
Gerrit Benjamin van Goor (1816-1871)  
Vijf episoden uit het leven van een doortastend zakenman-uitgever∗ 
 
Door Jan Posthumus 
 
Een van de plaatsen waar ik naspeuringen verrichtte naar de editiegeschiedenis van de 
Jaeger/Kramers woordenboeken was de bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de 
Belangen des Boekhandels.1 Hoewel consultatie van de mappen met materiaal van uitgeverij 
G.B. van Goor weinig opleverde dat van direct nut was voor het onderzoek waarmee ik bezig 
was, vond ik toch een aantal andere interessante documenten die het waard zijn hier aan het 
licht te brengen. Ze laten namelijk iets zien van hoe het toeging in de boekhandel in de vorige 
eeuw, en meer in het bijzonder hoe Gerrit Benjamin van Goor zich inzette voor de werken die 
hij uitgaf. De stukken die ik hier bespreek hebben op é én na allemaal betrekking op 
woordenboeken uit zijn fonds. Na drie eenvoudige gevallen volgen twee affaires waarin Van 
Goor over langere tijd een conflict uitvocht met een tegenpartij. 
 Gegevens over Gerrit Benjamin van Goor zijn onder andere te vinden in P.A.F. van Veen, 
Drie generaties Van Goor, 1839-1951, (Dordrecht, 1951). De hier volgende biografische 
gegevens ontleen ik aan dit boek.2 
 Geboren in 1816 in het Gelderse Buren, leerde hij als achttienjarige het vak bij uitgeverij 
Joh. Noman & Zoon te Zaltbommel. Na een vijfjarige leertijd vestigde hij zich in 1839 
zelfstandig te Gouda. Uit de erfenis van een gefortuneerde oudoom, de Amsterdamse predikant 
Jacob Meinard Noothoven, verkreeg hij het nodige werkkapitaal. Behulpzaam voor zijn 
carrière was ook zijn huwelijk met Walradina van Haren Noman, een van de dochters van zijn 
vroegere baas. [204] 
 Gerrit Benjamin van Goor gaf, zoals wel meer gebeurde in de negentiende eeuw, werken uit 
van zeer uiteenlopende aard. Ze varieerden van prestigieuze uitgaven als de in 1854 op  de 
markt gebrachte Prachtbijbel met 80 fraaie staalgravures, waarvoor met inbegrip van de apart 
verkrijgbare versierde leren band bijna ƒ.100 moest worden neergeteld, tot onbenullige 
prentenboekjes die slechts enkele stuivers kostten (Van Veen, 18-19). Door zorgvuldig beheer 
en gewiekst zakenmanschap wist hij een zeer groot fonds op te bouwen. 
 Na 1860 begon Van Goor te sukkelen met zijn gezondheid, waarvoor hij geregeld baat zocht 
in Duitse kuuroorden. In 1868 de ed hij de drukkerij, de boekhandel en een gedeelte van het 
fonds over aan zijn twee zoons. Zelf hield hij tot aan zijn dood op 5 juni 1871 in Bad 

                                                 
∗ Oorspronkelijk verschenen in Trefwoord  7 (1994), 34-47 met eindnoten. Deze versie met voetnoten is afkomstig 
uit Posthumus, Woordenboeken en hun lotgevallen (2009), 203-223. De paginanummers van het origineel zijn 
tussen [ ] aangegeven. 
1 In 1990 werd deze vereniging bij haar 175-jarig bestaan omgedoopt tot Koninklijke Vereniging van het Boekenvak 
(KVB). De bijbehorende bibliotheek maakt deel uit van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, afd. Bijzondere 
Collecties.  
2 Op de inhoud van deze gelegenheidspublicatie, een in zes exemplaren gedrukt eerbetoon van drukker Geuze aan 
uitgever Van Goor, is het nodige aan te merken. Zie bijvoorbeeld Posthumus (1993: § 5.5; 2009b: § 3.5.5, 112).  De 
biografische gegevens lijken echter betrouwbaar. Zie over G.B. van Goor ook de herdenkingsartikelen van Gualth. Kolff, 
in Nieuwsblad voor den Boekhandel, 17 juni 1871, 211, en van A.C. Kruseman, in Bouwstoffen voor een Geschiedenis 
van den Nederlandschen Boekhandel, gedurende de halve eeuw 1830-1880, 1886-1887, deel II, 599. 
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Wildungen3 het belangrijkste gedeelte van zijn fonds onder zijn hoede (Van Veen, 29). Daartoe 
behoorden zeker de woordenboeken, waarin hij de ruggegraat van zijn zaak leek te zien.  
 Wanneer een uitgever in de vorige eeuw kwam te overlijden en er een erfenis verdeeld 
moest worden, werd zijn fonds vaak in veiling gebracht.4 Opmerkelijk was dat de 
woordenboeken in de grote fondsveiling na de dood van G.B. van Goor niet ter overname 
werden aangeboden. Ze waren namelijk al onderhands aan de opvolgende zoons overgedaan 
(Van Veen, 21). 
 
1. Van Goor waakt tegen verspilling 
 
 Ons eerste document is op zich misschien weinig opzienbarend, maar levert toch een mooi 
voorbeeld van Van Goors zorgvuldig beheer. Het stelt de clientèle in kennis van de stand van 
zaken rond het kennelijk zeer goed verkopende woordenboekje met de titel Kramers' 
Woordentolk Verkort. Dit werkje, in september 1848 voor het eerst uitgebracht, beleefde vooral 
in de beginjaren druk na druk.5 Waarschijnlijk werden van de eerste drukken geen grote 
oplagen gemaakt; najaar 1850 w as namelijk de vijfde druk al in voorbereiding. Uit het 
volgende rondschrijven blijkt dat Van Goor, die kennelijk een hekel had aan verspilling, alles 
in het werk stelde om eerst alle exemplaren van de vorige drukken aan de [205] man te 
brengen. Om ook de  manier van omgang met zijn clientèle in het licht te stellen wordt deze 
circulaire hier in haar geheel geciteerd. 
 

 Gouda, den 12 Oct. 1850 [datum met pen ingevuld] 
 
 Mijnheer & Geacht Confrater! 
 
 Ik zie mij door de talrijke aanvragen om KRAMERS WOORDENTOLK VERKORT 
genoodzaakt, ter Uwer kennisse te brengen, dat de VIERDE DRUK van dat werkje, in niets 
van de DERDE verschilt, zijnde er volstrekt nog geene veranderingen, na genoemde derde 
druk in gemaakt. Zulks is dan ook de  reden waarom ik voortdurend de Derde druk in de 
dagbladen blijf annonceeren.6 
 Op mijne reize heb ik echter ook d e Vierde druk bereids T O T A A L  
U I T V E R K O C H T, hetgeen mij de vrijheid doet nemen U beleefdelijk te verzoeken, 

                                                 
3 Bad Wildungen ligt circa 30 km. ten zuidwesten van Kassel. De geneeskrachtige bronnen werden geacht aandoeningen 
van de nieren en de urinewegen te kunnen bestrijden. (Meyers Konversations-Lexikon, 3. Aufl., Band XII, Leipzig 1877, 
s.v. Niederwildungen.) 
4 Dit gebeurde onder andere met het grote fonds dat H.C.A. Thieme (1770-1826) had opgebouwd. Toen zijn vrouw, die 
de zaak had voortgezet, in 1830 eveneens kwam te overlijden, werd besloten tot een boedelscheiding ten behoeve van de 
14 kinderen. Hoewel een aantal zoons een gedeelte van de boedel kon aankopen, raakte het fonds toch grotendeels 
verstrooid. Zie hierover Kalkwiek (1992: 32-34). Het verloor daarmee ook zijn vooraanstaande positie als 
woordenboekfonds. 
5 Over de oorsprong van deze uitgave, die voor Van Goor uitgroeide tot een enorm succes, zie Sanders (1992: 25). In zijn 
herdenkingsartikel (zie boven, noot 2) memoreert Kolff het bijzonder snel op de markt brengen van dit werkje, dat een 
concurrerende uitgave de pas af moest snijden, als een schoolvoorbeeld van Van Goors alert reageren. 
6 Hier (en ook uit andere circulaires) blijkt dat Van Goor de dagbladen gebruikte als medium om zich tot zijn 
koperspubliek te richten. Deze kunnen voor de datering van bepaalde drukken derhalve een vruchtbaarder bron vormen 
dan het Nieuwsblad voor den Boekhandel, dat soms teleurstellend weinig gegevens oplevert. Vgl. Posthumus (1993:  § 
5.3; 2009b: § 3.5.3., 109-110). 
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indien gij nog eenige Exemplaren dier d e r d e of v i e r d e druk mogt hebben staan, zonder 
het vooruitzigt te hebben, deze binnen 2 of  3 maanden te kunnen plaatsen, die alsdan zoo 
spoedig mogelijk per couvert aan mij ter leen te zenden, waarvoor ik u da n bij het 
verschijnen der V i j f d e  d r u k een gelijk getal dier Editie in dank zal retourneren; terwijl 
ik intusschen bereid blijf, bij oogenblikkelijke behoefte, aan uwe tusschentijdse aanvragen te 
voldoen, in mindering der geleenden. 
 Tot het opleggen van den Vijfden druk wil ik echter niet overgaan, vóór dat de 
Exemplaren dezer drukken, welke nog in den handel zijn, genoegzaam zijn uitverkocht. 
 In afwachting verblijve, onder aanbeveling mijner fonds-artikelen, na minzame groete 
 
 Ued. Dv. Dienaar & Confrater 
 
 G.B. van GOOR. 
 

Afgezien van Van Goors streven naar zorgvuldig beheer dat uit deze circulaire blijkt, beoogt 
het rondschrijven duidelijk ook nog  meer verkoop te genereren. Voor dat doel wordt grote 
nadruk gelegd op het succes dat de Woordentolk geniet bij het koperspubliek.  
 
2. Van Goor zet zijn afnemers onder druk 
 
Niet alleen trachtte Van Goor zijn oplagen maximaal te benutten, hij schroomde ook niet om bij 
het streven naar een zo hoog mogelijke omzet boekhandelaren wat onder druk te zetten. Dit 
blijkt uit een eigenlijk wel amusante manoeuvre tijdens de voorintekening op Kramers' groot 
Fransch Woordenboek, waarvan de afleveringen in 1855 zouden beginnen te verschijnen. [206] 
 In een circulaire gedateerd 11 december 1854 laat Van Goor weten dat hij zich genoodzaakt 
ziet de prijs van het woordenboek met 25 procent te verhogen. Dit voorbehoud had hij eerder 
gemaakt 'indien de deelneming onverhoopt niet aan mijne verwachting mogt voldoen'. Hij 
vervolgt met:  
 

Nog slechts weinige dagen en de gestelde termijn is verstreken, zonder dat de bij mij 
ontvangene opgaven tot dat getal gestegen zijn, waarop ik mij bij de prijsberekening 
gebaseerd had; en hoewel ik nu van verreweg de meeste Confraters de bestellingen nog 
wachtende ben [mijn cursivering; JP], zal ik toch, met het oog op het thans opgegeven getal, 
mijn doel wel niet bereiken. 

 
Onmiddellijk aansluitend geeft hij de lakse bestellers nog een veeg uit de pan met de volgende 
woorden: 
 

  Dat deze teleurstelling niet aan het werk zelf, noch aan zijne uitvoering, de gestelde 
voorwaarden of de mindere behoefte zal liggen, is bij mij boven allen twijfel, en ik vrees de 
zoo onaangename ervaring te zullen opdoen, dat deze veeleer aan de weinige hulp en 
belangstelling van den handel te wijten is.  
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Van Goor zegt vervolgens dat hij de voorgenomen prijsverhoging reeds nu aankondigt om een 
ieder in staat te stellen ten spoedigste opgave te doen van het aantal intekenaars, en alsnog extra 
exemplaren op de oude voorwaarden af te nemen. Men krijgt daarvoor drie weken de tijd: alle 
bestellingen die na de 4de januari 1855 bi nnenkomen zullen worden afgeleverd voor de 
verhoogde prijs.  
 Dat het Van Goor er voornamelijk om te doen was wat extra druk op de ketel te zetten, blijkt 
wel uit de slotalinea. Na het teweeggebrachte schokeffect wordt toch nog hoop geboden: 
 

Mogt de belangstelling van U allen in deze onderneming en de nog aan te wenden moeite 
het getal inteekenaren vóór dien datum tot het daartoe gestelde cijfer doen klimmen, dan 
vervalt natuurlijk het voornemen eener prijsverhooging. Draag daartoe s.v.p. ook het Uwe 
bij; gij zult mij wederkerig verpligten tot bevordering van Uwe belangen. 

 
Dat de voorlopig aangekondigde prijsverhoging ook w erkelijk doorgang vond l ijkt niet 
waarschijnlijk.7 Het ging Van Goor ongetwijfeld in de eerste plaats om het, op een strategisch 
ogenblik, zo krachtig mogelijk bewerken van zijn clientèle. 
 
3. Van Goor zet zich af tegen Weilands Kunstwoordenboek 
 
Gerrit Benjamin van Goor zorgde ook op a ndere wijze voor het veilig stellen van zijn 
uitgeversbelangen. In minstens twee gevallen probeerde hij werken in de [207] hoek te drukken 
die schade dreigden te berokkenen aan vergelijkbare uitgaven van zijn eigen fonds.  
 Het eerste voorbeeld betreft het woordenboek dat in 1847 verscheen als Algemeene 
Kunstwoordentolk, het werk waarmee Jacob Kramers zijn carrière als lexicograaf aanving. 
 Dit werk droeg aanvankelijk een andere titel. Begin 1846 werd het in een omvangrijk 
prospectus namelijk aangekondigd als Nieuw Algemeen Kunstwoordenboek. Het werd 
aangeprezen als 'bevattende de vertaling en verklaring van alle vreemde woorden en 
zegswijzen, die in geschriften van allerlei aard, in de taal der zamenleving, in handel, bedrijf 
enz. voorkomen; met aanduiding van de uitspraak en den klemtoon dier woorden en 
nauwkeurige opgave hunner afstamming en vorming'. Een auteur werd nog niet genoemd.  
 Toen het prospectus en de bijbehorende intekenlijst al de deur uit waren, werd Van Goor uit 
het Nieuwsblad voor den Boekhandel van 19 februari 1846 gewaar, dat Blussé en Van Braam 
een nieuwe druk van Weilands gelijknamige Kunstwoordenboek zouden gaan uitbrengen.8  

                                                 
7 Relevante prijsgegevens heb ik helaas niet op kunnen sporen. 
8 De annonce werd nog eens herhaald in het Nieuwsblad van 19 februari 1846. Onder het hoofdje 'Leest en doet uw 
voordeel' laten Blussé en Van Braam weten dat zij 'eene geheel nieuwe, door eene bekwame hand verbeterde en tot heden 
vermeerderde druk ter perse [hebben] gelegd'. Deze zinsnede moet bestempeld worden als pure misleiding: de nieuwe 
druk kwam eenvoudigweg tot stand door het ineenschuiven van Weilands oorspronkelijke uitgave (1824) en zijn 
supplement (1832) daarop. De 'bekwame hand', kon dus met kennis van het alfabet volstaan. (Weiland zelf was, totaal 
blind geworden, in 1842 op 87-jarige leeftijd overleden).  
 De in 1846 uitgebrachte editie van Blussé en Van Braam was niet de eerste waarin origineel en supplement van 
Weiland in één alfabet werden samengevoegd. Drie jaar eerder was een dergelijke editie, bezorgd door J.F. van Tichelt, 
al verschenen te Antwerpen bij J.P. van Dieren. Dat het louter om een samenvoeging ging stond, anders dan bij de 
Dordtse editie, daar echter duidelijk op de titelpagina vermeld. Minieme verschillen doen vermoeden dat de twee 
uitgaven onafhankelijk van elkaar tot stand kwamen. Dat de Dordtse uitgave 795 pagina's telt tegenover de 458 van de 
Antwerpse, komt geheel voor rekening van het kleinere formaat en de ruimere druk.  
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 Hij bood deze situatie het hoofd door in maart 1846 een circulaire te doen [208] uitgaan, 
waarin hij uiteenzette dat zijn uitgaaf, zowel kwantitatief als kwalitatief, verre superieur zou 
zijn aan het woordenboek van Weiland. Aan het rekenen geslagen, vermeldde hij dat op ieder 
vel niet minder dan 69632 letters stonden. Ook de prijs per vel zou ongekend laag zijn, zodat 
hij meende te kunnen zeggen dat 'er wel geene goedkooper uitgave denkbaar [was]'.  
 Verder legde hij er de nadruk op – en daarmee zou het nieuwe werk dat van Weiland 
duidelijk voorbijstreven – dat de uitspraak steeds duidelijk werd aangegeven, dat ook het 
woordgeslacht vermeld stond en dat bij de vertaling en verklaring der vreemde woorden de 
beste bronnen geraadpleegd waren.  
 Hij besloot dit eerste deel van de circulaire met de volgende alinea, waarin hij ook de naam 
van de auteur onthulde: 
 

       Daar ik nu vermeene te mogen vaststellen, dat mijne Uitgave en de boven vermelde 
herdruk zeer veel van elkander zullen verschillen, zoo vond i k het ook gepaster den titel 
eenigszins te wijzigen, en tevens den hoofdbewerker, reeds als Schrijver gunstig bekend (die 
in zijne taak door de hulp van vele ervarene mannen in allerlei vakken van geleerdheid en 
kunst wordt gerugsteund), te verzoeken zijnen naam op den titel te plaatsen. 

 
Het rondschrijven bracht verder ter kennis dat het boek nu w as omgedoopt tot Algemeene 
Kunstwoordentolk. Na de boven al geciteerde beschrijving van de inhoud zou komen te staan: 
'door J. Kramers Jz. Taalmeester te Gouda. Onder medewerking van onderscheidene, in kunst 
en wetenschap ervarene mannen'.9 
 Ten slotte meldt Van Goor dat het werk al ter perse is en dat de eerste aflevering nog die 
zelfde maand (d.w.z. maart 1846) het licht zal zien. Tevens bedankt hij de 'confraters' voor de 
'krachtdadige medewerking' die is gebleken uit het aantal reeds ontvangen bestellingen. 
 De Algemeene Kunstwoordentolk werd een groot succes. Er volgden verschillende nieuw 
bewerkte drukken. De tweede verscheen in 1855, de derde in 1863 (ongewijzigd herdrukt in 
1875) de vierde in 1886, en de vijfde en laatste druk in 1912, nu m et de nieuwe hoofdtitel 
Algemeen Verklarend Woordenboek.  

                                                                                                                                                                    
 Uit een door Ewoud Sanders gevonden annonce van Blussé en Van Braam in het Algemeen Handelsblad van 13 
februari 1844 blijkt dat de Antwerpse uitgeverij Van Dieren het werk van Weiland wederrechtelijk op de markt bracht. 
Blussé en Van Braam, die het eigendomsrecht bezaten, waarschuwen het 'Nederlandsch Letterkundig Publiek' tegen deze 
onwettige handeling, en bieden als tegenzet hun eigen uitgaven van Weilands werken aan tegen de helft van de oude 
prijs. 
 Uit Brinkman’s Catalogus blijkt dat Blussé en Van Braam in 1858 nog een derde druk uitgaven, deze keer 'veel verm. 
en verb. door H.L. Schuld JWzn.' Het is vermoedelijk deze zelfde druk die ook werd uitgebracht door D. Bolle, 
Rotterdam, [z.j., en zonder de naam van een bewerker]. Door schrapping en toevoeging van bepaalde trefwoorden is deze 
laatste uitgave wel enigszins bij de tijd gebracht. De inrichting is dezelfde als die van Blussé en Van Braams tweede druk 
van 1846. Ook de omvang (792 pagina's) is praktisch gelijk. 
 Intrigerend is het in de annonce van Blussé en Van Braam cursief gedrukte stukje in de zin: 'Om u wel bekende 
redenen, zien wij ons thans genoodzaakt [de verschijning van de nieuwe druk] het Publiek en ook onzen Confraters 
kenbaar te maken en tot het doen van bestellingen uit te noodigen'. Hier wordt duidelijk gedoeld op de  aanstaande 
verschijning van de concurrerende Algemeene Kunstwoordentolk van Van Goor. Deze eersteling van Jacob Kramers zou 
het al wat verouderde werk van Weiland uiteindelijk geheel overvleugelen. 
9 Misschien was de vermelding van de 'onderscheidene ervarene medewerkers' vooral bedoeld ter geruststelling van het 
koperspubliek. De uiteindelijke titelpagina van het voltooide werk wordt eenvoudigweg afgesloten met 'Door J. Kramers 
Jz.' De rest ontbreekt. Aan het eind van de 'Voorrede' betuigt Kramers overigens wel dank aan 'hen die mij gedurende de 
bewerking van deze bladen zoo menigmaal met hunne onderrigting ter zijde stonden'. 
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4. Van Goor attaqueert Campagne 
 
 Bij het volgende geval waarin Van Goor een concurrent op afstand wilde houden waren de 
rollen omgedraaid. Van Goors gevestigde positie als uitgever van zakwoordenboeken voor de 
drie moderne talen werd namelijk bedreigd doordat [209] Campagne zich op hetzelfde terrein 
begaf. Van Goor had zijn zakwoordenboeken Frans (1857), Duits (1858) en Engels (1859) in 
onwaarschijnlijk snelle opeenvolging op de  markt gebracht. Ze waren verschenen onder de 
auteursnaam A. Jaeger, een pseudoniem, zoals later bleek, van Jacob Kramers.10 De 
zakwoordenboeken Duits en Engels hadden al een tweede druk beleefd, en dat voor Frans was 
al aan de derde toe, toen Van Goor er lucht van kreeg dat uitgever H.C.A. Campagne een 
'Schoolwoordenboek der Engelsche en Nederlandsche Talen' aanbood voor precies dezelfde 
prijs. 
 Met zijn sterke territoriumdrift ervoer Van Goor Campagnes voornemen zo ongeveer als een 
onrechtmatige daad. Hij nam onmiddellijk maatregelen om zijn tegenstrever het leven zuur te 
maken. Campagne diende snel van repliek en vervolgens werd er nog een tijdje geruzied in een 
'pamflettenstrijd', die volgens het wedstrijdverslag van Ewoud Sanders eindigde met een 
afgetekende overwinning voor Van Goor.11 
 Het terugvinden van het document waarmee Van Goor de vijandelijkheden opende geeft 
aanleiding tot een nieuwe interpretatie van de affaire. Als daarbij ook wat dieper wordt 
ingegaan op a ard en inhoud van de gehanteerde argumenten, krijgen we een mijns inziens 
juister beeld van wat er zich precies afspeelde. Ook het persoonlijk karakter van hoofdrolspeler 
Van Goor komt op deze manier beter uit de verf. Lezing van Sanders' artikel blijft nuttig, ook 
voor zekere detailpunten, die hier niet allemaal worden herhaald.  
 Van Goors eerste reactie is kenmerkend. In een circulaire, gedateerd Gouda, 19 nov. 1866,12 
begint hij met te zeggen dat hem de aankondiging van Campagnes schoolwoordenboek onder 
ogen is gekomen. Hij gaat dan als volgt verder: 
 

        Het zal U noch iemand verwonderen, dat ik, als Uitgever van twee soortgelijke 
Engelsche Zakwoordenboeken,13 die concurrentie met leede oogen zie opdagen; en zonder 
hierover verder uit te weiden, begrijp ik, dat mij niets anders of beters overblijft dan die 
concurrentie het hoofd te bieden. 't Is op dien grond, dat ik de [210] zoo bijzonder gunstig 
bekende Eng.-Nederl. Woordenboeken van JAEGER en PICARD, van dit oogenblik af tot 
de aan de voet dezes opgegevene prijzen heb gereduceerd; en mocht zoodanige reductie nu 

                                                 
10 Zie over deze zakwoordenboeken en hun verdere ontwikkeling Posthumus (1993: 15-33; 2009b: 85-115). Over de 
naamwisseling, ibid., 93-94.  
11 Zie Sanders (1993: 48-51). 
12 Dit is de circulaire waarvan Sanders (1993: 50, n. 1) het bestaan vermoedde.  
13 Zoals verderop in de circulaire blijkt, had Van Goor behalve het zakwoordenboek Engels van Jaeger er ook een in zijn 
fonds op naam van H. Picard. Oorspronkelijk verschenen in 1843 bij Joh. Noman & Zoon, werd het voor de tweede druk 
(1857) aanzienlijk bewerkt door A.B. Maatjes. Het was wat groter van omvang dan het nieuwe zakwoordenboek van 
Jaeger (1859). Toen Campagne in 1866 met zijn schoolwoordenboek op de markt kwam, was de derde druk (1862) van 
Picard in omloop. Herzien door H.J. Vogin, gaf deze druk voor het eerst een aanduiding van de uitspraak. In 1864 kocht 
Van Goor het aan uit het fonds van Joh. Noman. De strijd spitste zich echter vooral toe op de vergelijking tussen 
Campagne en Jaeger, welk laatstgenoemd werk per slot van rekening onderdeel uitmaakte van de serie woordenboeken 
voor de schooltalen waarin Van Goor terecht de beste toekomstperspectieven vermoedde. Over Picards woordenboek, zie 
Posthumus (2010). 
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ook plaats vinden bij opgemeld Woordenboek van CAMPAGNE, houd U dan tevens 
verzekerd, dat ik mijn laatste woord nog niet heb gesproken. 

 
De verkoopprijs van Jaegers Pocket Dictionary werd teruggebracht van ƒ.1,50 tot ƒ.1,30, die 
van het werk van Picard tot ƒ.1,70.14 Van beide werken werd natuurlijk ook de inkoopsprijs 
verlaagd; als daarbij gebruik werd gemaakt van de kwantumkorting (d.w.z. 15 exemplaren voor 
de prijs van 12) kostte een exemplaar van Jaeger, zo rekende Van Goor de boekhandelaren 
voor, nu 83 cents, een van Picard 108 cents.  
 Campagne reageerde op deze aanval per kerende post door middel van een mededeling in 
het Nieuwsblad van den Boekhandel van 22 november 1866.15 Hij zei allereerst dat hij er wel 
op had gerekend dat Van Goor zijn woordenboeken in prijs zou verlagen. Maar hij vroeg zich 
daarbij wel af, of de 'talrijke confraters' die voor de oude prijs exemplaren in huis hadden 
genomen, ingenomen zouden zijn met deze prijsverlaging. Hij zelf was niet van zins de prijs 
van zijn woordenboek te laten zakken. 'Die bij mij ex. bestelt', zo besloot hij, 'behoeft niet 
bevreesd te zijn, dat ze later voor het publiek goedkooper worden geannonceerd dan de 
inkoopprijs'. Hij liet zich dus niet verleiden tot een mogelijk voor hem ruïneuze prijzenoorlog. 
 Hij meende dat zijn boek, ondanks het nu g ecreëerde prijsverschil, toch de voorkeur 
verdiende. Hij verwees naar de aanbevelingen van specialiteiten16 in de Engelse taal die zijn 
boek hadden verklaard tot 'verreweg het beste der bestaande Schoolwoordenboeken', en 
wachtte met vertrouwen de uitspraak van het deskundig publiek af. 
 Dat vertrouwen was zeker niet misplaatst. Campagne was de concurrentie met Van Goor 
aangegaan op diens zwakste punt. Terwijl de zakwoordenboeken Frans en Duits in hun tweede 
drukken van 1861, r espectievelijk 1864, be hoorlijk waren verbeterd, was de tweede druk 
(1864) van het deeltje Engels praktisch ongewijzigd gebleven.17 Het viel niet te loochenen dat 
het schoolwoordenboek [211] van Campagne, dat was samengesteld door een zekere Tieleman 
Pak, inhoudelijk meer te bieden had. 
 Net zoals Van Goor destijds had gedaan bij zijn aanbeveling van de nieuwe 
Kunstwoordentolk tegenover het oudere product van Weiland, was ook Campagne aan het 
rekenen geslagen: per pagina stonden in zijn nieuwe woordenboek wel 1400 lettertekens meer 
dan in Jaegers Pocket Dictionary, wat neerkwam op een meertal van 1.000.000 tekens over het 
gehele werk. Van Goor, die zwak stond zowel voor wat het financiële aspect van de zaak betrof 
als het inhoudelijke, moest wel reageren. Per circulaire van 24 november 1866 probeerde hij 
een en ander recht te zetten. Zo kende hij de boekhandelaren die schade zouden ondervinden 

                                                 
14 Bij Joh. Noman had het woordenboek van Picard ƒ.3,90 gekost, welke prijs door Van Goor na de overname enige tijd 
was gehandhaafd. Toen Campagne niet bleek mee te gaan in een prijzenslag, meldde Van Goor (circulaire 24 nov. 1866) 
aan zijn clientèle: 'zijt dan ook van mijne zijde zoo gerust niet, dat de bij mijne Circulaire van 19 November bepaalde 
prijs niet zal verhoogd worden. Zie die Circulaire, en doe er uw voordeel mede'. Dit bleek weinig meer dan een ordinaire 
verkooptruc, want de fondslijsten wijzen uit dat de speciale prijs voor het deeltje Engels nog jaren lang bleef 
gehandhaafd. Zelfs toen de prijs voor de deeltjes Frans en Duits verhoogd werd van ƒ.1,50 tot ƒ.1,70, werd voor het 
deeltje Engels nog steeds slechts ƒ.1,30 gevraagd. Deze toestand veranderde pas in de fondslijst van 1 mei 1875, waarin 
ze alle drie ƒ.1,50 gingen kosten. 
15 Zie die jaargang, 211. Campagnes mededeling is gedateerd Tiel, 20 nov. 1866, dus slechts één dag na de circulaire van 
Van Goor. 
16 In de vorige eeuw de gebruikelijke term voor wat we nu een 'specialist' noemen. 
17 Zie Posthumus (1993: 18; 2009b: 91). 



Trefwoord, tijdschrift voor lexicografie. Jaargang 2013. http://www.fryske-akademy.nl/trefwoord 
 

van zijn plotselinge prijsverlaging een krediet toe dat kon worden verrekend met in de toekomst 
te plaatsen bestellingen. 
 Om de relatief inferieure inhoud van zijn zakwoordenboek, waarvan hij zich heus wel 
bewust zal zijn geweest, te verbloemen bediende hij zich eerst van een paar flauwe 
debatteertrucs, en pakte hij vervolgens selectief wat zwakke punten in Campagnes 
schoolwoordenboek aan. 
 Uit de mededeling van Campagne dat hij wel gerekend had op een prijsverlaging leidde Van 
Goor af dat zijn tegenstrever 'voor zich zelven dus doordrongen was van deze zijner waardige 
concurrentie'. Een mysterieuze gevolgtrekking: wat Campagne bedekt te kennen gaf was 
vermoedelijk dat je van Van Goor een dergelijke schurkenstreek kon verwachten. Zeker niet, 
zoals Van Goor met zijn kromme zin lijkt te suggereren, dat Campagne de prijsverlaging een 
geoorloofd middel in de strijd achtte. 
 Uit het commentaar dat 'talrijke confraters' wel niet zo gelukkig zouden zijn met de 
afgekondigde prijsverlaging trok Van Goor de vreemde conclusie dat Campagne 'erkent, dat 
mijne Zak-woordenboeken zeer gezocht waren, getuigen de talrijke Confraters, die ze in den 
loop van dit jaar genomen hadden, ergo het onbetwistbaarste bewijs, dat zij alom bij H.H. 
Onderwijzers en verder publiek op de  proef zijn goed bevonden en uitmuntend staan 
aangeschreven'. 
 Na deze twee op niets slaande conclusies wordt de inrichting van het woordenboek onder de 
loep genomen. Van Goor kan moeilijk ontkennen dat er meer in Campagnes woordenboek 
staat, maar dat gaat volgens hem ten koste van de duidelijkheid. Hij drukt naast elkaar af het 
gedeelte in beide woordenboeken dat het woord boek met afleidingen en samenstellingen 
behandelt. En ziet: bij Campagne vinden we slechts één ingang boek met alle samenstellingen 
samengeperst in één artikel, terwijl in het woordenboekje van Jaeger de opgenomen 
samenstellingen allemaal als apart trefwoord voorkomen.  
 Doorgaand op hetzelfde chapiter, wijst Van Goor er ook op d at door het bijeenvoegen van 
de samenstellingen de streng alfabetische volgorde vaak wordt verbroken. Een bijkomende 
complicatie is dat Campagne bij bepaalde samenstellingen ook nog verder ingebedde 
samenstellingen geeft. Dit geeft Van Goor gelegenheid zich vrolijk te maken over gevallen als -
slijm en -sknecht, waar niet boekslijm, respectievelijk boeksknecht blijkt te moeten worden 
gelezen, [212] maar boekbinderslijm, respectievelijk boekdrukkersknecht. De juiste 
interpretatie zal, zoals Campagne later in zijn antwoord opmerkt, echter duidelijk zijn voor een 
ieder die kennis heeft genomen van de verklaring der tekens voor in het boek. 
 In Van Goors conclusie dat Campagnes woordenboek voor de schooljongen moeilijker 
hanteerbaar is dan dat van hemzelf schuilt zeker enige waarheid. Maar het verschil is beslist 
minder groot dan hij doet voorkomen. Met het afdrukken uit Jaegers Pocket Dictionary van het 
boek-cluster speelt hij namelijk geen eerlijk spel: dat alle samenstellingen hier fungeren als 
aparte trefwoorden blijkt een uitzondering in de inrichting van dat woordenboek. Praktisch 
overal elders, zie bij voorbeeld bij bloed, bloem en waar dan ook, staan de samenstellingen op 
dezelfde wijze samengevoegd als in het woordenboek van Campagne.18  
                                                 
18 Evenmin als wie dan ook zou de altijd scherp calculerende Van Goor zich de luxe permitteren om grote hoeveelheden 
samenstellingen tot hoofdwoorden te promoveren. Bovendien werkt het opnemen van een hoofdwoord met zijn 
samenstellingen in één woordenboekartikel niet alleen ruimte- en dus kostenbesparend, het zorgt ook dat bij elkaar komt 
te staan wat semantisch bij elkaar hoort. Verschillen tussen woordenboeken op dit punt zijn doorgaans slechts relatief. 
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 Als het zakwoordenboek van Van Goor uiteindelijk toch een overzichtelijker indruk geeft, 
dan komt dat vooral door de wijze van zetten: de samenstellingen staan er vet gedrukt en 
springen daardoor veel gemakkelijker in het oog dan bij Campagne, waar ze cursief zijn gezet.  
 Deugdelijker is de kritiek van Van Goor op de verschillende spelling die gevolgd is voor de 
twee delen: het deel EN staat in de spelling Siegenbeek, het deel NE in De Vries en Te 
Winkel.19 
 Terwijl Van Goor, zoals hier uiteengezet, zich in zijn circulaire van 24 nove mber op 
verschillende plaatsen aan onzindelijk redeneren had bezondigd, reageerde Campagne in een 
brochure van 6 december nogmaals met inhoudelijke argumenten. Hij dacht dat de inrichting 
van zijn woordenboek ook voor schooljongens wel te begrijpen viel, constateerde terecht dat 
ook bij Van Goor de strikt alfabetische volgorde niet altijd werd aangehouden, legde er de 
nadruk op dat in zijn woordenboek de uitspraak werd aangegeven – een aspect dat in Jaeger 
ontbrak en in Picard gebrekkig werd voorgesteld – en eindigde met het opsommen van een 
reeks voorbeelden van ontbrekende woorden. 
 Hoewel het altijd mogelijk zal zijn in een woordenboek ontbrekende woorden en 
onbevredigende vertalingen aan te wijzen – die waren er natuurlijk ook in [213] dat van 
Campagne – moet de objectieve waarnemer toch constateren dat Campagnes 
schoolwoordenboek vollediger informatie bood dan het deeltje van Van Goor. 
 Van Goor had hierop niets nieuws te melden, en kwam pas weer in actie toen Campagne ook 
een schoolwoordenboek voor de Franse taal aankondigde van de hand van C.N. Klausz, 
instituteur te Breukelen.  
 In het 'Berigt van Uitgave', gedateerd Tiel, 1867, zette Campagne zich opnieuw af tegen zijn 
grote concurrent. Ook nu weer noemde hij een aantal punten waarop zijn schoolwoordenboek 
superieur was aan Van Goors Dictionnaire de Poche op naam van Jaeger/Kramers.20 Volgens 
hem was het wederom uitgebreider, ook voor wat betreft de lijst van eigennamen, en die van de 
onregelmatige werkwoorden. Verdere pluspunten waren het aanduiden van het juiste gebruik 
van voorzetsels achter bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden, alsmede de vermelding van 
de uitspraak van moeilijke woorden. Ten slotte claimde hij nog de 'grootere naauwkeurigheid' 
in de spelling van sommige Franse en ook Hollandse woorden. 
 Deze nauwkeurigheid was, helaas voor Campagne, verre te zoeken in een toegevoegde lijst, 
die onder de titel 'Vergelijking der beide Woordenboeken' moest demonstreren hoe bij een 
achttiental daartoe uitgekozen trefwoorden Campagnes woordenboek duidelijk in het voordeel 
was. Een drietal slordigheden in deze presentatie bood Van Goor de kans om zijn tegenstander 
hard aan te pakken. 

                                                 
19 T.P. (= Tieleman Pak) verklaart in het voorwoord hoe dit komt. Het eerste deel staat afgedrukt in de oude spelling 
omdat, zo zegt hij, de nieuwe spelling aanvankelijk niet de bijval scheen te vinden die zij later verwierf. Omdat het 
Nederlands Onderwijzersgenootschap zich intussen voor een spoedige invoering van de verbeterde spelling op de  
scholen had uitgesproken, werd besloten het nog in bewerking zijnde tweede deel in te richten volgens de nieuwe 
spelling. 
 In de tweede druk werd deze 'ongelijkvormigheid in de spelling' opgeheven. Van Goor, die hoge eisen stelde aan de 
technische uitvoering van zijn producten, zou in deze omstandigheden vermoedelijk het eerste deel opnieuw hebben laten 
zetten.  
20 In 1866 had Kramers zijn pseudoniem Jaeger afgelegd. 
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 In een vier pagina's lange circulaire van 22 oktober 1867 t rok hij fel van leer. Hij voelde 
zich nu veel meer op zijn gemak dan in het rondschrijven van 24 november 1866, waarin hij 
met nogal gewrongen argumenten Campagnes schoolwoordenboek Engels had bestreden.  
 Op de door Campagne opgesomde voordeelpunten ging hij totaal niet in. Dat zou ook 
moeilijk zijn geweest, want wat Campagne daarin beweerde was zeker niet in strijd met de 
waarheid. Nog sterker dan in de eerdere circulaire zocht Van Goor, en dit keer met duidelijk 
genoegen, zijn heil in afleidende manoeuvres, die ten doel hadden de persoon van zijn 
tegenstander te beschadigen. 
 Omdat Campagne aan het eind van zijn 'Berigt van Uitgave' ook w eer de loftrompet had 
gestoken over zijn eerder verschenen schoolwoordenboek Engels – hij was nu ook i n de 
gelegenheid een zeer lovende recensie te citeren uit het Nederlandsch Tijdschrift voor de 
practische beoefening van de Fransche, Engelsche en Hoogduitsche Talen – kon Van Goor 
daar ook nog even op terugkomen.  
 Hij toonde zich verbaasd dat Campagne dat woordenboek nogmaals durfde aan te prijzen, 
nadat hij [Van Goor] toch overtuigend had aangetoond dat het woordenboek van Jaeger door 
zijn praktische inrichting verre de voorkeur verdiende. [214] 
 De meeste Confraters, zo zegt hij, zijn kennelijk dezelfde mening toegedaan, en dat geeft 
hem aanleiding de draak te steken met Campagne, die 'om zijne waar toch maar aan de man te 
brengen, zijne toevlugt [denkt te moeten] nemen tot kruipen en bedelen om de gunst van HH. 
Confraters'. Zo becommentarieert Van Goor namelijk Campagnes slotzin in een wervende 
advertentie in het Nieuwsblad voor den Boekhandel 'dat hij iedere bestelling, zelfs van het 
KLEINSTE getal, als eene WEZENLIJKE DIENST aan hem bewezen, zal beschouwen'.21  
 Na deze inleidende schimpscheut richt Van Goor zijn geschut op het komende 
schoolwoordenboek Frans. Campagnes handelwijze zal wel door niemand loyaal genoemd 
worden, zo vindt hij. Immers, 'hij poogt zijne aanstaande uitgave reeds voorlopig aan te prijzen 
door de waarde van mijne soortgelijke uitgaven te verkleinen'.22 
 Dan bekijkt hij meer specifiek de kolommen waarin Campagne om de superioriteit van zijn 
uitgave te demonstreren een aantal geselecteerde artikelen uit zijn eigen woordenboek stelt 
naast, in Van Goors woorden, 'de meer beknopte' uit Jaeger-Kramers. Nu stonden in die lijst 
drie storende slordigheden, die Van Goor op de volgende wijze afstraft: 
 

        Wie zou 't gelooven, dat CAMPAGNE de goede trouw zoodanig kan schenden, dat hij 
in zijne weinige aanhalingen mijnen auteur tot driemalen toe fouten, groote fouten23 zelfs, 
laat maken, die niet bij hem te vinden zijn. [Deze worden vervolgens genoemd]. Wat dunkt 

                                                 
21 De kapitalen zijn van Van Goor. Dergelijke annonces, waarin uitgevers bepaalde uitgaven nogmaals in herinnering 
brachten, waren schering en inslag in het Nieuwsblad voor den Boekhandel. Deze advertentie in het Nieuwsblad van 5 
september 1867 (p. 208) kan daarom beter niet worden beschouwd, zoals in Sanders (1993), als een nieuwe zet in de 
voortgaande woordenstrijd. 
22 Men kan er inderdaad over twisten of aanprijzing via dit soort vergelijkingen wel van goede smaak getuigt. Maar Van 
Goor had zelf niet anders gehandeld toen hij liet weten op welke punten zijn op stapel staande kunstwoordenboek dat van 
Weiland in de schaduw zou stellen. 
23 Dat het hier om slordigheden gaat, en niet om het aan de kaak stellen van fouten in Jaeger/Kramers, is overduidelijk. 
Ook Van Goor zelf besefte dat natuurlijk. Het gaat om de volgende punten: 1. het trefwoord débrailler staat in de kolom 
Jaeger/Kramers abusievelijk afgedrukt als débriller; 2. bij het trefwoord étrangler staat als een van de vertalingen het 
nonsensicale 'vervangen', wat 'verworgen' had moeten zijn; 3. in het lemma gagner staat 'gagner au vent' vertaald als 'de 
loef afwinnen', in plaats van 'de loef winnen'. 
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U, Mijnheer Confrater, van zulk eene handelwijs, en met wat naam zult gij ze betitelen? Ik 
weet het niet; maar dit vermeen ik te weten, dat uw rechtschapen gevoel er ten sterkste tegen 
op zal komen, en dat gij uwe ondersteuning ontzeggen zult aan de te verwachten Tielsche 
uitgave, die ingang zoekt te vinden door dergelijke middelen. 

 
Na dit schitterende stukje komedie is Van Goor overigens nog niet uitgesproken. Hij grijpt ook 
nog even de gelegenheid aan om de reputatie van J.M. Calisch te beschadigen. Deze was door 
Campagne opnieuw aangehaald als aanprijzer van [215] zijn schoolwoordenboek Engels. Van 
Goor drukt nu de rtien 'bokken en bokjes' af, door Calisch in zijn Fransch Woordenboek 
geschoten.24 Deze zijn inderdaad soms ronduit lachwekkend, en Van Goor concludeert 
tevreden: 'Dit dozijntje uit mijn grooten voorraad moge voorshands volstaan om de 
bevoegdheid van den translateur juré ter beoordeling van een Woordenboek in helder licht te 
stellen'.  
 Ten overvloede krijgen de 'confraters' vervolgens nogmaals de volledige inhoud 
voorgeschoteld van de boven al besproken circulaire van 24 november 1866, waarin Van Goor 
zo op z ijn eigen manier had afgerekend met Campagnes schoolwoordenboek Engels. 
Ondertussen had toch iemand25 gelegenheid gehad om de inhoud van de woordenboeken in 
kwestie wat nader te bestuderen, en zo volgen als toegift nog twee korte stukjes waarin Jaeger, 
c.q. Picard, het in bepaald opzicht winnen van Tieleman Pak.   
 Nu is het dan eindelijk tijd voor de volgende fraaie afsluiting: 
 

        Maar genoeg, meer dan genoeg reeds! Verschoon het, zoo ik u welligt wat te lang bezig 
hield, ten einde mijn beweren te staven, dat mijne uitgaven degelijker bewerkt en meer 
practisch voor den leerling ingerigt zijn, en neem ten slotte de verzekering der hoogachting 
aan, waarmede ik ben  
  
 Uw Dienstwillige Dienaar & Confrater 
 
 G. B. VAN G O O R 

 
Na deze terechtstelling bleef het verder stil, zodat we de balans kunnen gaan opmaken. 
 Het is duidelijk dat Van Goor met zijn per circulaire van 19 november aangekondigde 
prijsverlaging de eerste klap uitdeelde. Het is dan ook onzin om hem af te schilderen als een 
schuldloos slachtoffer van brutale provocaties van Campagne, waarop hij met de nodige 
tegenzin wel moest reageren.26  
 Het was integendeel Van Goor die de strijd zocht en die elke minder gelukkige bewering 
van Campagne genadeloos afstrafte. Hij begaf zich zo weinig mogelijk in inhoudelijke 

                                                 
24 Sanders' veronderstelling (1993: 50) dat Jacob Kramers die had aangeleverd is zeer plausibel. 
25 Ook hierin kunnen we de hand van Van Goors huislexicograaf Kramers vermoeden. 
26 Deze visie spreekt uit Van Veens hagiografische Drie generaties Van Goor. Daarin wordt op p.  23 de zaak wel 
helemaal op zijn kop gezet, als Campagne wordt afgeschilderd als 'scheldend', schrijvend 'op kijvende toon', en 'zijn 
toevlucht nemend tot leugens'. Ook uit de wat evenwichtiger behandeling van de affaire in Sanders (1993) spreekt nog 
een zeker parti-pris ten faveure van Van Goor. 
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argumenten, en schroomde niet met hele of halve onwaarheden punten te scoren. Als debater 
betoonde hij zich dan ook verre superieur aan zijn wat sullig overkomende tegenstander. [216]  
 Welke invloed dit debat had op de  verdere lotgevallen van de woordenboeken in kwestie 
valt moeilijk te zeggen. Zoals Campagne meteen al zei, het was aan het publiek om uit te 
maken welk woordenboek de voorkeur verdiende.27 Campagnes nieuwe woordenboek Engels 
bleek voldoende steun te krijgen om Van Goors poging het borelingetje in de wieg te smoren te 
doen mislukken. Mogelijk hielp het debat toch om de schade voor Van Goor beperkt te houden.  
 Campagne wist zelfs zijn bestand aan schoolwoordenboeken nog verder uit te breiden met 
een deel Frans en een deel Duits. Dat laatste verscheen zonder merkbare rimpelingen in 1873. 
Van Goor was toen al overleden, en kon er dus niet meer tegen in het strijdperk treden. 
 Zo hadden beide series hun aandeel in een steeds groeiende markt. Hun uiteindelijk lot werd 
bepaald door later beleid binnen de twee uitgeverijen. Van Goors woordenboeken bleven ook 
na de dood van Jacob Kramers (1869) en die van Van Goor zelf (1871) in goede handen.28 Die 
van Campagne hielden tot aan het begin van de twintigste eeuw gelijke tred, maar anders dan 
bij Van Goor werden daarna in onvoldoende mate nieuwe bewerkers aangetrokken. Campagnes 
woordenboeken verdwenen dan ook aan het einde van de jaren dertig van de markt. Toen ze 
waren overgenomen door uitgeverij Malmberg, werden ze geruime tijd ongewijzigd herdrukt. 
Dit werd voor het publiek verborgen gehouden door de toekenning van een steeds hoger 
editienummer en de verzekering op de titelpagina dat ze waren 'bewerkt' of zelfs 'herzien en 
vermeerderd' door de vanouds bekende namen.29 
 
5. Van Goor en zijn ruzie met de Vereeniging 
 
Dat Van Goor bij de bescherming van zijn belangen soms de redelijkheid uit het oog verloor 
was ook al gebleken toen in 1854 een prentenboekje van hem door een andere uitgever werd 
nagedrukt. Hij vond dat een dergelijk vergrijp niet ongestraft diende te blijven, en riep voor dat 
doel de steun in van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. De 
correspondentie die tussen Van Goor en de Vereeniging over deze zaak werd gevoerd 
escaleerde tot een conflict waarover uiteindelijk de Algemene Vergadering uitspraak moest 
doen.30 [217] 

                                                 
27 Deze uiting is te vinden in zijn eerste annonce in het Nieuwsblad van den Boekhandel, 22 nov. 1866, 211. Hij besluit er 
ook zijn circulaire van 6 december 1866 mee. 
28 Zie voor de begintijd Posthumus (1993: § 4, 22-24; 2009b: 98-103) en voor de uitbouw door F.P.H. Prick van Wely, 
Posthumus (2009b: 193-228). 
29 Zie hierover Posthumus (1999: § 2.3.1; tevens 2009a: 8). 
30 Deze correspondentie is op twee manieren bewaard gebleven. Ze staat allereerst afgedrukt in het Verslag van de 
werkzaamheden van het Bestuur der Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels over het afgeloopen 
Vereenigingsjaar 1854-1855. (Verder aangeduid als Verslag over het jaar 1854-1855). In dit verslag, dat ook diende als 
vergaderstuk, legt het Bestuur tussen de brieven door tevens verantwoording af voor de gevolgde gedragslijn. 
 Nadat dit verslag was verschenen, drukte Van Goor de hele correspondentie nogmaals af in een circulaire, gedateerd 
10 augustus, 1855. Langs deze weg wilde hij de briefwisseling toegankelijker maken dan ze was in de kleine letter van 
het Verslag, waarin de zaak ook nog dreigde zoek te raken tussen de vele andere daarin vermelde aangelegenheden. 
'Wars van alle kuiperij of overhaling tot [zijn] gevoelen', onthield hij zich van commentaar. Ook deelde hij mede dat hij 
'om allen schijn te vermijden' niet ter vergadering aanwezig zou zijn. 
 Genoemde Verslagen zijn, hoewel niet volledig, bewaard in de bibliotheek van de VBBB (thans KVB). Het 
ontbrekende verslag over het jaar 1854-1855 kon worden opgespoord omdat het meegebonden was met de jaargang 1855 
van het Nieuwsblad voor den Boekhandel in die zelfde bibliotheek. In het archief van de Vereeniging vindt men in de 
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 Het nadrukken van werk waarvan men zelf niet de rechten bezat was een ernstig euvel, dat 
de uitgevers niet alleen veel ergernis bracht, maar ook financiële schade berokkende. Om deze 
misstand te bestrijden was in 181531 genoemde Vereeniging opgericht. Na een zeer bescheiden 
begin groeide het ledental snel, en kon steeds meer invloed ten goede worden aangewend. 
 Helaas duurde het bijzonder lang voordat in Nederland een bevredigende auteurswet tot 
stand kwam. In 1877 i ngediend op de  grondslag van een al in 1860 door  de Vereeniging 
ontworpen voorstel, werd deze pas op 1 januari 1882 van kracht.32 
 Tot die tijd moest men zich behelpen met een wet van 1817 di e vele leemten vertoonde. 
Uitgevers die op financieel gewin uit waren maakten niet zelden misbruik van deze situatie en 
schrokken er zelfs niet voor terug het werk van een medelid van de Vereeniging na te 
drukken.33 Processen die met een beroep op de wrakke wet van 1817 werden aangespannen 
werden tot overmaat van ramp soms nog verloren ook. 
 [218] Deze perikelen staan uitvoerig beschreven in Kruseman (1886-1887), waarin het 
verslag over elke tienjarige periode wordt besloten met een lang hoofdstuk onder de titel 
'Geschillen – de Vereeniging'.34 
 Het was duidelijk dat het Bestuur van de Vereeniging bij die geschillen in de eerste plaats 
optrad als brandweerman. Na opgedane ongunstige ervaringen verwachtte men duidelijk 
weinig heil van het voeren van processen voor de rechter. 
 De zaak waarover Van Goor zich bij de Vereeniging beklaagde betrof het nadrukken door de 
firma Lutkie en Cranenburg te Den Bosch van het Nieuw klein Abé Prentenboek,35 dat hij uit 
het fonds van Beijerinck had aangekocht. De correspondentie daarover werd namens de 
Vereeniging gevoerd door A.C. Kruseman (President) en J.H. Gebhard (Secretaris), beide 
gerenommeerde uitgevers en prominente verenigingsleden.36 

                                                                                                                                                                    
correspondentiemap over deze zaak het origineel van het antwoord van Lutkie en Cranenburg aan het Bestuur, en verder 
alleen Van Goors circulaire met de afgedrukte correspondentie. 
31 Hoewel de Vereeniging werd opgericht in 1815, telde men aanvankelijk de jubileumjaren vanaf 1817, het jaar waarin 
de eerste algemene vergadering plaats vond. Zo kon het gebeuren dat het vijftigjarig bestaan werd gevierd in 1867 (zie 
noot 36) in plaats van in 1865. [Ik dank deze informatie aan Marja Keyser]. 
32 Voor een zeer korte samenvatting zie Marja Keyser, 'De Vereeniging en het auteursrecht', in het gedenkboek 175 Jaar 
Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels. 1815-1890, 14. 
33 Bij een van die affaires was uitgeverij Campagne betrokken. Deze kwam, één jaar nadat de Utrechtse uitgever De 
Zwaan een vertaling had uitgegeven van Zschokkes Die Almacht Gottes im Werke der Natur, met een aanzienlijk 
goedkopere 'volkseditie' van dat werk, waarvan De Zwaan het wettig eigendomsrecht bezat. Dit veroorzaakte zoveel 
verontwaardiging, dat verschillende boekhandelaren de exemplaren die Campagne in commissie had verzonden als 
besmette waar terugstuurden. Campagne werd tot de orde geroepen, en onder het toeziend oog van het Bestuur van de 
Vereeniging kwam de volgende oplossing tot stand: De Zwaan verlaagde allereerst zijn prijs tot die van Campagne. 
Wanneer zijn oplage zou zijn uitverkocht, mocht Campagne de zijne op de markt brengen. Het kopijrecht werd daarbij 
aan Campagne overgedragen en zou bij hem blijven berusten. Deze karakteristieke oplossing laat zien hoe het Bestuur 
van de Vereeniging bij de behartiging van de belangen der leden probeerde kool en geit te sparen. Dat op deze wijze 
eigenlijk toch ook de misdaad werd beloond scheen niet te deren. Volgens de berichten werd deze uitkomst met 
tevredenheid ontvangen. (Zie over deze zaak een missive van 1 november 1854, door een zelfvoldaan Bestuur gericht 
aan 'den Boekhandel'. Deze is afgedrukt in het Verslag over het jaar 1854-1855). 
34 Het geschil met Van Goor staat daarin niet met name genoemd. Afgezien van de principiële kant van de zaak, ging het 
inderdaad om een nogal onbenullige affaire in uitgeversland. 
35 Aldus de titel in het Verslag over het jaar 1854-1855. In de correspondentie komen veel variante vormen voor. Ik heb 
niet verder naar dit werkje gezocht. Het was duidelijk een van die bekende prentenboekjes met behulp waarvan kinderen 
de letters van het alfabet moesten leren. 
36 Beiden bekleedden vele jaren lang bestuursfuncties binnen de Vereeniging: Gebhard met kleine tussenpozen van 1848-
1874, Kruseman van 1852-1859 en van 1871-1874. Volgens het bericht van Zuidema in het Nieuw Nederlandsch 
Biografisch Woordenboek (III, 433) was Gebhard 'jaren lang de ziel van de Vereeniging', en was hij het die in 1867 ter 
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 Over de zaak aan de tand gevoeld, verklaarden Lutkie en Cranenburg van de prins geen 
kwaad te weten: de houtsneeplaat waarvan de illustraties waren afgedrukt hadden ze gewoon 
bij een plaatselijke handelaar gekocht, en als die plaatjes, wat eerst niet de bedoeling was, tot 
een schoolboekje waren verwerkt, wat dan nog? Het nadrukken van schoolboekjes was volgens 
de wet van 1817 niet verboden.37 
 Het bestuur liet Lutkie en Cranenborg weten dat men deze verklaring, een mengeling van 
enerzijds volstrekte onschuld en anderzijds het zich verschuilen achter de wet van 1817, 
bevreemdend vond, en gaf verder te verstaan dat men zich het recht voorbehield op de  zaak 
terug te komen. 
 Van Goor werd van het antwoord van Lutkie en Cranenburg op de  hoogte gesteld per 
schrijven van 8 s eptember 1854. H et bestuur liet hem verder weten dat het zijn zaak gaarne 
verder zou behandelen, en dat het daartoe in het bezit diende te worden gesteld van het bewijs 
van eigendom van het omstreden [219] prentenboekje.38 
 Van Goor leverde dit per schrijven van 13 september, en bestreed tevens de beweringen van 
Lutkie en Cranenburg. Hij was overigens van mening dat het 'A B prentenboek in geen geval 
onder de schoolboeken kan gerangschikt worden'. 
 Het nu vol gende schrijven van 13 october bracht voor Van Goor een onaangename 
ontwikkeling. Hij kreeg te horen dat het Bestuur de zaak opnieuw had overwogen en dat het na 
rijp beraad tot de conclusie was gekomen, dat het volstrekt niet zeker was, dat de rechter de 
zaak in zijn voordeel zou beslissen. Een negatieve beslissing zou bovendien tot gevolg kunnen 
hebben dat schoolboeken en vooral A.B.-boekjes voortaan ongestraft konden worden 
nagedrukt, waardoor andere leden in hun belangen geschaad zouden worden. 
 Het bestuur zag daarom liever dat Van Goor tot een schikking zou komen met Lutkie en 
Cranenburg. Om dit beproefde middel voor conflictoplossing39 in werking te doen treden vroeg 
het Bestuur machtiging om in de zaak te bemiddelen, en verzocht het Van Goor tevens op te 
geven voor welk bedrag hij de kopijrechten zou willen overdragen.  
 In zijn antwoord van 1 november 1854 l iet Van Goor het schikkingsvoorstel voor wat het 
was, en beperkte hij zich tot een herhaald pleidooi voor het inschakelen van de rechter. Zelfs 
als de beslissing onverhoopt negatief mocht uitvallen, dan zou men tenminste weten waar men 
aan toe was. Bovendien kon men dan met des te meer klem aandringen op wijziging van de wet 
van 1817. 

                                                                                                                                                                    
gelegenheid van het vijftigjarig bestaan de feestrede mocht houden. Vreemd genoeg wordt in de twee volle kolommen 
die in het NNBW (II, 730-731) aan Kruseman worden gewijd geen enkele melding gemaakt van zijn bestuurswerk voor 
de Vereeniging, dat vermoedelijk ook een minder grote rol speelde in zijn leven. 
37 Terwijl eerdere wetten van 1803 en 1814 wel bepalingen bevatten over het kopijrecht op schoolboeken, werd deze 
categorie in de wet van 1817 in het geheel niet genoemd. Dit veroorzaakte grote onzekerheid, en er werd gestreden over 
de vraag in hoe verre men kon terugvallen op de bepalingen van de eerdere wetten, die overigens voor verschillende 
interpretatie vatbaar waren. 
38 Deze brief staat alleen afgedrukt in Van Goors circulaire met de gevoerde correspondentie. Uit de toon, die men kan 
kenschetsen als meevoelend en hulpvaardig, blijkt nergens dat het Bestuur meteen al tot de conclusie was gekomen dat 
van een juridisch proces geen heil te verwachten was. (Dit laatste valt op te maken uit een passage in het Verslag over het 
jaar 1854-1855, p. 4). 
39 Vgl. noot 33. Uit allerlei gevallen blijkt (zie Kruseman 1886-1887, passim) dat het Bestuur van de Vereeniging, na het 
gepleegde vergrijp met zoveel woorden te hebben veroordeeld, het ongeoorloofd nadrukken accepteerde als een fait 
accompli, waarvoor een oplossing gezocht werd die de schade voor beide partijen binnen de perken hield. 
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 Het Bestuur liet zich, opnieuw na rijp beraad, niet vermurwen en zette in een schrijven van 
29 december in detail uiteen welke punten in een rechtszaak aan de orde zouden kunnen 
komen. De eindconclusie was dat men het aanspannen van een proces niet verantwoord achtte. 
Als Van Goor niet in een schikkingsprocedure met Lutkie en Cranenburg wilde treden, en 
niettemin inschakeling van de rechter verlangde, dan was dat natuurlijk zijn goed recht. Het 
reglement van de Vereeniging schreef in zulke gevallen echter de goedkeuring van de 
algemene vergadering voor. 
 Het antwoord van Van Goor volgde op 19 februari 1855. Zijn hoop dat hij via het Bestuur 
van de Vereeniging genoegdoening zou vinden voor zijn gekrenkt rechtsgevoel was nu 
definitief de bodem ingeslagen. Zijn verontwaardiging daarover was zo groot dat hij nu voor 
het eerst in zijn correspondentie de vormen der wellevendheid niet langer in acht nam. Nadat 
hij eerst de [220] relevantie van enkele van de naar voren gebrachte argumenten had 
aangevochten, ging hij dan ook over tot een op bittere toon gesteld resumé.  
 Dat de stoppen bij hem flink waren doorgeslagen blijkt al uit de eerste alinea. Daarin stelt hij 
– toch echt niet helemaal terecht – 'dat men het Bestuur der Vereeniging niet moet beschouwen 
als het hoofd eener corporatie, die, zoodra een erkend en wettig verkregen fonds-artikel van een 
hunner leden wordt aangerand en op de  brutaalste wijze wordt nagedrukt, in zijne plaats zal 
optreden om aan het benadeelde lid regt te doen wedervaren; maar dat men het integendeel 
veeleer als zijne tegenpartij zal moeten beschouwen'. Hij refereert schamper aan het voorstel 
dat hij 'voor een prijsje van [zijn] regt ten behoeve van [zijn] regtverkorters afstand [zou] doen'. 
Hij stelt scherp de machteloosheid aan de kaak van een Bestuur 'dat [zijn] regt erkent, maar dat 
geen zelfstandigheid genoeg heeft om dat regt te doen eerbiedigen, aangezien wij onder zulk 
eene halfslachtige Wet leven'.  
 Een opmerking waaraan het Bestuur enigszins aanstoot bleek te nemen was dat het voorstel 
om de rechter in te schakelen op de algemene vergadering 'de grootste kans [had] dadelijk te 
vallen of wel door het benoemen van commissiën te worden verdaagd', 'daar het niet op een 
gunstig praeadvies van het Bestuur [mocht] rekenen'.  
 In de slotalinea uitte van Goors woede zich nogmaals met zulk een elementaire kracht dat 
zelfs de syntaxis eronder kwam te lijden. Hij besloot als volgt: 
 

        Dit zijn nu de eerste resultaten, die ik van mijn lidmaatschap heb verworven, en het zal 
U dan als Bestuur en ook mijnen medeleden niet vreemd klinken, dat, zoo de zaak op de  
algemeene Vergadering mogt vallen [...], ik dan van dit oogenblik af mijn lidmaatschap 
opzeg, en de voorkeur geef aan eigen regtzoeking, en dan ook mijne eigene handelingen aan 
geen banden wil leggen, ten einde mijne belangen ten achteren te doen staan bij eene 
corporatie, die bewijzen heeft gegeven, dat, waar het op zaken aankomt, zij zich liever 
onttrekt dan het ongelijk, een hunner aangedaan, met vereende krachten het hoofd te bieden. 

 
Het Bestuur, dat in het woelige wereldje van de uitgevers en boekhandelaren maar al te vaak 
als kop va n Jut moest dienen,40 hield het hoofd koel en antwoordde op 18 m aart met het 
volgende briefje: 

                                                 
40 In Bouwstoffen, I, 639 e n volgende, lucht Kruseman zijn hart hierover. Hij noemt bijvoorbeeld 'het telkens en 
onophoudelijk terugkomen van kleine kibbelarijen, dat gedurig herhalen van dezelfde kleine klachten, dat meer of 
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Mijnheer! 
 
Wij rekenen het tot onze pligt u de  goede ontvangst UWER missive van 19 F ebruarij te 
berigten en u mede te delen dat wij Uwe kwestie met de firma LUTKIE en [221] 
CRANENBURG, die volgens Uw laatste schrijven nu tot ons leedwezen een kwestie tussen 
U en de Vereeniging schijnt geworden te zijn, op de eerstvolgende Algemeene Vergadering 
zullen doen beslissen. Uwe aanmerking, dat het ons niet moeielijk zal vallen op de  
Vergadering ongunstig voor U te influenceren,41 gaan wij hier, hoe weinig vleijend ze ook 
voor ons persoonlijk is, voorbij, omdat hij tot de zaak zelve niets afdoet. 
   Wij willen U hier echter de verzekering niet onthouden, dat het ons zeer leed zou doen, 
wanneer om verschil van gevoelen, aan Uw bedanken als Lid werd gevolg gegeven en 
teekenen ons met achting. 
 
Namens het Bestuur der Vereeniging 
 
A.C. KRUSEMAN, President 
J.H. GEBHARD, Secretaris 
 

Op de algemene vergadering die op 13 augustus 1855 t e Arnhem werd gehouden, kwam de 
kwestie uitgebreid aan de orde. De discussie ging voornamelijk over het punt of 'het A.B. 
Prenteboekje' wel of niet tot de categorie der schoolboeken moest worden gerekend. Als laatste 
spreker verwoordde Gebhard ten slotte het standpunt van het Bestuur over de zaak. Met twee 
eerdere sprekers houdt hij zich overtuigd 'dat de eerste vraag van den Regter zal zijn, of het 
boekje voor Kopijregt vatbaar is, [dat hij] ten tweede zal verklaren dat het door aard en vorm 
tot de schoolboeken behoort, en [dat hij] eindelijk, met daarbij de Wet van 1817 toe te passen, 
tevens eene zoo lang door de Vereeniging teruggehouden, voor het algemeen beginsel der 
schoolboeken ongunstige uitspraak zal doen'.42 Hij 'bejammert het dat de Heer van Goor de 
dupe is van een der schandelijkste industrieën', en het zou hem en het Bestuur nog meer leed 
doen als Van Goor als lid zou bedanken, maar hij kan zijn stem niet geven voor het voeren van 
een proces. 
 De vergadering besloot vervolgens met 77 tegen 6 s temmen niet tot rechtsvervolging 
namens de Vereeniging over te gaan. Vervolgens werd een commissie [222] benoemd, 
                                                                                                                                                                    
minder moedwillig bedillen van een andermans daden' waarover de Vereeniging gevraagd wordt uitspraak te doen, 'ver 
van verkwikkelijk' (p.640). 
41 Het Bestuur gaf hier blijk van lange tenen. Van Goors opmerking dat het voorstel ter vergadering 'niet op een gunstig 
praeadvies van het Bestuur [mocht] rekenen' kan gezien worden als de blote vaststelling van een feit dat uit de gevoerde 
correspondentie genoegzaam was gebleken. 
42 Zie Handelingen Algemeene Vergadering 1855, p. B. Het wekt enige verbazing dat deze glasheldere standpuntbepaling 
van het Bestuur pas aan het eind van de affaire opduikt. Als we nu zwart op wit lezen dat het Bestuursbeleid er al lange 
tijd op gericht was een ongunstige rechterlijke uitspraak met betrekking tot de wet van 1817 t e voorkomen, waarom 
wordt de kwestie in de correspondentie met Van Goor dan zo uiterst omzichtig behandeld? Was het misschien de 
bedoeling de zaak niet meteen op de spits te drijven, en werd Van Goor daarom eerst wat gepaaid om hem er van te 
weerhouden in een onmiddellijke boze reactie meteen naar de rechter te stappen? Veelzeggend in dit opzicht is de 
opmerking in de tweede brief (13 october 1854) dat het Bestuur vertrouwt 'dat door U in het belang der algemeene zaak 
tenminste niet dadelijk [cursivering in origineel] op eene regterlijke aanklagte zal aangedrongen worden'. (Dit onder het 
mom dat 'het plan bestaat bij het Bestuur om op nieuw bij de Regering tot herziening der Wet van 1817 [...] aan te 
dringen'). 
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bestaande uit de heren J.C. van Kesteren en A. Belinfante, met een tweeledige taak. De 
commissie moest pogen, indien Van Goor daarmee instemde, zo mogelijk nog een voor hem 
voordelig vergelijk te treffen, en moest ook proberen hem te weerhouden van het opzeggen van 
zijn lidmaatschap. 
 Het conflict kende toch nog een blijde afloop. Tot zijn kennelijk grote opluchting kon het 
Bestuur in het volgende jaarverslag43 melden dat 'het oorlogszuchtigste gedeelte van ons vorig 
verslag tot een gewenschten en eervollen vrede [was] gebragt'. Geheel onverwachts hadden 
Lutkie en Cranenburg, door de commissie bezocht, berouw getoond. Ze zonden Van Goor de 
schriftelijke verklaring dat zij hun ongelijk inzagen, en dat ze het geïncrimineerde werkje niet 
meer ter perse zouden leggen. Van Goor was hiermee tevreden en bleef lid van de Vereeniging. 
 
Slotwoord 
 
Uit alle boven beschreven gevallen komt het beeld van Van Goor naar boven als een man die 
zijn zakelijke belangen steeds bijzonder scherp in het oog hi eld. Het is dan ook goed te 
begrijpen dat herdenkingsartikelen steeds nadrukkelijk zijn 'koopmansgeest' roemen. 
Kruseman, die beslist geen persoonlijke vriend was, bewees hem eer met de volgende passage:  
 

       Zijn fonds is een der grootsten door een Nederlandschen uitgever ooit bijeengebracht. 
Het heeft in zich opgenomen van onderscheiden aard de kleinste verkoopbare boekjes naast 
de degelijkste en kostbaarste werken. Als handelaar versmaadde hij het geringste niet om het 
groote. En dat mag onder koopmansdeugden gerekend.44 

 
 Dat hij bij het nastreven van zijn eigen belangen niet altijd maat wist te houden, blijkt uit 
zijn fel uitgevochten conflicten met Campagne en met de Vereeniging. Zoals Kolff in zijn 
herdenkingsartikel ter zijde opmerkte: 'Zijne vormen waren niet altijd en voor een ieder even 
aangenaam. In zijn voortstuwende voortvarendheid ging hij misschien de gewone sleurpaden 
wel eens voorbij!...'45 [223] 
 Bepaalde details die hierboven zijn beschreven maken ook begrijpelijk dat Van Goor wel 
eens werd beschuldigd van 'overdrijving in zijn verkoop-zucht'.46 
 Maar deze punten van kritiek mogen worden gerekend tot de défauts de ses qualités. Die 
kwaliteiten waren inderdaad aanzienlijk. Hij bracht in aantrekkelijke uitvoering degelijke 

                                                 
43 Zie Verslag over het jaar 1855-1856, p.1. 
44 Zie Kruseman (1886-1887: I, 599-600). In een regelmatig terugkerende rubriek 'Persoonlijke Waardering' herdenkt hij 
verschillende gestorven leden van de Vereeniging. Het korte artikel over Van Goor mist de persoonlijke toets die andere 
in memoriams wel kenmerkt. Uit de geciteerde passage proeft men toch ook enigszins dat sommige confraters wat de 
neus ophaalden voor Van Goors geldmakerij uit alles wat, van groot tot klein, maar verkoopbaar was. 
45 Deze opmerking is te vinden in het herdenkingsartikel van de hand van Gualtherus Kolff, in het Nieuwsblad van den 
Boekhandel, 17 juni 1871, 211. Kolff (1826-1881), die het vak bij Van Goor had geleerd, was in 1850 naar Oost-Indië 
vertrokken en had daar een bloeiende uitgeverij en boekhandel weten op te zetten. In 1868 als gefortuneerd man naar 
Nederland teruggekeerd, maakte hij Van Goor ook in zijn nadagen nog mee. Kolff, die hem schildert zowel in zijn sterke 
als zijn zwakkere punten, geeft een uitstekende beschrijving van Van Goors betekenis in de uitgeversbranche. 
46 Ook deze opmerking is ontleend aan de beschouwing van Kolff. Een voorbeeld van zijn 'verkoopzucht' wordt 
beschreven in de tweede episode van dit artikel. Zie ook het voorval genoemd in noot 14. 
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werken op de  markt die een groot debiet vonden.47 Alom geroemd wordt ook da t hij in de 
persoon van de voortreffelijke Jacob Kramers een eigen lexicograaf in dienst van zijn uitgeverij 
had aangesteld. 
 Van Goor was ongetwijfeld een van de waarlijk grote figuren in de Nederlandse 
uitgeverswereld van de vorige eeuw. Hij legde het stevige fundament waarop de uitgeverij ook 
in latere generaties kon blijven bloeien. 
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