p. V) dat deze bij ‘de huidige 
lossere, vrijere wijze van mondeling en schriftelijk taalgebruik’ vaak subjectief 
gekleurd waren, een kwestie van ‘persoonlijke afkeur’.  

Drewes liet ook weten (‘Voorbericht’, p. VIII) dat hij bij bepaalde aan het 
Duits ontleende woorden de mededeling ‘germanisme’ had geschrapt. Hij vond 
het zinloos te protesteren tegen woorden als ‘stekker’ en ‘kogellager’, waarvoor 
het woordenboek liever ‘steker’ en ‘kogelleger’ zag gebruikt. Die woorden 
werden dus niet langer afgekeurd; dat ze uit het Duits waren ontleend werd 
gesignaleerd door een eenvoudig herkomstlabel ‘Dui.’ Anders dan de aandui-
dingen ‘angl.’ (= anglicisme) en ‘gall.’ (= gallicisme), die pas in K27 (1974) in de 
lijst van afkortingen opdoken, was het label ‘germ.’ al vanaf K4 (1903) in 

                                                             
23 Opvallend is het grote aantal spellingvarianten dat voor de Oostindische woorden wordt 
gebruikt, hetzij in het trefwoord zelf, hetzij als toegevoegde informatie. Naast ‘padi’ bij-
voorbeeld worden ook ‘padie’ en ‘paddi’ gegeven. 
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stelling gebracht. De strijd tegen germanismen kende in Koenen trouwens een 
grillig verloop. Zoals de Belgische taalkundige S. Theissen heeft opgemerkt,24 
werden bepaalde woorden en uitdrukkingen die aanvankelijk zonder commen-
taar waren opgenomen later opeens als verwerpelijk bestempeld. We geven hier 
enkele voorbeelden uit een veel groter aantal. Hopelijk verscheen in K19 (1940) 
en werd pas in K23 (1952) gebrandmerkt als ‘germ.’, met de toevoeging: ‘door 
de meeste taalkenners nog steeds verworpen’; dit commentaar verviel in K27 
(1974). Minstens was al in K1 (1897) aanwezig, maar kreeg in K18 (1937) opeens 
de opmerking mee: ‘beter: op zijn minst’; dit advies verdween in K24 (1956). 
Overname werd opgenomen in K9 (1912) en werd pas in K18 (1937) ‘als ger-
manisme beschouwd’; in K23 (1952) heette het vervolgens een ‘ingeburgerd 
germ. voor overneming’; in K25 (1960) werd dit commentaar geschrapt. Ook 
tegen Slagroom werd lang strijd gevoerd. Dit woord verscheen zonder commen-
taar in K4 (1903), maar in K12 (1919) volgde het advies: ‘beter is: geslagen 
room’, later (K18) aangepast tot ‘beter is: geklopte room’; in K23 (1952) werd 
het woord eindelijk geaccepteerd.25 

Ook andere controversiële woorden werden soms pas laat van een waarschu-
wend label voorzien. Zullie werd al in K6 (1907) opgenomen; de aanduiding 
‘gmz.’ (= gemeenzaam) volgde pas in K20 (1942). Later heette het ‘fam.’ (= fa-
miliair); K30 (1999) noemt het ‘inform’ (= informeel). 

 
7.5.5. De betekenisbeschrijving  
 
7.5.5.1. Onderscheiding der betekenissen: homoniemen 
 
Toen door Endepols’ toedoen in K12 (1919) telkens in één woordartikel werd 
verenigd wat logisch of historisch bijeenhoorde, konden niet altijd alle bete-
kenissen onder één noemer worden gebracht. De vier ingangen Balk en de acht 
ingangen Band werden weliswaar in één ingang verenigd, maar twee bleven nodig 
voor de aanvankelijk acht ingangen Ban en de elf ingangen Bank. Bij dit laatste 
woord werd een tweedeling aangebracht, omdat Bank als ‘kapitaalinstelling’ 
werd teruggevoerd op het Italiaanse ‘banco’, en daarmee van andere oorsprong 
was.26 De betekenis die bij Ban apart werd gehouden was die van ‘stadhouder in 

                                                             
24 Zie S. Theissen, Germanismen in het Nederlands, Hasselt, 1978, de beknopte publieksversie 
van zijn eerder verschenen dissertatie De Germanismen in de Nederlandse woordenschat (1975). De 
promotie vond plaats in 1973, dus vóór de verschijning van K74. De gegevens uit die editie 
zijn wel verwerkt in de beknopte versie. 
25 Dat de woorden ‘minstens’ en ‘slagroom’ in Koenen niet specifiek als ‘germ.’ werden aange-
merkt zal wel toeval zijn. De kritiek was er namelijk wel degelijk op gegrond, dat het ‘on-
Nederlandse’ afspiegelingen zouden zijn van het Duitse ‘mindestens’ en ‘Schlagsahne’. 
26 Hierbij moet opgemerkt dat, wanneer de etymologie verder wordt teruggevoerd, het Itali-
aanse ‘banco’ een ontwikkeling is van het Germaanse ‘banc’. Als hier toch een tweedeling 
wordt aangehouden, heeft dat kennelijk te maken met het markante betekenisverschil. 
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Croatië, Hong. hoogwaardigheidsbekleder’, een historische term die in de mo-
derne edities van Koenen niet meer voorkomt.  

Vanaf K12 vinden we dus de in woordenboeken gebruikelijke onderscheiding 
van homoniemen, woorden met dezelfde spelling, maar met fundamenteel andere 
afkomst en betekenis. Vanaf K13 (1921) werden ze typografisch nader onder-
scheiden, en verschenen ze met romeinse nummering als I. Bank en II. Bank.27 

 
7.5.5.2. Inhoudelijke herziening der betekenisbeschrijving 
 
Praktisch elke nieuwe editie bevat een aantal opmerkenswaardige wijzigingen in 
de betekenisbeschrijving. Concrete voorbeelden daarvan zijn te vinden in Posthu-
mus e.a. (1997: 39-62).28 Hier vatten we de ontwikkelingen in een meer algemeen 
kader. Zoals al aangeduid in paragraaf 4, bracht Endepols de betekenisbeschrijving 
op een wetenschappelijker peil. Dit onderdeel van het woordenboek werd door 
hem sterk uitgebreid en waar nodig gepreciseerd. Een grondige herziening vond 
plaats in K23 (1952), waarin de nieuwe redacteur Bezoen de in zijn ogen ‘soms 
wat ouderwetse wijdlopigheid’ in de onderscheiding der betekenissen te lijf ging 
(Voorbericht, p. V-VI). Beider aanpak wordt hier met de nodige voorbeelden 
geïllustreerd. Bij de volgende grootscheepse verandering, die gestalte kreeg in K27 
(1974), liet Drewes de bestaande definities grotendeels ongemoeid. Nieuw waren 
natuurlijk wel de betekenisbeschrijvingen bij de vele woorden en uitdrukkingen 
die nu voor het eerst werden opgenomen. Waar deze te wijdlopig of onhandig 
waren zijn ze inmiddels in K28 (1987) en K29 (1992) vaak al aangepast.  

Zoals we zagen zette Endepols betekenissen in een genummerd betekenis-
profiel bijeen die bij Koenen nog apart achter een steeds herhaald trefwoord 
werden opgevoerd. Zo’n numerieke verdeling ontwikkelde hij ook voor bepaal-
de woorden die als enkel trefwoord voorkwamen. Een goed voorbeeld daarvan 
vinden we bij het werkwoord Pakken. Daar zien we ook dat hij zijn betekenis-
differentiatie soms bijzonder ver doorvoerde. In K1 (1897) had dat woordartikel 
nog eenvoudig bestaan uit de definitie ‘inpakken’, gevolgd door de werk-
woordsvorm ‘ik heb gepakt’. Pas in K10 (1914) was de definitie uitgebreid tot 
‘eig. een pak maken, inpakken, ook: grijpen, aanhouden, gevangennemen’ en 
waren ook wat voorbeelden en zegswijzen toegevoegd.  

Hiermee ging Endepols nu aan het werk. In K14 (1923) onderscheidde hij in 
eerste instantie de volgende drie genummerde betekenissen: 1. verschillende 
voorwerpen [ordelijk] bijeenvoegen, zoodat een pak ontstaat; een ruimte orde-
lijk vullen: een pak maken, inpakken; 2. tot zich nemen, grijpen; 3. aanhouden, 
                                                             
27 Vanaf K27 (1974) werden ze aangeduid met arabische cijfers, dus als 1. Bank en 2. Bank. 
Er kunnen ook nieuwe homoniemen verschijnen; zo vinden we vanaf K18 (1937) als II. Band 
het Engelse leenwoord met de betekenis ‘muziekkorps’ (in latere edities ook: ‘dansorkest’). 
In dit geval is er natuurlijk ook een verschil in uitspraak in het geding. 
28 Zie aldaar van Siemon Reker, ‘Van polkakoekjes en estafettelopen – Koenen als spiegel 
van taal, samenleving en woordenboekenmakers’. 
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gevangennemen. Alle waren ook geïllustreerd met voorbeelden. In K15 (1926) 
voltooide hij de omwerking. Een keuze makend uit de omvangrijke gegevens 
van het WNT voerde hij niet minder dan veertien fijne onderscheidingen op, 
opnieuw alle met genummerde voorbeelden en zegswijzen. Ze volgen hier, met 
een verduidelijkend voorbeeld waar dat voor het goede begrip dienstig is: 1. [als 
in K14]; 2. dicht tot eene vaste, ineengedrongen massa samenvoegen, samen-
pakken (‘in de tram op elkaar gepakt’); 3. iets als een pak onder iets nemen (‘een 
boek onder de arm pakken’); 4. reflex. eig. zijn pak maken; inz. maken dat men 
wegkomt (‘pak u van hier’); 5. met den arm omvatten, omarmen (‘iem. om ‘t 
middel pakken’); 6. grijpen, beetpakken; ook: Z.-N. stelen; 7. vangen, gevangen-
nemen; ook: betrappen; 8. van spijs en drank: tot zich nemen (‘er eentje pakken’); 
9. begrijpen (‘dat kon hij maar niet te pakken krijgen’); 10. v.e. ziekte: krijgen (‘hij 
heeft het erg te pakken’); 11. onaangenaam aandoen, beklemmen (‘de droge 
oostenwind pakte me op de borst’); 12. Z.-N. treffen, bewogen maken (‘door dat 
tooneel was hij zoo gepakt, dat ...’; 13. boeien, indruk maken (‘het tooneelstuk 
pakte het publiek’); 14. houden, grijpen (‘de sneeuw pakt niet’).  

Men kan het met Bezoen eens zijn dat dit ook wel eenvoudiger kon. In K23 
(1952) schrapte hij de betekenissen 11 en 12, en voegde hij de nummers 8, 9 en 
10 samen tot het verzamelbegrip ‘tot zich nemen, opnemen, vatten’. Zo bleven er 
nog tien genummerde onderscheidingen over. Bezoen ontdeed ook de formu-
leringen van enige ballast. De eerste betekenis werd nu eenvoudig: ‘[ordelijk] 
bijeenvoegen, zodat een pak ontstaat’, de tweede ‘dicht samenvoegen, samen-
pakken’.  

Het aantal genummerde betekenissen werd later overigens nog verder in-
gedikt. Drewes had er in K27 (1974) nog negen (‘iets onder de arm pakken’ 
verdween), K29 (1992) telde er acht (‘pak je weg’ werd vermoedelijk niet meer 
gangbaar geacht) en in K30 (1999) zijn er nog zeven overgebleven (aparte ver-
melding van een betekenis ‘omarmen’ had onvoldoende bestaansreden). Dat bij 
dit alles nieuwe ontwikkelingen niet veronachtzaamd worden zien we aan het ge-
bruiksvoorbeeld ‘dubbel gepakt worden’ in K29. 

Niet alleen het totale betekenisprofiel, ook de definities op zich vonden 
onder Endepols hun meest uitgebreide vorm. De aanvankelijk vaak onbeholpen 
formuleringen van Koenens hand waren in de loop der tijden wel verbeterd, 
maar vertoonden nog veel zwakke plekken. Bij zijn aantreden als redacteur be-
gon Endepols ze zorgvuldig na te gaan en waar nodig te preciseren. Enkele 
voorbeelden mogen illustreren welke veranderingen werden aangebracht.  

Een eerste geval van precisering vinden we bij de hoofdbetekenis van Bank. 
Het onbevredigende ‘zitbank’, dat als definitie werd gegeven in K11 (1916), be-
hoort nog tot het genre van de globaal identificerende omschrijvingen bekend 
van de oudste drukken. Daarvoor kwam nu in K13 (1921) de analytisch-
beschrijvende definitie: ‘lange, meestal smalle zetel voor meer dan één persoon, 
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met of zonder rugleuning, van hout, steen, ijzer’.29 Een zo gedetailleerde beschrij-
ving heeft het bezwaar dat steeds moet worden nagegaan of die nog een steeds 
veranderende werkelijkheid dekt. Banken verschenen bijvoorbeeld ook in de 
huiskamer en dit was aanleiding om in K21 (1947) ‘soms ook gestoffeerd‘ toe te 
voegen. In K23 (1952) liet de nieuwe redacteur Bezoen met de omschrijving 
‘lange, meestal smalle zetel voor meer dan één persoon’ bepaalde details in het 
midden, en zo staat het ook nog in de nieuwste druk. De gestoffeerde versie werd 
overigens door Bezoen niet veronachtzaamd; deze werd nu bij de voorbeelden 
genoemd en omschreven als: ‘een bank met bijbehorende fauteuils, sofa, bank met 
dikke, verende bekleding’. Daar kunnen we bij opmerken dat er ook toen al 
huiskamerbanken zullen hebben bestaan zonder dergelijke bekleding. Ook bij 
de huidige Koenen-definitie kunnen we nog twisten over de geldigheid van de 
adjectieven ‘lang’ en ‘smal’. Eigenlijk heeft de bank zo veel verschijningsvormen 
dat een uitputtende beschrijving al gauw zijn doel voorbijschiet. Een simpele 
analytische definitie als ‘zitmeubel voor twee of meer personen’30 verdient in 
dergelijke gevallen de voorkeur. Daarin wordt geabstraheerd van de variatie in 
uitvoering: alles wat aan deze definitie voldoet kan een ‘bank’ genoemd worden.  

Dergelijke ‘kale’ definities werden zeker in het verleden in Koenen nooit be-
wust nagestreefd. Dat was een woordenboek dat voor de gebruiker de kennis 
van de wereld wilde vergroten, en daarvoor werd in de betekenisomschrijvingen 
allerlei extra informatie gegeven.  

Bij zijn bestrijding van ‘wijdlopigheid’ streepte Bezoen veel van dit soort in-
formatie weg. Dat gebeurde ook bij palet, sinds K15 (1926) omschreven als ‘dun, 
ovaalvormig plankje, porceleinen plaatje met een gat er in voor de duim, waarop 
kleine hoeveelheden verf worden uitgestreken; verfbordje v.d. kunstschilder; 
zinnebeeld van de schilderkunst’. Bezoen nam genoegen met ‘ovaalvormig verf-
bord van de kunstschilder; zinnebeeld van de schilderkunst’.  

Opmerkelijke veranderingen treffen we ook aan bij een van de betekenissen 
van Band. Wat in K11 (1916) ietwat eigenaardig omschreven werd als ‘buiten-
bekleding van een fietsrad of tuf-tufrad van caoutchouc of rubber’ werd aan-
vankelijk in K12 (1921) veralgemeend tot ‘buiten-bekleeding van een rad’. Op 
deze manier was de ‘tuf-tuf’, door Koenen beschreven als ‘volksnaam in Frank-
rijk en elders van de auto’, tenminste verdwenen. Maar de nieuwe definitie bleek 
bij nader inzien toch te summier. In K13 (1921) zorgde Endepols tenminste 
voor de volgende precisering: ‘ijzeren strook om een wiel; ook: gummiring om 
de raderen van een rijwiel, auto enz.’ Dat in die band ook lucht kon zitten 
werden gebruikers van het woordenboek pas gewaar in K24 (1956). Hier gaat 
                                                             
29 Vreemd is dat voorafgaand aan het onbevredigende ‘zitbank’, dat voor het eerst opduikt 
in K9 (1912), al een poging tot analytische definitie was gewaagd met ‘zitplaats op vier of 
meer pooten’ (K4, 1903). Een uitermate onbeholpen omschrijving, want ook een stoel zou 
daaronder vallen. 
30 Deze is afkomstig uit het Van Dale Groot Woordenboek van Hedendaags Nederlands (tweede 
druk, 1991). 
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het, behalve om de stijl van definiëren, ook om het tijdig registreren van ont-
wikkelingen in de buitenwereld. 

Een ander soort precisering betrof het toevoegen van de Latijnse benaming 
aan flora- en faunatermen. Het voornemen daartoe had Endepols al te kennen 
gegeven in het voorwoord van K14 (1923); het kreeg zijn beslag in K15 (1926). 
De Bever, het ‘in het water levend zwempootig knaagdier met bonthuid’, heet nu 
ook ‘castor fiber’; de Paardenbloem, een ‘samengesteldbloemige plant in het wild 
op weilanden groeiend’, kan nader worden geïdentificeerd als ‘taraxacum offi-
cinale’. Hoe moeizaam in deze gevallen de ontwikkeling in de beschrijving kon 
verlopen zien we bij het trefwoord Paapje. Dit doorloopt de volgende stadia: 
‘vogeltje’ (K1, 1897); ‘boomsijsje’ (K2, 1901); ‘een rood vinkje, boomsijsje, 
barmsijsje’ (K11, 1916); ‘dierk. een rood vinkje; Lat. patincola rubreta’ (K15, 
1926); ‘inheemsch zangvogeltje, zomergast; Lat. sacicola r. rubreta’ (K16, 1929; 
helaas met drukfouten in het Latijn).31 Men kan hierbij opmerken dat volgens 
de hedendaagse vogelgidsen een ‘paapje’ en een ‘barmsijsje’ verschillende vogels 
zijn, en dat ‘boomsijsje’ niet voorkomt als officiële vogelnaam.  

In de laatste edities van Koenen zijn geen Latijnse benamingen meer te vinden. 
Ze werden opgeofferd in de vereenvoudiging die plaats vond in K28 (1987). 

 
7.5.6. Gebruiksvoorbeelden, uitdrukkingen, spreekwoorden en zegswijzen 
 
Een woordenboek, en zeker een schoolwoordenboek zoals Koenen dat in de 
beginjaren was, moet waar nodig duidelijk maken hoe de opgenomen woorden 
worden gebruikt, en wat de betekenis is van allerlei uitdrukkingen die uitleg 
behoeven. Ook op dat gebied is er in de loop der jaren veel veranderd. Ook 
hier kunnen we slechts de grote lijnen aangeven. 

Vooral Endepols gaf bij zijn streven naar een volwaardig woordenboek 
steeds meer gebruiksvoorbeelden. Sommige daarvan werden door zijn opvolgers 
echter later weer geschrapt om ruimte te vinden voor essentiëlere informatie. In 
K14 (1923) verschenen bijvoorbeeld bij Brug de zinsneden ‘de pijlers eener -’ en 
‘van schepen: door de – gaan; in, onder de – zijn’. Dit voegde eigenlijk niets 
belangrijks toe, en het wekt geen verbazing dat het eerste voorbeeld werd 
verwijderd in K23 (1952) en de rest in K25 (1960).  

Met deze grotere zakelijkheid verliest een woordenboek toch ook iets. Een 
voorbeeld dat niet strikt nodig is kan niettemin nuttig zijn. Dat is het geval 
wanneer het bij de gebruiker een treffend beeld oproept, en zo het begrip 
verlevendigt. Dat geldt onder andere bij Palfrenier (‘koetsiershelper [in livrei]’) 
                                                             
31 De correcte Latijnse benaming is ‘saxicola rubetra’. De drukfout in het eerste woord werd 
meteen in de volgende druk rechtgezet; het overbodige ‘r.’ verdween pas in K26 (1960); het 
foutieve ‘rubreta’ bleef staan tot het bittere einde. Het Latijn werd kennelijk slecht gecorri-
geerd, want ook de eerste Latijnse benaming was fout gezet; deze had moeten luiden ‘praticola 
rubetra’. (Bepaalde detailkennis over deze Latijnse benamingen dank ik aan Jan van Don-
selaar.) Het vogeltje werd de nek omgedraaid in de uitgedunde K28 (1987). 
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voor ‘een zwarte -’ en bij Panache (‘vederbos; pluimbos’) voor ‘een – van 
struisveren’. Endepols voegde ze toe in K15 (1926). Maar ook deze werden 
door Bezoen in K23 als niet-essentieel geschrapt. 

Kritische bezinning op het nut van allerlei voorbeelden leidde ook tot het 
verdwijnen van allerlei aanhalingen en bewijsplaatsen uit Nederlandse proza- en 
dichtwerken van o.a Bilderdijk, De Génestet, Tollens en Vondel. Deze waren met 
hun signatuur vanaf het allereerste begin aanwezig, en werden in volgende 
drukken nog vaak uitgebreid.32 Een zekere ontmanteling begon toen Endepols in 
K14 (1923) alle auteursnamen verwijderde. Hij deed dit, zo verklaarde hij in zijn 
‘Woord Vooraf’ (p. VI), omdat de precieze vindplaatsen ontbraken en de auteurs 
ook ‘gedeeltelijk verouderd’ waren. Ook de veelvuldig gebruikte aanduiding 
‘C.O.’ (= Camera Obscura) werd geschrapt.33 Daarmee verviel toch ook gedeel-
telijk het bestaansrecht van de citaten, want dit had vaak meer te maken met hun 
literaire afkomst dan met hun toepasselijkheid als betekenisillustratie. 

Hoe dit zij, we konden nu niet meer zien dat bij Paai (‘oud man’) de regel 
‘oud zijt gij, paai Witbol’ van Bilderdijk afkomstig was, en dat bij Rijnsch Vondel 
de auteur was van ‘de blonde Rijn beplant met Rijnschen wijn’. Hoewel ze dus 
niet langer beschermd cultuurgoed waren en ze ook vaak weinig of niets verdui-
delijkten, bleven deze en vele andere zinsneden nog lang in Koenen staan. Het 
was pas Bezoen die ze in K23 (1952) praktisch allemaal verwijderde. Er waren 
uitzonderingen. Zo is bij Paaien het voorbeeld ‘een kind – met zoetigheid’ (oor-
spronkelijk met signatuur ‘C.O.’), tot op de huidige dag nog aanwezig, en omdat 
het de betekenis goed illustreert is daar alles voor te zeggen. Dat ook ‘de blonde 
Rijn’ nog bleef tot en met K27 ligt echter minder voor de hand.  

Spreekwoorden en zegswijzen hebben vanaf het begin deel uitgemaakt van 
Koenen. Zelfs toen in K1 het woordbestand op zich nog vele ernstige lacunes ver-
toonde, stonden er bij Paard al veertien spreekwoorden en zegswijzen, waaronder 
‘men moet een gegeven paard niet in de bek zien’, ‘man en paard noemen’ en ‘het 
paard dat de haver verdient krijgt ze meestal niet’. Met wat wisselingen in de 
voorbeelden bleef dit aantal tot en met K24 (1956) praktisch hetzelfde. Waarom 
in K6 (1907) verschillende uitdrukkingen tijdelijk verdwenen is niet duidelijk. Ten 
offer vielen onder andere de voorbeelden met ‘als een paard’ (dw.z. ‘zwe-
ten/werken als een paard’) en ‘het paard dat de haver verdient’. Nieuw kwamen 
echter ‘het beste paard struikelt wel eens’ en ‘de beste paarden vindt men op stal’. 
De laatste uitdrukking verdween al weer in K12 (1919), maar in ruil daarvoor 
kwam ‘als een paard’ weer terug, nu met de voorbeelden ‘honger/sterk als een 
                                                             
32 Sommige bleven, andere kwamen en gingen. In totaal zijn er in de verschillende lijsten 
vijfendertig verschillende namen gebruikt. 
33 Het doet daarom vreemd aan dat Drewes in K27 (1974, p. VIII) eenzelfde verklaring 
aflegt: ook hij heeft de ‘veelvuldig [...] voorkomende verwijzigingen’ naar dat boek verwij-
derd. Het geval wil dat Bezoen er in K23 (1952) verschillende had gereïntroduceerd om de 
afkomst te verklaren van bepaalde voorbeelden van verouderd taalgebruik. (Zie brief afge-
drukt in Posthumus e.a. (1997), p. 25.) 
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paard’. In K25 (1960) veegde Naarding ten slotte allerlei uitdrukkingen bijeen die 
eerder vergeten waren of in de loop der jaren ingewisseld voor andere. Hij 
verdubbelde zo het totaal tot zesentwintig. Nieuw waren bijvoorbeeld ‘dat paard 
ruikt de stal’ (met letterlijke en figuurlijke betekenis), ‘een blind paard kan er geen 
schade doen’ en ‘het beste paard van de stal’. Eindelijk terug waren de ‘paarden 
die de haver verdienen’ (nu in het meervoud), die in K6 (1907) waren verdwe-
nen.34 Ten slotte voegde Drewes in K27 nog toe: ‘tijdens de rit van paarden 
wisselen’ en ‘op het verkeerde paard wedden’. In het vereenvoudigde K29 (1992) 
waren nog twaalf uitdrukkingen overgebleven. 

Dat Naarding zich erg actief betoonde op het gebied van uitdrukkingen en 
zegswijzen blijkt ook bij Hart. Terwijl Bezoen in K23 (1952) nog slechts drieën-
twintig boekstaafde, zorgde Naarding in K25 (1960) ook bij dat trefwoord voor 
een verdubbeling tot zesenveertig. K1 was begonnen met achttien. 

 
7.5.7. Aanduiding van de uitspraak  
 
Een woordenboek van het Nederlands heeft op dit gebied slechts een beperkte 
taak. Traditioneel wordt bij meerlettergrepige woorden de klemtoon aangege-
ven. Daarnaast worden waar nodig aanwijzingen gegeven voor de uitspraak van 
vreemde woorden. 

De klemtoonaanduiding geschiedt in Koenen door een markering in het tref-
woord zelf. Dat gebeurde voor het eerst in K4 (1903); daarvoor ontbrak ze. 
Aanvankelijk stond het klemtoonteken achter de beklemtoonde lettergreep, 
vanaf K28 (1987), in overeenstemming met het internationale gebruik, ervoor. 
Deze wijziging was overgenomen uit de Grote Koenen (1986). In K30 (1999) 
wordt de klemtoon nu aangegeven door onderstreping van de klinker in de be-
klemtoonde lettergreep. 

De werkwoorden op ‘-(e)eren’ werden door Koenen aanvankelijk als een 
aparte categorie behandeld. ‘Kortheidshalve’ – ze waren immers allemaal zwak 
– werd niets van de vervoeging vermeld, en ook werd het niet nodig gevonden 
de klemtoon aan te geven. Deze verscheen pas in K25 (1960).  

Uitspraakaanwijzingen voor de vreemde woorden staan vaak aan het eind 
van het woordartikel. Voor de aan het Engels ontleende woorden werd vanaf 
K11 (1916) verwezen naar een aparte lijst in het aanhangsel. Daarin staat de 
correcte Engelse uitspraak genoteerd in de voor het Engels gebruikelijke 
fonetische tekens. In de inleiding tot de lijst worden instructies gegeven voor 
het aanleren van de Engelse klankvorming. Dit lijkt te suggereren dat Engelse 
leenwoorden in het Nederlands met een zo authentiek mogelijk Engels accent 
moeten worden uitgesproken. Dat zoiets tot wonderlijke effecten leidt wordt 

                                                             
34 Dit spreekwoord was in K11 (1916) opnieuw opgenomen, maar nu onder Haver. Een 
verwijzing daarnaar in het artikel Paard verscheen pas in K15 (1926). 



 
 KOENENS VERKLAREND HANDWOORDENBOEK 263     

 

slechts zeer ten dele beseft. Slechts sporadisch vindt men de aanduiding: ‘ook 
Nederlandse uitspraak’.  

Wat de gebruiker voor de uitspraak van vreemde woorden precies nodig 
heeft is op verschillende momenten verschillend beoordeeld. Koenen zelf ging 
bijzonder ver door aanwijzingen te geven op punten waar iemand nauwelijks in 
de fout zou kunnen gaan. In K9 (1912) vinden we bijvoorbeeld de volgende 
aanduidingen: Pacificeeren (c=s), Pactum (c=k), Paedagoog (g=g; ae=ee stond al bij 
Paedagogie), Palamedes (e=ee), Palita (O.I. lampje; i=ie). De juiste uitspraak van de 
laatste twee woorden volgt vanzelf uit de aangegeven klemtoon, een verkeerde 
uitspraak van de letters c en g is in de genoemde woorden nauwelijks voorstel-
baar. Uitgezonderd de aanwijzing ae=ee waren ze in K12 (1920), waaraan En-
depols al officieus meewerkte, allemaal weer verdwenen. 

 
7.5.8. Encyclopedische informatie  
 
Een woordenboek kan ernaar streven encyclopedische extra’s zo veel mogelijk 
buiten de deur te houden. In zo’n woordenboek vindt men weinig of geen 
namen van personen, organisaties en instellingen, en historische en geografi-
sche begrippen. De woordartikelen beperken zich tot het geven van definities 
en gebruiksvoorbeelden. De stijl van definiëren is zo zakelijk mogelijk.  

Met zijn Handwoordenboek hanteerde Koenen echter een andere doelstelling. 
Het moest ook dienen als venster op de wereld voor de schoolgaande jeugd en 
allen die hun kennis wilden vergroten. Daarom werd vooral onder Koenens 
eigen regime encyclopedische informatie in ruime mate verstrekt. Onder de 
trefwoorden kwam men veel namen en geografische en historische begrippen 
tegen.35 Ook bij allerlei andere woorden stond vaak extra informatie die men in 
de eerste plaats in een encyclopedie zou verwachten. Daarnaast waren, zoals in 
de omschrijving van de verschijningsvormen van de zitbank, de definities soms 
buitengewoon gedetailleerd. Ten slotte werd ook nog wel eens encyclopedische 
informatie gegeven in de voorbeeldzinnen. 

 Na Koenens dood werden de prioriteiten verlegd. Endepols wilde in de 
eerste plaats de lacunes in het woordbestand en de betekenisbeschrijving 
opvullen. Om daarvoor ruimte te winnen werd op het encyclopedische element 
beknibbeld. Het volgen van de ontwikkelingen in het taalgebruik vereiste ook 
onder Endepols’ opvolgers het voortdurend opnemen van nieuwe woorden en 
begrippen. Dit zette de encyclopedische component nog verder onder druk. 
Veel van deze informatie sneuvelde in Bezoens kritische inhoudelijke herzie-
ning die gestalte kreeg in K23 (1952). 

                                                             
35 Vergelijk hier Koenens eigen woorden in K13 (1921), de druk waarvan hij vlak voor zijn 
dood nog het voorwoord signeerde: ‘daar de titelwoorden werden gekozen op allerlei gebied 
van kennen en kunnen, kreeg het werkje eenigszins het karakter van een encyclopedie.’ 
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Enkele voorbeelden van reductie in de betekenisomschrijvingen werden bo-
ven al gegeven in 5.5. We zagen hoe in de definitie van Bank en van Palet een 
aantal details werd verwijderd.  

Een typisch voorbeeld van encyclopedische informatie die werd verstrekt 
buiten de definitie om vinden we onder Paalworm. In K13 (1921) werd dit dier-
tje gedefinieerd als ‘boorworm of boorschelpdier in den Ind. archipel’. Daarna 
volgde: ‘de -en maken gangen in de lengterichting v. het hout, dat onder water 
is, ze ondermijnen zóó onze zeeweringen; men meent dat de -wormen door 
schepen naar Europa zijn overgebracht; zie verder Steenglooiing’. Daar stond 
dan nog: ‘de eerste -en werden in 1732 tegen den paalworm gelegd.’ Om ruimte 
te winnen werd deze informatie door Endepols in K15 (1926) gereduceerd en 
gedeeltelijk in de definitie ondergebracht. Deze luidde nu: ‘boorworm of boor-
schelpdier, zeer schadelijk voor de zeeweringen, uit O.- of W.-Indië afkomstig; 
Lat. teredo navalis’. Daarna volgde als slotzin het oude: ‘men meent, dat de -en 
door schepen naar Europa zijn overgebracht’. Naar ‘Steenglooiing’, waar de boven 
geciteerde informatieve zin nog te vinden was, werd niet langer verwezen. In 
K16 (1929) verdween de opmerking over de Indische afkomst, en even later 
werd de vorm van de mededeling nog iets gecomprimeerd. De slotzin over de 
overbrenging van het dier naar Europa bleef staan, totdat deze in K23 (1952) 
door Bezoen werd geschrapt. 

De aparte status van de bij Paalworm en Steenglooiing verstrekte encyclopedische 
informatie is af te lezen aan de typografie. Anders dan de cursief gezette defi-
nities en voorbeeldzinnen, staat deze namelijk afgedrukt in romeinse letter. Op-
merkelijk is dat dit soort informatie ook wel eens als cursieve voorbeeldzin 
wordt gepresenteerd. Zo vindt men bij Haas als eerste voorbeeld: ‘een manne-
tjeshaas heet rammelaar, het wijfje heet moer of voedster.’ Dit leerzame zinnetje 
dateert van K2 (1901) en is sindsdien steeds gehandhaafd. Ook latere redac-
teuren gingen wel eens zo te werk; in K24 (1956) verscheen namelijk bij Pos 
opeens de voorbeeldzin ‘de – heeft twee rugvinnen’. Ook K29 (1992) vertoont 
gelijksoortige gevallen. Daar werd bij Hittegolf de volgende, cursief gezette, zin 
toegevoegd: ‘het KNMI spreekt ve – bij ten minste drie achtereenvolgende da-
gen met 30ºC of meer, vallend in een periode van minimaal vijf dagen met 25ºC 
of meer’. Er is in Koenen dus geen duidelijke afbakening tussen enerzijds het 
gebruiksvoorbeeld, anderzijds de speciale encyclopedische informatie. Al te 
encyclopedische voorbeeldzinnen vallen uit de toon bij de andere gebruiksvoor-
beelden. Ze lijken soms speciaal voor hun doel bedacht of althans opgezocht. 

Uit zijn behandeling van het woordartikel Paalworm blijkt dat Endepols 
encyclopedische informatie wel hier en daar wat inperkte, maar dat hij er niet 
op uit was deze radicaal op te ruimen. Dat hij bereid was heel wat te laten staan 
zien we ook bij Paleis. In de oudere drukken eindigde dat artikel met het 
voorbeeld: ‘het – op den Dam’, waarvan gezegd werd: ‘eig. raadhuis, in 1655 
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voltooid door Jacob van Campen (8e wereldwonder, zie ald.).’36 Tegen het eind 
van zijn bewind verwijderde Endepols in K18 (1937) weliswaar het jaartal, maar 
hij liet toch de rest intact. Het was pas weer Bezoen die al deze informatie, het 
voorbeeld zelf incluis, opruimde. 

Bij namen van dieren of diersoorten werden soms hele clusters encyclo-
pedische informatie gegeven. Hoe die in stappen werden gereduceerd, kunnen 
we zien bij de trefwoorden Buffel en Buideldier(en). 

Het artikel Buffel bereikte zijn meest uitgebreide vorm, d.w.z met etymologie 
en Latijnse benaming toegevoegd, in K15 (1926): 

 
Buffel, van Fr. buffle, Gr.-Lat. bubalus, 1 (dierk. een soort van rund in verschillende 
soorten voorkomende), m. -s: de gewone of Aziatische –, Lat. bos bubalus: de reuzen- in O.I.; 
de Kaapsche –, Lat. bos cafer; fig. een – van een vent, een lomp, brutaal man, lompe 
vlegel; 2. (buffelleer), o. (Een verwijzing naar ‘karbouw’, die al in K4 was toegevoegd, 
was in K14 geschrapt). 

 

Dit artikel werd geleidelijk uitgekleed. In K16 verdween de reuzen- in O.I., in 
K17 de Kaapsche –, waarna de gewone of Aziatische – (Lat. bos bubalus), in K23 
gereduceerd tot Aziatische –, nog alleen overbleef. Dat laatste voorbeelddier 
verdween, tezamen met de ‘lompe vlegel’, ten slotte in K28, waarin ook de 
Latijnse benamingen niet meer voorkomen.  

Ook de Buideldieren moesten terrein prijsgeven. In K14 (1923) waren ze nog 
in optima forma aanwezig. De hele passage luidt daar als volgt:  

 
Buideldier (dierk. zoogdier, vooral in Australië, met een huidplooi of buidel tot berging der 
jongen), o. -dieren; er zijn ongeveer 140 soorten: het vliegende –, de buidelwolf, de buidelrat, 
enz.; z. K a n g o e r o e; -rat (dierk. opossum): een klein buideldier in Z. en Midden-
Amerika), v. -ratten; -wolf (dierk. een soort van buideldier ter grootte v.e. slagershond, op Van 
Diemensland), m. -wolven.  

 

In K15 verschijnt het trefwoord in de meervoudsvorm Buideldieren, nu ook met 
de Latijnse benaming ‘marsupialia’. De aan het meervoud aangepaste definitie 
luidt nu: ‘orde [vanaf K16 ‘onderklasse’] van zoogdieren’. De verdere definitie 
blijft tot op de huidige dag (K29) hetzelfde, en ook wordt nog steeds naar de 
kangoeroe verwezen. Veel van de extra informatie sneuvelt echter vroeger of 
later. In K19 (1940) verdwijnen de 140 soorten (de Winkler Prins noemt overi-
gens een getal van ca 300!). Van het voorbeeldrijtje ‘het vliegende buideldier, de 
buidelwolf en de buidelrat, enz.’, waarvan de laatste twee ook nog als aparte in-
gang voorkomen, vertrekt de eerste in K17, de laatste in K19. De buidelwolf 
blijft voorlopig, maar verliest al in K16 zijn status als trefwoord en daarmee, als 
we zijn Latijnse naam niet meetellen, ook zijn definitie. Het dier promoveert 
echter in K25 (1960) weer van voorbeeld tot apart trefwoord, nu met de defini-

                                                             
36 Aldus in K10 (1914); in K8 (1909) en K9 had ook nog gestaan: ‘van 1655-1808, A’damsch 
raadhuis, daarna koninklijk –.’ 
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tie ‘wolfachtig buideldier, Lat. Thylacinus cynocephalus’. Als na de Grote Koenen 
weer een kleinere 28e druk wordt vervaardigd, valt het dier daaraan ten offer. 
De ‘buidelrat’ is het enige specimen, dat alle veranderingen heeft overleefd. Hij 
staat nu in K30 (1999) omschreven als ‘bep. buideldier, opossum’. 

Kennis van de wereld wordt ook bevorderd door allerlei opsommingen. Wie 
wilde weten wat voor soort bruggen er zijn, vond al in K2 (1901) bij Brug het 
volgende leerzame rijtje: ‘een vaste –, een draai-, een ophaal-, een voet-, een wip-, een 
schip-, een gier-, een spoor-’. Daaraan werden in K11 (1916) nog verwijzingen toege-
voegd naar ‘Ponton’, ‘Passerelle’ en ‘Viaduct’, woorden die op hun eigen plaats 
in het woordenboek konden worden opgezocht. (Een ‘passerelle’ bleek dan een 
‘smalle voetbrug’ te zijn.) Hoewel Koenen zelf aan deze dwarsverwijzingen 
grote pedagogische waarde toekende,37 werden ze door Endepols in K14 (1923) 
al weer geschrapt; in die druk werd ook het rijtje samenstellingen ingekort tot 
een vaste –, een draai-, een ophaal-, enz. De encyclopedische inhoud van het woord-
artikel werd op deze wijze sterk gereduceerd. In K27 (1974), waarin Drewes het 
Nederlandse woordbestand weer veel vollediger ging registreren, komt uiteinde-
lijk toch weer een lange rij terug van niet minder dan negentien samenstellingen, 
lopend van bailey- tot zweef-, waarvan de betekenis elders in het woordenboek 
moest worden opgezocht. 

Een kolossale lijst van samenstellingen en verwijzingen verscheen ook bij Paard. 
In K10 (1914) worden daar als informatie voor de leergierige lezer niet minder 
dan 33 benamingen opgesomd: ‘Hengst, Merrie, Veulen, en verder: Bonk, Draver, 
Guil, Hakkenei, Hit, Karre-, Klepper, Knol, Koets-, Koppel-, Parade-, Ploeg-, 
Post-, Ren-, Rij-, Ros, School-, Sleepers-, Strijdhengst, Tel, telle of telganger; 
Trek-, Werk-, Wissel-, alsmede: Bles, Bruin, Moorkop, Schimmel, Vos, Zweetvos, 
enz.’ Ook deze menigte was geen lang leven beschoren. Nadat eerst in K14 (1923) 
de opsomming was beperkt tot negen namen, verdween die geheel in K15 (1926). 
Zesentwintig, deels andere, benamingen, maar nu alleen samenstellingen met 
‘-paard’ als tweede lid, zijn ten slotte weer teruggekeerd als ‘opnoemers’ in K27; 
daarvan zijn in de laatste druk nog veertien gehandhaafd. 

In de laatste jaren van Koenens redacteurschap en de beginjaren van Ende-
pols was dit soort verwijzingen schering en inslag: in K13 (1921) staan bij Groen 
negen kleurschakeringen van ‘blauwgroen’ tot ‘zeegroen’, bij Taal tien varianten 
lopend van ‘brabbeltaal’ tot ‘studententaal’, bij Schip niet minder dan 61 verschil-
lende benamingen van vaartuigen, enz., enz. Zoals we zagen, begon Endepols 
ze al snel in te krimpen en had hij ze in K15 (1926) al praktisch helemaal ver-
wijderd. Ook het leggen van andere wetenswaardige dwarsverbanden werd niet 
langer belangrijk geacht. Zo verdwenen in K15 eveneens verwijzingen zoals die 

                                                             
37 Eveneens in het voorbericht van K13 (1920) merkt Koenen op: ‘Het is onze vaste over-
tuiging, dat het telkens verwijzen naar zinverwante woorden en uitdrukkingen het boek een 
paedagogische waarde geeft van niet geringe beteekenis, het maakt het uitgebreide veld der 
Nederlandsche taal eenigszins overzichtelijk.’ 
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naar ‘Bacil, Microbe, Bacteriën’ bij Ziektestof, die naar ‘Waddeneilanden’ bij Zee-
gat, die naar ‘Myopie, Daltonisme, Presbyopie’ bij het zelfstandig naamwoord 
Zien, en vele, vele andere. Het is duidelijk dat Endepols dit soort encyclopedische 
extraatjes zonder veel bezwaar offerde voor een hoogwaardige en steeds meer 
gedetailleerde beschrijving van een zich steeds uitbreidende woordenschat. 

Ten slotte kijken we nog naar de encyclopedische persoons- en zaaknamen 
die in Koenen als aparte trefwoorden voorkwamen. In de loop der tijden vonden 
in dit namenbestand veel veranderingen plaats en uiteindelijk is het sterk ge-
reduceerd. We kunnen dit illustreren aan de hand van ons steekproeftraject 
lopend van Brok tot Bukken.  

K1 (1897) was begonnen met Brumaire en Bucephaal (‘lievelingspaard van Alex-
ander den Grooten’). In K6 (1907) zette een snelle groei in die al in K8 (1909) 
zijn hoogtepunt bereikte. Alles bij elkaar zijn in dit stukje twaalf namen aan-
wezig geweest, waarvan sommige slechts kort. Brussel stond slechts eenmalig in 
K8; nauwelijks langer te gast in Koenen (K6 t/m K8) waren de Franse schrijver 
Bruyère (1644-1696) en zijn landgenoot, de schrijver en natuurvorser Buffon 
(1707-1788). Iets langer (K6 t/m K11) bleven Bruno (‘stichter van de orde der 
Karthuizers, 1040-1101’) en Brutus.38 Veel langere blijvers waren Bronbeek (het 
tehuis voor oud-KNIL-militairen; vanaf K9), Brugman (vanwege ‘praten als --’; 
vanaf K6), Brunhilde (vanaf K6) en Bucentaurus (vanaf K4). Dit laatste werd 
beschreven als ‘prachtgalei voor den Doge van Venetië, waarin deze op Hemel-
vaartsdag naar de Adriatische Zee stevende om met haar te huwen, door een 
ring in zee te werpen’. Ook het Haagse Buitenhof (vanaf K8) en de twee woor-
den uit K1 behoren tot deze groep. Slechts enkele daarvan overleefden in 1952 
Bezoens grote schoonmaak: in K23 zijn nog slechts Brugman, Bucephaal en 
Buitenhof overgebleven. Latere bewerkers vonden kennelijk dat er te rigoureus 
geschrapt was, en zo kwamen Brunhilde (K25) en Bronbeek (K27) weer terug. Dat 
Brutus in K12 verdween betekende overigens niet dat alle figuren uit de klassieke 
oudheid werden geschrapt: Caesar bijvoorbeeld bleef en ook de Griekse en Ro-
meinse goden zoals Zeus/Jupiter, Aphrodite/Venus, en Hermes/Mercurius behielden 
hun plaatsje tot en met K27. Ze vielen echter ten offer aan de vereenvoudiging 
die in 1987 leidde tot K28. Daarin komt geen van de hier genoemde woorden 
nog voor.  

Het bestand vertoonde soms onverwachte variaties. Shakespeare maakte als 
‘Engelands grootste tooneeldichter en treurspelschrijver, 1564-1616’ zijn op-
wachting in K6 (1907) en is in K27 (1974) nog aanwezig als ‘Eng. dramaturg, 
geboren te Stratford-on-Avon (1564-1616)’. In K9 en K10 is hij echter opge-
borgen in de ingang Shakespeariaansch: ‘in den trant van den Engelschen grooten 
tooneeldichter en treurspelschrijver William Shakespeare (1564-1616)’. In K11 
en K12 ontbreekt iedere vermelding, waarna hij in K13 weer opduikt als Shakes-
peare, ‘William, de grootste Eng. dramatische dichter, geb. te Stratford-on-Avon, 

                                                             
38 Dat Brutus eenmalig ontbrak in K9 kan een vergissing zijn geweest. 
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1564-1616’, in K14 (1923) met toevoeging van een verwijzing naar S h y l o c k. 
In K18 is hij, niet langer ‘de grootste’ – vond Endepols misschien dat zo’n waar-
deoordeel eigenlijk niet in een woordenboek thuishoorde? – maar eenvoudig 
‘Eng. dramatische dichter’. In K23 (1952), waar ruimte moest worden gewonnen, 
wordt hij dan nog korter ‘Eng. dramaturg’; daar verdwijnt ook de verwijzing 
naar Shylock, die als apart trefwoord overigens nog wel aanwezig is. Opmer-
kelijk is dat Shakespeare, vanaf zijn wederopstanding in K13, tot en met K22 
werd vergezeld van Milton, ‘John’ aanvankelijk ‘een der grootste Eng. dichters, 
geb. te Londen (1608-1674)’, later beschreven als ‘dichter v.h. Verloren Paradijs’. 
Hij moest het veld ruimen in de opschoning die plaats vond in K23.  

Bij alle reducties is het verrassend dat een lange encyclopedische toelichting 
bij Twistappel tot en met K27 (1974) onaangetast bleef. Na de definitie ‘punt van 
geschil’ volgde: ‘eig. de gouden appel, dien Eris, de godin van den twist, onder 
de godinnen van den Olympus wierp op de bruiloft van Peleus en Thetis, en 
waarop stond: Voor de schoonste; de drie twistende godinnen waren: Hera, 
Pallas Athene en Aphrodite.’39 
 
 
7.6. Slotwoord 
 
Koenens woordenboek heeft een bijzondere geschiedenis achter zich. Mis-
schien heeft geen ander woordenboek zo veel en zo veelsoortige veranderingen 
ondergaan. Wanneer het enigszins leek in te slapen gaf een nieuw aangetrokken 
redacteur het toch vaak weer een nieuw elan en soms ook een andere koers. 
Dat Koenen een gevestigd begrip is geworden is vooral te danken aan de uitgever, 
die het boek steeds met de nodige zorg heeft omringd. Geen boek kan blijvend 
teren op oude roem. Op langere termijn kan die alleen worden gehandhaafd als 
de inhoud voortdurend kritisch wordt herzien. Laten we dus hopen dat de uit-
gever bereid blijft daarin voldoende middelen en deskundigheid te investeren.  
 
 

                                                             
39 De definitie stamt uit K6 (1907), zij het dat de namen van de godinnen pas in K10 (1914) 
werden toegevoegd. 
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Summary 
 
Under the title Lexicography in the Netherlands. Soundings in the Nineteenth and 
Twentieth Centuries, this volume offers a number of case studies depicting certain 
aspects of the world of lexicographical publishing in that era. With one exception 
they all deal with the origin and development of Dutch bilingual dictionaries, a 
field that hitherto has received little attention. The final article shows in what 
manner a well-known Dutch monolingual dictionary has been kept going for 
over a century. 

In these studies specific attention is paid to the role of the dictionary maker 
and its publisher. Comments are also made on the usefulness of the dictionary 
for its intended users. In all cases the successive editions of the dictionaries 
have been carefully looked at, so that reliable statements could be made about 
their contents and the changes brought about in them. 

After the introductory chapter, chapters two to seven present the texts of the 
studies here collected. Details of their first publication are given in the third 
section of Chapter One.  

 
In Chapter One, ‘Introduction’, the present study is placed in its wider context. 
First of all an overview is given of the existing surveys of Dutch lexicography. 
This is followed by a discussion of the contents of the Bibliography of Dutch 
Dictionaries (1995) by Frans Claes and Peter Bakema. Next a summary is given 
of the contents of the studies contained in this volume. This will give a first 
impression of their particular contribution to the general lexicographical dis-
course. The important role of the publisher is then illustrated in a survey of the 
firms that at one time or another set up a notable assortment of dictionaries. 
Finally it is noted how certain of the renowned bilingal dictionaries here dis-
cussed now seem to have come to the end of their useful life. This may be a 
signal that we have reached the end of a particular era.  

 
Chapter Two, ‘The lexicographical activities of the Calisch family’, carries us 
farthest back in time. After father Marcus Isaac (1778-1842) had set the exam-
ple with his Nouveau Dictionnaire Français-Hollandais et Hollandais-Français (1830), 
his son Isaac Marcus (1808-1884) and son-in-law Nathan Salomon Calisch 
(1819-1891) spread their wings more widely. Not only did they bring out 
further editions of this early work of their father’s, they also produced bilingual 
dictionaries for German and English and a monolingual one of Dutch.  

Isaac Marcus, a prominent figure in the Amsterdam Jewish community, foun-
der and headmaster of a Jewish school of good reputation, wrote his dictionaries 
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in his function of educationalist. Nathan Salomon, journalist by profession and 
secretary to the Amsterdam Exchange, often worked in conjunction with him.  

The description of their works, which were brought out by a variety of 
publishers, furnishes an interesting insight into the state and workings of lexico-
graphical publishing in the second half of the nineteenth century. Very intriguing 
in this respect are the vicissitudes of a huge quadrilingual dictionary, produced in 
1848 for international use by the visionary publisher Koenraad Fuhri (1814-
1858). It was written by a ‘A Society of Learned Men’, whose identities, however, 
were not revealed. It later turned out that father Marcus Isaac had been one of 
the original authors, and the younger Calisches were later brought in to see 
subsequent editions through the press. Of the original edition in four parts, with 
respectively French, German, English and Dutch entry words, followed in each 
case by the translation equivalents in the three other languages, only the last part, 
which supplied the needs of the Dutch public, turned out to be marketable. 
Subsequently dismantled into a number of bilingual dictionaries of the more 
traditional kind, its separate parts were kept artificially alive by an unscrupulous 
publisher, who managed to put the by now antiquated volumes in low-priced 
editions on the market well into the first decade of the twentieth century. 

Decidedly unfortunate was the fate of the Nieuw Woordenboek der Nederlandsche 
Taal, which Isaac Marcus and Nathan Salomon put together. It was published in 
1864 by H.C.A. Campagne, at the time when a new spelling system was being 
introduced that soon became widely accepted. Published in the old spelling, it 
failed to sell. It was given a new lease of life, however, by the renowned pub-
lishing trio of Martinus Nijhoff, A.W. Sijthoff and D.A. Thieme. Having secured 
the rights, they put Johan Hendrik van Dale (1828-1872) to work on a revised 
second edition. When completed in 1874, two years after van Dale’s untimely 
death, a new title page put it before the public as the latter’s independent work. 
This edition formed the starting point of what later became known as the Van 
Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, now in its fourteenth edition (2005). 

Several times the Calisch cousins were not well served by their publishers. Of 
the first dictionary with which the ambitious Isaac Marcus at the age of thirty-
seven appeared before the footlights, the Neues Vollständiges Deutsch-Holländisches 
und Holländisch-Deutsches Wörterbuch, the German-Dutch volume saw the light in 
1845 at the Amsterdam publishing house of W. de Grebber. When a conflict 
arose with this publisher, Isaac Marcus stopped work when only a third of the 
second volume had been completed. The uncompleted work was then sold on 
to another publisher, who contracted a different person to finish the work. The 
complete set then appeared somewhat belatedly in 1851. 

Most succesful proved the Dutch and French dictionary, set up in 1830 by 
father Marcus Isaac. Even though it changed publishers a few times, it went 
through five edtions, the last appearing in 1887.  
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Isaac Marcus was determined also to produce a Dutch and English dictionary. 
Casting around for a publisher, he found H.C.A. Campagne willing to support 
the new venture. The two parts of the Nieuw Volledig Engelsch-Nederlandsch en 
Nederlandsch-Engelsch Woordenboek appeared in 1871 and 1875 respectively. That 
in those days the knowledge of English in comparison with that of French and 
German left something to be desired appears especially from the number of 
faulty pronunciation forms contained in this dictionary. 

That the Calisch products are now practically forgotten seems due to a number 
of factors. For one thing they lacked the directing hand of an expert publisher. 
Their contents were also rooted too strongly in the past. Further, the desire to 
produce a ‘complete’ dictionary meant that no informed choice was made 
between what was essential and what was of at most marginal interest. Conse-
quently their dictionaries were soon overshadowed by works of authors who, 
working for more renowned publishers, kept abreast of the living forms of the 
language in which they had specialised, and had a better eye for the needs of 
their intended public. 

 
Chapter Three, ‘From Jaeger to Kramers. The first half century of Kramers’ 
bilingual dictionaries for French, German and English’, traces the modest begin-
nings of the much used Kramers’ dictionaries that acquired a prominent place 
in the twentieth century market. In this respect the article may be regarded as a 
prelude to the third part of the Prick van Wely series, here included as Chapter 
Seven, in which the later development of the Kramers series is described. 

In contrast to the works produced by the Calisch family, which had lost their 
usefulness by the beginning of the twentieth century, the Kramers dictionaries 
were scrupulously kept up to date, so that they managed to retain their vigour 
to the end of the twentieth century. 

The article describes how Gerrit Benjamin van Goor (1816-1871), founder of 
the publishing firm that carried his name, responded to the needs of foreign 
language instruction in schools by putting three bilingual pocket dictionaries on 
the market. These volumes with respectively French, German and English as 
their second language appeared in quick succession in the years 1857-1859. The 
new arrivals were not original products, but, so it has fairly recently been dis-
covered, lightly adapted versions of existing Tauchnitz dictionaries. Van Goor 
had set Jacob Kramers, the capable lexicographer in his employ, to work them 
up. That they appeared under pseudonym as written by a certain A. Jaeger, may 
have had to do with their dubious provenance.  

After they had been further developed, the dictionaries began to appear under 
Kramers’ own name, and from then on, rather confusingly, parallel editions 
were brought out either as Kramers or Jaeger editions. It is further related in 
what manner their contents were revised by later editors and how by 1910 they 
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had outgrown their original status of  ‘pocket dictionaries’, so that they could 
now be designated as ‘dictionaries’ proper. 

Tracing the publication data of the several editions proved a fascinating 
puzzle. It is set out in detail what sources were used in order to solve it, and 
how their importance was weighed.  

 
Chapters Four, Five and Six, under the covering title ‘F.P.H. Prick van Wely 
(1867-1926): an impassioned lexicographer’, describe the person, career and 
works of a remarkable man, whose life was to an extraordinary degree devoted 
to dictionary work. We here enter a different world from that of the Calisches. 
By now three main publishers had come to dominate the Dutch market for bi-
lingual dictionaries, the firms of van Goor, Campagne and J.B.Wolters. During 
the latter part of his life Prick van Wely became the mainstay of van Goor’s 
dictionary division. The description of his work for this publisher and of his 
various other contacts throw an interesting sidelight on the Dutch lexicograph-
ical publishing scene of the first quarter of the twentieth century.  

As his work to an important degree reflects his personality, Chapter Four 
devotes considerable space to his life story, including a description of his early 
interest in language and languages and of the deployment of his powers during 
his time in the East-Indies, where he filled a number of teaching posts after 
having emigrated there. 

Having gone out to his new homeland with only lower grade teaching certifi-
cates in French, German and English, he greatly increased his knowledge of 
these languages by making careful notes to his reading. This also enabled him 
to draw up extensive lists of suggested improvements to existing bilingual dic-
tionaries, which were subsequently put to good use. At the instigation of his 
mentor Bolland (1854-1922) he started studying Latin and Greek, languages 
which later he was able to read fluently. When on his appointment to the 
Leiden Chair of Philosophy Bolland returned to the Netherlands, Prick suc-
ceeded him in 1896 as teacher of English at the Batavia secondary school  

His overriding interest naturally remained with the living languages. In addition 
to his wide knowledge of English, French and German, he was also sufficiently at 
home in Spanish and Italian to render services of various kinds to his publisher van 
Goor. Neither did the Scandinavian languages appear to hold any secrets for him. 

He took note of all language use that he encountered, both by observation of 
the living language spoken around him and by casting an attentive eye on writ-
ten material. At first hand he studied the Maastricht dialect with which he grew 
up. In the same manner he described the East-Indies variety of Dutch with 
which he became acquainted in his new homeland. 

He became known in linguistic circles in the Netherlands by his extensive 
comments on F.A. Stoett’s Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen 
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en Gezegden (1901), in which the origin and meaning of Dutch proverbs and 
sayings were set forth. His articles on the subject were published in the periodi-
cal Taal en Letteren, which had been founded in 1891 to bring new life to linguistic 
and literary discussion. For a while this magazine became a favoured outlet for 
Prick van Wely’s articles. 

For several independent early publications he found a home with various 
East-Indies publishers. His first full-grown lexicographical effort, mainly a col-
lection of words and concepts peculiar to the world of the East-Indies with 
their translation equivalents in English, French and German, received in its 
final version of 1910 the pretentious title Aanvullend Hulpwoordenboek voor Groot-
Nederland (‘Auxiliary Dictionary for Belgium and the Netherlands’). 

 
Chapter Five, ‘Prick as the guardian of bilingual lexicography’, relates how a 
few years earlier he had burst upon the Dutch lexicographical scene with his 
Addenda en Corrigenda. Published in 1904 in the East-Indies, its 250 pages har-
boured an extensive collection of comments on the English-Dutch volume of 
K. ten Bruggencate’s Engelsch Woordenboek (second edition 1898) published by 
J.B. Wolters. Their high quality brought him into contact with this publisher, 
but tentative plans to do work there came to nothing.  

Relations became irreparably soured, when Prick van Wely discovered that in 
the fourth edition (1907) of the Wolters volume, L. van der Wal, who had tem-
porarily taken over from Ten Bruggencate, had without acknowledgement made 
extensive use of the Addenda en Corrigenda. For months on end Prick’s accusation 
of plagiarism was fought over both in Het Schoolblad, a trade paper, and in De 
Amsterdammer, a weekly magazine for the general public. In the face of the facts 
van der Wal vehemently denied that he had been culpable and in the end no 
definite conclusion was reached. Greatly disappointed, Prick from that moment 
maintained a vendetta against the two authors and what he termed their worth-
less dictionary.  

A quarrel also developed with C.R.C. Herckenrath, author of Wolters’ Fransch 
Woordenboek (1907), who did not take kindly to certain fairly innocent critical 
remarks in Prick’s review of his work. In further exchanges the matter went from 
bad to worse, and here too a normal working relationship became impossible.  

Nevertheless Prick’s comments were always worthy of serious consideration. 
Of  enduring interest is his statement of the demands that a bilingual dictionary 
must satisfy, which is to be found towards the end of this chapter. 

 
Chapter Six is devoted to the highly fruitful period of Prick’s lexicographical 
activity when he entered the employ of publisher van Goor. Direct personal 
contact was established when he came on leave to Holland in the spring of 
1914, after which the outbreak of the war prevented his return to the East-
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Indies for several years. With a brief interruption (1919-1921), when he returned 
to Batavia to fulfill the requirements entitling him to receive his full teacher’s 
pension, this intensive contact was maintained till his early death in 1926.  

Van Goor used Prick’s broad knowledge to advise him on various matters. 
Of lasting importance was the work that Prick carried out in upgrading van 
Goor’s French and English dictionaries. After they had been developed into 
two-volume Handbooks they were well able to hold their own against the com-
peting works of the Wolters list. Furthermore van Goor gratefully involved Prick 
in updating three editions of Kramers’ Woordentolk, his long-running pocket-sized 
dictionary of foreign words.  

Based on van Goor’s correspondence books, this chapter provides an insight-
ful picture of how an important publishing firm was run, and by what means it 
tried at times to steal a march on its rivals. A fascinating picture is also drawn of 
the war that was sometimes waged between the author, who wanted to follow his 
high professional standards and receive what he considered adequate remu-
neration, and the publisher, who kept an eye on his commercial interests, and on 
occasion refused what he saw as unwarranted financial demands from his author. 

The chapter ends with an account of how work left unfinished by Prick’s 
early death was completed, a task in which his son Frank (1901-1980) was given 
a considerable part.  

 
Chapter Seven, ‘A survey of the changes in content and organization of Koenen’s 
Verklarend Handwoordenboek’, describes the history and development of a success-
ful monolingual Dutch dictionary, which in 1997 celebrated its centenary.  

A careful comparison of all twenty-nine editions over the period 1897-1997 
made it possible to map the considerable number of changes, large and small, 
over the period. In accordance with what publisher and author considered 
desirable, the dictionary changed its character a few times.  

Schoolmaster Koenen (1847-1920), who took care of the first twelve editions 
(1897-1919), saw the dictionary as a window on the world and consequently in-
cluded a considerable  amount of encyclopedic information, which over the years 
steadily grew in size. His linguistically schooled successor Endepols (1877-1962), 
who oversaw editions thirteen to nineteen (1921-1940), followed a different path. 
He wanted above all to increase the scholarly status of the dictionary. The expan-
sion and proper structuring of the semantic profiles was now given priority over 
the encyclopedic content, which was ever further reduced. His faithful copying of 
the fine distinctions found in the successive instalments of the Woordenboek der 
Nederlandse Taal made certain of these profiles unnecessarily elaborate, however. 
They were rightly simplified by later editors. Part of Endepols’ efforts to upgrade 
the contents of the dictionary was his addition of etymological data to the words 
of classical or otherwise foreign origin. These have since been removed.  
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To make headway in the Belgian market it was decided also to include the 
variety of Dutch used in that country. From 1926 the Flemish linguist Verdeyen 
(1883-1949) made his contributions to the dictionary. After his death no im-
mediate successor was appointed. Editor Bezoen (1908-1953), who was then 
putting together his own carefully revised edition, complained that Verdeyen’s 
work had been too idiosyncratic and that he had insufficient knowledge of what 
language use was specifically Belgian. 

A surprising development took place when the 27th edition (1974) was in-
creased in size by no fewer than three hundred pages. This created the necessary 
space for the newly appointed editor J.B. Drewes (1907-1994) to accommodate 
the extensive material he had collected from his everyday reading. The Koenen 
dictionary had now become an important repository of contemporary usage. 
For the first time room was also given to obscene words and swearwords, a 
category which had hitherto been excluded from the dictionary. A further ex-
tension, aptly named Grote Koenen, was published in 1986 in a larger format. A 
year later a much reduced version of this new venture was brought out in the 
old format, as the 28th edition of the original series.  

The Grote Koenen, however, failed to sell in sufficient numbers and came to be 
discontinued. In 1992 and 1999 two new editions of the smaller volume were 
published under the editorship of Theo de Boer. Their strong point has remained 
their close attention to present-day language. In the 29th edition (1992) space 
was found once more for Belgian usage, this time in a more responsible manner. 
The emphasis is now on Belgian institutions, functions, everyday objects and 
phenomena that are differently named from their Netherlandic counterparts. In 
all cases the equivalent term used in the Netherlands is given. 

The Koenen dictionary provides an example of how the guiding hand of a 
publisher, visible too in a responsible choice of editors, has been able to keep a 
dictionary in flourishing health for over a century. The changes that were made 
from time to time improved the quality of its contents and ensured its con-
tinuing appeal to successive generations of users. 

 




