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Woordenboeken waarin spelling, uitspraak 
en betekenis van Nederlandse woorden 
worden gegeven dan wel woorden naar 
of vanuit het Frans, Duits of Engels wor-
den omgezet, zijn – in papieren of digitale 
vorm – tegenwoordig de normaalste zaak 
van de wereld. De papieren varianten stam-
men veelal uit de 19e eeuw, toen uniforme 
spelling een steeds hogere prioriteit kreeg. 
Slechts weinigen weten dat een van Neder-
lands eerste en beroemdste lexicografen of 
woordenboekschrijvers in Gouda actief was: 
Jacob Kramers.

Jacob Janszoon Kramers wordt op 28 september 1802 in 
Dordrecht geboren als zoon van winkelbediende Jan Kra-
mers en huisvrouw Geertruij Schouten.1 Hij brengt daar 
ook zijn jeugd door, volgt er een opleiding en trouwt 
er op 7 augustus 1822 met de op 8 september 1797 in 
Spaarndam geboren2 maar op dat moment in Gouda wo-
nende Catharina Schouten, dochter van Cornelis Schou-
ten en Sophia Charlotta Stroobach. Hoewel Jacob dan 
nog geen twintig is, heeft hij zijn diploma als onderwijzer 
al en heeft hij voldaan aan zijn verplichtingen krachtens 
de Wet op de Nationale Militie. Bij het huwelijk treden 
als getuigen op boekbinder Hendrik Kramers, Jacobs ou-
dere broer, en de Goudse onderwijzers Jacob en Simon 
Dirk Schouten, Catharina’s broers.3 

Het tragische einde van een beroemde lexicograaf

jacob janszoon kramers (1802-1869) en zijn veelsoortige woordenboeken

Jean-Philippe van der Zwaluw

De handtekeningen die Jacob Kramers en Catharina Schouten in 1822 
onder hun huwelijksakte zetten (foto auteur). 

Het heeft er alle schijn van dat het een ‘moetje’ is, 
want Catharina bevalt op 15 december dat jaar van een 
dochter, Geertruida Johanna. De baby ziet het levens-
licht in Vreeswijk, waar Jacob een baan als onderwijzer 
heeft gevonden. Het lijkt een gelukkig huwelijk, want er 
zullen nog tien kinderen komen van wie er twee op zeer 
jonge leeftijd overlijden.4 Het gezin Kramers verhuist in 
1827 naar Schoonhoven, waar Jacob instituteur oftewel 
kostschoolhouder alsmede hoofd van de Nederduitse en 
Franse school wordt.5 In 1833 krijgt hij echter problemen. 
De lokale commissie van ‘schooltoevoorzigt’ onderzoekt 
klachten over Jacobs ‘zedelijk gedrag’ en treft een ver-
waarloosde kostschool aan. ‘Uit compassie met zijn ge-
zin’ wordt besloten Jacobs aanstelling aan de dagschool 
voort te zetten maar voor de kostschool een vervanger 
te benoemen. Het mag niet baten. Jacob krijgt proble-
men met een hulponderwijzer en de geruchten over zijn 
‘zedelijk gedrag’ houden aan. Op 21 oktober 1834 voelt 
hij zich genoopt ontslag te nemen als stadsonderwijzer.6 
In 1837, na tussentijds nog twee jaar als “taalmeester” 
in Leiden te hebben gewerkt7, komt het gezin naar Gou-
da, waar een woning aan de Spieringstraat 137 8 wordt 
betrokken. In deze stad heeft Jacob een aanstelling als 
hulponderwijzer gekregen op de kostschool voor jonge 
heren van J. Schouten.
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Het gezin-Kramers, vader, moeder en acht kinderen, neemt in 1837 zijn 
intrek aan de Spieringstraat 137, op de hoek van de toenmalige Hoef-
steeg ( foto auteur)

Gelegenheidsdichter 

Als Jacob in Gouda zijn onderwijzersambt op zich neemt, 
heeft hij reeds als gelegenheidsdichter enkele pennen-
vruchten in het tijdschrift Vaderlandsche letteroefeningen 
gepubliceerd. In zijn Schoonhovense jaren waren daarin 
verschenen zijn ‘Bij het sluiten der winter vergaderingen 
van het departement Schoonhoven der Maatschappij: 
tot nut van ‘t algemeen’ (1831), ‘Feestzang, ter opening 
van de openbare prijsuitdeeling der stads Nederduit-

sche-, Fransche- en teekenscholen, te Schoonhoven, op 
den 2 sept. 1831’ (1831), ‘De Ezel’ (1832), ‘Het gevecht 
van den Leeuw en den Stier (1568)’ (1833) en ‘Neêrlands 
koning’ (1834).9

Het eerste gedicht uit 1831 is een ode aan het leven en 
tegen de doodstraf, het tweede een lofdicht op deugd, 
onderwijs en wetenschap en tegen dwingelandij, bijge-
loof en onwetendheid. Evenals in zijn latere gedichten 
betoont hij zich hierin een fervent aanhanger van het 
‘God, vaderland en Oranje’ en van de Maatschappij tot 
Nut van ’t Algemeen (kortweg ’t Nut). Hij prijst in ‘De 
Ezel’ de wijsheid en voorzichtigheid van de ezel en zijn 
koppige verzet tegen een ondraaglijk juk. In de twee 
laatstgenoemde gedichten uit hij zijn bewondering voor 
de strijd van Willem van Oranje tegen de hertog van Alva 
respectievelijk zijn scherpe afkeuring van de Belgen, die 
zich van het koninkrijk wensen af te scheiden en aldus de 
door God gegeven koning Willem I verwerpen.10 

1. Regionaal Archief Dordrecht (rad), ac. 11, inv.nr. 10, Kerkelijke re-
gisters, Nederduitsch Gereformeerde gemeente, Dopen 1738-1812, 
1791, 1795, 1811, ongenummerd folium betreffende oktober 1802 (p. 
490 van 583 in digitale versie).
2. Noord-Hollands Archief, collectie Spaarndam, archief 3052, inv.
nr. 72, Kerkelijke registers, Nederduitsch Gereformeerde gemeente, 
Dopen, 1596-1904 Trouwen 1596-1666, fol. 190 (p. 384 van 691 in di-
gitale versie).
3. rad, Registers van de burgerlijke stand, Huwelijken 1818-1822, 
jaar 1822, p. 82-83 (p. 11-12 van het tweede deel van 1822 in digitale 
versie).
4. De kinderen van Jacob en Catharina Kramers zijn Geertruida 
Johanna (1822-1866), Cornelis (1824-1864), Jan (1825-1871), Sophia 
Charlotta (1827-1917), Jacob Hendrik (1828-1848), Hendrik Willem 
(1830-1884), Catharina (1831-1835), Willem Simon (1833-1834), Wil-
lem Simon (1834-1887), Simon Dirk (1836-1908) en Catharina Jacoba 
(1839-1897). Informatie verkregen via website wiewaswie.nl. 
5. Zie J. Rijlaarsdam, ‘Het Goudse Onderwijzersgezelschap – De 
vernieuwing van het onderwijs in de negentiende eeuw’, Tidinge 
van Die Goude, 2012-3, 78. Het gezin Kramers woont onder meer in 
de Lopikerstraat, (toenmalig) huisnummer 552, zie samh, collectie 
Schoonhoven, Volkstelling 1829, 117.
6. Informatie verkregen uit H.J.C. Rijlaarsdam, ‘Want ik verlang zeer 
naar de school’. Twee schoolhoofden en de dagelijkse gang van zaken bij 
het openbaar lager onderwijs in Schoonhoven in de tweede helft van de 
negentiende eeuw, 175. Eigen uitgave, Ridderkerk, 2010.
7. Het gezin woont hier in een woning aan de Hoogewoerd, wijk 3, 
(toenmalig) nummer 338.
8. In die tijd Spieringstraat 97, zie samh, collectie Gouda, Bevol-
kingsregister 1840, wijk C, p. 48, en Registers der Bevolking, Straten 
met huisnummeringen 1900, 103.
9. Vaderlandsche letteroefeningen, 1831, 392-398; ib. 765-759; 1832, 557-
563; 1833, 475-480; 1834, 487-491.
10. Zie voor deze gedichten de Digitale Bibliotheek voor de Ne-
derlandse letteren, webpagina http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.
php?id=kram010.
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omgang met God, in proza en poëzie16 (onder het pseu-
doniem B. Markers).17 Het stuk De vuurtoren, dat hij aan 
zijn zus opdraagt, is overigens een bewerkte vertaling uit 
het Duits.18

Zijn persoonlijkste geschrift brengt hem in contact 
met uitgever-drukker Gerrit Benjamin van Goor: Hulde 
aan den Weledelen Zeer Geleerde Heer J.H.L. Haan, Chi-
rurgiae Doctor en Operateur te Rotterdam.19 Jacob laat in 
1840 namelijk bij de jonge Goudse uitgeverij-drukkerij 
de verzen tot een boekje maken die hij aan genoemde 
arts heeft gewijd uit dank voor de geslaagde operatie 
‘van den steen’ bij zijn achtjarige zoontje Hendrik Wil-
lem. Deze verzen heeft hij eerder dat jaar voorgedragen 
op een bijeenkomst van de Goudse afdeling van ’t Nut. 
Jacob gunt lezer en luisteraar hier een inkijkje in zijn pri-
véleven, want uit de tekst spreekt duidelijk de helse pijn 
van zijn zoontje en de grote angst van hem en zijn vrouw 
om hun kind te verliezen. Een niet geheel ongegronde 
angst, want in Schoonhoven ontvielen hun reeds een 
eenjarig zoontje en een driejarig dochtertje.

Lexicograaf 

Dat eerste contact met Van Goor krijgt een vervolg. De 
hiervoor genoemde, in Gouda geschreven fabels op rijm, 
die in 1841 verschijnen, zijn reeds op verzoek van de 
uitgever tot stand gekomen.20 Het is niet zo vreemd dat 
juist aan Jacob zo’n verzoek wordt gericht. Al vanaf zijn 
aankomst in Gouda maakt hij indruk als hulponderwijzer 
op Schoutens kostschool voor jonge heren en als verzor-
ger van privéonderwijs, met name dankzij zijn kennis van 
talen en wetenschappen en zijn didactische kwaliteiten. 
Bij zijn bezoeken aan Gouda in 1838 en 1845 is school-
inspecteur Henricus Wijnbeek telkens vol lof over hem.21 
Om deze reden verricht Kramers in de jaren na 1841 re-
gelmatig op freelance basis redactie- en correctiewerk 
voor Van Goor, die zijn bedrijf steeds verder uitbouwt 
en daartoe steeds meer medewerkers in dienst neemt.

Als Van Goor in 1845 een afzetmarkt voor goede woor-
denboeken ziet, wil hij een Nieuw Algemeen Kunstwoor-
denboek uitbrengen, met Jacob Kramers als samenstel-
ler-redacteur. Dan verneemt hij dat de Dordtse uitgever 

Als hij met zijn inmiddels redelijk grote gezin in 1837 
in Gouda aankomt, is hij vijfendertig en werkt hij aan 
twee lesboekjes: Fransche lees- en vertaaloefeningen 
voor eerstbeginnenden, 1ste stuk en 2de stuk.11 Hij zal ook 
hier liedteksten, gedichten en fabels schrijven. Uit zijn 
Goudse jaren stammen: Gezangen voor de jeugd op mu-
zijk gebragt voor drie stemmen, met begeleiding van de 
piano-forte ad libitum, 1ste stuk en 2de stuk 12, het licht hu-
moristische Proeve van luimige dichtstukjes (waarin drie 
van zijn Schoonhovense gedichten zijn opgenomen)13, 
de bewerking van Aesopus’ dierenverhalen in Keur van 
Fabelen voor de Nederlandsche jeugd in versmaat14, het 
treurspel in twee bedrijven De vuurtoren15 en Het kind in 

Jacob Kramers’ eerste klus voor Van Goor is een vertaling op rijm van 
veertig fabels van Aesopius, de Keur van Fabelen voor de Nederland-
sche Jeugd in versmaat. Deze bundel komt in 1841 uit (foto auteur)
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als Schrijver gunstig bekend [sic!] (die in zijne zaak door 
de hulp van vele ervarene mannen in allerlei vakken van 
geleerdheid en kunst wordt gerugsteund), te verzoeken 
zijnen naam op den titel[pagina] te plaatsen.’22 

Een besluit dat Kramers’ faam verder zal doen toe-
nemen. Jacob leunt bij zijn werk aan dit ‘woordenboek-
debuut’ zwaar op het Allgemeine verdeutschende und 
erklärende Fremdwörterbuch van J.W.A. Heyse, het Frem-
dwörterbuch van J.H. Kaltschmidt en het Frans-Duitse 
woordenboek van D.J. Mozin (zijn Frans is beduidend 
beter dan zijn Duits en hij gebruikt laatstgenoemd woor-
denboek dan ook om zich van de juistheid van zijn Duits-
Nederlandse vertaling te vergewissen). Qua etymologie 
beroept hij zich op het werk van hoogleraar Buschman.23 
Als de laatste aflevering is voltooid, verschijnt kort daar-
na, in mei 1847, de gebonden editie. Vanaf het begin is 
deze uitgave een groot succes. In 1855 verschijnt een 
tweede, in 1863 een derde en in 1886 een vierde druk, 24 
waarna de vijfde en laatste druk in 1912 met de verkorte 
versie (zie hieronder) tot één grote Kramers’ Woorden-
tolk wordt samengevoegd. Deze bestaat, uiteraard in 
bewerkte vorm, nog steeds en wel als Prisma Handwoor-
denboek Nederlands.

De ernstige en perfectionistisch ingestelde Jacob 

Jacobs vaste aanstelling 
als lexicograaf maakte 
het mede mogelijk het 
luxueuzere Oosthaven 58 
te betrekken (foto auteur)

11. Eerst bij de uitgeverij van zijn zwager: S.D. Schouten, Oudewa-
ter, 1836 resp. 1837. In 1842 verschijnt nog een editie bij F.H. Kroon 
in Oudewater. Later, in 1849, zal Jacob deze boekjes in herziene 
vorm bij Van Goor onderbrengen.
12. Bij uitgeverij S.D. Schouten, Oudewater, 1840, resp. G.B. van 
Goor, Gouda, 1840.
13. Bij uitgeverij S.E. van Nooten, Schoonhoven, 1841.
14. Bij uitgeverij G.B. van Goor, Gouda, 1841. Dit werk zal na Kra-
mers’ dood door deze uitgever – inmiddels G.B. van Goor Zonen 
– opnieuw worden uitgegeven, in 1870, dan voorzien van kleuren-
plaatjes en onder de titel Fabelen voor de Nederlandsche jeugd in vers-
maat.
15. Ibidem, 1843.
16. Ibidem, 1847.
17. Zie A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. 
Bijvoegsel, pag. 337. J.J. van Brederode, Haarlem, 1878.
18. E. Sanders, ‘Leven en werk van Jacob Kramers (1802-1869)’. In 
N. van der Sijs (red.), Woordenboeken & hun makers, 105. sdu, Den 
Haag, 1998.
19. Dit is de titel op de omslag. Op de titelpagina staat ‘Offer der 
Dankbaarheid toegebragt aan den Weledelen Zeer Geleerden Heer 
J.H.L. Haan, Chirurgiae et Art. Obst. Doctor te Rotterdam, door J. 
Kramers J.Z., na de gelukkig volbragte operatie van den steen aan 
zijn achtjarige zoontje Hendrik Willem’.
20. Zie J. Kramers Jz., Keur van Fabelen voor de Nederlandsche jeugd in 
versmaat, met 21 pl., p. 5. G.B. van Goor, Gouda, 1841.
21. Zie J. Rijlaarsdam, ‘Het Goudse Onderwijzersgezelschap, 78.
22. Aangehaald in J. Posthumus, ‘Gerrit Benjamin van Goor (1816-
1871). Vijf episoden uit het leven van een doortastend zakenman-
uitgever’, 75-76. In N. van der Sijs (red.), Woordenboeken & hun ma-
kers. sdu, Den Haag, 1998.
23. Sanders, ‘Leven en werk van Jacob Kramers (1802-1869)’, 108.
24. Zie J. Posthumus, ‘Gerrit Benjamin van Goor (1816-1871). Vijf epi-
soden uit het leven van een doortastend zakenman-uitgever’, 76. In 
N. van der Sijs (red.), Woordenboeken & hun makers. sdu, Den Haag, 
1998.

Blussé en Van Braam aan een heruitgave van het door de 
pas overleden Petrus Weiland (1754-1842) samengestel-
de Kunstwoordenboek werkt. Hij besluit hierop de titel te 
wijzigen in Algemeene Kunstwoordentolk en de blijkbaar 
goede reputatie van Kramers als troef te gebruiken, zo-
als blijkt uit een rondschrijven van eind 1846. ‘Daar ik 
nu vermeen te mogen vaststellen, dat mijne Uitgave en 
de boven vermelde herdruk zeer veel van elkander zullen 
verschillen, zoo vond ik het ook gepaster den titel enigs-
zins te wijzigen, en tevens den hoofdbewerker, reeds 
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Reeds in 1848 verschijnt 
Jacob Kramers’ naam in 
de titel van twee publica-
ties: Kramers’ woor-
denschat en Kramers’ 
woordentolk verkort (foto 
auteur)

 Kramers wordt al snel een uiterst waardevolle kracht 
voor de uitgeverij, en krijgt dan ook in 1847 – voor zover 
bekend als eerste lexicograaf in Nederland – een vaste 
aanstelling. 25 Eind dat jaar verschijnt de eerste afleve-
ring van zijn volgende project, het Geographisch-Sta-
tistisch-Historisch Handboek, of Beschrijving van het We-
tenswaardigste uit de Natuur en Geschiedenis der Aarde en 
harer Bewoners. Dit betekent overigens niet dat Kramers 
exclusief voor Van Goor werkt. Zo verschijnt in augustus 
1848 bij de Haagse uitgever J.L. van der Vliet het op diens 
verzoek samengestelde Kramers’ Woordenschat, een be-
knopte versie van de succesvolle Algemeene Kunstwoor-
dentolk. Jacobs naam verschijnt hier niet alleen op de 
titelpagina, maar zelfs in de titel.

Hoewel in het voorwoord van deze uitgave naar Van 
Goors grote editie wordt verwezen, is deze ‘not amu-
sed’. Terwijl Jacob met zijn inmiddels tot zes inwonende 
kinderen gereduceerde gezin in 1847 naar Oosthaven 58 
verhuist,26 prest zijn werkgever hem om snel een eigen 
verkorte versie van de kunstwoordentolk op te stellen. 
Dit wordt Kramers’ Woordentolk verkort die reeds in ok-
tober datzelfde jaar het licht ziet.27 Een succesvolle uit-
gave die al in 1850 haar vijfde druk zal beleven.

Het ‘merk’ Kramers groeit daarna langzaam uit tot een 
stam waaraan een grote variëteit aan woordenboeken 
kan worden opgehangen. In oktober 1849 rondt Jacob 
genoemd geografisch handboek af, dat tot 1 september 
1849 is bijgewerkt en in 1850 in twee kloeke gebonden 
delen verschijnt. Deze dubbeleditie richt zich vooral op 
emigranten, buitenlandse handelaren en politiek geïnte-
resseerde lezers.28 

Lente 1851 verhuist het gezin-Kramers naar een wo-
ning aan de Kattensingel, ter hoogte van (het huidige) 
nummer 75, 29 waarschijnlijk omdat dan nog slechts drie 
kinderen bij hun ouders wonen.30 Jacob blijft bij Van 
Goor werken, die zijn lexicograaf regelmatig onder druk 
zet om toch zo spoedig mogelijk zijn boekprojecten af 
te ronden. Zijn Geographisch Woordenboek der geheele 
Aarde, een uitgebreidere en geactualiseerde versie van 
zijn handboek uit 1847, verschijnt in delen van 1852 tot 
1855, en wordt in dat laatste jaar gebundeld en vindt 
gretig aftrek.31 

Moderne talen

In dezelfde periode maakt Van Goor plannen voor het 
uitgeven van woordenboeken die de moderne vreemde 
talen – Frans, Duits en Engels – aan het Nederlands kop-
pelen. Hij draagt Kramers op allereerst een Frans-Ne-
derlands en Nederlands-Frans woordenboek te maken. 
Deze wil zich hiervoor baseren op de woordenboeken 
van S.J.M. van Moock, maar komt er al snel achter dat 
deze uitgaven kwalitatief ondermaats zijn. Jacob be-
sluit tot een ambitieus project: een geheel nieuw Frans 
woordenboek. Hij zal er tussen 1854 en 1862 in fasen aan 
werken, en het verschijnt uiteindelijk in verschillende 
edities: Fransch-Nederduitsch en Nederduitsch-Fransch 
Woordenboek (1854-1856), en later tevens het Nouveau 
Dictionnaire Français-Néerlandais (1858) en Nieuw Neder-
landsch-Fransch Woordenboek (1862), en het Nouveau 
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Portret van Jacob Janszoon Kramers, door Maria Chevray, houtgravure 
op papier (Opgenomen in de uitgave Geographisch Woordenboek uit 
1855)  Collectie P.H.A.M. Abels; foto auteur.

25. Zie P.G.J. van Sterkenburg, Van woordenlijst tot woordenboek: in-
leiding tot de geschiedenis van woordenboeken van het Nederlands, 142. 
Brill, Leiden, 1984.
26. Zie samh, collectie Gouda, Bevolkingsregister 1850-1860, Wijk 
B, p. 102. Het alhier vermelde nummer 88 komt overeen met het 
huidige nummer 58, zie Registers der Bevolking, Straten met huis-
nummeringen 1900, 239.
27. Sanders, ‘Leven en werk van Jacob Kramers (1802-1869)’, 108.
28. Geographisch-Statistisch-Historisch Handboek, of Beschrijving van 
het Wetenswaardigste uit de Natuur en Geschiedenis der Aarde en harer 
Bewoners, Eerste Deel, p. V.
29. In die tijd eerst nummer 115, daarna 116 en 159, zie Bevolkings-
register 1850-1860, Wijk Q, index 15990. Na 1900 is dit huis om-
genummerd tot nummer 75, zie Concordantie huisnummers 1909, 
wijk Q, pagina betreffende ‘Kattensingel tot Spoorstraat’.
30. Dochter Geertruida Johanna werkt als gouvernante in Woer-
den, zoon Jacob Hendrik is in 1848 overleden, zoon Jan is in 1849 
getrouwd met Clara Drost en zoon Cornelis in 1850 met Pieternella 
Theodora Wilhelm. Hendrik Willem en Sophia Charlotta zijn aan 
hun eigen leven begonnen en op zichzelf gaan wonen. Zij zullen 
later eveneens in het huwelijk treden.
31. De lijst intekenaars beslaat negentien pagina’s en omvat hon-
derden namen uit heel Nederland, inclusief Indië en Curaçao. Voor 
Gouda vinden we onder anderen de medici dr. G.P Büchner, dr. 
A. Romeijn en dr. O. van Haften de Cock, de onderwijzers dr. C.P. 
Burger en T. de Kroon, de tabaksfabrikant J.C. Stam en de hout-
zaagmolenaar W. Hoogendijk Wzn. Vijf jaar eerder, voor het Geo-
graphisch-Statistisch-Historisch Handboek, was de lijst intekenaars 
acht pagina’s lang.
32. Sanders, ‘Leven en werk van Jacob Kramers (1802-1869)’, 110. 
33. Zie J. Posthumus, ‘Van Jaeger naar Kramers. De eerste halve 
eeuw van Kramers’ vertaalwoordenboeken Frans, Duits en Engels’, 
141. In N. van der Sijs (red.), Woordenboeken & hun makers. sdu, Den 
Haag, 1998.

Dictionnaire Français-Hollandais et Hollandais-Français 
(1862). Menigeen beschouwt deze imposante set boe-
ken als zijn magnum opus en het is niet zonder trots dat 
hij deze van zijn naam voorziet.32 

Ook voor deze uitgaven baseert hij zich behalve op zijn 
kennis van het Frans deels op bestaande (veelal Duitse) 
woordenboeken en lexicons en wordt hij geholpen door 
experts. Als in 1856 de eerste Franse woordenboeken 
zijn verschenen en Jacob aan twee Duitse is begonnen, 
zet Van Goor hem op een nieuwe klus: zakwoorden-
boeken. De Wet op het lager onderwijs van 1857 maakt 
het namelijk mogelijk extra vakken op lagere scholen te 

onderwijzen, waaronder vreemde talen. Menige school 
ziet hier wel brood in, en de commercieel ingestelde Van 
Goor ziet een nieuwe markt. Jacob maakt vaart met wat 
hij als een tussenproject beschouwt, en waaraan hij in 
eerste instantie wat minder aandacht besteedt. In 1857 
verschijnt het Nouveau Dictionnaire de Poche, Français-
Hollandais et Hollandais-Français, in 1858 het New poc-
ket-dictionary of the English and Dutch, and Dutch and 
English languages en in 1859 het Neues Taschen-Wörter-
buch, Deutsch-Holländisch und Holländisch-Deutsch.

Deze zakwoordenboeken, door de uitgever uitdruk-
kelijk voor scholieren bestemd, zijn in korte tijd gepro-
duceerd als licht bewerkte versies van wat oudere werk-
jes van de Leipziger uitgeverij Tauchnitz.33 Vanwege het 
haastwerk en de wat dubieuze herkomst (menig woord 
is eigenlijk al verouderd op het moment dat de boekjes 
worden gepubliceerd) heeft Jacob er geen behoefte aan 
zijn inmiddels goede naam als gedegen auteur-samen-
steller aan deze boekjes te verbinden. Op de titelpagina 
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verschijnt dan ook ene ‘A. Jaeger’ als eindredacteur. Als 
deze uitgaven de wereld in zijn gestuurd, pakt Jacob het 
werk aan de grote, volwaardige Duitse woordenboeken 
weer op. Daarna komen de Engelse woordenboeken aan 
de beurt. Ook hiervan lijkt hij zich echter enigszins te 
willen distantiëren, want zowel het Deutsch-Holländisch 
und Holländisch-Deutsch Wörterbuch (1862) als het Hol-
landsch-Engelsch en Engelsch-Hollandsch Woordenboek 
(1869) dragen de naam Jaeger. Tussendoor verschijnt in 
1865 nog de door hem bewerkte Vreemde-woordentolk: 
verklaring van de aan vreemde talen ontleende woorden 
en zegswijzen die in de kunsten en wetenschappen, in den 
handel en de zamenleving voorkomen.

Van Goors inzet op de moderne talen pakt heel goed 
uit, zeker als Thorbecke in 1863 met zijn Wet op het 
middelbaar onderwijs ook de deuren van deze scholen 
voor lessen Frans, Duits en Engels opent. Er zullen in de 
decennia die volgen negen drukken van het Franse zak-
woordenboekje worden uitgebracht, vijf drukken van 
het Duitse en zes van het Engelse. Pas als Jacob naar 
zijn gevoel voldoende aandacht aan deze boekjes heeft 
kunnen besteden, accepteert hij Van Goors verzoek om 
zijn naam eraan te verbinden. Aldus vernemen de lezers 
bij de derde gewijzigde druk van het Franse zakwoor-
denboek in 1866 (!) in het voorbericht dat A. Jaeger een 
pseudoniem is en dat Kramers de samensteller is.34 In 
1910 zullen de zakwoordenboeken overigens groter en 
dikker worden en opgewaardeerd tot woordenboeken.35

De opmerkelijke situatie ontstaat, dat de uitgever 
vanaf 1866 enige jaren twee parallelle, slechts licht af-
wijkende versies uitbrengt, een onder Kramers’ naam en 
een onder die van Jaeger. Wellicht vindt Van Goor dat het 
pseudoniem inmiddels zo veel ingang heeft gevonden 
dat het niet meteen kan worden geschrapt. Belangrijker 
is waarschijnlijk de overweging, dat we ons in een peri-
ode bevinden waarin een nieuwe spelling ingang vindt 
terwijl velen nog de oude spelling gebruiken. ‘Kramers’ 
zal de nieuwe, ‘Jaeger’ de oude spelling hanteren. Zodra 
de nieuwe spelling algemeen is geworden, vervangt Kra-
mers’ naam inderdaad overal die van Jaeger en blijven 
alleen de Kramers’ woordenboeken over.36 Jacobs re-
putatie als lexicograaf is erg goed, en de recensies over 

zijn woordenboeken in de vakliteratuur zijn en blijven 
lovend.37 

Dramatische jaren

In datzelfde jaar 1866 verschijnen tevens, deze keer on-
der het pseudoniem R.P. Rijnhart, de twee gebonden 
delen van het Woordenboek voor het Praktische leven, 
met een overzicht van termen op het gebied van wetge-
ving, financiën, land- en tuinbouw, industrie en handel, 
geneeskunde, onderwijs, huishoudkunde en sport. Dit 
betreft een bewerkte vertaling van een Frans huishoud-
kundig woordenboek. Verder verschijnen herdrukken 
van eerdere woordenboeken, nu vrijwel steeds onder 
Kramers’ eigen naam. Deze “Kramers’ woordenboeken” 
verwerven in heel Nederland een uitstekende reputatie 
en beleven ook later nog talloze – al dan niet bewerkte 

Als de eerste drie zakwoordenboeken Frans, Duits en Engels bij Van Goor 
verschijnen, wordt in eerste instantie ene A. Jaeger als samensteller ge-
noemd (foto auteur)
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– herdrukken. Met name zijn Franse, Engelse en Duitse 
woordenboeken groeien uit tot echte ‘evergreens’ in de 
portefeuille van Van Goor (en Zonen) die de uitgeverij 
geen windeieren leggen. 

In zijn privéleven doen zich in een kort tijdsbestek 
enkele ingrijpende gebeurtenissen voor. Tussen 1851 en 
1859 hebben zijn drie jongste kinderen het ouderlijk huis 
verlaten, daarna is het enkele jaren relatief rustig geble-
ven. Dat verandert als op 3 juni 1864 zijn oudste zoon 
Cornelis overlijdt. Het verdriet over dit verlies wordt 
enigszins verzacht als kort hierna binnen een jaar zijn 
zoon Willem Simon38 en dochter Sophia Charlotta39 trou-
wen. Dan volgt echter weer een schok, als op 27 januari 
1866 in het verre Batavia zijn oudste dochter Geertruida 
Johanna overlijdt. Voor hem en Catharina een zwaar ver-
lies. Vanwege deze dramatische gebeurtenissen maar 
ook door de druk die hij op zijn werk ervaart, zoekt Jacob 
geregeld zijn toevlucht in sterke drank. Het leidt ertoe 
dat Van Goor zijn werknemer steeds vaker moet pressen 
om zijn werk goed en op tijd te doen, en dat Kramers 
zijn werkgever steeds vaker om een lening of voorschot 
vraagt.40 

Eind 1866 pakt Jacob een nieuw project op: een vierta-
lig technologisch woordenboek. Dit woordenboek moet 
in het Nederlands, Frans, Engels en Duits een overzicht 
bieden van termen uit industrie, zeevaart, defensie, 
transport, communicatie, geologie en toegepaste schei- 
en natuurkunde en dient als aanvulling op de reguliere 
woordenboeken en de kunst- en vreemde-woordentol-
ken. Het is een ambitieus en tijdrovend project, zeker als 
we bedenken dat hij tussentijds ook bestaande woorden-
boeken moet bewerken en nog een keer verhuist, en wel 
naar een andere woning aan de Kattensingel, ter hoogte 
van de huidige nummers 84/85.41 In de jaren 1867-1868 
verschijnen de eerste zes van de in totaal voorziene acht 
delen,42 en in 1869 begint hij aan de laatste twee. Jacob 
zal deze grote klus echter niet afronden. 

Op de avond van vrijdag 16 april 1869 bezoekt hij na 
de zoveelste lange werkweek een van de Goudse cafés 
alvorens in de vroege zaterdagochtend huiswaarts te 
gaan. Hij zal daar nooit aankomen. Catharina geeft hem 
die zaterdag als vermist op, en dat zal hij zo’n tien dagen 

Jacob Kramers’ lichaam wordt op 26 april 1869 uit het water van de Kat-
tensingel gevist, vlakbij zijn inmiddels verdwenen woning ter hoogte van 
de huidige nummers 84 en 85 (foto auteur)

34. Zie Jacob Kramers Jz., Kramers’ Nouveau Dictionnaire de Poche, 
Français-Néerlandais et Néerlandais-Français, 2e druk, ongenum-
merde pagina met ‘Bericht’.
35. Zie J. Posthumus, ‘Van Jaeger naar Kramers. De eerste halve 
eeuw van Kramers’ vertaalwoordenboeken Frans, Duits en Engels’, 
124-126. 
36. Ibidem, 119.
37. Sanders, ‘Leven en werk van Jacob Kramers (1802-1869)’, 109.
38. Willem Simon trouwt in 1864 of 1865 met Johanna Francina van 
Vollenhoven.
39. Sophia Charlotta trouwt op 23 augustus 1865 met Pieter Alexan-
der Koorevaar.
40. Sanders, ‘Leven en werk van Jacob Kramers (1802-1869)’, 111.
41. In die tijd eerst nummer 126, daarna 169, zie Bevolkingsregister 
1850-1860, Wijk Q, index 16026. Vóór 1900 is dit huis, ter hoogte van 
de huidige nummers 84 en 85, echter gesloopt, zie Concordantie 
huisnummers 1909, wijk Q, pagina betreffende ‘Kattensingel tot 
Spoorstraat’.
42. Zie Bibliographische klapper voor Nederland: Naamlijst van Boeken, 
Kaarten, Platen enz., p. 100. Gebr. Vermande, Hoorn, 1869.
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In de Goudasche Courant van 29 april 1869 geeft Catharina Schouten 
te kennen dat haar man Jacob, ‘letterkundige’, door een ongeval om het 
leven is gekomen. samh, digitale krantencollectie. (foto auteur)

aantal drukken. Terecht, want zijn werk was degelijk en 
vernieuwend en zonder twijfel behoort Kramers tot de 
belangrijkste en meest productieve negentiende-eeuw-
se lexicografen.’48 

Na Jacobs dood trekt zijn weduwe Catharina eerst bij 
een van haar zoons in Gouda en daarna in Gorinchem bij 
haar dochter Sophia Charlotta in. Na het onverwachte 
overlijden van Sophia’s man Pieter op 5 februari 1875 
keren moeder en dochter evenwel terug naar Gouda, 
waar Catharina op 9 augustus 1877 overlijdt. Twee da-
gen later wordt zij begraven op de Oude Begraafplaats, 

blijven. Jacobs faam is inmiddels zo groot, dat kranten 
in het hele land melding van zijn vermissing maken.43 De 
eerste krant die het nieuws brengt, is het Utrechtsch pro-
vinciaal en stedelijk dagblad, dat op 20 april het volgen-
de berichtje plaatst: ‘De bekende zamensteller van een 
aantal woordenboeken, woordentolken enz., de heer J. 
Kramers Jz., is sinds een paar dagen te Gouda vermist; 
men vreest, dat hem een ongeluk heeft getroffen. Hij 
was bezig aan een technologiesch woordenboek, in 4 ta-
len, ’t welk eenige deelen groot moest worden.’44

Na tien dagen onzekerheid ontvangt Catharina de 
droevige tijding dat Jacob is gevonden. Zijn lichaam 
wordt op maandag 26 april uit de Kattensingel gevist, 
vlakbij zijn huis. Hij moet ’s nachts te water zijn geraakt 
en geen kans hebben gezien weer op de wal te klim-
men. De Goudasche Courant schrijft: ‘Hij had zich een 
welverdienden naam van bekwaamheid verworven door 
de zamenstelling van een aantal taalkundige en andere 
woordenboeken, die getuigen van groote zorgvuldigheid 
en ijverige werkzaamheid.’45 Sommige kranten buiten 
Gouda voegen een slotzin aan hun bericht toe: ‘Hoogst 
waarschijnlijk heeft hier een ongeluk plaats gehad, waar-
aan de drank wel niet vreemd zal zijn.’46 Een tragisch 
einde van Gouda’s beroemdste lexicograaf, die slechts 
66 wordt en op dinsdag 27 april 1869 in alle stilte wordt 
begraven op de Oude Begraafplaats, grafrij FF, graf 29 
boven (toenmalige nummering, inmiddels geruimd).47 
Zijn laatste werk, de ‘onvoltooide’ Technologische Woor-
dentolk in vier talen, ruim 1200 pagina’s dik, zal in gebon-
den vorm pas vijf jaar later verschijnen.

De dood van Jacob Kramers is behalve voor zijn fami-
lie ook een schok voor zijn werkgever. Gerrit Benjamin 
van Goor lijkt de boeken van Kramers altijd als de rug-
gengraat van zijn bedrijf te hebben gezien. De woor-
dentolk en andere woordenboeken, waarvan de inhoud 
constant werd bijgewerkt, waren dan ook voor een groot 
deel verantwoordelijk voor het financiële succes van 
de uitgeverij. Mogelijk al eerder maar in elk geval vanaf 
1865 behoren deze uitgaven tot de meest winstgevende 
fondsartikelen van Van Goor. In zijn biografische artikel 
concludeert Ewoud Sanders in dit verband: ‘Ook vele 
andere woordenboeken van Kramers beleefden een flink 

43. Zie o.a. Dagblad voor Zuid-Holland en ’s-Gravenhage en de Mid-
delburgsche Courant van 22 april, en de Provinciale Overijsselsche en 
Zwolsche Courant en de Delftsche Courant van 23 april 1869.
44. Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad, editie van 20 april 1869, 
2.
45. Goudasche Courant, 26 april 1869, 3.
46. Dagblad voor Zuid-Holland en ’s-Gravenhage, 28 april 1869, 5.
47. Zo blijkt uit het register van de Algemeene Steedelijke Begraaf-
plaats, jaar 1869, nr. 210.
48. Sanders, ‘Leven en werk van Jacob Kramers (1802-1869)’, 104. 
49. Aldus het register van de Algemeene Steedelijke Begraafplaats, 
jaar 1877, nr. 401.
50. Het graf van Hendrik Willem Kramers bestaat nog en is in 2004 
gerestaureerd, zie website http://www.oudebegraafplaatsgouda.nl/
grafmonumenten/zoek/kramers/.
51. Zie o.a. het overzicht in Kramers’ Engels woordenboek, bewerkt 
door dr. F.P.H. Prick van Wely, Zesentwintigste druk. G.B. van Goor 
Zonen, Den Haag, 1960.
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Jacobs’ zoon Hendrik Willem, die nog het meest in zijn vaders voetsporen 
treedt, is net als zijn ouders op de Oude Begraafplaats van Gouda begra-
ven. Zijn grafzuil is in 2004 gerestaureerd (foto auteur)

grafrij B, graf 13 boven (toenmalige nummering, inmid-
dels geruimd).49 Sophia verlaat de stad enkele maanden 
later om elders een nieuwe start te maken. Van al Ja-
cobs kinderen treedt Hendrik Willem het meest in zijn 
vaders voetsporen. Hij wordt (hoofd)onderwijzer, blijft 
zijn hele leven in Gouda wonen en verzorgt reeds vrij 
kort na het overlijden van zijn vader twee publicaties: 
Kramers’ rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstuk-
ken (5 delen, 1869-1870) en Kramers’ tijdtafels: overzicht 
van de merkwaardigste gebeurtenissen en de voornaamste 
personen uit de geschiedenis van ons vaderland en onze 
koloniën (1872). Uiteraard verschijnen deze bij – inmid-
dels – G.B. van Goor Zonen. Hendrik Willem overlijdt op 
28 april 1884 en wordt evenals zijn vader en moeder be-
graven op de Oude Begraafplaats aan de Prins Hendrik-
straat.50

Nalatenschap

Als we Jacob Kramers’ nalatenschap bekijken, dienen we 
natuurlijk vooral te spreken over de woordenboeken die 
zijn naam droegen en heel lang zijn blijven dragen, ook 
nadat anderen zijn teksten hadden bewerkt. J. Jurrius, 
E. Zuidema, H. Zondervan, H.F.W. Bonte, C.B. van Hae-
ringen, F.P.H. Prick van Wely, H.W.J. Kroes en andere 
gerenommeerde taalkundigen mochten ieder op hun 
beurt een nieuwe, bewerkte versie van zijn Franse, En-
gelse of Duitse woordenboeken verzorgen, de naam van 
de Goudse lexicograaf bleef aan het eindresultaat ver-
bonden en Kramers’ woordenboeken bleven decennia-
lang in heel Nederland een begrip. Het ‘merk’ Kramers 
was zelfs zo sterk, dat G.B. van Goor Zonen besloot deze 
naam ook te gebruiken voor de Spaanse, Latijnse, Indo-
nesische en andere taalwoordenboeken die de uitgeverij 
soms vele decennia later voor het eerst uitbracht.51 

De Kramers-serie wordt na de overname in de jaren 
zeventig van de 20e eeuw door Elsevier en later door Het 
Spectrum verder uitgebreid, van Servo-Kroatisch, Tsje-
chisch en Nieuw-Grieks tot Fins, Afrikaans en Fries. De 
nieuwe eigenaren zullen nog tot 2003 met grote regel-
maat ‘Kramers’ woordenboeken’ uitbrengen. De Franse, 
Engelse en Duitse woordenboeken zijn dan reeds alle 

drie de dertigste druk ruim voorbij. Daarna lijkt Jacobs 
naam enigszins aan de vergetelheid te worden prijsge-
geven. In 2010 is, voor zover bekend, voor het laatst 
een uitgave onder de naam ‘“Kramers’ uitgebracht, de 



114

Ti
di

ng
e 

20
19

achtste druk van het Italiaanse woordenboek. In dat-
zelfde jaar besluit merkeigenaar Het Spectrum uit Hou-
ten een reeks nieuwe woordenboeken uit te brengen als 
‘voortzetting van’, maar voortaan zonder de naam van 
de Goudse lexicograaf in de titel. Na ruim honderdvijftig 
jaar is de naam Jacob Kramers uit de titels van woorden-
boeken verdwenen.

Of toch niet helemaal? Uiteraard leeft zijn werk en 
daarmee zijn geestelijke nalatenschap voort in de woor-
denboeken die, zij het in bewerkte vorm en tegenwoor-
dig zonder zijn naam, in onze tijd nog steeds op de markt 
worden gebracht. Maar ook in een andere algemeen be-
kende lexicografische uitgave werken de resultaten van 
zijn ‘groote zorgvuldigheid en ijverige werkzaamheid’ 
nog door.

Slechts één Nederlandse lexicograaf mag zich in onze 
tijd bekender dan Jacob Kramers noemen: Johan Hendrik 
van Dale, de hoofdonderwijzer uit Sluis wiens naam is 
verbonden aan het Van Dale Groot woordenboek der Ne-
derlandse taal, kortweg de Dikke Van Dale. Dit standaard-
werk is een bewerking van het Nieuw woordenboek der 
Nederlandsche taal, waarvan in 1872, kort na Van Dales 
overlijden, de eerste druk is verschenen. In het ‘Voorbe-
richt’ hiervan merkt Van Dale onder meer op: ‘Moge dan 
dit werk, de vrucht van een bijna driejarigen, nauwge-
zetten arbeid, - en waarbij de beste en nieuwste bron-
nen zijn geraadpleegd, waaronder, om slechts enkelen 
te noemen, de woordenboeken van Kramers (uitheem-
sche woorden), […] niet ongevallig door onze landgeno-
ten worden opgenomen, …’52 

Een duidelijker indicatie dat het werk van Gouda’s be-
roemdste lexicograaf nog steeds op menige plek in onze 
taal voortleeft, zij het indirect en onherkenbaar, kan 
men zich nauwelijks indenken.

52. J.H. van Dale, Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal, pag. 
VI. Martinus Nijhoff, A.W. Sijthoff en D.A. Thieme, ’s-Gravenhage, 
Leiden en Arnhem, 1872.

Rond 1960 verschijnt bij Van Goor Zonen, inmiddels in Den Haag, de 26e 
druk van de Engelse editie (foto auteur)


