
Het kleine broertje van Van Dale: het Beknopt Kunstwoordenboek van J.M. Calisch en 
N.S. Calisch (1864-1882)1 
 
Door Hans Beelen 
 

 
 
(advertentie Algemeen Handelsblad 17 september 1864) 
 
Tussen 1861 en 1864 gaven de neven en zwagers Isaac Marcus en Nathan Salomon Calisch 
samen het Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal uit. Een bewerking hiervan door 
Johan Hendrik van Dale in 1872 heeft woordenboekgeschiedenis geschreven als de allereerste 
druk van ‘de’ Van Dale. Het Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal heeft echter nog 
een telg voortgebracht, kleiner en minder roemrucht: het Beknopt Kunstwoordenboek, of 
Verklaring van de meest voorkomende vreemde woorden en spreekwijzen, waarvan de kennis 
voor ieder burger en koopman onmisbaar is. Tussen 1864 en 1882 verschenen van het 
Beknopt Kunstwoordenboek diverse uitgaven in een totale oplage van minstens 8.000 
exemplaren. De laatst bekende druk van 1882 is in 2013 door medewerkers van de Stichting 
Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal gedigitaliseerd en zal verschijnen in de Digitale 
Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (www.dbnl.org). Aanleiding om stil te staan bij dit 
kleine broertje van Van Dale.  
 Het Beknopt Kunstwoordenboek bevatte naar zeggen van de uitgever een keuze van 
“Eenige Duizende in de dagelijksche zamenleving gebruikelijke Vreemde Woorden”, alle 
ontleend aan het Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal. Dit segment van de 
woordenschat had bij de samenstelling van het Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal 
al bijzondere aandacht gehad, getuige de volgende passage uit de Voorrede: “Een tweede punt 
was de opneming van vreemde woorden. In zoo verre zij reeds algemeen in gebruik zijn of 
zelfs reeds het burgerregt in onze taal hebben verkregen, ruimden wij er eene plaats aan in, en 
hiermede hopen wij eene dienst aan het publiek in alle standen te hebben bewezen, daar velen 
soms, bij gemis aan kennis der vreemde taal waaraan het woord ontleend is, de beteekenis er 
van niet verstaan.” 
                                                
1 Met dank aan Jan Posthumus, Nicoline van der Sijs en Herman en Tineke Wiltink voor nuttige opmerkingen bij 
een eerdere versie van dit artikel. 
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 Aldus was van de 15.539 ingangen2 van het Nieuw Woordenboek der Nederlandsche 
Taal bijna een derde gedeelte, 5.086 lemma’s, voorzien van het symbool † voor “vreemde 
woorden en bastaardwoorden”. Uitsluitend deze woorden zijn beland in het Beknopt 
Kunstwoordenboek.3 
 In de advertentie in het Algemeen Handelsblad is sprake van “Circa 300 compres 
gedrukte blz.”. Voor 285 kleingedrukte pp. met een bladspiegel van 95 x 123 mm, en vanaf de 
tweede oplage nog slechts 64 x 108 mm, was dat een passende omschrijving. De uitgever 
heeft duidelijk zijn best gedaan zoveel mogelijk informatie op zo weinig mogelijk papier te 
comprimeren. 
 Met de titel Kunstwoordenboek plaatste het minuscule woordenboekje met zijn 
priegelige lettertjes zich tamelijk parmantig in de traditie van twee grote negentiende-eeuwse 
voorbeelden: het Kunstwoordenboek van P. Weiland (eerste druk 1824, 500 pp. van elk 2 
kolommen) en Jacob Kramers Kunstwoordentolk (eerste druk 1847, 950 pp.). Tegelijk ging 
het werkje door het adjectief beknopt de concurrentie aan met Kramers’ woordentolk verkort, 
waarvan in 1863 de zevende druk was verschenen. Met f 1 was het Beknopt 
Kunstwoordenboek ook nog eens tien cent goedkoper.4 
 
Weglatingen en toevoegingen 
Het streven naar beknoptheid bracht met zich mee dat de ‘verklaaring der teekens’ waamee in 
het Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal de opbouw van de lemma’s uitvoerig wordt 
toegelicht, in het Beknopt Kunstwoordenboek ontbreekt. Een niet zo lezersvriendelijk besluit, 
want de gebruiker moest nu zelf maar uitzoeken wat de betekenis was van symbolen als * en 
§, en ook de manier waarop gegevens tussen haakjes moeten worden geïnterpreteerd (bv. het 
verschil tussen (-en) en (...en) bij het meervoud van substantieven) werd niet nader toegelicht. 
Ook de verklarende lijst van afkortingen was in het Beknopt Kunstwoordenboek weggelaten. 
In de verantwoording van de digitale editie zijn door ons aanwijzingen voor het gebruik en 
verklaringen van symbolen en afkortingen opgenomen. 
 Bezuinigen op de omvang zal ook de reden zijn geweest om de gekozen lemma’s niet 
integraal uit het Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal over te nemen. Ter illustratie 
van de bewerkingstechniek enkele trefwoorden uit beide woordenboeken: 
 

Nieuw Woordenboek derNederlandsche Taal 
† Adjourneren, bw. gel. (ik adjourneerde, heb geadjourneerd), verdagen, verschuiven, 
schorsen (eene vergadering enz.). 

 
Beknopt Kunstwoordenboek (2e Duizend) 

                                                
2 Telling aan de hand van het aantal lemmata van de digitale editie van het Nieuw Woordenboek der 
Nederlandsche Taal op www.dbnl.org. Het aantal trefwoorden ligt in werkelijkheid hoger omdat in het Nieuw 
Woordenboek der Nederlandsche Taal veel trefwoorden met dezelfde beginletters zijn samengenomen volgens 
“het bij de Calischen en uitgever Campagne zo geliefde verkortingsstelsel” (Posthumus 2007:193) . Bij digitale 
edities van woordenboeken is het met het oog op de doorzoekbaarheid van de bestanden aan te bevelen, 
dergelijke verkortingen op te lossen, zoals geschied is in onze digitale editie van het Beknopt Kunstwoordenboek. 
3 De term kunstwoord had volgens Van Hardeveld (2004) in de negentiende eeuw vooral betrekking op 
vakwoorden, die zowel vreemde woorden als bastaardwoorden konden zijn. Dit verklaart ook het royale gebruik 
in het Beknopt Kunstwoordenboek van labels als (apo.): bij de apothekers; (art.) bij de artillerie; (dichtk.) in de 
dichtkunst. Zie voor een volledige opsomming hiervan de verantwoording van de digitale editie op 
www.dbnl.org. 
4 De prijs van de zevende druk van Kramers’ Woordentolk, verkort, ‘Zakformaat in geheel linnen’ bedroeg 
blijkens een advertentie in het Algemeen Handelsblad van 1 mei 1863 f 1,10. Zie over de concurrentie tussen de 
uitgeverijen Van Goor en Campagne, die in 1866 verder zou escaleren Van Sterkenburg (1984:144) en 
Posthumus (1998: 76-82). 
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Adjourneren, bw. gel. verdagen, verschuiven, schorsen (eene vergadering enz.). 
 
Omdat in het Beknopt Kunstwoordenboek alle trefwoorden uit de aard der zaak vreemde 
woorden of bastaardwoorden waren, was het kruisje † redundant geworden en kon dit worden 
geschrapt. Het trefwoord adjourneren en de betekenisomschrijving zijn ongewijzigd 
overgenomen. Dit geldt ook voor de grammaticale afkorting bw. gel. (bedrijvend werkwoord 
gelijkvloeijend (= zwak)). De vervoegde vormen van het werkwoord zijn in het Beknopt 
Kunstwoordenboek echter weggelaten. 
 Nog een voorbeeld: 
 

Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal 
† Adjunct, ADJUNKT, m. (-en), helper, bijstander, toegevoegde ambtenaar, tweede 
in rang. *...JUNGEREN, bw. gel. (ik adjungeerde, heb geadjungeerd), (eenen adjunkt 
of helper) toevoegen. *...JUSTEREN, bw. gel. (ik adjusteerde, heb geadjusteerd), 
(iets) gelijk maken, in overeenstemming (met iets) brengen, vereffenen; ijken (maten 
en gewigten). *...JUSTEERBALANS, v. (-en), muntschaal, vereffeningsschaal. 
*...JUTO, v. gmv. hulp, ondersteuning. 

 
Beknopt Kunstwoordenboek (2e Duizend) 
Adjunct, Adjunkt, (m.) (-en) helper, bijstander, toegevoegde ambtenaar, tweede in 
rang. 
Adjungeren, bw. gel. (eenen adjunkt of helper) toevoegen. 
Adjusteren, bw. gel., (iets) gelijk maken, in overeenstemming (met iets) brengen, 
vereffenen; ijken (maten en gewigten. 
Adjusteerbalans, v. (-en), muntschaal, vereffeningsschaal. 
Adjuto, v.gmv. hulp, ondersteuning. 

 
Ook bij dit lemma komen de trefwoorden en de betekenisomschrijvingen overeen, en zijn de 
geslachtsaanduidingen, de verkorte meervoudsuitgangen en andere grammaticale gegevens 
ongewijzigd overgenomen. Het kruisteken † en de vervoegde vormen van de werkwoorden 
zijn wederom weggelaten. 
 Het trefwoord adjunct illustreert een opvallend verschil tussen origineel en bewerking: 
in het Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal zijn de trefwoorden samengetrokken, 
waarbij het *-symbool het weggelaten deel representeert. In het Beknopt Kunstwoordenboek 
is er daarentegen voor gekozen alle trefwoorden voluit te noteren, waarbij ze tevens op een 
nieuwe regel zijn gezet. Aldus zijn de 5.086 uit het Nieuw Woordenboek der Nederlandsche 
Taal overgenomen lemma’s in het Beknopt Kunstwoordenboek uitgegroeid tot 9.815 
afzonderlijke ingangen. Deze schijnbare toename maakt duidelijk dat de uitgever niet alleen 
streefde naar beknoptheid, maar ook naar imponerende massa. 
 
Kopieerfouten en verbeteringen 
Bij het kopiëren van de lemma’s zijn nogal eens slordigheidsfoutjes gemaakt. Zo ontbreekt in 
het Beknopt Kunstwoordenboek in het zojuist geciteerde lemma adjusteren na het woord 
gewigten het haakje sluiten. Dergelijke kleine vergissingen komen vaker voor, zie bv. de 
foutief overgenomen trefwoorden Affectuose (Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal 
Affettuoso), Couchonerie (Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal Coujonerie), 
Fossiël (Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal Fossiel) en Paralpomena (Nieuw 
Woordenboek der Nederlandsche Taal Paralipomena). Weer andere fouten waren al 
aanwezig in het Nieuw Woordenboek en zijn simpelweg overgenomen. Zo wordt een cel in 
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beide woordenboeken omscheven als “een zeszijdig vakje in een honiggraat” (sc. honigraat, 
het toen gebruikelijke woord voor honingraat). 
 Van de andere kant zijn enkele vergissingen in het Nieuw Woordenboek der 
Nederlandsche Taal in het Beknopt Kunstwoordenboek rechtgezet. Zo is aqua vita 
gecorrigeerd tot aqua vitae, en censereren tot censureren. 
 Uiterst gering in aantal zijn de toevoegingen. Bij het Nieuw Woordenboek der 
Nederlandsche Taal is niet bij elk trefwoord een betekenisomschrijving gegeven. Omdat in 
het Beknopt Kunstwoordenboek elk trefwoord op een aparte regel is beland, vielen deze 
leemtes meer op, en dat was aanleiding in enkele gevallen betekenisomschrijvingen toe te 
voegen. Zo vinden we in het Beknopt Kunstwoordenboek o.m. de volgende toevoegingen: 
 

Armadil: zeker amerikaansch dier. 
Banco: muntvoet, waarnaar het geld bij de bank berekend wordt. 
Blokkering: insluiting. 
Calander: mangel, korenworm. 

 
Bij calander is tevens een verwijzing naar het lemma kalander weggewerkt, dat in het 
Beknopt Kunstwoordenboek ontbreekt. Kennelijk heeft men dit lemma aandachtig bekeken 
omdat in het Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal een betekenisomschrijving ontbrak 
(zie ook hieronder: Loze verwijzingen). 
 
Zinledige symbolen en spookwoorden 
Hierboven is al gezegd dat in het Beknopt Kunstwoordenboek geen gebruik is gemaakt van de 
asterisk omdat alle trefwoorden zijn uitgeschreven. Alleen in de lemma’s Cerberus en chique 
is het verkortingssymbool per abuis blijven staan: 
 

Cerberus, m. gmv. (fab.) helhond. *‒, (-sen), (fig.) norsche portier of deurwachter. 
Chique, ook wel pique of bicho genoemd, m. zekere vloo (in de keerkringlanden). *‒, 
bn. (fig.) dat staat zeer ‒, dat is zeer smaakvol, naar de laatste mode. 

 
Bij het ‘oplossen’ van de asterisken, waarbij de verkorte trefwoorden voluit moesten worden 
genoteerd, zijn af en toe merkwaardige vergissingen gemaakt. Een voorbeeld: 
 

Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal 
† Ancora, bijw. (muz.) nog eens; da capo. *...DANTE, *...DANTINO, niet te 
schielijk, gematigd; eenigzins gematigd. 
 
Beknopt Kunstwoordenboek (2e Duizend) 
Ancora, Ancodante, Ancodantino, bijw. (muz.) nog eens; da capo; niet te schielijk, 
gematigd; eenigszins gematigd. 

 
In plaats van ancodante en ancodantino hadden de muzikale tempoaanduidingen moeten 
luiden: andante, andantino. Van dergelijke door foutieve lezing ontstane ‘spookwoordenʼ zijn 
in het Beknopt Kunstwoordenboek meer voorbeelden aan te wijzen: 
 

annileren i.p.v. annihileren 
auctioneren i.p.v. auctionneren 
aurichalpigment i.p.v. auripigment 
autoda-fé i.p.v. auto-da-fé 
aviteren i.p.v. aviveren 
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beneficieren i.p.v. beneficeren 
caroide i.p.v. cardioide 
caseum i.p.v. castoreum (in strijd met de alfabetische volgorde geplaatst tussen castor 
en castraat) 
chagrijneren i.p.v. chagrineren 
chalcedron i.p.v. chaldon 
commodoners i.p.v. commoners 
contratiëren i.p.v. contrariëren 
entologie i.p.v. entomologie 
paralistisch i.p.v. paralytisch 
paspartout i.p.v. passe-partout 

 
Loze verwijzingen 
Zowel in het Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal als in het Beknopt 
Kunstwoordenboek wordt bij herhaling naar andere trefwoorden verwezen. Bij het overnemen 
van de gegevens is niet gecontroleerd of deze verwijzingen ook kloppen binnen de selectie 
van trefwoorden die het Beknopt Kunstwoordenboek biedt. Van de in totaal 127 
doorverwijzingen in het Beknopt Kunstwoordenboek blijkt maar liefst een kwart, 29 stuks, 
betrekking te hebben op niet-opgenomen trefwoorden.5 
 
Hybride spelling 
Rond 1864 was de discussie over de spelling van het Nederlands in volle gang. In 1863, toen 
het Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal voor driekwart was voltooid, hadden De 
Vries en Te Winkel een ontwerp voor een nieuwe spelling uitgebracht. In 1866 gaven ze een 
Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche taal uit. In het Voorbericht werd afgerekend 
met de spelling-Siegenbeek: “De oude spelling (...) begon bij het jongere geslacht meer en 
meer tegenstand te vinden. (...) Allen, die zich eenigermate met taalstudie onledig hadden 
gehouden, gevoelden zich afkeerig van het voortsukkelen in de oude sleur, waartegen hunne 
betere overtuiging op zoo menig punt in verzet kwam.” 
 In het Nieuw Woordenboek der Nederlandsche taal was de spelling-Siegenbeek nog 
steeds gehanteerd, volgens Sanders (1998) de reden dat de kopers staakten en uitgever 
Campagne op een flinke voorraad bleef zitten. Een restant van 290 exemplaren werd in 1867 
door Thieme mede namens Martinus Nijhoff en A.W. Sijthoff op een veiling opgekocht, 
inclusief de rechten. Johan Hendrik van Dale kreeg de opdracht het woordenboek te bewerken 
en over te brengen naar de spelling van De Vries en Te Winkel. 
 Ook in het Beknopt Kunstwoordenboek werd aanvankelijk de Siegenbeekse spelling 
gehanteerd. Dat is te zien aan de oplage “2e Duizend” van 1865 waarvan een exemplaar 
berust in de KB Den Haag. In het “8e Duizend” van 1882 is gepoogd de spelling in 
overeenstemming te brengen met De Vries en Te Winkel. Enkele voorbeelden van 
aanpassingen in de spelling (tussen haakjes de spelling van het 2e Duizend) 
- aauw --> auw: blauwboekje (blaauwboekje). 

                                                
5 Loze verwijzingen worden aangetroffen bij de ingangen Cadre (ook in het Nieuw 
Woordenboek der Nederlandsche Taal een loze verwijzing), Campagne, Canon, Caravelle, 
Cardinaal, Chameleon, Chinabast, Chinine, Chits, Classiek, Colos, Commis, Courier, 
Cours, Cylinder, Delphienen, Fama, Fiool, Garde, Incarnaat, Liqueur, 
Myriophormoskoop, Paedagogie, Pharao, Phoenix, Pons, Restrictie, Summeren, 
Sumtuositeit (ook in het Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal een loze verwijzing). 
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- eren --> eeren: abandonneeren (abandoneren), obediëeren (obediëren), versificeeren 
(versificeren). Omdat de volgorde van de trefwoorden ongewijzigd is gebleven, is in een 
aantal gevallen de alfabetische volgorde verstoord, vgl. bv. abonnement, abonneeren; 
obedientie-obediëeren; tangent, tangeren. Merkwaardig is ook dat bij de e-verdubbeling de 
Siegenbeekse trema is gehandhaafd (harmoniëeren), hoewel deze bij De Vries en Te Winkel 
ontbreekt (harmonieeren). 
- wegwerken van verkortingsteken ê: kleerm. (kleêrm.), edele (eêle), huurceel (huurceêl). 
Siegenbeeks is nog de meervoudsvorm onweêren (De Vries en Te Winkel: onweeren). 
- g --> ch: aanklacht (aanklagt), hartstocht (hartstogt), gedrocht (gedrogt), gewicht (gewigt), 
kachel (kagchel), lichaam (ligchaam), licht (ligt), optocht (optogt), plichtpleging 
(pligtpleging), pochen (pogchen), recht (regt), verrichten (verrigten), uitzicht (uitzigt), vlucht 
(vlugt). Conform de spelling van De Vries en Te Winkel is de spelling burgt gehandhaafd. 
Siegenbeeks is wel nog de spelling adviesjagt (i.p.v. adviesjacht). Ook in de 
betekenisomschrijving van het lemma homoniem is een restje Siegenbeekse spelling blijven 
staan: “gelijknamig, gelijkluidend (doch verschillend van beteekenis; als dog en doch, digt en 
dicht enz.).”: De Vries en Te Winkel schrijven dicht altijd met ch. 
- ij ---> i: appuiëeren (appuijeren), bemoeiing (bemoeijing), gloeien (gloeijen), vleierij 
(vleijerij). Siegenbeeks is nog de meervoudsvorm geleijen (De Vries en Te Winkel: geleien) 
- andere omgang met koppelstreepjes en aaneenschrijven: draad trekking (draad-trekking), 
effektenhandel (effekten-handel), haarvaatstelsel (haar-vaatstelsel), Maria Hemelvaart (Maria-
Hemelvaart), rijksadvokaat (rijks-advokaat), vleeschworst (vleesch-worst), vrouwen 
doekspeld (vrouwen-doekspeld). 
- andere aanpassingen: horlogieketting (horlogeketting), koffie (koffij), elixer (elixir), 
vroolijk (vrolijk). 
 In de uitgave van 1882 is de spelling dus duidelijk aangepast aan De Vries en Te 
Winkel, maar de herspelde trefwoorden zijn niet alfabetisch herordend, en enkele 
slordigheden zijn voor lief genomen. Naast verouderde Siegenbeekse vormen vinden we in de 
uitgave van 1882 nog andere spelvarianten die afwijken van De Vries en Te Winkel. Zo wordt 
juffrouw (2e Duizend: jufvrouw) ook door De Vries en Te Winkel nog gespeld als jufvrouw, 
apocryph (2e Duizend: apocriph) door De Vries en Te Winkel als apocrief. 
 Typerend voor de halfslachtige omgang met de nieuwe spelling zijn de 
meervoudsuitgangen. Bij woorden als opera wordt als uitgang vermeld: (-as), het meervoud 
moet dus worden gespeld als: operaas. Deze klinkerverdubbeling vinden we ook bij woorden 
op o als bagno, bolero en cano. In de omschrijving van de tweede betekenis van opera wordt 
het meervoud echter conform De Vries en Te Winkel met een apostrof gespeeld: 
“schouwburg waar opera’s vertoond worden”. Ook in andere betekenisomschrijvingen komt 
de spelling van meervoudsvormen als massa’s en komma’s niet overeen met de tussen haakjes 
genoteerde uitgangen. Zonder apostrof en zonder dubbele klinker zijn daarentegen weer de 
meervoudsvormen albinos, individus en lamas. Bij Engelse leenwoorden eindigend op de 
klinker y vinden we zowel meervoud op -ies (ladies) als -ys (dandys, jurys). Hier is de 
consequentie dus ver te zoeken. 
 Nog een andere door De Vries en Te Winkel ingevoerde spellingsinnovatie is in het 
Beknopt Kunstwoordenboek niet verwerkt: de verdubbeling van de e bij het meervoud van 
woorden die eindigen op een beklemtoonde ie (utopieën). In alle gevallen is in het Beknopt 
Kunstwoordenboek de meervoudsuitgang nog steeds aangegeven als (...ën), vgl. bv. de 
lemmata discussie, dispensatie, disproportie met gevallen als draperie, dyarchie, 
encyclopédie. Anno 1882 hanteert het Beknopt Kunstwoordenboek in deze gevallen dus nog 
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steeds de Siegenbeekse spelling zonder e-verdubbeling: draperiën, dyarchiën, encyclopédiën 
utopiën.6 
 
Besluit 
Het Beknopt Kunstwoordenboek biedt een selectie van trefwoorden uit het Nieuw 
Woordenboek der Nederlandsche Taal en is daarom te beschouwen als een afgeleid 
lexicografisch product. Vanuit woordenboekhistorisch oogpunt is het echter opmerkelijk te 
noemen dat uitgever Campagne deze titel van 1864 tot 1882 in zijn fonds heeft gehouden en 
de verouderde spelling slechts schoorvoetend aan De Vries en Te Winkel heeft aangepast. 
Kennelijk was de uitgever ervan overtuigd dat het Beknopt Kunstwoordenboek in weerwil van 
de Siegenbeekse schrijfwijze als handzame en laaggeprijsde “verklaring van de meest 
voorkomende vreemde woorden en spreekwijzen, waarvan de kennis voor ieder burger en 
koopman onmisbaar is” wel degelijk voorzag in een behoefte. 
 Voor de digitale editie is gekozen voor een diplomatische weergave van de laatst 
bekende druk van 1882, die met al zijn kleine onvolkomenheden en inconsequenties een fraai 
staaltje oplevert van negentiende-eeuwse uitgevershandelsgeest. 
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