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lijk. Hoe komt deze tweede druk van Kramers’ geogra-
phisch woordenboek der geheele aarde tot stand? Hoe 
gaat de samenwerking met de auteurs die de opdracht 
gekregen hebben om de bewerking te maken? Het grote 
werk verschijnt in afleveringen. Wat onderneemt de uit-
gever om het werk aan de man te brengen? Gezien de 
bekende naam van Kramers kan de uitgever verwachten 
dat het boek goed verkocht zal worden. Heeft het boek 
inderdaad veel opgebracht voor de uitgever? 

Als ergens de antwoorden op deze vragen te vinden 
zijn, dan is het wel in het archief van de uitgeverij in 
het Streekarchief Midden-Holland (samh) in Gouda. Dit 
unieke uitgeversarchief bevat onder meer de ‘Copie-
boeken’, met de kopieën (doorslagen) van de uitgaande 
brieven en Brievenboeken (met overgeschreven brieven) 
over de periode vanaf ongeveer 1852 tot en met 1929, 

In 1855 heeft uitgever Gerrit Benjamin van 
Goor (1815-1871) Kramers’ geographisch 
woordenboek der geheele aarde uitgegeven. 
Zijn zoons die vanaf 1868 de leiding heb-
ben over de uitgeverij G.B. van Goor Zonen, 
brengen tussen 1875 en 1883 een nieuwe ver-
sie uit van het boek, geheel herzien en naar 
de beste bronnen bewerkt door achtereen-
volgens Johannes Jurrius en Enno Zuidema. 
De totstandkoming van deze tweede druk 
van het boek, die in afleveringen verschijnt, 
verloopt niet op rolletjes, maar bezorgt de 
uitgever flink wat hoofdbrekens. Intekena-
ren op de hele serie moeten soms lang wach-
ten op nieuwe afleveringen. De verkoop is 
geen commercieel succes. Dat er toch een 
groot aantal boeken zijn verkocht, is vooral 
te danken aan de inzet van één colporteur, 
Henricus Wilhelmus Scheefhals.

Meer dan een woordenboek is het een aardrijkskundig 
werk. Het is een soort encyclopedie, waarin beschrijvin-
gen te vinden zijn van landen en steden in de hele we-
reld, alfabetisch geordend. Wel zijn de pagina’s gedrukt 
in twee kolommen, zoals in woordenboeken gebruike-

‘En wat is er geleverd? Nog niet eens de helft!’
de totstandkoming en de verspreiding van kramers’ geographisch  
woordenboek der geheele aarde tussen 1875 en 1884

Margreet van Wijk-Sluyterman

Pand van de uitgeverij G.B. van Goor Zonen aan de Kleiweg (foto samh)
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het jaar waarin de uitgeverij uit Gouda naar Den Haag 
verhuisde.1

Nieuwe generatie, andere aanpak

Uitgaande brieven van oprichter Gerrit Benjamin van 
Goor aan Jacob Kramers zijn in de ‘Copieboeken’ nauwe-
lijks te vinden, want Kramers werkt op het kantoor van 
de uitgever. Als enige auteur staat Jacob Kramers boven-
aan de lijst van personen die in dienst zijn bij de firma 
tijdens de viering van het 25-jarig jubileum in 1864. Hij 
wordt vermeld als ‘den Weled. Heer J. Kramers Jz. Schrij-
ver en Corrector, sedert 1840, geboren 1802’.2 G.B. van 
Goor bevestigt dat in 1853 in een brief aan Pieter van den 
Burg. Kramers had ‘eene kamer hier aan de zaak, mijne 
slaapkamer twee huizen van hem af’.3 Over de voortgang 
van het werk hoefde dus niet gecorrespondeerd te wor-
den. Des te meer correspondentie is er bewaard geble-
ven over de totstandkoming en de verspreiding van de 
tweede druk van Kramers’ werken. 

Het initiatief om een tweede, geheel herziene druk 
uit te geven van het Geographisch woordenboek der ge-
heele aarde kwam van de tweede generatie in het be-
drijf. De twee zoons van G.B. van Goor, Dirk Lulius van 
Goor (1842-1882) en Jacob Meinard Noothoven van Goor 
(1847-1906), hebben al in 1868 de drukkerij met de bin-
derij, de boekhandel en een deel van het uitgeversfonds 
van hun vader overgenomen.4 De meeste brieven zijn 
ondertekend met de firmanaam, G.B. van Goor Zonen, 
dus in dit stuk gaat het over ‘de uitgever’ of ‘Van Goor’. 
Terwijl Jacob Kramers voor Gerrit Benjamin van Goor de 
meest uiteenlopende woordenboeken heeft samenge-
steld, zoeken zijn zoons voor de bewerking van de woor-
denboeken naar gespecialiseerde deskundigen. Voor de 
bewerking van Kramers’ geographisch woordenboek der 
geheele aarde valt de keuze op Johannes Jurrius, een des-
kundige op het vakgebied van de historische geografie. 

Problematische samenwerking met Jurrius

Wanneer Van Goor een bewerker zoekt, is Johannes Jurri-
us (1829-1881) een bekende schrijver van veelgebruikte 

Copieboek 23 (1879-1881). (samh, Archief Noothoven van Goor)

aardrijkskundige leerboeken.5 Begonnen als hulponder-
wijzer heeft hij verschillende aktes gehaald voor talen en 
wiskunde. Hij werkt in Nijmegen op het gymnasium. Als 
daar in 1865 een HBS opgericht is, wordt hij leraar aard-
rijkskunde aan de nieuwe school. In die periode begint 
de correspondentie met uitgever G.B.van Goor Zonen. Al 
eerder heeft Jurrius aan Van Goor een voorstel gedaan 
om een werk te vertalen, maar daar is de uitgever niet 
op ingegaan. Hij ziet wel dat Jurrius een goede schrijver 
is, dus hij wil hem niet ontmoedigen en besluit zijn brief 
met ‘en [wij] houden ons ten zeerst aanbevolen, wan-
neer u weder iets onder de oogen mogt komen dat u voor 
ons land bruikbaar voorkomt’. 6

Als Van Goor Jurrius benadert voor de bewerking van 
Kramers’ woordenboek, reageert deze positief. Dan 
moeten ze het nog eens worden over het honorarium 
en de termijnen waarin Jurrius de kopij voor de afleve-
ringen moet inleveren. Het is de gewoonte van de uit-
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gever om de bepaling van het honorarium over te laten 
aan de auteurs. Hoeveel moeite en tijd het kost om zo’n 
uitgebreid boek te bewerken, kan hij immers niet goed 
beoordelen. Hij behoudt zich dan wel het recht voor om 
de uitgave niet door te laten gaan, als de kosten te hoog 
worden in verhouding tot de te verwachten omzet. 

Jurrius’ eis van ƒ 40,- per gedrukt vel van 16 pagina’s 
vindt hij eigenlijk te hoog, maar hij gaat ermee akkoord, 
ervan uitgaande dat de auteur dan wel goed werk zal 
afleveren. Jurrius kan aangeven, welke boeken hij no-
dig heeft om zelf een goede bewerking te maken, maar 
hij verwacht niet dat hij daarvoor de kostprijs zelf moet 
betalen. Deze kosten zijn voor hem de aanleiding om 
de afspraken over het honorarium weer ter discussie te 

Dirk Lulius van Goor (1842-1882) 
(samh, Archief Noothoven van 
Goor)

stellen. Van Goor vindt het honorarium voor een revi-
sie eigenlijk al te hoog. Het betreft tenslotte niet ‘het 
scheppen van een geheel nieuw boek’.7 Jurrius heeft 
beloofd om elke drie weken de kopij voor een gedrukt 
vel van 16 pagina’s te leveren. Zo’n groot kostbaar werk 
verschijnt altijd in betaalbare afleveringen. In juli 1875 
komt de eerste aflevering uit, maar daarna levert Jurrius 
de kopij niet meer binnen de afgesproken termijnen in. 

In de volgende jaren heeft de uitgever te kampen met 
vele tegenslagen en grote vertragingen bij het laten uit-
komen van de 25 geplande afleveringen. De brieven over 
voorschotten en niet nagekomen beloften van kopij le-
veren volgen elkaar snel op tot de uitgever in de zomer 
van 1879 wanhopig schrijft: ‘En wat is er geleverd? Nog 
niet eens de helft!’8 Op deze manier dreigt het wel ‘een 
onmogelijk duur boek’ te worden en dat terwijl het werk 
toch al uitgebreider lijkt te worden dan voorzien.9 De 
uitgever probeert de auteur weer tegemoet te komen 
met de toezegging van een honorarium van f 3000.- in-
eens bij een eventuele herdruk. Intussen stelt hij voor 
om het werk te splitsen in twee delen, waarbij het twee-
de deel begint met de K. Wanneer Jurrius het werk in 
december 1879 wil neerleggen, is de uitgever zeer ver-
ontwaardigd. Ook in het jaar daarna moet de uitgever 
Jurrius steeds weer aansporen om kopij te leveren, maar 
het mag niet baten. Waarschijnlijk is de auteur al eind 
1879 ziek geworden. Van Goor heeft er begrip voor en 
hoopt dat hij spoedig herstelt, maar de auteur overlijdt 
na een slepend ziekbed op 
24 mei 1881.10 Wat nu? De 
uitgever moet op zoek naar 
een auteur die de vertraag-
de bewerking binnen een 
redelijke tijd kan afronden. 
Al veertien dagen na het 
overlijden van Jurrius heeft 
hij die gevonden in de per-
soon van Enno Zuidema. 

1. Dit artikel is gebaseerd op de Brievenboeken 94 en 97, met uit-
gaande brieven, geschreven door de uitgever G.B. van Goor en een 
aantal Copieboeken, geschreven door G.B. van Goor Zonen. De 
Brievenboeken en Copieboeken maken deel uit van het archief van 
de uitgeverij G.B. van Goor Zonen in het Streekarchief Midden-
Holland (samh) in Gouda (Archief Noothoven van Goor).
2. Herinnerings-album opgedragen aan onzen geachten patroon, 
den heere G.B. van Goor bij het vijfentwintigjarig bestaan zijner 
zaak: 1839-9 maart 1864 Koninklijke Bibliotheek Bijzondere Collec-
ties. KW 1785 B 5.
3. Archief Noothoven van Goor, Inv.120, fol. 38, brief aan P. van den 
Burg,14 december 1853. 
4. Om onderscheid te maken tussen de namen van zijn zoons, 
voegde G.B. van Goor in 1856 de meisjesnamen van zijn moeder 
(Lulius) en zijn grootmoeder (Noothoven) toe aan die van zijn 
zoons, Dirk Lulius van Goor en Jacob Meinard Noothoven van 
Goor. Als Meinard in 1906 overlijdt, neemt Isaac Noothoven van 
Goor de leiding over het bedrijf over. 
5. P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woor-
denboek. Deel 1 (1911).
6. Archief Noothoven van Goor, Brievenboek 97, fol. 142, brief aan 
J. Jurrius, 2 april 1873.
7. Archief Noothoven van Goor, Copieboek 22, fol. 371-374, brief aan 
J. Jurrius, 25 juni 1879. In deze lange brief gaat de uitgever in op ver-
schillende discussiepunten die in de voorafgaande jaren besproken 
waren.
8. Archief Noothoven van Goor, Copieboek 22, fol. 371-374, brief aan 
J. Jurrius, 25 juni 1879.
9. Archief Noothoven van Goor, Copieboek 22, fol.,371-374, brief aan 
J. Jurrius, 25 juni 1879.
10. Archief Noothoven van Goor, Copieboek 23, fol. 333-334, brief 
aan J. Jurrius, 9 maart 1881.
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De nodige uitbreidingen blijken toch groter dan ver-
wacht. Van een aardig ingelast versje vindt de uitgever 
eigenlijk dat het niet thuishoort in een ‘streng aardrijks-
kundig woordenboek’. In diezelfde brief verontschuldigt 
Meinard Noothoven van Goor zich tegenover de auteur, 
dat hij ‘door de droevige onverwachte dood van D. Lulius 
van Goor’ zijn brief van bijna een week geleden niet eer-
der heeft beantwoord. Op 4 mei 1882 is Dirk Lulius van 
Goor na een kort ziekbed overleden. Tot zijn taak be-
hoorde het contact met de auteurs. Dat moet zijn broer 
nu overnemen.

Intussen klagen de boekhandelaars en de intekenaren 
steen en been over de vertragingen in de afleveringen. 
Dat is niet zo verwonderlijk, want in 1881 zijn er al meer 
dan een jaar geen nieuwe afleveringen meer verschenen. 
Hoe het komt dat er 15 maanden verlopen zijn tussen de 
afleveringen 17 en 18, legt Van Goor in 1883 uit aan een 
van zijn klanten. 

Tusschen afleveringen 17 en 18 was de heer Jurrius 
ziek, met het treurig gevolg dat hij na langen tijd te 
hebben geleden, stierf. [...] toch waren wij zoo geluk-
kig (was het dan ook ten koste van groote opoffering 
onzerzijds) reeds veertien dagen na het overlijden van 
den heer Jurrius met de uitgave te kunnen voortgaan.12 

De voortzetting van het werk gaat ten koste van ‘groote 
opoffering’. Daarmee doelt de uitgever waarschijnlijk op 
de uitbreiding van het werk, dat in de eerste druk al 1200 
pagina’s telde. Van Goor toont begrip voor de proble-
men bij de bewerking: ‘Wij begrijpen dat het ineenzetten 
van deze copie eene zeer tijdrovende arbeid is, en veel 
last veroorzaakt’.13 Het allerbelangrijkste is dat het boek 
zo spoedig mogelijk compleet is, schrijft hij aan de au-
teur. Daarom hoeft Zuidema zich niet vast te leggen op 
de overeengekomen omvang van 1200 pagina’s. Dat de 
voltooiing van alle afleveringen daardoor nog kostbaar-
der wordt, neemt de uitgever op de koop toe. 

Een goede relatie

Op verzoek van Zuidema betaalt Van Goor het hono-

Voortvarende vervanger

Net als Jurrius is Zuidema leraar aardrijkskunde. Hij is 
verbonden aan de hbs in Zwolle. Al eerder heeft hij werk 
gepubliceerd op het gebied van de historische geografie: 
Chronologisch overzicht van de geschiedenis der aardrijks-
kunde: benevens van eenige belangrijke gebeurtenissen 
op gebied der historische geographie, in 1880 uitgege-
ven door G.F van Druten in Sneek. De correspondentie 
is daar niet duidelijk over, maar het is goed mogelijk dat 
Van Goor contact opgenomen heeft met Van Druten om 
het adres te vragen van Enno Zuidema. Dan duurt het 
nog even voordat Zuidema ingewerkt is in de materie, 
maar daarna gaat hij voortvarend aan het werk. In de-
cember 1881 stuurt Zuidema de laatste opgemaakte bla-
den voor de volgende aflevering naar de uitgever. Dat 
hij in de opgemaakte pagina’s nog veranderingen heeft 
aangebracht en zelfs ‘inlassingen’ heeft toegevoegd, is 
een tegenvaller, want dat brengt extra kosten met zich 
mee. Van Goor verzoekt hem dan ook, om het werk niet 
al te zeer uit te breiden. 

Van Goor en Zuidema bespreken tussen 1881 en 1883 
geregeld welke gedeelten in de nieuwe uitgave geschrapt 
kunnen worden, omdat ze na dertig jaar verouderd zijn.11 

Jacob Meinard Nootho-
ven van Goor (1847-1906) 
(samh, Archief Noothoven 
van Goor)
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zetters, die ‘oprecht gesproken niet graag voor u wer-
ken’. Maar niet alleen de totstandkoming van het werk 
gaat uiterst moeizaam, ook de colportage voor het boek 
gaat bepaald niet van een leien dakje. 

Op pad om intekenaars te werven

Voor een seriewerk dat in afleveringen verschijnt, scha-
kelt Van Goor colporteurs in. Ze gaan langs bij klanten 
van plaatselijke boekhandelaren om intekenaars te wer-
ven, die de eerste aflevering kopen en intekenen op alle 

rarium van ƒ50,- per vel een enkele keer vooruit, want 
de uitgever hecht aan een goede relatie met de auteur. 
‘Gaarne toch wenschen wij dat bij het eindigen van uwer 
arbeid onze verstandhouding dezelfde zij als bij het 
begin.’14 Voortdurend krijgt hij ‘allerlei reclames’ van 
klanten die wachten op de voltooiing van het werk en de 
klachten van de klanten nemen weer toe. ‘Men begint ‘t 
ons zoo lastig te maken dat wij met verlangen het oog-
enblik tegemoet zien waarop het werk geheel compleet 
zal zijn.’ Ten slotte moet Zuidema ook nog een voorwerk 
maken en een lijst met ‘verkortingen’ (afkortingen) voor 
deze herziene druk. Zuidema hoopt dat die op kantoor 
gemaakt kunnen worden, maar de uitgever vindt dat toch 
echt een competentie van de schrijver. In het boek heeft 
de auteur ook een overzicht van de stoomvaartlijnen op-
genomen. Daar is de uitgever ‘zeer mee ingenomen’. Dat 
de laatste aflevering wat lang uitblijft, ligt niet aan de 
auteur. Dat komt doordat daarin ook de ‘naamlijst der 
inteekenaren’ opgenomen moet worden. 

Ongetwijfeld tot grote opluchting van de uitgever en 
de auteur is het werk in augustus 1883 eindelijk af. Zui-
dema ontvangt een postpakket met de laatste aflevering 
en een compleet ingebonden exemplaar van het boek. 
Intussen overleggen uitgever en auteur over een nieuwe 
opdracht, de bewerking van Kramers’ geographisch-sta-
tistisch-historisch handboek. Zeker is Van Goor Zuidema 
‘erkentelijk voor de goede en welwillende verstandhou-
ding die er gedurende de bewerking der voltooide uit-
gave tusschen ons heeft geheerscht’, maar tegelijkertijd 
drukt Van Goor hem op het hart om bij de uitvoering van 
de nieuwe opdracht de ‘buitengewoon vele extra correc-
ties in de drukproeven te voorkomen’. Bij de totstand-
koming van het geographisch woordenboek veroorzaak-
ten die correcties steeds moeilijkheden met de beste 

11. Archief Noothoven van Goor, Copieboek 24, fol. 852, brief aan E. 
Zuidema, 13 januari 1883.
12. Archief Noothoven van Goor, Copieboek 24, fol. 875, brief aan D. 
Goetzee, 19 januari 1883.
13. Archief Noothoven van Goor, Copieboek 24, fol. 908-909, brief 
aan E. Zuidema, 25 januari 1883.
14. Archief Noothoven van Goor, Copieboek 25, fol. 493-494, brief 
aan E. Zuidema, 10 juni 1883.

Brief aan boekhandelaar D. Goetzee,19 januari 1883 (samh, Archief 
Noothoven van Goor: Copieboek 24,fol.875)
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vervolgafleveringen. In 1839, toen G.B. van Goor als uit-
gever begon, was het fenomeen van de colporteur nog 
betrekkelijk nieuw. Sommige colporteurs gaan op eigen 
risico rond met intekenlijsten van verschillende uitge-
vers, anderen werken voor een uitgever. Een derde type 
colporteur is de plaatselijke boekverkoper, voor wie de 
colportage een aantrekkelijke nevenactiviteit kan zijn. 
Zelf noemen ze zich graag ‘commissionairs’, omdat de 
colporteurs niet zo’n goede naam hebben. Uitgever 
Kruseman schakelt in 1846 voor het eerst colporteurs in 
om abonnees te winnen, in dit geval voor zijn tijdschrift 
Christelijk Album.15 Van Goor zette ze in 1852 in bij het 
werven van intekenaren voor de afleveringen van zijn 
‘Prachtbijbel’, een Statenvertaling met commentaren, 
opgedragen aan koningin Sophia, echtgenote van Koning 
Willem III en daarom ook wel de Sophia-bijbel genoemd.16 

Terwijl de colporteurs in het hun toegewezen ‘terri-
toir’ langs gaan bij particulieren, bezoeken de reizigers 
de boekhandels. Ook als de zoons Van Goor de uitge-
verij hebben overgenomen, blijft dat zo. Twee keer per 
jaar bezoeken de reizigers de boekhandels om nieuwe 
uitgaven te promoten. Die reizigers, onder wie G.C. van 
Delden (in dienst sinds 1863), zijn verder werkzaam op 
het kantoor. Daarnaast worden de colporteurs ingescha-
keld voor bepaalde grote werken, die in afleveringen 
verschijnen. De colporteurs hebben in 1859 uitgebreide 
instructies gekregen over de werken die G.B van Goor 
‘tot colportage bestemd’ heeft en over de inhoud van 
hun reistas. Verder worden de voorwaarden beschreven, 
waaronder ze hun werk dienen uit te voeren. Die zijn 
duidelijk gebaseerd op goede, maar ook minder goede 
ervaringen met colporteurs die al langer voor de uitgever 
werken of eerder voor hem gewerkt hebben. Dat beleid 
zetten de zoons voort. In een brief van februari 1882 aan 
colporteur Salomon Joseph Abraham Calisch, een oud-
gediende van de uitgever, zet Van Goor de voorwaarden 
op een rijtje.

Onze conditiën zijn als volgt.
1e De inteekenaars moeten zich voor ’t geheel verbin-
den en van die werken welke nog niet compleet zijn 
direct alles ontvangen wat er verschenen is of zal zijn.

Kramers’ Geographisch Woordenboek der geheele aarde, tweede druk, 
herzien door J. Jurrius en E. Zuidema, 1883 (samh, Archief Noothoven 
van Goor)
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Voor de uitgever is de betrouwbaarheid van de inte-
kenaren natuurlijk van het grootste belang. De intekena-
ren moeten zich verbinden voor het hele werk waarop ze 
inschreven, terwijl de ‘verkregen inteekenaren deugde-
lijk en soliede behooren te zijn’. G.B. van Goor heeft in 
zijn tijd die afspraak gemaakt. Als ze toch niet het hele 
werk aan kunnen schaffen, dan krijgt de colporteur niet 
betaald, of – als het geld al overgemaakt is – wordt hij 
gekort. Ook deze voorwaarde is gebaseerd op ‘bittere 
ondervindingen’ met ‘onsoliede’ betalers.19 

Colporteur Henricus Wilhelmus Scheefhals

In de jaren waarin colporteur Scheefhals op pad gaat voor 
de tweede druk van Kramers’ geographisch woordenboek 
schrijft de uitgever van tevoren een aantal boekhande-
laren aan, waar de colporteur langs zal komen. Zij geven 
de colporteurs adressen van klanten die mogelijk willen 

2e De boekhandelaar moet de ex geheel voor zijne 
rekening en risico ten vervolge overnemen en ons die 
bestellen door inteekenbiljetten of liever bestelbiljet-
ten in te vullen en te ondertekenen, die wij er eveneens 
zullen toezenden.
3e De boekhandel moet het colportageloon uitbetalen. 
Bij de toezending der exemplaren trekken wij ’t door 
hen betaalde van het faktuurbedrag af.17

Een andere colporteur is Henricus Wilhelmus Scheefhals 
die er op kan bogen de meeste exemplaren van Kramers’ 
geographisch woordenboek der geheele aarde te hebben 
verkocht. ‘De heer Scheefhals verkoopt nimmer ter in-
zage en dat hij ‘lekker lullen’ kan, zooals gij het noemt, 
daarvan kan men hem geen verwijt maken. Hij is koop-
man en doet dus zijn best wat te verkoopen.’18 Aldus de 
uitgever. Maar spanningen blijven niet uit, vooral niet 
rond de hoogte van de provisie. 

Zoals in de afspraken vastgelegd is, moet de boekhan-
delaar in eerste instantie het colportageloon betalen, 
voor dit boek ƒ4,– per intekenaar. Die krijgt dan 20% 
korting van de uitgever bij de bestelling van de afleverin-
gen. Als ze dat colporteursloon niet betalen, missen ze 
die korting. Een heikel punt is de hoogte van de provisie. 
De oudgediende Calisch vindt dat hij te weinig verdient. 
Krijgt die jonge onervaren Scheefhals meer dan hij? Dat 
ontkent de uitgever ten stelligste. Bovendien neemt 
hij het op voor Scheefhals en wijst hij Calisch er op dat 
Scheefhals, ‘die volgens uw eigene schrijven nog maar 
een nieuweling in het colportagevak is, reeds honderden 
bij honderden exemplaren in Holland plaatste en nog 
plaatst’.

15. Lisa Kuitert, Grote boeken voor de kleine man. Colportage in 
Nederland in de negentiende eeuw, De negentiende eeuw (20), maart 
1996, 96.
16. Jan van Loo, Prachtbijbel blijkt pracht handel. Gouda, Streekar-
chief Hollands Midden,1995.
17. Archief Noothoven van Goor, Copieboek 24, fol.130, brief aan 
S.J.A. Calisch, 27 februari 1882.
18. Archief Noothoven van Goor, Copieboek 26, fol. 393, brief aan J. 
de Reidt, 19 september 1883.
19. Archief Noothoven van Goor, Copieboek 26, fol. 26-27-28, brief 
aan H. Scheefhals, 19 juni 1883.

Brief aan auteur E. Zuidema, 27 maart 1883 (samh, Archief Noothoven 
van Goor: Copieboek 26, fol.273)
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De hr Scheefhals werkt sedert 1880 voor ons en wij 
kunnen massa boekverkoopers opnoemen voor wien 
hij exemplaren plaatste, […] vraag hen naar de wijze 
waarop Scheefhals colporteur [is] en zij zullen u niet 
alleen zeggen dat hij niet verdient over een kam ge-
schoren te worden met de colporteurs in het alge-
meen, doch dat zij alle respect hebben voor zijn wijze 
van colporteeren.22

In een ander geval in Beverwijk vermoedt de uitgever 
dat de intekenaars spijt hebben van hun intekening en 
‘praatjes en leugens verzinnen om van het boek af te 
komen’. Dat is dan niet de verantwoordelijkheid van de 
uitgever of de colporteur. Ook Scheefhals acht zich er 
niet verantwoordelijk voor dat klanten die ingetekend 
hebben, spijt krijgen van hun intekening en dan de afle-
veringen toch niet willen betalen. In de meeste gevallen 
probeert de uitgever een oplossing te vinden, als er een 
geschil ontstaat, ‘hetgeen (wij moeten het tot eer van 
den heer Scheefhals zeggen) hoogst zelden voorkomt’.

In november 1882 lijkt het er even op, dat Van Goor 

Een colporteur als H. Scheefhals in Amsterdam 1936 
(archief Jeroen Salman)

intekenen op de afleveringen van het werk, dat ƒ0,75 
per aflevering kost.20 Deze boekhandelaren mag hij niet 
overslaan, want, zoals Van Goor schrijft: ‘Meermalen 
hebben wij u erop gewezen welk een mal figuur wij slaan 
indien gij niet eens aangaat bij die lieden welke wij ge-
schreven hebben’. Als de intekenaar klant is bij verschil-
lende boekhandels, kan dezelfde naam wel eens twee 
keer voorkomen op de lijst van de colporteur. Dan is het 
aan de intekenaar om te kiezen, door tussenkomst van 
welke boekhandelaar hij het werk wenst te ontvangen. 
De colporteur kan er dan niet van beschuldigd worden, 
dat hij de ene boekhandel zou bevoordelen boven de 
andere. Wanneer de intekenaar geen voorkeur heeft, 
bepaalt de uitgever welke ‘confrater’ de tussenpersoon 
zal zijn. Met boekhandelaren die niet solide zijn, moet 
Scheefhals zich vooral niet inlaten. Soms gaat er een 
jonge bediende van de boekhandel met de colporteur 
mee om hem de weg te wijzen, zodat hij bij de goede 
adressen voor de deur staat. Ook dat kan voor onver-
wachte problemen zorgen. Wanneer Scheefhals een keer 
vergeten is om de jongen de beloofde ƒ1,50 te betalen 
voor zijn diensten, geeft Van Goor hem het advies: ‘stel 
den heer Huber tevreden en zendt hem voor dien jongen 
een postwisseltje van ƒ1,50. Men kan nooit weten hoe gij 
zijn hulp later weder eens nodig hebt.’21 

Met boekhandelaar Van Dobben in Haarlem ontstaan 
er problemen, als deze het colportageloon weigert te 
betalen en dan ook geen genoegen neemt met de 15% in 
plaats van 20% rabat, terwijl hij wel een jonge bediende 
meegegeven heeft aan de colporteur. Scheefhals heeft 
niets aan zijn medewerking gehad, omdat die jongen 
nog maar net in Haarlem woont en niet weet waar hij 
de klanten kan vinden. Vandaar de lage opbrengst van 
zijn tocht in Haarlem. Tussen Van Dobben, Scheefhals en 
Van Goor wordt daarover een discussie gevoerd, waarbij 
de uitgever niet meer weet, wie hij nu moet geloven. Hij 
is teleurgesteld in Scheefhals en spreekt hem erop aan, 
dat hij daar zo weinig intekenaars heeft gevonden. Hij zit 
in een lastig parket, want hij wil de relatie met de klant 
goed houden, maar ook zijn colporteur niet afvallen. Dus 
verdedigt hij zijn colporteur en geeft die korting van 20% 
maar toe aan de boekhandel.
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geen gebruik meer wil maken van de diensten van 
Scheefhals, maar een week later is er alweer sprake van 
een reis naar Deventer, waar een aantal boekhandelaren 
aangeschreven is. In januari 1883 ontvangt Scheefhals, 
zelf wonend in Weert, een gedetailleerde routebeschrij-

Brief aan colporteur H. Scheefhals, 14 juli 1883 (samh, Archief 
Noot hoven van Goor: Copieboek 26, fol.245)

ving voor zijn reis van Kampen naar Zwolle, dan naar 
Meppel en Heerenveen en vervolgens in heel Friesland en 
Groningen. Daarbij ontvangt hij een lijst met de namen 
van de boekhandelaren die hij moet bezoeken. Boven-
dien moet hij bij nader inzien eerst nog naar Amsterdam, 
voordat hij de lange reis naar het Noorden onderneemt. 

De intekenaars

Sommige streken zijn moeilijker te bewerken dan an-
dere en bovendien is de maand januari niet zo gunstig. 
‘’t Is in ’t begin van ’t jaar, de meeste menschen hebben 
hunne balans gemaakt en in vele gevallen zal die wel niet 
met een groote winst gesloten zijn.’ Overijssel is verder 
‘volstrekt geen boekenland’. Het Noorden is voor hem 
moeilijker. ‘In het Noorden zal het u met uw accent min-
der gemakkelijk vallen de lieden te overtuigen als zulks 
in Brabant en Limburg het geval is. [...] Zeker moet het 
u zijn opgevallen, dat waar men in het Zuiden de lui mee 
lijmt, dit juist in andere provinciën aanleiding is om het 
boek niet te nemen.’ Toch is de uitgever hoogst tevreden 
over de resultaten in Gelderland en Overijssel. Scheef-
hals ziet kans om daar de goede naam te handhaven, die 
hij ook in Brabant en Limburg opgebouwd heeft.23 

Ook met het resultaat in Friesland is de uitgever heel 
tevreden, evenals met zijn tweede tocht naar Eindhoven 
en omstreken. Dat Scheefhals veel overredingskracht 
had, bevestigt de uitgever in mei 1884 in een brief aan 
een boekhandelaar in Utrecht. ‘Drie jaren is de heer 
Scheefhals voor ons werkzaam geweest en de indruk die 
hij bij ons heeft achtergelaten, getuigt geheel en al te 
zijnen voordeel. [...] Dikwerf heeft men aan de overre-
dingskracht van den colporteur geen weerstand kunnen 
bieden.’ 

Wij weten zeer goed dat colporteurs in het algemeen er 
geen been in zien den lieden wel eens iets op de mouw 
[te] spelden, doch met de heer Scheefhals is dit niet 
het geval. Reeds plaatste hij meer dan 2000 exempla-
ren en wij hebben slechts zeer zelden reclame ontvan-
gen, terwijl in die gevallen dan nog steeds het recht 
aan de zijde van den colporteur bleek te zijn.24

20. Als het werk klaar is, kost het hele werk in twee delen ingenaaid, 
ƒ18,95, in twee linnen banden ƒ20,75 en in twee ‘halflederen’ banden 
ƒ21,55.
21. Archief Noothoven van Goor, Copieboek 26, fol. 657, brief aan H. 
Scheefhals, 29 november 1883.
22. Archief Noothoven van Goor, Copieboek 24, fol. 271-272, brief 
aan H. van Dobben, 9 juni 1882.
23. Archief Noothoven van Goor, Copieboek 24, fol. 845-846, brief 
aan H. Scheefhals, 12 januari 1883.
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Scheefhals heeft dus meer dan 2000 exemplaren kunnen 
verkopen. Wie zijn de intekenaars en waar zijn ze geves-
tigd? In de afgedrukte lijst staan 1500 namen. Behalve 
een aantal boekhandelaars uit alle provincies hebben 
mensen met uiteenlopende beroepen het werk aange-
schaft: timmerlieden, fabrikanten, kooplieden, mensen 
uit het leger en de marine. Rooms-katholieke en protes-
tantse geestelijken, notarissen en andere juristen heb-
ben ook belangstelling voor het werk. Veel intekenaars 
zijn werkzaam in het onderwijs: onderwijzers, hoofden 
van scholen, leraren van de hbs en leraren die verbonden 
zijn aan de ‘Rijks Normaallessen’, waar de kwekelingen 
opgeleid werden. Ook enkele bibliotheken van scholen 
hebben ingetekend op het werk. Afgezien van een paar 
intekenaars uit België, komen er ook enkele bestellin-
gen uit Indonesië en zelfs uit Amerika, maar het grootste 
deel van de intekenaars woont in Nederland. Dat is ten-
slotte ook het werkterrein van Scheefhals.

Als Zuidema in het voorjaar van 1883 al rept over een 
volgende druk, moet de uitgever toegeven, dat de om-
zet van het boek niet zo heel gunstig is gebleken, want 
7/8 van het ‘debiet’ (de omzet) van Kramers is het werk 
geweest van de colporteur. ‘Het boek is er als het ware 
ingeprent en het is dan ook onze vaste overtuiging dat 
er 25 jaren zullen moeten verloopen alvorens ernstig aan 
een nieuwen druk gedacht zal worden.’ 

Na alle inspanningen die de uitgever zich heeft getroost 
om de bewerking compleet te maken, kost het ook weer 
heel veel moeite om het werk aan de man te brengen. 
Zonder de inspanningen en de overtuigingskracht van 
colporteur Henricus Wilhelmus Scheefhals had de uitge-
ver waarschijnlijk nooit zo veel exemplaren van het boek 
kunnen verkopen en was het mogelijk voor hem zelfs een 
verliespost geweest. Dankzij het werk van de colporteur 
is Kramers’ geographisch woordenboek der geheele aarde 
toch terechtgekomen bij vele geïnteresseerde lezers, 
verspreid over heel Nederland. 

Collectie Paul Abels (foto Nico J.Boerboom)


