
F.P.H. PRICK VAN WELY (1867-1926): EEN GEDREVEN WOORDENAAR (II). 
 
PRICK VAN WELY ALS HOEDER VAN DE TWEETALIGE LEXICOGRAFIE 
 
Door Jan Posthumus 
 
 [Het in uitzicht gestelde vervolg op mijn eerste artikel over Prick van Wely, destijds verschenen in Trefwoord 
12 [1998]1 heb ik lang in portefeuille gehouden. De verdere tekst wordt nu in een aantal afleveringen 
gepubliceerd in het elektronische Trefwoord. De hier volgende houdt zich bezig met het commentaar dat hij 
leverde op andermans werk. Een volgende aflevering belicht Pricks bijdrage aan het woordenboekenfonds van 
Van Goor, waarop hij een blijvend stempel drukte.]      
 
Met het voortschrijden der jaren werd Prick van Wely’s leven in toenemende mate gevuld dor zijn met 
hartstocht bedreven lexicografische activiteiten. Scherp observeerde hij het taalgebruik dat hij in zijn lectuur 
tegenkwam en onvermoeibaar zocht hij naar betekenis- en vertaalequivalenten tussen het Nederlands en de drie 
moderne schooltalen. Het resultaat van zijn speurwerk leverde flinke hoeveelheden materiaal op ter aanvulling 
en correctie van de bestaande tweetalige woordenboeken. Zijn Duitse aantekeningen stelde hij belangeloos ter 
beschikking aan I. Van Gelderen, de auteur van het Duitsch Woordenboek uit het fonds van Wolters, en aan 
J.H. Scholte, de bewerker van Kramers' Duitsch Woordenboek in het fonds van Van Goor.  
 Het materiaal voor het Engels en het Frans bracht hij in de openbaarheid. Hij verwerkte dat in eerste 
instantie in kritische beschouwingen bij de woordenboeken van K. ten Bruggencate en van C.R.C. Herckenrath, 
beide uitgegeven bij J.B. Wolters. Hij gaf daarin niet alleen suggesties voor verbeteringen in de aparte 
woordartikelen, maar zette ook vaak uiteen in welke algemene opzichten de woordenboeken zijns inziens 
tekortschoten. Uit zijn opmerkingen blijkt dat hij zich een duidelijk idee had gevormd over de vereisten 
waaraan een tweetalig woordenboek moest voldoen.  
 Terwijl hij in zijn inhoudelijk commentaar vrijwel steeds de spijker op de kop sloeg, kon zijn algemene 
oordeel over een bepaald woordenboek wel eens al te zeer naar het negatieve doorslaan. Dat werd hem door de 
auteurs ervan vanzelfsprekend niet in dank afgenomen. Voor een oordeel over de geldigheid van Pricks kritiek 
doen we er goed aan ook aandacht te schenken aan de affaires die daaruit voortvloeiden. De slechte 
persoonlijke verhoudingen waren er zeker ook debet aan dat Pricks waardevolle aanwijzingen niet altijd werden 
opgevolgd.  
 Woordenboeken meer naar zijn eigen zin kon hij vervolgens tot stand brengen in dienst van uitgeverij 
Van Goor.  
 
1. Het commentaar bij het Engelsch Woordenboek van Ten Bruggencate; moeilijke persoonlijke 
verhoudingen en een plagiaataffaire2  
 
1.1  De inhoudelijke kritiek op het Engelsch Woordenboek van K. ten Bruggencate 
 
Karel ten Bruggencate (1849-1922) was een verdienstelijk anglist en onderwijsman. Na kortere verbintenissen 
elders, werd hij in 1879 leraar Engels en Duits aan het Gymnasium te Leeuwarden, een baan die hij tot 1899 
zou blijven vervullen. Vanaf 1893 was hij daar tevens schoolopziener. In 1899 werd hij benoemd tot inspecteur 
voor het Middelbaar Onderwijs voor de Zuider-Inspectie, die naast de drie zuidelijke provincies ook de rayons 
Utrecht, Gelderland, Overijssel en spoedig ook nog Drenthe omvatte. Uit dat ambt werd hij in 1916 op eigen 
verzoek eervol ontslagen.  
 Zijn activiteiten als anglist dateren in hoofdzaak uit zijn Leeuwardense jaren. In die periode betoonde 
hij zich een steunpilaar voor de periodiek Taalstudie (1879-1890),3 zoals de ondertitel aangeeft, een 
                         
1 Zie ‘F.P.H. Prick van Wely (1867 – 1926): een gedreven woordenaar (I)’, in Trefwoord 12, Jaarboek 
Lexicografie 1997-1998, pp. 89-123, verder aangeduid als Posthumus, ‘Prick van Wely (I)’. 
 
2 Dit gedeelte is eerder gepubliceerd in De Woordenaar 5/2 (okt. 2001, pp. 1-12) onder de titel ‘Een 
plagiaataffaire: Prick van Wely in het strijdperk tegen Ten Bruggencate en van der Wal’.  
 
3 De eerste jaargang verscheen in 1879 onder redactie van Taco H. de Beer (Duits), C. Stoffel (Engels) en F.J. 
Rode (Frans). Ten Bruggencate leverde een groot aantal bijdragen, waaronder vele van lexicografische aard, en 
nam, toen Stoffel om gezondheidsredenen terugtrad, in 1885 het redacteurschap Engels over.  
 



‘Tweemaandelijks tijdschrift voor de studie der nieuwe talen’. Later zette hij met zijn Leeuwarder collega Luitje 
van der Wal (1860-1940) De Engelsche Taalgids (1896-1904) op, een wekelijks verschijnend tijdschrift met 
lessen en oefeningen voor de actenstudie L.O. Voor dit laatste periodiek, dat met ijzeren regelmaat ook tijdens 
de vakanties doorliep, werden jaarlijks zo’n 500 pagina’s kopij aangeleverd. Als leraar verzorgde hij 
verschillende schooluitgaven, als opleider schreef hij studieboeken over de fonetiek en de grammatica van het 
Engels. De meest blijvende dienst aan de Nederlandse anglistiek bewees Ten Bruggencate met zijn Engelsch 
Woordenboek, het eerste in de bekende reeks tweetalige woordenboeken, opgezet door uitgeverij J.B. Wolters, 
welke ook zijn andere uitgaven verzorgde. Deel I (EN) verscheen in 1894, deel II (NE) volgde in 1896. Met 
zijn regelmatig herziene drukken4 is ‘de Ten Bruggencate’ een begrip geworden waarin zijn naam nog steeds 
voortleeft. 
   Zoals enkele in het tijdschrift Taalstudie gepubliceerde voorstudies al lieten zien, was het in 
belangrijke mate gebaseerd op eigen waarneming van taalgebruik. Hoewel elk woordenboek, dat van Ten 
Bruggencate inbegrepen, steunt op wat door voorgangers al is geregistreerd, was hier toch in zekere zin sprake 
van een nieuw begin. Voor het deel NE noemde Ten Bruggencate enkele bronnen. Voor de keuze van de 
ingangen had hij R.K. Kuipers’ Volledig Woordenboek der Nederlandsche Taal (1893) geraadpleegd. Voor de 
vertaalequivalenten zei hij baat te hebben gevonden bij H. Poutsma’s taalgids Do you speak English? (1893).   
 Het nieuwe woordenboek werd met veel waardering ontvangen, maar was natuurlijk nog in 
verschillende opzichten voor verbetering vatbaar. Dat was ook het oordeel van de anglist P. Roorda, die zich in 
zijn positieve signalering  voorlopig onthield van detailkritiek: ‘waarom zou ik den schrijver in deze aankondi-
ging op enkele onjuistheden wijzen, waar hij zooveel goeds heeft gegeven?’ Hij zou de auteur in het bezit 
stellen van zijn aantekeningen en wekte anderen op hetzelfde te doen: ‘mijns bedunkens is het onze plicht hem 
die te doen toekomen, als wij overigens zijn werk kunnen goedkeuren.’5  
 Prick wilde hier gaarne zijn steentje bijdragen. Op instigatie van zijn mentor Bolland was hij al vroeg 
begonnen met het maken van notities bij Ten Bruggencates woordenboek. Kennelijk stuurde ook hij een enkele 
keer privé aantekeningen op,6 maar ter wille van zijn wetenschappelijke carrière gaf hij er de voorkeur aan ze te 
publiceren in vaktijdschriften. Zo vinden we een beschouwing over de tweede druk van het deel Engels-
Nederlands (1898) in het Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding, IV, 1902, p.418-421.7 Het is een degelijk 
stuk, waarin enerzijds Ten Bruggencate de eer krijgt die hij verdient, en anderzijds op verschillende gebreken in 
zijn woordenboek wordt gewezen.  
  Dat in de derde druk (1903) geen van Pricks opmerkingen zijn verwerkt kan te maken hebben met de 
ietwat ongelukkige verschijningsdatum van het artikel. Het voorwoord voor die druk is namelijk gedateerd op 
Oct. 1902, en dat kan betekenen dat Ten Bruggencate geen gelegenheid had Pricks kritiek te baat te nemen. Hoe 
dan ook, het stak Prick dat er voorlopig nog weinig ten goede veranderde. Ten Bruggencate besefte ook zelf dat 
hij met zijn drukke werkzaamheden onvoldoende aandacht aan het woordenboek kon besteden. Daarom werd, 
mede in overleg met de uitgever, omstreeks deze tijd naar iemand gezocht die zijn werk tijdelijk kon 
overnemen. 
  Intussen kreeg ook deel twee van het woordenboek  Pricks aandacht. Een artikel met de algemene titel 
‘Het Nederlands in woordenboeken voor de vreemde talen’ (Taal en Letteren, XIV, 1904, p.156-170) houdt 
zich, verrassenderwijs, namelijk bijna uitsluitend bezig met Ten Bruggencates deel Nederlands-Engels, waarvan 
de tweede druk (1899) ter beschikking stond.8 
                         
4 Het deel EN beleefde zijn 21ste druk in 1997; het deel NE zijn 20ste in 1994.   
 
5 Aldus in Museum, II, 1894, kol. 357-358. Later wordt ook het deel NE door Roorda lovend besproken in 
Museum, IV, 1896, kol. 86-87. Zie over P. Roorda (1855-1930) en H. Poutsma (1856-1937) F. Stuurman, 
Dutch Masters and their Era, Amsterdam: AUP, 1993. 
  
6 Veel later releveert Prick tenminste dat Ten Bruggencate hem op 26 februari 1901 een brief schreef met 
‘nogmaals mijn dank’. (Zie De Nieuwe School, 1913, p. 340). 
  
7 Het tijdschrift, uitgegeven te Amsterdam door W. Versluys, had een veelkoppige redactie van voornamelijk 
schooldirecteuren. Vanaf de derde jaargang (1900-1901) staat Prick op de omslag vermeld als correspondent 
voor Nederlands Oost-Indië. In die hoedanigheid verzorgde hij ook een ‘Oost-Indische kroniek’, die echter na 
vier afleveringen (twee elk in de derde en de vierde jaargang) ophield. Na de zevende jaargang (1904-1905) 
werd het tijdschrift voortgezet als Weekblad voor Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs. 
 
8 Daarnaast wordt sporadisch verwezen naar de NE-gedeelten van Campagnes Schoolwoordenboek der 
Nederlandsche en Engelsche Talen (vermoedelijk de derde druk) en van Picards Pocket Dictionary of the 



 Deze uitvoerige beschouwing, gedateerd October 1903, levert op een aantal punten fundamentele 
kritiek. De eerste opmerking betreft het niet aangeven van semantische onderverdelingen van het Nederlandse 
trefwoord, zodat we bij aas als gelijkwaardige vertalingen ace, food, carrion aantreffen.   
 Na wat kleinere opmerkingen bekritiseert Prick vervolgens de veelvuldige aanwezigheid van 
verouderde of anderszins buitenissige trefwoorden. Hij vindt dat men van een kleiner woordenboek, zoals dat 
van Ten Bruggencate, mag eisen ‘dat het enkel of in de eerste plaats de levende taal vertegenwoordigt in 
gangbare of typische woorden en uitdrukkingen zonder dat men den ballast van doode taalperioden te 
doorworstelen heeft.’ Wat moeten we met ‘ongerechtigheden als karitaat, kal, togen, morgenspraak, 
verheergewaden, vermast enz.?’ In een verdere opsomming worden deze nog vermeerderd met tientallen andere 
nutteloze woorden en weinig gebruikelijke samenstellingen en afleidingen.9 
 Ook wordt terecht kritiek geleverd op de vele wonderlijke uitdrukkingen en zegswijzen die Ten 
Bruggencate voor het Nederlands meent te moeten opvoeren. Hier wordt ‘Hollandsch gefabriceerd’, omdat de 
schrijver nu eenmaal allerlei Engelse frasen ook in het Nederlands-Engelse deel ‘onder dak wil brengen’ (p. 
161). Zo vinden we bij voorbeeld bij het trefwoord genezing de uitdrukking ‘Bezorgdheid brengt geene 
genezing’, die de Engelse spreuk ‘care is no cure’ moet oproepen, en bij geheel de zinsnede ‘Zij was één groote, 
geheele glimlach,’ die het fraaie, maar weinig gewone ‘she was one vast, substantial smile’ moet opleveren.   
 Evenmin heeft het zin Nederlandse omschrijvingen van alleen in Engeland bestaande instellingen en 
begrippen als trefwoord op te nemen. In Nederland hebben we geen kanselier van de schatkist (E. ‘chancellor 
of the exchequer’) of deken op het platteland (E. ‘rural dean’).10 Deze dingen horen niet als ingang in een 
woordenboek NE thuis. 
 Anderzijds ontbreken, of zijn althans slecht vertegenwoordigd, bepaalde categorieën woorden die wel 
een plaats verdienen. Prick noemt hier vreemde woorden als nouveauté en timbre (wel aanwezig als 
vertaalequivalenten in EN), en een flinke hoeveelheid andere zoals camaraderie, carte blanche en coterie. Ook 
woorden uit de Oost en persoonsnamen zouden ruimer vertegenwoordigd kunnen zijn.                   
 Na nog wat kleine ongerechtigheden van allerlei aard te hebben gesignaleerd, eindigt Prick met het aan 
de kaak stellen van een aantal slechte Nederlandse vertalingen in het deel EN. Samenvattend kan men zeggen 
dat Prick met dit stuk deugdelijk werk had geleverd. Zijn kritiek was ter zake en recht op de man af, en naar 
mijn mening niet onnodig grievend.11 Ook dit artikel verscheen op een ongunstig tijdstip, want Ten Bruggencate 
had, blijkens de datering van het voorwoord, de kopij voor de derde druk NE al in November 1903 afgesloten. 
 De omvangrijkste en meest gedegen kritiek verscheen ten slotte een jaar later in Addenda en Corri-
genda. De omslag beschrijft dit werk als volgt: ‘I. Proeve van kritiek op het Engelsch-Nederlandsch 
woordenboek van K. ten Bruggencate (uitgave 1902) door F.P.H. Prick van Wely. Leeraar aan de H.B.S. te 
Batavia. Batavia, G. Kolff & Co, 1904.’12 Hier waren dus de aantekeningen die Prick door de jaren had 
verzameld en die hij nu in eigen beheer het licht deed zien. Hij was en bleef trots op deze proeve van 
bekwaamheid en bleef, vergeefs overigens, pogen er meer officiële erkenning voor te vinden door ze ook nog 
eens in Nederland uitgegeven te krijgen.  
                                                                
English-Dutch and Dutch-English Languages (vermoedelijk de zevende druk, herzien door J.H. van der Voort). 
  
9 Hun aanwezigheid is te wijten aan een onvoldoende kritisch gebruik van het als bron genoemde Volledig 
woordenboek der Nederlandsche Taal van R.K. Kuipers.  
  
10 Het wonderlijke Nederlands blijkt, zoals men misschien geneigd is te denken, niet afkomstig als vertalende 
omschrijvingen uit het deel EN. De twee Engelse uitdrukkingen komen daar in het geheel niet voor, hetzij onder 
care of cure, hetzij onder substantial of smile. En bij chancellor of the exchequer en rural dean vinden we in 
plaats van de kromme aanduidingen die in het deel NE als ingang fungeren, de veel betere omschrijvingen 
‘minister van financiën’ en ‘geestelijke, die een district onder zich heeft’. 
 
11 De zo hinderlijk door Prick achtervolgde Ten Bruggencate zag dit echter anders. Enkele jaren later verwees 
hij naar dit artikel als ‘een m.i. boosaardig bedoeld, ofschoon lichtelijk grappig stuk’ (De Amsterdammer, 24-
11-1907, p. 12). Dit oordeel kan niet los worden gezien van de inmiddels zeer verslechterde relatie tussen 
beiden.  
  
12 Vermoedelijk was het werk al praktisch voltooid in 1903. Deze datum staat namelijk op de vrijwel 
gelijkluidende titelpagina, waarop de auteur nog met de oude naam F.P.H. Prick staat vermeld. De aanduiding 
‘I.’ (= deel 1) op zowel omslag als titelpagina, doet blijken dat Prick voornemens was een gelijksoortige 
publikatie aan het Nederlands-Engels te wijden. Dit voornemen werd echter niet ten uitvoer gebracht. 
  



 De 250 pagina's commentaar geven opnieuw blijk zowel van Pricks gedegen detailkennis van het 
Engels als van zijn goede lexicografische inzichten. In alfabetische volgorde geeft hij honderden suggesties 
voor verbetering op detailpunten waar Ten Bruggencate de plank heeft misgeslagen, en voor aanvulling waar 
essentiële deelbetekenissen ontbreken. Vaak staaft hij zijn kritische opmerkingen met citaatzinnen of met 
verwijzingen naar informatie verstrekt in binnen- en buitenlandse dictionaires. Nergens wordt een schampere 
toon aangeslagen: de gemaakte opmerkingen blijven volstrekt zakelijk van aard.  
 In de ‘Inleiding’ (p. 3-10) worden de meer algemene principes van inrichting en presentatie onder de 
loep genomen. Hij stoort zich aan ‘het totale gemis van systeem in de rangschikking der stof ’ (p. 5), wat het 
opzoeken tijdrovend maakt. Als voorbeeld noemt hij de warrige presentatie van omvangrijke clusters zoals die 
voorkomen bij hoofdwoorden als get en come. Ook bekritiseert hij weer Ten Bruggencates neiging om, in plaats 
van een bruikbare vertaling, een (vermoedelijk uit een Engelse omschrijving overgezette) Nederlandse parafrase 
te geven. Zo staat bij voorbeeld bij wedding-ring niet ‘trouwring’, maar ‘gladde gouden ring dien de bruigom 
bij de huwlijksvoltrekking aan den linker ringvinger der bruid steekt’. Hetzelfde vinden we bij Australia, 
omschreven als ‘het grootste der eilanden van Australasia’. ‘Wij noemen dat Australië’, luidt het droge 
commentaar van Prick.    
  Terwijl de kritiek in het werk zelf zakelijk blijft, en ook de terecht minder vleiende opmerkingen in de 
Inleiding niet over de schreef gaan, slaat Prick in een ‘Naschrift’ (gedateerd september 1904) een andere toon 
aan. Zijn samenvattende, wat al te generaliserende, beoordeling valt zeer negatief uit. Hij verwoordt deze als 
volgt: 
  
 Door het boven afgedrukte is de voorraad van mijn aanteekeningen nog lang niet uitgeput. Ik geloof 

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

 
Vervolgens meent hij dat drastisch optreden gerechtvaardigd is om bestendiging van deze zeer onbevredigende 
toestand te doorbreken:  
 
 Had het boek van den heer Ten Bruggencate enkel het gezag van iedere andere dictionnaire, dan was 

er geen reden geweest om met heftigheid tegen zijn publicatie te keer te gaan. Dat reeds zo groote 
gezag wordt echter in het onderhavige geval tot de derde macht gebracht door bijzondere 
omstandigheden en daarom moest ook met méér nadruk gewezen worden op de fouten. 

 
Naar wat die bijzondere omstandigheden zijn kunnen we slechts raden. Mogelijk doelt Prick erop dat de auteur 
inmiddels de gezagwekkende positie bekleedt van inspecteur voor het middelbaar onderwijs, een punt dat ook 
later nog eens wordt aangeroerd. Een dergelijke uitbarsting met plotselinge verandering van toon is, zoals we al 
eerder zagen,14 kenmerkend voor onze lexicograaf. Het ‘met heftigheid te keer gaan’ is overigens een 
kwalificatie die meer past bij de toon van het naschrift dan bij het zakelijk commentaar geleverd in de Addenda 
en Corrigenda. Ten slottte volgt nog een verrassende mededeling: 
 
 Inmiddels heeft de firma Wolters mij opgedragen een nieuw Engelsch woordenboek te bewerken, en 

hierin zal ik onderbrengen wat er verder aan te vullen en te emendeeren valt. Met het oog op deze 
uitgave verzoek ik alle belangstellenden mij hun op- en aanmerkingen - ook hun wenschen - te doen 
toekomen.  

 
Deze mededeling bewijst dat Pricks verdiensten in Nederland niet onopgemerkt waren gebleven. De vererende 
opdracht zal hem ten deel zijn gevallen op grond van zijn boven al genoemde kritieken en waarschijnlijk ook 
vanwege de Addenda en Corrigenda, waarvan de teneur en ook gedeeltelijk de inhoud al voor de uiteindelijke 
                         
13 Dit motto luidde: ‘Een goed Engelsch-Nederduitsch woordenboek blijft nog altijd een desideratum (De Gids 
1854 I, 713).’ (Daar deze verwijzing niet blijkt te kloppen, kon niet worden vastgesteld in welke context de 
oorspronkelijke opmerking werd gemaakt.)   
 
 
14 Zie Posthumus, ‘Prick van Wely (I)’, pp. 89–115, met name pp. 99-101. 



publikatiedatum van eind 1904 bij Wolters bekend kunnen zijn geweest.15 Ook Ten Bruggencate moet de 
waarde van Pricks detailkritiek hebben ingezien. In een terugblik van enkele jaren later (Het Schoolblad, 12 
november 1907, kol. 1669-1670) releveert Prick dat ‘de Hr. K. ten Bruggencate in Juli 1904 van meening was 
dat de bewerker van deel I [= EN] vergunning zou moeten hebben om van de Addenda gebruik te maken, wat 
hij toen zelf aan de firma Wolters geschreven heeft.’ Ook interessant is de in hetzelfde artikel gedane 
mededeling dat na de publikatie van Addenda en Corrigenda ‘de Hr. Ten Bruggencate zelf zijn uitgever in 
overweging gaf mij de herziening van deel II [= NE] op te dragen.’16  
 Niets van dit alles kwam echter tot uitvoering. Toen Ten Bruggencate, die zelf besefte dat hij wegens 
zijn drukke werkzaamheden onvoldoende aandacht aan zijn woordenboek kon besteden, de redactie enige tijd 
uit handen gaf, werd niet Prick, maar de Leeuwarder leraar Van der Wal zijn tijdelijke opvolger. Evenmin ver-
scheen bij Wolters het ‘nieuw Engelsch woordenboek’ dat Prick zou gaan vervaardigen. Als reden daarvoor 
noemt Zandvoort (Levensbericht, p. 104)17 dat Wolters weigerde in te gaan op Pricks eis om ook zijn Addenda 
en Corrigenda en ‘enkele andere werkjes van zijn hand’ te publiceren. Dat Wolters de Addenda en Corrigenda 
niet apart wilde uitgeven was begrijpelijk. Commentaar op een bestaand woordenboek, hoe degelijk en waar-
devol ook, heeft nu eenmaal geen zelfstandige functie.  
 Bij dit alles rijst de vraag wat voor soort woordenboek Wolters nu eigenlijk precies door Prick wilde 
laten samenstellen, en vooral ook hoe zou zich dat zou moeten verhouden tot het al bestaande werk van Ten 
Bruggencate. Wie Pricks boven geciteerde Naschrift bij de Addenda en Corrigenda leest, krijgt zo ongeveer het 
idee dat Wolters, het geklungel van Ten Bruggencate zat, Prick nu maar eens wat beters wilde laten leveren. 
Voor meer objectieve informatie kunnen we terecht bij Zandvoort (p. 104), waar het te vervaardigen werk 
wordt aangeduid als een ‘Beknopt Engelsch-Nederlandsch Woordenboek’. Het zou dan, naar we moeten 
aannemen, een plaats hebben moeten krijgen naast Ten Bruggencates deel EN. Als ‘beknopte’ uitgave was het 
dan mogelijk de eerste publikatie geworden in de serie ‘Schoolwoordenboeken’, die Wolters nu pas een aantal 
jaren later ging opzetten.18 
 Niet uitgesloten moet worden dat, naast de door Zandvoort vermelde zakelijke reden, ook bepaalde 
gevoeligheden een rol speelden bij het niet doorgaan van de voorgenomen werkzaamheden. Met zijn wildere 
uitlatingen, zoals die in het Naschrift van de Addenda en Corrigenda, joeg Prick nu eenmaal gemakkelijk 
mensen tegen zich in het harnas.  
 
1.2 Persoonlijke gevoeligheden; Ten Bruggencate en Van der Wal van plagiaat beschuldigd 
 
Het staat vast dat Prick van Wely met verschillende vakgenoten een volstrekt normale collegiale verhouding 
onderhield. (Zie hierover beneden, paragraaf 3). Conflicten konden echter ontstaan met degenen wier werk te 
                         
 
15 Dat deze zouden gaan verschijnen was al verscheidene maanden van te voren bekend. Zie de opmerking van 
Van der Wal (Het Schoolblad, 3 mei 1904, kol. 573) over ‘de toegezegde 2 deeltjes Addenda en Corrigenda’. 
Een paar maanden later (ibid., 28 juli 1904, kol. 1058) deelt Prick mee dat belangstellenden kosteloos toegezon-
den kunnen krijgen ‘de 160 pagina's die nu afgedrukt zijn van Addenda en Corrigenda I’.  
 
16 In een later gepubliceerd artikel (De Nieuwe School, 9, 1913, p. 341) identificeert Prick dit schrijven nader 
als een hem toegezonden brief, dato juli 1904, van Ten Bruggencate aan de heer Ter Horst van uitgeverij 
Wolters. Daarin zei Ten Bruggencate, aldus Pricks citaat, zich erbij neer te leggen ‘zoo deel II met Poutsma's 
goedvinden door mijn kritikus uit Indië werd bewerkt.’ (De al eerder genoemde Poutsma had Ten Bruggencate 
bij de bewerking van de tweede en derde druk aan zich verplicht door hem zijn annotaties ter beschikking te 
stellen.)  
  
17 Wij herinneren eraan dat het Wolters-archief uit deze periode is geruimd. We zijn hier dus aangewezen op 
wat R.W. Zandvoort vermeldt in Prick van Wely's levensbericht in Handelingen van de Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde te Leiden [etc.], 1926-1927 (Leiden, 1927) p. 102-109. 
 
18 Als eerste in de reeks ‘Schoolwoordenboeken’ verscheen nu in 1913 het Franse deel van K.R. Gallas. In 
1915 volgde het  Duitse deel van I. van Gelderen, vreemd genoeg onder de titel ‘Handwoordenboek’; pas vanaf 
de tweede druk (1924) ging het door het leven als ‘Schoolwoordenboek’. Ten Bruggencate had het 
vermoedelijk te druk om het Engelse schoolwoordenboek samen te stellen. Dat zag, met als redacteuren A. 
Broers en J. Smit Jr., pas in 1933 het licht. Eerstgenoemde had in 1926 het redacteurschap van het grotere 
woordenboek van Ten Bruggencate overgenomen. 
 



intensief op de korrel werd genomen. Zij konden zich licht ongemakkelijk gaan voelen onder de regen van 
kritiek die op hen neerdaalde. Deze kritiek was over het algemeen uiterst deskundig en werd gedreven door 
liefde voor het vak. Daarnaast maakte Prick zich in meer algemene uitspraken wel schuldig aan doordraverij en 
had hij een neiging zichzelf op de borst te kloppen.    
 Het gaat niet aan bedorven verhoudingen, als die zich voordoen, zonder meer op het conto van Prick te 
schrijven. Gerechtvaardigde kritiek moet geaccepteerd kunnen worden. Dat het met Ten Bruggencate en Van 
der Wal mis ging lag mede aan persoonlijke gevoeligheden die buiten de kern van de zaak lagen.  
 Typerend is de woordenstrijd naar aanleiding van bepaalde terloopse kritiek op Ten Bruggencates 
woordenboek in Pricks Engelsche Parallellen bij Dr. Stoett's: Spreekwoorden, Spreekwijzen, enz. (Amsterdam/ 
Weltevreden, 1904). Dit werkje werd door Van der Wal al spoedig gerecenseerd in Het Schoolblad (3 mei 
1904, kol. 573-574), op een tijdstip dus dat de Addenda en Corrigenda nog ter perse waren. Omdat hier de 
kiemen al aanwezig zijn van de daverende ruzie die drie jaar later los zou barsten is er alle aanleiding de inhoud 
van deze recensie en van Pricks antwoord daarop enige aandacht te geven. 
 Van der Wal vond het werkje ‘verdienstelijk en belangrijk’ en dacht ‘dat weinig lezers het zullen 
neerleggen zonder er, hetzij voor het Nederlandsch, hetzij voor het Engelsch, veel uit te hebben geleerd.’ Naast 
zo'n tien regels lof bevat de recensie ook veel kritische opmerkingen. Dat Van der Wal Pricks materiaal 
aanvulde of corrigeerde middels citaten uit eigen verzameling mag gelden als een volstrekt normaal onderdeel 
van de wetenschappelijke discussie. Aanvechtbaar was zijn kritiek op een ander, meer algemeen punt. Bij het 
fourneren van de Engelse parallellen bij Stoetts spreekwoorden en zegswijzen had Prick zijn voorbeelden ge-
staafd met verwijzingen naar verschillende gezaghebbende woordenboeken, waarvan hij soms ook de gebreken 
signaleerde. Dat hij daarbij vooral het woordenboek van Ten Bruggencate op de korrel nam, schoot Van der 
Wal in het verkeerde keelgat. ‘Het dooreenhaspelen van Stoett's Eng. equivalenten en ten B's Woordenboek, 
twee totaal heterogene dingen’, zo stelde hij, ‘heeft voorlopig niemand meer geschaad dan de schrijver zelf.’ 
Deze dingen had hij, aldus Van der Wal, beter kunnen bewaren voor ‘de toegezegde 2 deeltjes Addenda en 
Corrigenda’. Hij had al helemaal niets op met de ‘bloemrijke stijl’ waarin de kritiek op Ten Bruggencates 
woordenboek was vervat, en bekritiseerde met name het gebruik van termen als ‘onbeholpen’, ‘waardeloos’, 
‘louter een lamme beteekenisvertaling’, etc.19  Zijn verontwaardiging leidt hem tot de volgende conclusie:  
  
 De ‘Addenda en Corrigenda’ critiek, die zoo'n fatale attractie heeft voor het jeugdig gemoed - hoewel 

somtijds noodig20 - is van inferieure soort, en als elke vergissing of elk verzuim nog daarenboven 
wordt gemelodramatiseerd, dan wordt de lectuur, zelfs van een verdienstelijk werkje, noodeloos 
vermoeiend en vervelend.  

 
Wie Pricks werkje nu doorleest vindt dit een vreemde voorstelling van zaken. Dat er bij de 760 behandelde 
spreekwoorden en gezegden iets meer dan 100 maal verwezen wordt naar ‘T.B.’ (= Ten Bruggencate) is niet 
bijzonder storend. Men kan toch moeilijk bezwaar maken dat bij de aanvulling en correctie van Stoetts Engelse 
parallellen ook de stand van zaken in het meest gezaghebbende woordenboek Nederlands-Engels werd betrok-
ken, een woordenboek waarnaar Stoett zelf trouwens ook bij gelegenheid verwees. Met het leveren van de 
Engelse vertalingen van de bekendere Nederlandse zegswijzen bestreken beide werken, hoe verschillend van 
opzet ook, nu eenmaal een zelfde deelterrein; pace van der Wal, waren het daarom geen ‘totaal heterogene 
dingen’.  
 Ook Van der Wals verwijtende constatering dat ‘elke vergissing of elk verzuim [door Prick] wordt 
gedramatiseerd’ berust niet op waarheid. Slechts 12 maal heeft de kritiek op een gegeven vertaling een meer of 
minder denigrerende toon. In 75 gevallen, dat wil zeggen drie kwart van het totaal, wordt gewoon zakelijk vast-
gesteld dat een vertaling ontbreekt, of wordt een beter alternatief voorgesteld. Wie zoiets kwetsend vindt heeft 
wel erg lange tenen, en verliest het belang van het vak uit het oog. Dat ten slotte Ten Bruggencates woorden-
boek niet alleen maar negatieve aandacht kreeg, blijkt uit de 15 gevallen waarin een daar gegeven vertaling aan 
                         
19Als voorbeeld kunnen we noemen de Engelse parallel van uitdrukking 1107: ‘Het steekt mij in de krop.’ Prick 
(p. 43) citeert daarvoor Stoetts ‘it sticks in his gizzard,’ en zegt: ‘Wat T.B. geeft is louter een lamme 
beteekenisvertaling.’ Wie deze opzoekt in T.B.’s woordenboek vindt: ‘That’s why he is angry, he will not put 
up with that.’ Prick heeft hier natuurlijk gelijk, maar volgens Van der Wal kon men zoiets misschien wel 
denken, maar hoorde men dat niet zwart op wit neer te schrijven.    
 
20Deze wonderlijke toevoeging doet de vraag rijzen: ‘Wanneer dan precies?’ Het ‘jeugdig gemoed’ suggereert 
onbezonnenheid en onrijpheid. Mogelijk was Van der Wal niet bekend met Pricks precieze leeftijd. In 1904 was 
Prick 38, Van der Wal 44.   
 



Stoett ten voorbeeld wordt gesteld.   
 Opvallend in Van der Wals recensie was zijn gevoelsmatige afkeer van wat hij zag als Pricks overtre-
den van bepaalde normen van welvoeglijkheid.21 Deze was kennelijk zo sterk dat zijn vermogen tot objectief 
oordelen in het gedrang kwam. 
 Pricks reactie verscheen in Het Schoolblad van 28 juli 1904.22 Hij bedankte Van der Wal voor zijn 
‘ondanks alles zoo gunstige beoordeling’,  en ook voor zijn aanvullende citaten, waarvan hij de relevantie soms 
aanvocht. Waarom Van der Wal aanstoot nam aan zijn ‘bloemrijken stijl’ was Prick niet duidelijk. ‘Wanneer 
bewezen worden kan,’ zo zei hij, ‘dat het niet waar is, dat een vertaling van T.B. “onbeholpen”, “waardeloos”of 
“lam” is, dan heeft de heer v.d.W. het volste recht om mij over dergelijke ontboezemingen hard te vallen, héél 
hard zelfs. Maar dat bewijst hij niet. De cardo quaestionis wordt niet aangeraakt om een quaestie van vorm!’ 
Evenmin begreep hij ‘waarom [...] een Addenda en Corrigenda kritiek van inferieure soort zou zijn’ en wees 
daarbij op het werk van o.a. C. Stoffel.  
 Tussendoor kon hij het niet laten nog eens flink van de toren te blazen. Zo verklaarde hij ‘het werk van 
den heer T.B. ergerlijk inferieur en fataal voor hen, die zich door zijn naam hebben laten verlokken.’ Iets 
verderop heette het werk ‘niets dan een toonbeeld van dilletanterige (sic) slordigheid en een vergrijp aan de 
wetenschap.’  Wie de bewijsstukken wilde kon op aanvrage ‘kosteloos toegezonden krijgen de 160 pagina's die 
nu afgedrukt zijn van Addenda en Corrigenda I.’ Het was, nu na drie drukken van Ten Bruggencate nog weinig 
voortgang was geboekt, ‘meer dan tijd’ eens een goed Engels woordenboek tot stand te brengen.  
 Hoewel hij verklaarde over de aangeroerde inhoudelijke zaken gaarne met zijn opponent in discussie te 
willen treden, ging deze, niet helemaal onbegrijpelijk vanwege toon en teneur van bepaalde opmerkingen, daar 
niet op in. Van der Wal ging weldra serieus aan het werk om de nieuwe druk van Ten Bruggencate gereed te 
maken. De vierde druk van het deel EN verscheen vervolgens in 1907, het bijbehorende deel NE begin 1908. 
Ze hadden elk twee voorwoorden, ondertekend door respectievelijk K. ten Bruggencate, die bekend maakte dat 
hij het werk aan zijn woordenboek wegens drukke werkzaamheden uit handen had gegeven, en L. van der Wal, 
die in het deel EN zeer summier, en in het deel NE wat uitgebreider liet weten hoe hij te werk was gegaan.  
 Prick nam meteen na verschijnen gretig kennis van de nieuwe druk EN. Nadat er in de eerste drie 
drukken weinig was veranderd, merkte hij nu een duidelijke verbetering. Bezig aan een overzicht van ‘Nieuwe 
woordenboeken voor de moderne talen’ in het Indische vakblad 't Onderwijs23 (19 oktober 1907, p. 482-484), 
wijdde hij meteen een lange passage aan Van der Wals nieuwe uitgave. Hij constateerde met een zekere 
tevredenheid dat zijn eigen Addenda en vooral de Corrigenda door van der Wal in hoofdzaak waren verwerkt. 
Dat van ‘deze letterdiefstal’ met geen woord melding werd gemaakt, bewees volgens hem nogmaals de waar-
heid van Nodiers ‘geestige spreuk’: ‘Les dictionnaires sont des plagiats par ordre alphabétique’. Het belette hem 
echter niet ‘om onomwonden te verklaren dat de Heer Ten Bruggencate niet wijzer had kunnen doen dan zijn 
handen van het boek af te trekken en het over te leveren aan de zorg van een zoo kundigen vakman als de Heer 
van der Wal.’ Niet alleen was de alfabetische rangschikking binnen de artikelen nu in orde gebracht, ook waren 
honderden nieuwe woorden toegevoegd en ‘honderden plaatsen soms op schitterende wijze geëmendeerd of 
geheel naar den eisch veranderd.’  
 Het zal niemand verbazen dat deze voor Prick zo onkarakteristieke stemming van pure euforie niet 
lang stand hield. Twee weken later ('t Onderwijs, 2 november 1907, p. 508-509) wijdde hij nog eens een aparte 
beschouwing aan de nieuwe druk. Allereerst liet hij zijn eigen bemoeienissen met Ten Bruggencates woor-
denboek de revue passeren. Hij releveerde dat ondanks de geleverde kritiek zelfs de derde druk (1902) van wat 
‘het woordenboek voor het Engelsch had kunnen en moeten worden’ nog steeds ver ‘beneden peil’ was. Hij had 
zich daarom ‘genoodzaakt [gevoeld] alle welwillendheid het zwijgen op te leggen en er eens flink en 
hardhandig het mes in te zetten, daar de zachte geneeswijze de stinkende wonden slechts bestendigde.’ Dat had 

                         
21 Kenmerkend in dit opzicht is ook Van der Wals terechtwijzing in de aanhef van de recensie. ‘“Hierbij zend ik 
u ter bespreking in het Schoolblad een exemplaar,” schreef me de heer P. dezer dagen, en ofschoon deze manier 
van doen nogal ongewoon, en de formulering me wel wat bruusk is, voldoe ik aan die opdracht, omdat het 
werkje me interesseert.’ 
 
22 Zie aldaar, kol. 1057-1058: ‘Engelsche Lexicographie’. Dat Prick toch wel enige neiging had tot 
melodramatiseren blijkt uit de aanhef: ‘Aan mijne vakcollega’s! J'accuse!’ 
 
23 Dit ‘weekblad gewijd aan de belangen van opvoeding en onderwijs in Nederlandsch-Indië,’ was in 1892 
begonnen als Het Onderwijs, maar had inmiddels onder invloed van de vereenvoudigers (zie Posthumus, ‘Prick 
van Wely (I)’, pp.102-103) het lidwoord in de spreekvorm gezet.    
  



hij gedaan door op eigen kosten in 1904 zijn Addenda en Corrigenda te publiceren,24 waarvan de verdiensten 
destijds door de firma Wolters en ook Ten Bruggencate zelf waren erkend. Hij voelde zich nu schandalig 
behandeld en beschuldigde, geconstateerd hebbend dat Van der Wal zijn kritische opmerkingen zonder bronver-
melding had ‘geannexeerd’, de makers van het woordenboek van plagiaat. 
 Na deze inleidende opmerkingen leverde hij de gebruikelijke detailkritiek op punten die verbetering 
behoefden, mede in de hoop dat Van der Wal met een volgende druk het woordenboek voor het Engels zou 
leveren ‘waarnaar de Nederlandsche Neuphilologie nu al bijna een halve eeuw heeft uitgezien.’ Zijn gunstig 
oordeel over de inhoud van Van der Wals nieuwe druk blijft gehandhaafd: ‘ondanks al het gebeurde,’ zo besluit 
hij zijn beschouwing, ‘voel ik mij gedrongen om mijn oprechte hulde te brengen aan zijn zoo verdienstelijke 
bijdrage tot betere kennis van een alles behalve gemakkelijk idioom.’ 
 Dit betekende echter niet dat hij de plagiaatkwestie liet rusten. Onder de titel ‘Eerlijke Wetenschap?’ 
wist hij de beschuldigende inleiding van zijn reeds in 't Onderwijs gepubliceerde artikel geplaatst te krijgen 
zowel in Het Schoolblad (12 nov. 1907, kol. 1669-1670) als (in bekorte versie) in het weekblad De Amster-
dammer (17 nov. 1907, p. 11).25 Hiermee werd het toneel van de strijd naar Nederland verplaatst, en werd de 
affaire ook bekend buiten de nauwere vakkringen.    
 Als eerste reageerde Ten Bruggencate. Zijn ingezonden stuk, gedateerd 17 Nov. '07, verscheen 
ingekort in De Amsterdammer (24 nov. 1907, p. 12) onder de titel ‘Eerlijke Wetenschap?’ en in vollediger 
vorm26 in Het Schoolblad (26 nov. 1907, kol. 1736-37) onder het hoofd ‘Blanke Kritiek?’  In de eerste vier 
alinea’s - zoals verwoord in De Amsterdammer - gaf Ten Bruggencate bewijzen dat Prick zich aanvankelijk in 
zeer lovende zin over zijn woordenboek had uitgelaten. Vanaf 1904 was zijn toon echter veranderd, en waren, 
aldus Ten Bruggencate, ‘de futielste fouten in mijn werk en de verdiensten van de schrijver zèlf beide 
herhaaldelijk door een sterk vergrootglas bekeken.’  
 Dat Prick zich (voor of na 1904) met futiliteiten bezig hield is niet waar. Zoals we hebben gezien 
leverde hij vanaf het begin waardevolle en steekhoudende kritiek op een werk waarop inhoudelijk het nodige 
aan te merken was. Hij deed dit aanvankelijk vanuit een positieve gezindheid, maar in 1904, toen hij merkte dat 
er, om wat voor redenen dan ook, geen verbetering optrad, werd er een knop omgedraaid, en deugde er opeens 
niets meer aan het woordenboek. Zijn al te ‘sweeping statements’ maakten daarbij ook een nogal aanmatigende 
indruk. Wat Ten Bruggencate misschien vooral wilde zeggen was: ‘Zo gaat men niet met elkaar om!’ 
 Als ergerlijk staaltje van wangedrag noemde hij ook de manier waarop de beschuldiging van plagiaat 
hem had bereikt. Die stond namelijk op ‘eene briefkaart [...], die begint met “Geachte Heer”, en aldus eindigt: 
“Maar een outsider wordt stiekum bestolen door een Inspecteur van het M.O.”’27  ‘Waar blijft het fatsoen,’ zo 
riep Ten Bruggencate uit, ‘als men zùlke dingen op een briefkaart zet?’ Prick, vroeger gewoon F.P.H. Prick, 
ondertekende zijn stukken inmiddels als Dr. F.P.H. Prick van Wely, en dat gaf Ten Bruggencate gelegenheid 
voor de volgende niet ongeestige zet: ‘Ik kan alléén maar hopen, dat zijn innerlijke beschaving even snel zich 
moge ontwikkelen als zijn naam,28 en na eenige jaren gelijken tred moge houden met zijne buitengewone kennis 
                         
24 We herinneren eraan dat de A & C qua inhoud gezien moet worden als een zakelijke bijdrage tot de Engels-
Nederlandse lexicografie. Slechts de loop der gebeurtenissen maakt het werk in Pricks visie nu tot een soort 
wraakinstrument. 
  
25 Dit weekblad stond in het dagelijks spraakgebruik bekend als De Groene. Najaar 1907 was als nieuwe 
hoofdredacteur aangetreden de negenentwintigjarige Henri Wiessing, eerder Parijs correspondent van het 
Algemeen Handelsblad, en zoon van een collega van Prick aan de H.B.S. te Batavia. Mogelijk hielp deze om-
standigheid Prick toegang te krijgen tot de pagina's van De Amsterdammer. 
   
26 Ook waar de stukken parallel lopen verschillen de bewoordingen enkele malen. Tenzij anders wordt 
aangegeven, wordt uit de tekst in Het Schoolblad geciteerd.  
  
27 In een voetnoot bij zijn ingezonden stuk zegt Ten Bruggencate: ‘Waarom die Inspecteur er bij gesleept 
wordt, is niet duidelijk. Ik heb, om redenen van kieschheid, in mijne herdrukken mijzelf steeds genoemd: “Oud-
leeraar bij het Midd. en Gymn. Onderwijs”.’ Het belang van dit soort fijngevoeligheid is thans moeilijk na te 
voelen. Prick noemde hem natuurlijk bij deze titel omdat hij in zijn aangenomen rol van ‘underdog’ graag tegen 
autoriteiten aanschopte. 
  
28 Prick had dus, zoals Ten Bruggencate in De Amsterdammer opmerkte, nu ‘een handvatsel vóór en een 
verlengstuk ààn zijn naam.’ De naamsverandering had overigens al drie jaar eerder plaatsgevonden, alleen de 
doctorstitel (van maart 1907) was vrij nieuw.  
  



van het Engelsch!’ 
 Als uitsmijter verwees hij de lezer nog naar een stukje ‘koeliedebat’ tussen Prick en Henri Borel dat 
Frans Netscher, tot vermaak van zijn lezers, en mogelijk als afschrikwekkend voorbeeld van de ruwe zeden 
overzee, in zijn Hollandsche Revue had overgenomen uit het Weekblad voor Indië. Hierin werden de normen 
van het voor Ten Bruggencate geldende fatsoen nogmaals zodanig overtreden dat hij de conclusie trok: ‘Met 
zóó iemand heb ik afgedaan.’29  
 Intussen had hij ook duidelijk gemaakt dat hij wegens zijn drukke werkzaamheden30 voor de nieuwe 
druk ‘niets had kunnen doen dan vluchtig (soms in den trein) de proeven lezen, en hier en daar eene 
kantteekening maken.’ Hij vertrouwde dat Van der Wal ‘den insinueerenden schrijver’ wel verder te woord zou 
staan. 
 Ten Bruggencate had eigenlijk alleen maar Pricks persoonlijke gedragingen bekritiseerd. Over het 
mogelijke plagiaat was niemand nog iets wijzer geworden. De redactie van De Amsterdammer concludeerde 
dan ook terecht: ‘De eigenlijke quaestie [...] is hiermee echter niet van de baan. [...] Het woord is dus aan den 
heer L. van der Wal.’   
 Van der Wals antwoord, gedateerd Leeuwarden, 18 Nov. 1907, werd in Het Schoolblad (26 nov. 1907, 
kol. 1738-1739) gelijktijdig met het stuk van Ten Bruggencate gepubliceerd. Wie nu de zaak opnieuw 
onderzoekt kan niet anders dan vaststellen dat voor de nieuwe druk, al Van der Wals furieuze ontkenningen ten 
spijt, intensief gebruik was gemaakt van Pricks Addenda en Corrigenda. Met welke redeneringen Van der Wal 
dat niettemin probeerde te ontkennen zal nu worden uiteengezet. 
 In zijn reactie, waarin Prick te pas en te onpas op ironische wijze met ‘Doctor!’ wordt aangesproken, 
begint hij met een onwaarheid. Prick zou zijn aanklacht hebben gebaseerd op de overweging dat ‘de 
vermeerdering en verbetering [van de vierde druk] aan niemand of niets anders ontleend [kon] zijn dan aan 
[zijn] Corrigenda en Addenda.’ Dat had Prick helemaal niet beweerd. Hij had slechts geconstateerd dat een 
groot deel van dat werk in de nieuwe druk was geïncorporeerd, en dat Van der Wal daarnaast nog veel andere 
voortreffelijke verbeteringen had aangebracht. 
 Van der Wal ging er vervolgens toe over het belang van de Addenda en Corrigenda te reduceren. Hij 
was verbaasd te horen dat dat werk 250 pagina’s telde. Hij kende namelijk alleen maar de 160 pagina’s die 
Prick hem eens ‘ter beoordeeling’ had toegezonden; merkende ‘hoe weinig [hij] ze noodig had,’ had hij ook 
nooit naar de voltooiing geïnformeerd. Als dit waar zou zijn, wijst het, gezien de over het algemeen uitstekende 
kwaliteit van Pricks opmerkingen, op een betreurenswaardig gebrek aan interesse voor zijn vak.  
 Terwijl Van der Wal heftig ontkende dat hij zich aan laakbaar gedrag had schuldig gemaakt, vond hij 
het toch wenselijk om de buitenwereld duidelijk te maken dat de zonde, zo die begaan was, slechts van beperkte 
omvang had kunnen zijn. Op Pricks 160 pagina's stonden 1167 woorden behandeld, en als die allemaal onder 
elkaar op een aparte regel werden gezet, zouden ze slechts een kwantitatief verwaarloosbaar aantal van 8 
pagina's beslaan. Deze kwantificering van de zonde maakt geen sterke indruk, en wat de rekenarij betreft, gaat 
het  natuurlijk niet alleen om de trefwoorden op zich, maar vooral om wat daarover wordt opgemerkt. Soms 
noemde Prick onder één trefwoord ook verschillende andere gevallen. Verder zou het, als er toch geteld moest 
worden, relevanter zijn om vast te stellen welk percentage van de verbeteringen eventueel op het conto van de A 
& C zou kunnen worden gesteld. 
 Vervolgens kwam het kwalitatieve aspect aan de orde. In opmerkelijk contrast met zijn eerder beleden 
desinteresse in dat werk, bekende Van der Wal nu aan Prick dat hij in de Addenda en Corrigenda had gevon-
den: ‘Veel moois, veel werk van superieure qualiteit, wat weinigen u na zullen doen.’ Maar daar ging het niet 
om. De vraag was: ‘Moest ik dit overnemen?’ Het antwoord daarop was dat dit niet hoefde, omdat Van der Wal 
de dingen die Prick noemde zelf ook wel wist. Ook hij had goede woordenboeken en beschikte over relevante 
citaten.  
 Wie echter weet dat twee mensen die eenzelfde woordenboek onder de loep nemen nooit precies 
dezelfde emendaties voorstellen, zal dit een onbeschaamde bewering vinden. Van der Wal mocht dan 
uitdrukkelijk verklaren dat van de nieuwe druk ‘noch het 1ste, noch het straks te verschijnen 2de deel [...] één 
enkele toevoeging of verbetering bevat, die niet berust op plaatsen [cursivering in origineel; JP] waarover ik 
                         
29 Het debat tussen Prick en Henri Borel krijgt mogelijk nog aandacht in een volgende aflevering. Het 
hedendaags lezerspubliek zal er niet door gechoqueerd worden. Ten Bruggencate meende wat hij zei. Zelfs de 
naam Prick van Wely was voortaan anathema voor hem.  
  
30 In een voetnoot laat hij - trots? of misschien ook met enig zelfbeklag? - weten: ‘Ik ben thans acht jaar in 
functie, heb nog nimmer verlof gehad, en moet, zal mijn werk gedaan worden, alle Zondagen zonder 
uitzondering aan den arbeid.’ 
  



persoonlijk beschik, of op de autoriteit van gezaghebbende woordenboeken,’ het is ondenkbaar dat Pricks 
Addenda en Corrigenda hem niet vaak op de goede weg hadden geholpen. 
 Bij dit alles ontkende Van der Wal overigens geenszins dat een groot deel van de Addenda en 
Corrigenda inderdaad in zijn nieuwe druk terug te vinden was. Dit blijkt onder andere uit de eerste volzin van 
de volgende passage, die verder laat zien op welk bedroevend peil Van der Wal de discussie voerde: 
 ‘Ge bemerkt dat (ook) de door u voorgedragen wijzigingen en aanvullingen zijn opgenomen, en ... 
 Perhaps it was right to dissemble your love 
 But why did you kick me downstairs?31 
 Om ruim baan te maken voor het woordenboek waarmee gij druk bezig zijt? Dus uit broodnijd? Moet 
ik dàt aannemen, Doctor?’32 
 Van der Wal verkeerde natuurlijk in een moeilijk parket. Hoe kon hij de buitenwereld doen geloven 
dat hij, hoewel bekend met de inhoud van de Addenda en Corrigenda daar geen gebruik van had gemaakt? Hoe 
moest hij het onaannemelijke toch waar maken? Dat kon moeilijk zonder hier en daar flink om zich heen te 
slaan. Hoe ver hij bereid was te gaan, blijkt uit zijn vlucht naar voren in de volgende alinea: 
 ‘En als ik u misschien wederkeerig van dienst kan zijn, b.v. op het gebied van realia (no offence, Doct-
or!), dan gaarne; mits mijn naam vermelden, geen annexaties, Doctor! Ik sta op eerlijkheid, en Doctor, niet 
alleen op het gebied van wetenschap.’33 In de gegeven omstandigheden is dit een ronduit onbeschaamde 
opmerking.  
 De ervaring wijst uit dat iemand die van plagiaat wordt beschuldigd dat aanvankelijk steevast ontkent. 
Om het zelfrespect overeind te houden worden allerlei verdedigingsmechanismen in werking gesteld, waarbij 
vaak moeilijk is vast te stellen in welke mate de waarheid bewust wordt gemanipuleerd en in hoe verre iemand 
echt in zijn gedebiteerde onwaarheden gelooft. Misschien had Van der Wal door het begrip ‘plagiaat’ op te 
vatten als ‘klakkeloos overnemen,’ zichzelf weten te overtuigen dat een dergelijke hatelijke beschuldiging niet 
op hem van toepassing was. 
 Hij had immers de Addenda en Corrigenda kritisch doorgenomen. Daarbij was hem gebleken, zoals hij 
in zijn samenvatting zei, dat ‘annexeeren van [Pricks] pennevruchten: 1) nergens noodig’ was [d.w.z. hij wist 
alles zelf ook wel, c.q. beschikte zelf over de bronnen die Prick noemde], ‘2) in eenige gevallen alles behalve 
wenschelijk’ was [d.w.z. hij was het niet altijd met Prick eens], ‘3) in vele gevallen onmogelijk’ was [d.w.z. 
Pricks had slechts bij een beperkt aantal trefwoorden commentaar geleverd].  
 Als plagiaat echter wordt gedefinieerd als ‘het zonder vermelding annexeren van andermans 
geestesprodukten,’ dan had Van der Wal, zoals zal blijken, zich wel degelijk aan dat vergrijp bezondigd. Pricks 
beschuldiging was dan ook gegrond, en kon alleen met de nodige sofisterij ontkend worden. Als we de drie 
redenen die Van der Wal aanvoerde om zich van schuld vrij te pleiten kritisch bekijken, moeten we vaststellen 
dat de eerste op een onwaarheid berust, of op zijn minst gekwalificeerd moet worden als een onwaarachtige 
constructie achteraf, en dat de andere twee volstrekt irrelevant zijn. 
 De fijne puntjes van Van der Wals sofistische redeneringen waren natuurlijk niet besteed aan de lezers 
van De Amsterdammer. Misschien was er tussen Van der Wal en de redactie aanvankelijk onenigheid over de 
inhoud van zijn reactie, want pas na verloop van zes weken verscheen er in het nummer van 29 december (p. 3) 
een uiterst kort stukje, opgesteld te Leeuwarden, op 5 Dec. 1907. Voor de noodzaak gesteld zich tot de essentie 
te beperken, nam Van der Wal zijn toevlucht tot de grove leugen ‘niets te hebben overgenomen uit het werkje 
van den heer Prick.’ Hij noemde daarvoor weer dezelfde drie redenen als in Het Schoolblad en verwees voor 
                         
31 Met de eerste regel van dit opmerkelijke citaat lijkt Van der Wal – geheel tegen de teneur van zijn artikel in – 
toch enigszins toe te geven dat Prick reden tot ontstemming had, waarna hij hem in de tweede regel gebrek aan 
collegialiteit lijkt te verwijten. Het citaat is afkomstig uit het toneelstuk The Panel (Act 1, scene 1) van de 
vooral als acteur bekende John Philip Kemble (1757-1823). Van der Wal, die graag met citaten strooide, kan 
het opgediept hebben uit Bartletts Quotations. 
 
32 Dat Prick op een bepaald moment met een woordenboek voor den dag zou komen lag in de lijn der 
verwachtingen. Van der Wal vond dat Prick zijn capaciteiten maar eens ten toon moest spreiden ‘in zelfstandig 
werk, [...] b.v. in een nog beter woordenboek dan dat van ten Br. [...] Heus dat kàn best, en dan met een lange 
lijst van: Books consulted. Dat kleedt.’ Curieus is dat het noemen van bronnen hier als opschepperij wordt 
voorgesteld. 
  
33 De aanleiding was dat Prick enkele uitdrukkingen op het gebied van de ‘realia’ niet bleek te kennen. De 
opmerking op zich is toch wel een toppunt van brutaliteit. Men kon Prick beschuldigen van snoeverij, 
doordraverij en gebrek aan tact, maar zeker niet van gebrek aan wetenschappelijke eerlijkheid. 
  



nadere adstructie naar het in dat blad gepubliceerde artikel. Na het citeren van een lovende alinea die Prick in 't 
Onderwijs aan de nieuwe druk had gewijd, bracht hij met zijn afsluitende passage een nieuw element in het 
geding: 
 
 De gelijktijdige publicatie van twee zoo geheel verschillende beoordeelingen, de grillige en complexe 

vormen waarin de waardering van mijn persoon en mijne capaciteit zich uit bij den heer Prick, werken 
tot schade van mijne reputatie, mystificeerend en maken rechtvaardiging in niet vakbladen bijna 
onmogelijk. 

 
Het is duidelijk dat hij zich, nu hij niet de ruimte kreeg voor versluierende redeneringen, slecht op zijn gemak 
voelde. Op het thema van de onberekenbaarheid van Pricks opinies zou Van der Wal blijven tamboereren. Op 
het huidige punt was dit echter niet terecht. Bewondering voor de inhoud van het woordenboek als zodanig liet 
zich uitstekend verenigen met de vaststelling dat bepaalde verbeteringen niet van de auteur zelf afkomstig 
waren. 
 Met deze eerste ronde van de woordenwisseling was de zaak niet tot oplossing gekomen. Tegenover de 
beschuldiging van Prick stond de ontkenning van Van der Wal. Mogelijk omdat de ingezonden stukken nogal 
wat persoonlijke aanvallen bevatten, vond de redactie van Het Schoolblad het wel genoeg, en verklaarde 
onderaan de brief van Van der Wal: ‘Wij sluiten de debatten.’     
 De strijd werd nu in De Amsterdammer voortgezet.34 In zijn stuk ‘Het plagiaat verdedigd?’ (9 februari 
1908, p. 10) betreurde Prick het dat de redactie van Het Schoolblad onmiddellijk ‘mir nichts dir ... alles’ de 
debatten had afgesloten zonder zijn bewijzen af te wachten. Hij merkte op dat Van der Wal wel zijn eigen 
bronnen en citaten kon hebben, maar dat daar niet de Nederlandse vertaling bij stond. Hij noemde vervolgens 
zo'n 50 trefwoorden beginnend met de letter <a>, waarbij Van der Wals emendaties een opvallende 
overeenkomst vertoonden met de inhoud van de Addenda en Corrigenda. 
 Het is jammer dat Prick niet op het idee kwam het <o>-traject onder de loep te nemen. Dat levert 
namelijk volstrekt dodelijke bewijzen voor Van der Wals leentjebuurschap. Men zal zich herinneren dat Van 
der Wal had gezegd slechts 160 pagina's van de A & C te kennen. Deze blijken te eindigen met het trefwoord 
ostension. Als we dat eerste gedeelte van de letter <o> nalopen, blijkt dat van Pricks 41 recommendaties 35 in 
het woordenboek zijn terug te vinden, 27 letterlijk (daarbij inbegrepen het schrappen van afgekeurde 
vertalingen) en 8 in iets aangepaste vorm. Het resterende deel van de letter <o> (other-oxymoron) vertoont een 
geheel tegengesteld beeld. Van Pricks 28 suggesties tot verbetering is nu bijna niets in het woordenboek terug te 
vinden; er is namelijk in slechts 3 gevallen sprake van - nu ongetwijfeld toevallige - overeenstemming. Deze 
cijfers laten geen enkele ruimte voor twijfel over Van der Wals handelwijze.   
 Van der Wal repliceerde met ‘Well roared, lion!’ (23 februari, p. 8). Hij ging op de ingeslagen weg 
voort en bestookte Prick vanuit de stellingen die hij in zijn nogal moeizame eerste reactie had betrokken. Hij 
herhaalde de leugen dat volgens Prick de verbeteringen in de nieuwe druk geheel te danken waren aan de 
Addenda en Corrigenda.  
 Hij had verder de brutaliteit te zeggen dat ‘het intellectueel eigendom van den heer P. bij nader 
onderzoek voor een groot deel het gemeenschappelijk eigendom bleek te zijn van iederen leek, die zich in 't 
bezit van een Encyclopaedie of gezaghebbend woordenboek verheugde.’35 Ook wekte hij weer de suggestie dat 
Pricks beoordelingen gekenmerkt werden door inconsistentie.  
 Van der Wal ging nog een stapje verder. Vanuit zijn eigen onwrikbare gelijk had hij eigenlijk wel de 
volgende verklaring van Prick verwacht:  ‘Ik heb me vergist; tegenover die honderden schitterende emendaties 
kan ik moeilijk blijven beweren, dat die enkele plaatsen36 waarin ge natuurlijk min of meer met mij 
overeenstemt door u aan mij hoefden te worden ontleend.’ Hij meende ook te mogen verwachten dat ‘de heer 
P., in zelfverdediging op mijne talrijke bewijsplaatsen zou ingaan, en ten minste zou probeeren de bewijskracht 
daarvan te ontzenuwen.’ Daar Van der Wal op de plagiaatbeschuldiging alleen maar had geantwoord met 
oncontroleerbare beweringen, vraagt men zich allereerst af wat hij onder de ‘talrijke bewijsplaatsen’ verstond, 
en vervolgens of we hier te maken hebben met een geval van zelfbedrog of met bewuste misleiding van de 
lezer. Nadat nog uitgebreid was gehakketakt over een aantal meer marginale details, werd het stuk door Van der 
                         
34 Prick had ook nog een stuk tegen Ten Bruggencate opgestuurd, maar de redactie verklaarde daarvoor geen 
plaats te willen inruimen, ‘daar die strijd niets van algemeen belang heeft en onze plaatsruimte zeer beperkt is.’ 
  
35 ‘Nader onderzoek’ was hiervoor niet nodig. Prick verwees bij zijn commentaar op Ten Bruggencates woor-
denboek volgens goed wetenschappelijk gebruik zelf naar de bronnen waarop hij steunde.  
 
36 Uitgaande van de situatie bij de letter <o> zouden het er in werkelijkheid om en bij de duizend kunnen zijn.  



Wal afgesloten met: ‘Verder debat is nutteloos.’ 
 Met deze conclusie moet men volmondig instemmen. In een laatste oprisping (De Amsterdammer, 20 
september 1908, p. 10) wees Prick, die door de redactie verzocht was zijn eerder opgestuurde reactie aanzienlijk 
te bekorten, nogmaals op de woordartikels anathemise en axe-head37, twee gevallen uit de Addenda en 
Corrigenda waarbij toevallige overeenstemming uitgesloten leek. In één moeite door beschuldigde hij Van der 
Wal ook nog van plagiaat bij een aantal Indische woorden, waarvoor zijn Hulpwoordenboek geraadpleegd zou 
zijn. Kennelijk teleurgesteld in de hele gang van zaken, en altijd aan stemmingen onderhevig, kon hij het niet 
laten op te merken dat de nieuwe druk ook ‘nu nog altijd beneden kritiek’ was. 
 Van der Wals antwoord stond afgedrukt onmiddellijk na wat hij bestempelde als Pricks ‘malle stukje’. 
Op de incriminerende woorden anathemise en axe-head ging hij niet in. Wel verklaarde hij het 
Hulpwoordenboek38 helemaal niet te kennen. Ten slotte scoorde hij helemaal op het eind in elk geval nog één 
geldig punt door vast te stellen dat Prick hetzelfde woordenboek niet zowel hemelhoog kon prijzen als beneden 
alle kritiek kon vinden: ‘Eén van beide uitspraken kan waar zijn. Beide tegelijk onmogelijk. Hoe kan de heer P. 
verwachten dat ik voor zijn kritiek meer eerbied zou voelen dan hij er zelf voor blijkt te bezitten?’ 
 De redactie sloot met deze laatste briefwisseling het debat. Met zijn leugenachtig en schaamteloos 
optreden wist Van der Wal toch de schade te beperken. Zandvoort (p. 106) stelt ten minste vast: ‘Wat de kwes-
tie zelve betreft, kan men tans slechts een non liquet uitspreken.’ Hij meldt verder nog: ‘De redaktie van De 
Amsterdammer legde haar voor aan twee deskundigen, die zich niet in staat verklaarden uitspraak te doen, daar 
een onderzoek vele dagen zou vereisen; hun indruk was dat beide partijen gedeeltelijk gelijk hadden.’39 
 Wat we ons bij deze laatste zinsnede moeten voorstellen is niet duidelijk. De vraagstelling was, of had 
horen te zijn, of Van der Wal al dan niet gegevens uit de Addenda en Corrigenda had overgenomen. Het 
antwoord daarop kon slechts ja of nee zijn. Als beide partijen ‘gedeelteljk gelijk’ hadden, betekende dat dan dat 
er wel tot op zekere hoogte plagiaat gepleegd was, maar toch minder dan Prick beweerde? Of dat er wel was 
overgenomen, maar dat men dat geen plagiaat hoefde te noemen? 
 Hoe dit zij, Van der Wals voze argumenten en valse voorstellingen werden niet ontmaskerd, en zo 
bleef hij een geacht lid van de samenleving. Met zijn benoeming het volgend jaar tot directeur van de toen 
opgerichte R.H.B.S. te Steenwijk (1909) klom hij zelfs nog een treedje hoger op de maatschappelijke ladder. Of 
er soms toch nog iets achter zijn rug werd gefluisterd is mij niet bekend. Maar terwijl voor de buitenwereld het 
burgermansfatsoen was gered, had het wetenschappelijk fatsoen toch schade opgelopen. 
 Men mag immers zonder meer eisen dat degene die in zijn eigen werk kritische opmerkingen van 
anderen verwerkt daarvan fatsoenshalve melding maakt. Opgemerkt moet worden dat ook Ten Bruggencate op 
dit punt niet brandschoon was. Zo bracht hij zonder dankbetuiging in de derde druk van De Uitspraak van het 
Engelsch (Groningen: Wolters, 1904) een hele reeks verbeteringen aan die Prick in een zakelijke recensie van 
de tweede druk had voorgesteld.40 Daar de onderlinge verhoudingen op dat moment nog niet onherroepelijk 
bedorven waren, zou het misschien te ver voeren boosaardige motieven te vermoeden achter dit bewijs van 
losse zeden bij Ten Bruggencate.  
 

                         
 
37 Anathemise was in de nieuwe druk toegevoegd aan het al opgenomen anathemization. Logischerwijs had 
men daarom de corresponderende spelling -ize moeten verwachten. De spelling met -ise stond echter in A & C. 
Bij axe-head luidde het commentaar in A & C: ‘niet: snijdend deel der bijl, maar de bijl zelf in tegenstelling met 
den steel.’ Dat bij verbetering van de fout deze behulpzame uitleg nu als vertaling in de nieuwe druk stond, 
dwz. ‘de bijl in tegenstelling met den steel,’ kon moeilijk het gevolg zijn van ‘toevallige overeenstemming.’  
 
38 Over het Hulpwoordenboek en de reacties daarop zie Posthumus, ‘Prick van Wely (I)’, pp. 111 en 122, n. 86. 
 
39 In zijn nabeschouwing in De Nieuwe School (9e jg., 1913, p. 342) neemt Prick het de redacteur van De 
Amsterdammer kwalijk dat hij hier niet heeft doorgezet: ‘Is het ook niet teekenend dat de Heer H. Wiessing, 
'meester in de rechten' en van L. van der Wal schrijvend "de man gaat altijd op zijpaden", toch het zijne niet 
heeft durven zeggen tot slot van het twistgeschrijf, omdat de Engelsche autoriteiten met wie hij zich in 
connectie stelde niet durfden of ... geen tijd hadden?’ Dat ‘Engelsche autoriteiten’ als scheidsrechters werden 
aangezocht zal zijn geweest om alle schijn van partijdigheid te vermijden. Daar voor de beoordeling van allerlei 
finesses ook kennis van het Nederlands nodig was, kan men zich afvragen of zij geschikte arbiters waren. 
  
40 Zie Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding, 6, 1903-1904, p. 137-140. In zijn bespreking verwees Prick 
zijnerzijds wel naar de bronnen die hij voor zijn kritiek had gebruikt. Hij deed zo in zekere zin het huiswerk 
over waaraan Ten Bruggencate kennelijk niet was toegekomen.    



Bij een eerdere gelegenheid had Stoett, ondanks Pricks wilde uitvallen, openlijk zijn waardering geuit voor 
diens substantiële bijdragen aan zijn werk. Elke vorm van openbare erkentelijkheid voor Pricks uitgebreide en 
uiterst waardevolle kritiek op het woordenboek van Ten Bruggencate bleef echter achterwege. Toen deze in de 
vierde druk zeer ten onrechte nog steeds ontbrak, barstte de bom, waarna normale betrekkingen, zeker ook door 
het weinig tactische optreden van Prick zelf, onmogelijk waren geworden.  
 Prick had nadien geen goed woord meer over voor het toch niet onverdienstelijke woordenboek. Hij 
kreeg nog eenmaal gelegenheid om in het onder redactie van Theo Thijssen staande blad De Nieuwe School (9e 
jrg., 1913, p. 340-346, 385-391, 421-431) uitgebreid zijn gal te spuwen. Dit gebeurde in het kader van een 
kritische beschouwing over de wederom door Van der Wal bezorgde vijfde druk (1910).  
 Opnieuw wordt duidelijk dat daarin, ook qua systematische aanpak, nog heel wat te verbeteren valt. 
Helaas wordt de zakelijke kritiek deze keer totaal overwoekerd door persoonlijke opmerkingen. Daarbij wordt 
de polemiek destijds gevoerd in De Amsterdammer en Het Schoolblad nog even doorgezet.41 Ondanks dat Prick 
zo de gelegenheid had nog enkele onjuiste beweringen van zijn tegenstanders te corrigeren, laat het artikel, dat 
verscheen onder de weidse titel ‘Kroniek der Moderne Talen,’ toch in hoofdzaak een indruk achter van rancu-
neus gezeur.  
 
2. De schermutselingen met Herckenrath als auteur van het Fransch Woordenboek.  
  
Dat het tussen Prick en het duo Ten Bruggencate/Van der Wal uiteindelijk tot een onherstelbare breuk kwam is 
tot op zekere hoogte te begrijpen. De aanleidingen in woord en daad, gerechtvaardigd of niet, waren althans 
duidelijk. Waarom zich ook een verstoorde relatie met Herckenrath moest ontwikkelen is moeilijker te 
doorgronden. Vrijwel uit het niets ontstonden irritaties, en vervolgens ging het van kwaad tot erger. Middelpunt 
van de woordenwisselingen was Herckenraths Fransch Woordenboek, waarvan beide delen in 1907 bij 
uitgeverij J.B. Wolters verschenen.  
 
2.1 Opmerkingen en woordenwisselingen na de verschijning van het Fransch Woordenboek (1907)   
 
Charles Richard Constant Herckenrath (1863-1936) was een interessante figuur, in wiens leven de lexicografie, 
en de taalstudie überhaupt, slechts een ondergeschikte rol speelden.42 Anders dan veel van zijn collega-
woordenboekmakers oefende hij slechts van tijd tot tijd het leraarsambt uit. Van 1889-1898 ws hij als leraar 
Frans verbonden aan de R.H.B.S. te Groningen; van 1907-1911 vervulde hij diezelfde functie aan het 
Gymnasium te Alkmaar. 
   Herckenrath was meer geïnteresseerd in maatschappelijke kwesties. Dat blijkt allereerst uit zijn 
blijvende bemoeienis met het Beknopt leerboek der staathuishoudkunde (1899; zevende druk 1921), de door 
hem voor Nederland bewerkte versie van een Frans werk van Charles Gide, getiteld Principes d'économie 
politique (1884). Daarin maakte hij hier en daar kritische kanttekeningen; ook ging hij, toen Gide in latere 
drukken wijzigingen aanbracht, niet zelden zijn eigen weg. 
 Naast dit lijvige bewerkte leerboek - de latere drukken tellen ruim 650 pagina's - leverde Herckenrath 
een eigen bijdrage aan het vakgebied onder de titel De behoeften en hun bevrediging (1911).43 In zijn voorrede 
(p. v) karakteriseert hij het werk als 'een poging [...] de economische wetenschap in verband te brengen met de 
psychologie en de sociologie'. Hij vond namelijk dat de economie zich tot dusver te veel had bezig gehouden 
met goederen, te weinig met mensen. Als zelfstandig denker had hij zijn vleugels al eerder uitgeslagen met zijn 
Problèmes d'esthétique et de morale (1898),44 waarmee hij naar eigen zeggen in Frankrijk veel eer had 
                         
41 Het is zelfs zo dat verschillende toespelingen pas begrijpelijk worden na herlezing van de oude polemieken 
van zes jaar terug. 
 
42 Zijn interesses en werkzaamheden worden breder geëtaleerd in J. Posthumus, ‘C.R.C. Herckenrath en de 
onvindbare zesde druk NF van zijn Fransch Woordenboek’, De Woordenaar, 3/2 (oktober 1999), pp. 1- 9. 
(Wordt ook beschikbaar op het internet.) 
  
43 Het boek, verschenen te Groningen bij J.B. Wolters, werd aangekondigd als eerste deel van een serie over De 
economische voorwaarden van het maatschappelijk leven. Al in 1912 zag een Duitse vertaling het licht onder 
de titel Die oekonomische Bedingungen des sozialen Lebens. Teil I. Bedürfnis, Genuss und Wert. Herckenrath 
zette zijn serie echter niet voort.  
  
44 Dat het te Parijs een plaats kreeg in de onder redactie van Felix Alcan staande ‘Bibliothèque de Philosophie 
Contemporaine’ verhoogde niet weinig zijn zelfgevoel. Het werk bevat de volgende hoofdstukken: ‘Le 



ingelegd. 
 Aan zijn streven naar een betere wereld gaf hij ook een meer concrete invulling. Hij was actief in de 
Erfrecht- Hervormings-Partij (alias E.H.P.), die alle heil verwachtte van de afschaffing van het erfrecht, en het 
gelijkelijk verdelen van te vererven kapitaal onder alle burgers van de staat. Met dit beginkapitaal kon een ieder 
dan in een soort meritocratie onder gelijke omstandigheden de weg omhoog zoeken. Herckenrath hield een 
pleidooi voor deze maatregel in De sociale quaestie en het erfrecht (Amsterdam, 1904). Een Franse versie 
verscheen nog in hetzelfde jaar. Voor de E.H.P. werd de inhoud kort samengevat in de propagandabrochure 
Kapitaal voor alle werkers. 
  Zijn hervormingsideeën, waarvan de afschaffing van het erfrecht altijd de kern vormde, bleef hij ook in 
het buitenland uitdragen. Onder het pseudoniem Richard Bondam publiceerde hij daar uitgewerkte 
blauwdrukken onder de titels Die Heilung der Gesellschaft (1923) en La guérison de la société. Le mal social 
principal (1927). 
 Dit alles hoeft natuurlijk geenszins te betekenen dat hij ook niet een uitstekende theoretische en vooral 
praktische kennis van het Frans bezat. Het helpt wel verklaren waarom hij in de romanistiek en het leraarschap 
niet zijn voornaamste levensvervulling vond. Hij toonde overigens genoeg animo voor het vak om een aantal 
schoolboeken te doen uitgeven, zowel op het taalkundige als letterkundige vlak. Van zijn vakbekwaamheid is 
het door hem vervaardigde Fransch Woordenboek (1907) het beste bewijs.  
 Prick schonk kort na de verschijning aandacht aan dat woordenboek. Het kwam ter sprake in een over-
zichtsartikel getiteld ‘Nieuwe woordenboeken voor de moderne talen’, dat in twee afleveringen verscheen in het 
Indische vakblad 't Onderwijs, (16e jg., 1907, no. 41, p. 482-484; no. 46, p. 548-550). Het is een alleraardigste 
beschouwing, waarin Prick met genoegen een aantal nieuwe verschijningen begroet en er zakelijke kritiek bij 
levert. De eerste aflevering, gewijd aan de deeltjes met de vreemde taal als ingang, is het stuk waarin hij onder 
andere zijn waardering voor Van der Wals verbeteringen in de vierde druk van Ten Bruggencate kenbaar 
maakt, en waarin diens ‘letterdieverij’ wel wordt genoemd maar nog niet tot halszaak wordt gemaakt. Voor het 
Duits worden gesignaleerd de nieuwe delen Duits-Nederlands van P.J. van Malssen Jr. (A.W. Sijthoff, 1906), 
en van J. (sic) van Gelderen (J.B. Wolters, 1906). Ten slotte worden nog vergeleken de deeltjes Frans-
Nederlands van P. Valkhoff (Wolters, 1902), van K.R. Gallas (Van Druten, 1904) en van C.R.C. Herckenrath 
(Wolters, 1907). 
 Van deze laatste drie moet P. Valkhoffs Nouveau Dictionnaire afvallen. Het is de bewerking van het 
woordenboek met dezelfde titel dat zijn vader J.N. Valkhoff twintig jaar eerder (1883-1885) had vervaardigd. 
Het is niet voldoende bij de tijd gebracht, en Prick oordeelt: ‘[dit werk] late men liever een langzamen dood 
sterven.’ Uitgever J.B. Wolters had er kennelijk ook geen brood in gezien, en had het woordenboek reeds in 
1904 afgestoten naar W.J. Thieme.45 Herckenrath was vervolgens aangetrokken om voor Wolters een nieuw 
woordenboek Frans samen te stellen.  
 In een eerste vergelijking van de beide andere delen Frans-Nederlands stelt Prick vast dat het werk van 
Gallas (814 pagina's) veel omvangrijker is dan dat van Herckenrath (476 pagina's), terwijl de gegeven 
vertalingen niet van mindere kwaliteit zijn. Gallas wordt daarom in de eerste plaats aanbevolen, maar wie 
voorlichting wil over de uitspraak kan naar Pricks oordeel het beste Herckenrath aanschaffen, want dat aspect 
ontbreekt geheel in Gallas. 
 De bespreking wordt voortgezet in de tweede aflevering, die de bijbehorende delen Nederlands-Frans 
onder de loep neemt. Prick is in beide wat teleurgesteld. Een hoofdpunt van kritiek is dat, zoals vaker het geval 
is, de rechterhand niet meer weet wat de andere heeft gedaan. Met andere woorden: de twee helften dekken 
elkaar niet voldoende. Hoewel dit voor beide werken geldt, wordt dit manco geïllustreerd met voorbeelden uit 
Herckenrath. Prick motiveert die keuze als volgt: ‘Daar voor Herckenrath zoo telkens de bijzondere 
zelfstandigheid naar voren wordt geschoven zal ik aan zijn boek deze mij altijd irriteerende fout [...] 
aantoonen.’   
 Meermalen staat een Nederlands vertaalequivalent in FN niet als ingang opgenomen in NF, ondanks 
dat de woorden in beide talen van vergelijkbare frequentie zijn. Ook als beide ingangen wel aanwezig zijn, is er 
toch vaak een gebrek aan symmetrie. Wie in het ene deel een vertaalequivalent vindt en dat weer opzoekt in het 
andere mag verwachten de oorspronkelijke ingang weer terug te vinden. Dat geldt niet alleen voor enkelvoudige 
trefwoorden, maar ook voor idiomatische uitdrukkingen en zegswijzen. Als men in NF bij ‘alles op één kaart 
zetten’ de goede vertaling mettre tous ses oeufs dans le même pannier vindt, dan is het toch een gemiste kans 
                                                                
sentiment du beau’ (1-66); ‘Le sublime’ (67-70); ‘Le problème du tragique’ (71-80); ‘Le comique et le rire’ 
(81-92) en ‘Le problème moral’ (93-163) 
45 Voor verdere bijzonderheden over dit woordenboek zie men J. Posthumus, ‘Vaders en Zonen’, Trefwoord 3 
(sept. 1992), p. 23-24. Eveneens te vinden in het elektronische Trefwoord. 
 



wanneer in FN bij deze zegswijze niet dit Nederlandse equivalent staat, maar in plaats daarvan ‘alles wagen bij 
één onderneming’.   
 Nadat de beide woordenboeken nog op een aantal andere details zijn beoordeeld, komt Prick tot zijn 
eindconclusie: ‘Met mij zal de lezer wel zeggen: entre les deux mon coeur balance, wat de qualiteit betreft, 
hoewel G. het verreweg wint door de quantiteit.46 Méér durf ik er voorlopig niet van zeggen.’ 
 Hoewel Prick aldus zeker de nodige waardering voor Herckenraths werk had uitgesproken, voelde 
deze zich toch tekortgedaan. Hij reageerde met een stuk getiteld ‘De eischen voor een goed woordenboek’, dat 
op 14 maart 1908 plaats kreeg in 't Onderwijs (17e jg., no. 11, pp. 128-130). Onder deze titel vinden we echter 
niet zozeer een algemene verhandeling over dat onderwerp als een weerlegging van, of kanttekening bij, een 
aantal van Pricks uitspraken. Zo merkt hij niet geheel onterecht op dat, wat het kwantitatieve aspect betreft, hij 
in het deel NF bij zijn meer beperkte opname van samenstellingen een meer weloverwogen keuze heeft gemaakt 
dan Gallas. Ook zegt hij dat ‘men niet alleen bij [Gallas] allerlei woorden [vindt] die men tevergeefs bij 
H[erckenrath] zoekt’, maar dat het omgekeerde ook geldt. Dit laatste was een overbodige opmerking, want 
Prick had dit in zijn scrupuleuze recensie niet onvermeld gelaten.47 
 Daarnaast stipt Herckenrath nog twee meer algemene punten aan. Hij beweert dat het Franse ‘argot 
gewoonlijk véél gemeener klinkt dan de gemeenzaamste uitdrukkingen die beschaafde Nederlanders nog 
bezigen, en buiten welke men in een woordenboek, dat tevens schoolwoordenboek is niet gaan mag.’ Dat houdt 
in dat sommige door Prick aangedragen vertaalequivalenten van op apegapen liggen voor hem niet 
aanvaardbaar zijn.   
 Het tweede twistpunt betreft de wenselijke mate van overeenstemming tussen de beide delen FN en 
NF. Dat deze te wensen overliet had Prick met verschillende voorbeelden proberen aan te tonen. Desondanks 
meent Herckenrath toch te kunnen zeggen ‘dat ik de eerste ben die een waarlijk strenge contrôle in dit opzicht 
heeft uitgevoerd.’ Verder was hem daarbij gebleken ‘dat men het beginsel niet absoluut kan doorvoeren’, iets 
wat Prick overigens niet had geëist.  
 Terwijl Prick altijd van mening was dat detailkritiek een woordenboek alleen maar ten goede kon 
komen - ook het werk van Gallas was in dit opzicht niet gespaard - vond Herckenrath zich al te kritisch 
bejegend. Hij wees daarom nog even op de ‘rationeele rangschikking van beteekenissen, waardoor telkens het 
gebruikelijkste eerst komt’ en op het feit dat hij met een ‘geheel oorspronkelijk, streng wetenschappelijk en toch 
dood-eenvoudig phonetisch schrift [...] voor de eerste maal een Fransche pronouncing dictionary [had] 
geleverd.’  ‘Ik had liever’, zo ging hij verder, ‘dat een ander daarover had gesproken, maar wie zich tegen 
hypercritiek verdedigt, komt in de treurige noodzakelijkheid het licht te doen vallen op eigen verdiensten.’   
 Twee dingen vallen op in Herckenraths reactie. In de eerste plaats is hij een slecht lezer, want hij 
neemt onvoldoende nota van wat Prick werkelijk beweert. Ook blijkt hij slecht overweg te kunnen met zakelijke 
kritiek. Deze tast kennelijk zo zeer zijn gevoel van eigenwaarde aan, dat hij het nodig oordeelt zijn geschonden 
zelfgevoel weer wat op te krikken. Hij merkt op dat hij met zijn ‘te Parijs verschenen werkje: Problèmes d'est-
hétique et de morale, waarvan door de beste beoordeelaars [...] de stijl en taal bizonder werden geprezen’, heeft 
bewezen ‘het Fransch te beheerschen en intiem te voelen.’ Zelfingenomenheid blijkt ook de mededeling: ‘Ver-
der heb ik getoond mij op velerlei gebied te kunnen bewegen, en alzoo die breede basis van algemeene kennis 
te bezitten die voor den lexicograaf onontbeerlijk is.’  (P. 129). Geen wonder dus dat hij vindt ‘dat mijn Woor-
denboek, wat volledigheid en zorgvuldige bewerking aangaat, voor geen enkel ander hoeft onder te doen.’  
 Bij deze niet geringe eigendunk past ook de volgende  neerbuigende opmerking over Prick: ‘Ieder die 
niet van scherpzinnigheid ontbloot is, en die blijkbaar veel leest met het potlood in de hand, vindt altijd wel 
dingen die een ander niet heeft gevonden, ook als is hij specialiteit op ander gebied.’ Het komt niet in hem op 
dat Prick, geboren en getogen in de buurt van Maastricht en daar opgegroeid met het Frans, die taal mogelijk 
even ‘intiem kan voelen’ als hijzelf. 
 Pricks ‘Antwoord aan den heer C.R.C. Herckenrath’ volgde spoedig ('t Onderwijs, 18 april, 1908, p. 
189-190). Altijd in voor een robbertje bekvechten, merkte hij op dat Herckenrath kennelijk ‘een beetje boos’ 
was – ‘teleurgesteld’ zou misschien een passender omschrijving zijn geweest - dat zijn woordenboek niet boven 
dat van Gallas geprezen was. Hij gaf toe: ‘Hypercritisch ben ik misschien geweest, wat echter bij lexicografisch 
werk éér een deugd dan een gebrek moet heeten.’ Ook zijn tegenstander had natuurlijk ‘de vrijheid zoo 
hypercritisch mogelijk te werk te gaan, als hij maar bewijst, wat hij beweert.’ 
                         
46 Ook Gallas’ deel FN was met zijn 886 pagina’s omvangrijker dan dat van Herckenrath, dat 621 telde.  
 
47 Na de passage waaraan Herckenrath aanstoot nam volgt namelijk: ‘Slechts in enkele gevallen gaf H. mij iets, 
wanneer G. te kort schoot.’ (Ibid., p. 549). Vermoedelijk stond het kwantitatieve aspect in deze constatering 
Herckenrath niet aan. 
 



 In dit kader bestrijdt Prick de kritiek die Herckenrath had uitgeoefend op een viertal opmerkingen van 
zijn hand. Het ging er hierbij onder andere om of kakement al dan niet kaak (= F. mâchoire) kon betekenen - 
Prick gaf als voorbeeld: ‘Mijn kakement doet zeer’ - en wat precies een kalkoentje wijn was. Prick herhaalde 
ook zijn argumenten voor een argot-vertaling van op apegapen liggen.48 Ook bleef hij van mening ‘dat tot op 
zekere hoogte deel I en deel II volkomen met elkaar moeten kloppen en dat dit bij H. niet altijd het geval is, 
waar het wel zoo wezen moest.’ Hij gaf daarvan nog extra voorbeelden, die onmiskenbaar schade  opleverden 
voor de gebruiker. 
 Ten slotte handhaafde Prick zijn eindoordeel: ‘Beide woordenboeken [d.w.z. dat van Gallas en dat van 
Herckenrath] hebben groote verdiensten, elk de zijne. Dat H. ook een uitspraakwoordenboek is heb ik vermeld. 
Dat op den voorgrond te plaatsen, zooals H. wil, kon ik niet, daar reeds lang een betere pronouncing dictionary 
bestond, die van Sachs-Villatte.’49 Na nog een stekelige opmerking over Herckenraths ‘geur van eigenlof’ 
verliet Prick het strijdperk met de opwekking: ‘Laten wij liever als goede vrienden samenwerken in het belang 
van de zaak. Alle beetjes helpen en niemand heeft de wijsheid in pacht.’ 
 Herckenrath nam de uitgestoken hand niet aan. Hij voelde zich kennelijk in zijn wiek geschoten. In 
zijn eigendunk als autoriteit op het gebied van het Frans, accepteerde hij Prick ook niet als gelijkwaardig 
partner. Zijn verdere ongenoegen over de opmerkingen van deze buitenstaander ventileerde Herckenrath in het 
voorwerk bij volgende edities van zijn Fransch Woordenboek. Prick verzamelde ondertussen steeds meer 
aantekeningen bij dat werk, die na een aantal jaren in het licht werden gegeven onder de titel Lexicographische 
Varia bij Herckenrath's Woordenboek (Batavia, 1913).50  
  
 
2.2 De Lexicografische Varia als element in de voortgaande strijd 
 
De publikatie van dit werk was ‘door verschillende omstandigheden zeer vertraagd’ (p. 101), en zo kon het 
gebeuren dat Herckenraths woordenboek, aldus Prick, ‘voor de tweede keer in 't pak [was] gestoken, juist onder 
het afdrukken dezer studie’51 (Voorbericht, p. I). Prick was echter van mening dat de tweede uitgave, ‘hoezeer 
verbeterd in meer dan één opzicht’ (p. II) nog steeds leed onder het soort gebreken dat hij had gesignaleerd, en 
dat zijn opmerkingen daarom nog alleszins relevant waren.   
 Hoe dit zij, in zijn ‘Voorbericht’ had Prick nu in elk geval gelegenheid om te reageren op het 
commentaar dat Herckenrath in de ‘Inleiding’52 van het deel FN (p. IV-V) aan zijn adres had gericht. Anders 
dan Van der Wal had gedaan, liet Herckenrath wel degelijk weten dat hij van Pricks opmerkingen gebruik had 
gemaakt. Het bedankje aan Prick ging echter vergezeld van een aantal bijzonder kleinerende opmerkingen. 
 Deze betroffen in de eerste plaats Pricks Koloniaal aanvullend Hulpwoordenboek (2e druk, 1907), 
waarvan hij ‘een zeer matig gebruik [had] gemaakt, daar deze schrijver, die in Duitsch en Engelsch wellicht 
beter thuis is dan in 't Fransch, niet overal betrouwbaar is.’ Daarna had Herckenrath nog het nodige te zeggen 
over wat hij noemde ‘de herhaalde aanvallen op ons werk van genoemd Indischman’. Vooral diens ‘eisch dat 
deel II een absoluut spiegelbeeld van deel I moet zijn’ - hij bleef deze onwaarheid maar herhalen - werd op de 
korrel genomen. Deze bewees ‘dat hij van lexicographisch werk (ik zou haast zeggen van taalstudie) niet het 
                         
48 Opmerkelijk is dat zo’n  ‘gemene’ vertaling niet wordt gegeven in de woordenboeken Frans die hij later voor 
Van Goor bewerkte. Deze geven – uitgevers geven niet graag  aanstoot - alleen het nette être à l'extrémité. 
 
49 Hier doet Prick Herckenrath bepaald te kort. Sachs-Villatte geeft geen fonetische transcriptie - d.w.z. steeds 
hetzelfde teken voor dezelfde klank - in de ware zin des woords. De uitspraak van de Franse woorden wordt 
slechts bij benadering aangegeven door middel van een herspelling volgens de conventies van het Duits.  
  
50 Het verscheen als deel II van Pricks Fransche Studiën en Kritieken bij Drukkerij Papyrus, eertijds H.M. van 
Dorp & Co., niet dus, zoals Zandvoort (Levensbericht, 107) vermeldt, bij Visser & Co., Weltevreden. Bij die 
uitgever was wel deel I verschenen, getiteld Kantteekeningen bij de Grammaire van Robert. 
 
51 Pricks voorbericht is gedateerd maart 1912, enkele maanden na verschijning van het deel FN (eind 1911). 
Het deel NF was eind 1912 beschikbaar, nog voor het uiteindelijke publikatiejaar van Pricks studie (1913). 
Beide delen van de  tweede druk waren flink uitgebreid: FN van 476 tot 569, NF van 621 tot 718 pagina’s.  
  
52 Het voorwerk van Herckenraths edities van het Fransch Woordenboek had steeds de vorm van een 
uitgebreide Inleiding, die enerzijds fungeerde als verantwoording, anderzijds als gids voor de gebruiker. In de 
tweede en de derde druk werd daarin in tussenpassages tevens met Prick gepolemiseerd.  
  



minste benul heeft.’  
 Herckenrath gaf er blijk van de geijkte principes van het debatteren goed te beheersen. Na eerst zijn 
tegenstander woorden in de mond te hebben gelegd die deze nooit voor zijn rekening zou willen nemen, zocht 
hij vervolgens, met voorbijgaan aan allerlei gesignaleerde flagrante missers, een detailpuntje uit, waarbij de 
geuite kritiek overdreven kon lijken, en zelfs in het belachelijke kon worden getrokken. Hij deed dat als volgt: 
 
 Kijk eens, zegt de Hr. P.v.W. fonkelnieuw = tout flambant neuf, maar in I is dat ‘gloednieuw’, terwijl 

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

 
Men kan inderdaad toegeven dat er over de fonkelnieuw/gloednieuw-kwestie nauwelijks drukte hoefde te 
worden gemaakt, maar daarmee wordt Pricks kritiek op andere, meer hinderlijke, tegenstrijdigheden tussen deel 
I en II allerminst ontzenuwd.   
 Tot slot kan er toch nog een bedankje af, en dat gaat op de volgende manier: ‘Dit wil nog niet zeggen 
dat we hier en daar in zijn geschrijf niet iets vonden waarmee we ons voordeel konden doen. Als men aan 't 
zoeken gaat vindt men altijd wel wat te verbeteren. [...] Daarvoor zij Dr. P.v.W. onze dank uitgesproken.’  
 Met dit in twijfel trekken van Pricks kennis en bekwaamheid maakte Herckenrath het wel erg bont.53 

Anderen met wie Prick het aan de stok kreeg hadden dat nooit gedaan. Die vonden hem, zoals Prick zelf eens 
had gezegd, ‘wel knap, maar geen gentleman’. Van zijn kant trok Prick Herckenraths kennis van het Frans niet 
in twijfel; de tekortkomingen in diens dictionaire weet hij eerder aan slordigheid en aan gebrek aan inzet voor 
zijn taak. 
 Dat Prick zich niet als een domoor wilde laten behandelen, liet hij weten in het ‘Voorbericht’ van de 
Lexicographische Varia. Hij maakt nog maar eens duidelijk dat hij de eis ‘dat deel II een absoluut spiegelbeeld 
van deel I moet zijn [...] nergens zóó [heeft] gesteld, ja dien zelfs voor onmogelijk heeft verklaard.’ Hij ontzegt 
de heer Herckenrath, die als lexicograaf zoveel op zijn kerfstok heeft, het recht ‘smalend te spreken over mijn 
“geschrijf”.’ Verder stelt Prick zijnerzijds zijn opponent in een kwaad daglicht door te memoreren dat deze zelf 
 ‘in een oogenblik van oprechtheid’ heeft verklaard dat zijn grote belangstelling niet gericht is op taalstudie, en 
dat wat hij op dat gebied geproduceerd heeft ‘broodschrijverij’ is.54 De kritiek die wordt geleverd in de Lexico-
graphische Varia levert daarvan genoegzaam bewijs. 
 Ten slotte werpt Prick zich weer eens op als het geweten van de tweetalige lexicografie en verklaart hij 
de dictionaire van Herckenrath, net als eerder Ten Bruggencates woordenboek, tot ‘een bespotting van alle 
wetenschappelijkheid en een schande voor het onderwijs in [ons] land’ (p. V).  
 Bij de inmiddels al grondig bedorven verhoudingen was Herckenraths reactie op Pricks nieuwe 
werkstuk voorspelbaar. In de Inleiding tot de derde druk van zijn woordenboek volstaat hij met de volgende 
korte passage (p. VII) over de Lexicographische Varia: ‘Hierover maar éen opmerking, maar die voldoende zal 
zijn om de schrijvers-eerlijkheid van den Hr. P. v. W. te kenmerken: hoewel, blijkens het Voorbericht mijn 
geheel om- en bijgewerkte 2e druk in zijn bezit was, slaan al zijn opmerkingen op den 1en druk, zoodat de 
kooper van dat boekje de critiek niet alleen onwaardig, maar ook van onwaarde zal vinden.’55 

 Was Pricks kritiek ‘onwaardig’ te noemen? Idealiter had hij de tekst die bezig was in druk te 
verschijnen terug moeten nemen, en herzien aan de hand van de nieuwe druk. Dit had dan tot detailwijzigingen 
kunnen leiden, maar zou de algemene teneur van de kritiek niet hebben aangetast. Zoals Prick in zijn 
                         
53 Dat Herckenrath ook zelf voelde dat hij te ver was gegaan blijkt hieruit dat hij in de inleiding tot de derde 
druk de scherpste kantjes van zijn kritiek afsleep. Zo schrapte hij bijvoorbeeld de al te dwaze bewering dat 
Prick ‘van lexicographisch werk (ik zou haast zeggen van taalstudie) niet het minste benul [had].’  
 
54 Prick vermeldt dat Herckenrath dit in 1910 letterlijk zo gezegd had, maar geeft geen bron. De opmerking 
bevestigt het beeld dat boven van Herckenraths interessen is gegeven.  
 
55 Ik geef de laatste bijzin, beginnende met ‘zoodat’, in de geherformuleerde versie van de vierde druk. In de 
derde druk (Inleiding, p. VII) had die geluid: ‘zoodat de kooper niet alleen de bladzijden niet vindt waarna (sic) 
hij verwezen wordt, maar in de meeste gevallen ook de critiek zinledig zal vinden.’ Dat de opmerking over 
paginanummers werd geschrapt was logisch. Pricks kritiek was steeds gerelateerd aan woordartikelen (waarbij 
slechts tweemaal een paginanummer werd vermeld) en die bleven in de nieuwe druk even goed vindbaar.  
 



‘Voorbericht’ (p. IV) zei: ‘zoowel uit wat er nu nog of niet meer in de tweede uitgave staat als uit wat er 
bijgekomen of niet bijgekomen is, zal de onbevooroordeelde deskundige kunnen zien in hoever ik recht van 
spreken had en nog altijd heb.’ 
 ‘Van onwaarde’ was de kritiek zeker niet. Herckenrath was zich dat zelf ook bewust, want in de derde 
druk vinden we allerlei verbeteringen aangebracht op plaatsen die Prick in de Lexicographische Varia kritisch 
had besproken. Anderzijds bevatte dat werk ook detailkritiek die met het verschijnen van Herckenraths tweede 
druk was achterhaald. Dit betrof vooral de enkele passages waarin ontbrekende woorden waren gesignaleerd. 
Dat Herckenrath niet had stilgezeten blijkt uit een lijstje nieuwere woorden van het genre aéroplane, autobus, 
modernisme, etc. dat Prick geeft op p. 26 (noot 1). Van de 27 daar genoemde woorden had Herckenrath op 
eigen initiatief al 18 opgenomen in de tweede druk; daarna verschenen nog eens vier (waaronder gratte-ciel) in 
de derde. 
 Een normale collegiale verhouding tussen de beide lexicografen was vanaf het begin moeilijk 
gebleken, en na de laatste wederzijdse opmerkingen totaal onmogelijk geworden. Voor het escaleren van de 
ruzie was Herckenrath zeker niet minder verantwoordelijk dan Prick. Na de eerste woordenwisselingen in het 
vakblad 't Onderwijs, had Herckenrath immers in het voorwoord van zijn tweede druk zonder nadere aanleiding 
een karikaturaal beeld geschetst van Pricks kritiek en hem op vrij misselijke wijze gekleineerd als lexicograaf 
en taalkundige.   
 Bij dit alles was duidelijk sprake van ‘incompatibilité d'humeur’. In zijn eerste bespreking van 
Herckenraths woordenboek had Prick waardering getoond, maar ook kritische opmerkingen gemaakt. 
Herckenrath had echter uitbundiger lof verwacht en voelde zich hyperkritisch bejegend. Anderzijds stoorde 
Prick, die zelf ook allerminst vrij was van eigenwaan, zich aan de zelfaanprijzingen waarmee Herckenrath zijn 
werk had ingeleid.  
 Ook in de Lexicographische Varia trok Prick nogmaals flink van leer tegen wat hij zag als al te 
pretentieuze beweringen. Vooral Herckenraths opmerking dat hij een ‘geheel oorspronkelijk werk [had] 
geleverd’ (Inleiding, p. V) moest het ontgelden. Deze uitdrukking ergerde hem des te meer omdat die werd geë-
xploiteerd in het reclamemateriaal van de firma Wolters en in de recensies vaak klakkeloos werd herhaald. In 
hun context gelezen, klinken deze woorden echter onschuldiger dan Prick doet voorkomen. Wat Herckenrath, 
na het noemen van zijn verschillende bronnen, had gezegd was: ‘In plaats dus van ’n uittreksel te leveren uit ’n 
bestaande dictionnaire of daarvan ’n nieuwe uitgave te bezorgen, zijn we van meet af aan op nieuw begonnen, 
en hebben ’n geheel oorspronkelijk werk geleverd.’ 
 De kwalificatie ‘geheel oorspronkelijk’ was misschien wat ongelukkig, en Prick wilde ook nog wel 
aannemen dat deze Herckenrath ‘in een onbewaakt oogenblik uit de pen [was] gevloeid’, maar toch kon hij het 
niet laten daarover door te drammen en te verklaren dat het ‘voor een modernen lexicograaf een fout en dus 
erger dan een misdaad [was] om nu nog origineel te willen zijn.’ (Lexicographische Varia, p. 7)56 Tegenover dit 
verbale geweld voelde Herckenrath zich vervolgens genoodzaakt in de ‘Inleiding’ van de derde druk (p. V, noot 
2) de volgende verklaring af te leggen: ‘Het is merkwaardig dat zelfs menschen die aan lexicographie doen, niet 
hebben begrepen dat dit beteekent dat ik in de eerste plaats naar origineele bronnen gewerkt heb, d.w.z. naar 
Fransch-Fransche en Nederlandsch-Nederlandsche woordenboeken, en eerst daarna mijn werk heb vergeleken 
met vertaalwoordenboeken.’    
 Het valt niet te ontkennen dat Prick Herckenrath over een in wezen vrij onschuldige opmerking wel 
erg hard viel.  
 
2.3 De Varia als staalkaart van kritiek; Pricks lexicografisch credo  
 
Als kritisch commentaar op een bestaand woordenboek doen de Lexicographische Varia bij Herckenraths 
Woordenboek natuurlijk meteen denken aan de eerder gepubliceerde Addenda en Corrigenda bij het 
woordenboek van Ten Bruggencate. Toch zijn deze twee werken qua teneur en structuur allerminst identiek. 
Het laatstgenoemde is in wezen een apart aanvullend woordenboek met 250 pagina's zorgvuldig opgestelde 
woordartikelen in alfabetische volgorde. Algemeen commentaar blijft beperkt tot de vrij korte ‘Inleiding’ en een 
‘Naschrift’.  
 In het minder omvangrijke Lexicographische Varia, dat in totaal slechts 100 pagina's beslaat, is het 
                         
56 Prick citeerde in dit verband (t.a.p.) met instemming de woorden van Jacob Kramers uit diens Voorrede (p. v) 
bij de Nouveau Dictionnaire Français-Hollandais (1859): ‘[De woordenboekschrijver] bedient zich van de 
werken zijner voorgangers als van zoo vele bouwstoffen, waaruit hij, met verwerping van het min bruikbare en 
onder aanvulling van het ontbrekende, een nieuw gebouw optrekt, of, met andere woorden, die werken dienen 
hem gezamenlijk tot een voetstuk, dat aan zijn gewrocht een hooger standpunt geven moet.’ 
 



commentaar met de zakelijke inhoud verweven, en wordt er veel meer met de auteur gepolemiseerd. De 
tekortkomingen van Herckenraths woordenboek worden hier niet opgesomd in alfabetische artikelen, maar 
staan gerangschikt onder een aantal algemene hoofden. In zijn kritische bespreking legt Prick een aantal 
maatstaven aan die we kunnen beschouwen als de bouwstenen van zijn lexicografisch credo. Deze zullen we de 
revue laten passeren nadat eerst iets is gezegd over de indeling van het boekje en over een aantal losse punten 
waarop kritiek wordt geleverd.  
 De ‘Inleiding’ (pp. 1-21) besteedt vooral aandacht aan Herckenraths werkwijze, waarbij uitgebreid 
wordt geciteerd uit het informatieve voorwerk bij de dictionaire. Prick vindt in Herckenraths inleiding ‘veel 
juiste opmerkingen, waarmee iedere toekomstige lexicograaf [...] zijn voordeel kan doen’ (p. 11). ‘Doch,’ zo 
gaat hij ietwat omineus verder, ‘met de maat waarmee men meet, mag men gemeten worden.’(P. 12).  
 Zijn detailkritiek levert Prick vervolgens in de hoofdstukken ‘Het Fransch-Nederlandsche deel’ (p. 22-
48) en ‘II. Het Hollandsch (sic)-Fransche deel’ (p. 49-77).57 Met zijn gebruikelijke nauwgezetheid onderwerpt 
hij de inhoud van Herckenraths nieuwe woordenboek aan een intensieve controle. Net als bij zijn eerder 
commentaar op het werk van Stoett en van Ten Bruggencate, getuigen zijn opmerkingen van gedegen vakken-
nis en grote belezenheid.  
 De doelgroep in aanmerking genomen, vindt hij het woordbestand ergerlijk onvolledig. Voor het deel 
NF demonstreert hij dat door voor een gedeelte van de letter F het woordbestand van Herckenrath te vergelijken 
met het ‘voortreffelijke Duitsche woordenboek van Van Gelderen uit dezelfde serie’ (p.49).58  Anderzijds 
oordeelt Prick dat ruimte wordt vermorst door ‘het opnemen van wat niemand ooit zoeken zal.’ Hij noemt 
daarbij voorbeelden uit FN als Acheloüs, Achmet, Actium' (p. 30) en uit NF als Anaeas (sic!), Amorieten, 
Arbela, Argolis (p.53).  
 Naast deze opmerkingen over het woordbestand geldt de meeste detailkritiek echter de microstructuur: 
hetgene dat achter de trefwoorden vermeld staat. Hierbij wijt Prick veel van de onvolkomenheden in Hercken-
raths werk aan ‘bedenkelijke onachtzaamheid en noodlottige haastige spoed’, want ‘aan de kennis van een 
schrijver, die getoond heeft zooveel in zijn mars te hebben, valt natuurlijk niet te twijfelen, hoeveel men er ook 
aan kan tornen.’ (P. 35). Als hoofdzonde noemt hij hier dat Herckenrath verbindingen of uitdrukkingen die 
onder verschillende ingangen staan opgenomen ‘nu eens zus, dan weer zoo vertaalt, waar hij toch geacht moet 
worden als de eerste ook de beste overzetting te geven.’ (P. 28).59 Bijzonder slordig zijn ook inconsequente 
spellingen als ert/erwt, fosfor/phosphor, vampir/vampier en dergelijke (p. 34). Andere feilen zijn de volgens 
Prick onvoldoende en soms onjuiste grammaticale informatie.  
 De bespreking van elk deel wordt afgesloten met een kritische blik op een deelgebied: voor FN zijn dat 
de ‘Roomsche woorden’ (pp. 42-48), voor NF, aldus Prick, ‘het meer in mijn lijn liggende materieele van eten 
en drinken' (pp. 70-77). Wie deze opmerkingen doorleest raakt opnieuw onder de indruk van Pricks grote 
vakkennis. Het aantal pagina’s aan deze onderwerpen besteed maakt duidelijk hoeveel hier nog recht te zetten 
viel. 
 Enigszins verrassend volgt dan nog een hoofdstuk met de titel: ‘Deel I en Deel II met elkander verge-
leken’ (pp. 78-98), een onderwerp dat ook in de voorafgaande hoofdstukken al te hooi en te gras aan de orde 
was geweest. Het blijkt dat Prick hier de gelegenheid te baat nam de tekst van al eerder gepubliceerde artike-
len60 nogmaals onder de aandacht te brengen. De Lexicographische Varia, toch al niet sterk gestructureerd, 
                         
57 Eigenlijk nog storender dan deze inconsequente hoofdstukaanduiding is het ontbreken van een literatuurlijst. 
De lezer moet maar raden dat de veel gebruikte aanduiding ‘LPT’ verwijst naar de nergens voluit genoemde, en 
dus ook niet nader beschreven, Larousse Pour Tous. (De twee delen van dit encyclopedisch woordenboek 
waren kort tevoren in 1909, resp. 1910 verschenen.) 
 
58 In een dergelijke vergelijking is Ten Bruggencate volgens Prick ‘heelemaal nowhere’. In Van Gelderens 
woordenboek, zo zegt hij, wordt ‘zelfs de woordenschat van het bekende Verklarende Handwoordenboek van 
Koenen voor oude vrijsters en gecastreerde jongelingen verre overtroffen.’ 
 
59 Veel van die inconsequente dubbele noteringen verdwenen in volgende drukken door betere naleving van de 
eigen stelregel: ‘Spreekwoordelijke en andere uitdrukkingen zoeke men op het eerste voorname woord dat er in 
voorkomt’ (FN, ‘Inleiding’, p. X). Prick had al opgemerkt: ‘Waarom niet het in de voorrede aangegeven 
beginsel gevolgd?’ (p. 30). 
  
60 Prick geeft zelf (Voorbericht. p. IV) in algemene zin aan  dat de inhoud van dit hoofdstuk afkomstig is uit 
Het Onderwijs en Het M.O. Het eerste gedeelte (pp. 78-80) omvat de tekst van het boven al genoemde artikel in 
't Onderwijs, 23 november 1907, pp. 547-548. De rest (pp. 80-98) is een soms nog iets uitgebreide herhaling 
van wat hij onder de titel ‘Lexicografische Dubbeltongigheid’ had gepubliceerd in het tijdschrift dat bij 



krijgt zo een nog rommeliger opbouw, want de extra voorbeelden hadden natuurlijk even goed in de eerdere 
hoofdstukken kunnen zijn geïncorporeerd. 
 Misschien wreekt zich hier het feit dat Prick zijn werk, zoals ook hier op het voorblad staat vermeld, 
vaak publiceerde ‘voor rekening van den schrijver’. Dit verschafte hem enerzijds de gewenste vrijheid te 
zeggen wat hij kwijt wilde, maar betekende ook dat hij de corrigerende hand van een redacteur ontbeerde.  
 Een laatste los ingredient is een fragmentarische versie van wat had moeten worden ‘een vergelijkende 
studie van alle in Nederland sedert de 16de eeuw verschenen Fransche woordenboeken’ (aldus ‘Voorbericht’, p. 
I). Prick wist zelf dat deze weinig om het lijf had, daar hem ‘zoowel het noodige materiaal als de noodige tijd 
ontbraken voor een nauwgezette uitvoering van dit plan’ (ibid.). Inderdaad is dit overzicht niet alleen zeer 
onvolledig, ook blijft het, daar alleen iets uit de voorwoorden wordt geciteerd en de inhoud van de werken zelf 
niet kritisch wordt geëvalueerd, hinderlijk oppervlakkig. Niettemin wordt het opgenomen als laatste deel (pp. 
16-21) van de ‘Inleiding’.  
 
2.3.1. Pricks lexicografisch credo 
 
Bijzonder aardig aan de Lexicographische Varia is dat Prick bij het leveren van zijn kritiek op Herckenraths 
woordenboek van tijd tot tijd de principes uiteenzet die hij denkt te moeten hanteren bij het vervaardigen van 
een tweetalig woordenboek. Deze worden nu in een kritisch overzicht besproken. 
 Allereerst staat Prick een strikt alphabetische rangschikking van de trefwoorden voor. Herckenrath 
krijgt dan ook lof toegezwaaid, omdat hij anders dan Ten Bruggencate en Koenen ‘zijn artikelen gerangschikt 
heeft op de eenigst rationeele wijze door nergens van de alphabetische volgorde af te wijken’ (p. 1). Het zich 
‘houden aan de etymologie moge eenige voordeelen opleveren voor den geleerde, voor den leerling en voor het 
dagelijksch gebruik is het zoo onpractisch mogelijk’ (p. 2). Hoewel er het nodige voor te zeggen valt om voor 
het goede begrip afleidingen en samenstellingen direct bij het hoofdwoord te zetten, heeft de strikt alfabetische 
ordening tegenwoordig toch wel de overhand gekregen. Dit heeft er toe geleid dat voor het opzoekgemak in 
bepaalde woordenboeken ‘denesting’ heeft plaatsgevonden.61 Met zijn opvatting verkeert Prick dus ook nu nog 
in goed gezelschap.  
 Aanvechtbaar zijn daarentegen zijn opvattingen over het nut van de fonetische transcriptie. Weliswaar 
betwijfelt Prick met recht of fonetisch schrift, zoals Herckenrath denkt, het verschil tussen het ‘schoolfransch 
[en] de correcte uitspraak van het elegante en welluidende echte Fransch’ (Herckenrath, Inleiding, p. VI, noot 1) 
kan wegnemen: ‘Geen gezichtsbeeld immers kan ooit een juist gehoorbeeld wekken.’ (P. 3). Dat betekent echter 
niet dat ook Pricks volgende bewering zonder meer waar is: ‘Van de phonetische transcriptie begint men pas 
gemak en voordeel te trekken, als men met de mechanische klankvorming klaar is, maar ... dan is ze niet meer 
noodig.’ (P. 3). Hier gaat Prick voorbij aan het gegeven dat een transcriptie bij uitstek geschikt is valse 
suggesties gewekt door het spellingbeeld te corrigeren. Deze functie is, aldus Herckenrath, ‘voor 't Fransch 
evenzeer nodig [...] als voor 't Engelsch’ (Inleiding, p. VII).62 
 Duidelijk verstaan Prick en Herckenrath niet precies hetzelfde onder het begrip fonetische transcriptie. 
Herckenrath wijst er niet zonder trots op, dat ‘deze dictionnaire de eerste is die achter ieder woord de uitspraak 
in phonetisch schrift weergeeft’ (Inleiding, p. VII), en dat ‘zelfs in Frankrijk, zoover we weten, dergelijke 
dictionnaires niet bestaan.’ (Ibid., noot 1). Prick toont zich verbaasd over deze mededeling: ‘de heer H. kent 
toch ook wel - en zeer goed zelfs - een zekeren Dictionnaire Général van Hatzfeld, Darmesteter en Thomas met 
zijn heel wat eenvoudiger en sprekender omschrijving?’(P. 2).63 Deze opmerking bewijst dat Prick niet 
voldoende doordrongen was van het belang van de principes van fonetische notatie die gestalte hadden 

                                                                
oprichting (1906) de titel Maandblad voor het Middelbaar Onderwijs in Nederlands-Indië had gekregen, later 
(1908) verkort tot Het Middelbaar Onderwijs. (Zie zesde jaargang, 1911, pp. 50-54, 83-86, 105-110, 143-148). 
 
61 Zie bijvoorbeeld de Concise Oxford Dictionary, vanaf de 9th ed. (1995). Hetzelfde geldt voor de latere 
edities van de Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 
 
62 Herckenrath geeft t.a.p. enkele overtuigende voorbeelden. Dit neemt niet weg dat voor het Frans de 
uitspraakvorm met aanzienlijk meer zekerheid uit de geschreven vorm kan worden afgeleid dan voor het 
Engels. Opvallend is dat in de meer recente edities van Wolters' Frans Woordenboek de uitspraak slechts wordt 
aangeduid waar daar twijfel over kan bestaan. 
 
63 Ook het woordenboek van Sachs-Villatte had hij Herckenrath al eens ten voorbeeld gesteld. Vgl. noot 49. 
 



gekregen binnen de International Phonetic Association.64  
 De essentie daarvan is immers dat dezelfde klank steeds door hetzelfde letterteken wordt weergegeven. 
Herckenrath had dat principe inderdaad trouw gevolgd, maar week daarbij op verschillende punten bewust af 
van ‘het stelsel van Paul Passy en den Maître phonétique’. Hij zocht zijn heil in een ‘letterschrift dat voor 
praktisch-pedagogische doeleinden zo weinig mogelijk van het gewone afwijkt.’  (‘Inleiding’, p. VIII). Voor 
Prick is zelfs dit nog veel te ongewoon. Hij stoort zich aan afwijkende woordbeelden, die nu eenmaal inherent 
zijn aan consequente fonetische spellingsystemen. ‘Is bijv. syê niet verbijsterend naast het onnoozele chien?’ zo 
merkt hij op. Kennelijk verstaat hij onder het begrip ‘fonetische spelling’ gewoonweg elke willekeurige vorm 
van uitspraakaanduiding.  
 Veel opmerkingen worden gemaakt over de toereikendheid van het woordbestand voor de doelgroep 
van het woordenboek. Ook hier hanteert Prick een bepaalde maatstaf. Een ietwat twijfelachtige eis - die hij ook 
al eens had gesteld met betrekking tot het woordenboek van Ten Bruggencate - is dat scholieren er alles in 
moeten kunnen vinden dat ze in hun verplichte lectuur tegenkomen. Ten Bruggencate bleek te kort te schieten 
als hulpmiddel bij de teksten in de destijds befaamde grote bloemlezing van Herrig,65 en met Herckenrath komt 
men niet terecht met ‘het op sommige middelbare scholen gelezen geestig blijspel van Pailleron [...] Le monde 
où on s'ennuie’. (P. 23). Minder veeleisend is hij met betrekking tot de ‘general reader, die zijn literatuur 
bijhoudt en met verstand lezen wil. Dat hij niet alles vindt, wat hij in tijdschrift, krant of roman dag aan dag 
onder de oogen krijgt, geen mensch die eenig lexicograaf daarover lastig vallen zal.’ (P. 25). Dat neemt 
natuurlijk niet weg dat Prick Herckenrath toch een rijtje woorden aan de hand doet die niet hadden mogen 
ontbreken. Wat wel of niet dient te worden opgenomen blijft echter ten dele een subjectieve kwestie.  
 Natuurlijk stelt Prick ook hier weer de eis dat er een optimale overeenstemming moet zijn tussen de 
beide delen van een tweetalig woordenboek. Hierover merkt hij op: ‘Men kan niet eischen, dat een 
woordenboek alles geeft, wel echter dat het niets overslaat van hetgeen het zelf door zijn eigen vertalingen in 
het tweede deel [= NF] tot gangbaar Fransch gestempeld heeft.’ (P. 26). Ook het omgekeerde geldt: veel 
Nederlandse woorden die in deel I als vertaalequivalent worden gegeven moet men terug kunnen vinden als 
ingang in deel II. (P. 52). Dit helpt verzekeren dat beide delen ongeveer hetzelfde gebied dekken. Herckenraths 
ontstemde reactie op deze opmerkingen dat Prick ‘aan ons woordenboek eischen stelt waaraan alleen bij een 
driemaal zoo grooten omvang en driemaal zoo hoogen prijs te voldoen zou zijn’ (tweede druk FN, Inleiding, p. 
IV) is onzinnig.  
 Prick gaf overigens ook suggesties voor ruimtebesparing. Boven werden reeds voorbeelden genoemd 
van ‘het opnemen van wat niemand ooit zoeken zal’ (p. 30). Het ging daar vooral om eigennamen, maar in deel 
II (NF) ook om buitenissige ‘Nederlandsche woorden als alhidade, banus, batrachier, bedeguar en hic genus 
omne’ (p. 53). Ruimte wordt ook gewonnen door het slechts eenmaal opnemen van langere uitdrukkingen die 
onder verschillende hoofden voorkomen. (Vgl. noot 59). 
 Onder misbruik van schaarse ruimte schaart Prick ook de verstrekking van ‘overbodige verklaringen’ 
als het tussen haakjes toegevoegde bij acoustique = ‘acoustiek van 'n zaal (wijze waarop door den bouw het 
geluid wordt teruggekaatst)’ en arabesques = ‘arabesken (mooi dooreengestrengelde lijnen, aan de Moorsche 
kunst eigen)’. ‘Wat allemaal uit den booze is,’ zo vindt Prick, ‘omdat een beknopte dictionnaire niet tevens 
verklarend handwoordenboek kan zijn’(p. 31).66 
 Zeer behartenswaardig zijn Pricks richtlijnen over hoe men de equivalenten in de andere taal moet 
kiezen. Pricks grootste vijand, het is in dit artikel al eerder aan de orde geweest, is de omschrijvende vertaling 
waar ook een directer equivalent beschikbaar is. In zulke gevallen is dikwijls sprake van het zich er al te 
gemakkelijk van af maken. Immers: ‘Wie zoekt zal vinden, al duurt het soms ook jaren, en dan verrast hem van-
                         
64 Of liever de Association Phonétique Internationale (in verkorte vorm A.P.I.), want deze beweging, opgericht 
door de Fransman Paul Passy (1859-1940), was aanvankelijk vooral in Frankrijk actief. Dat blijkt ook uit de 
titel van het verenigingsorgaan Le maître phonétique. Pas later verschoof het krachtencentrum naar Engeland, 
waar Daniel Jones (1881-1967), die zijn eerste voetstappen in de fonetiek zette als leerling van Passy, het boeg-
beeld van de vereniging werd.  
 
65 Ludwig Herrigs The British classical authors (Braunschweig, 1850) gaf in zo'n 700 pagina's een zeer ruime 
selectie teksten van Chaucer tot aan de moderne tijd. Deze bloemlezing, later bijgewerkt door Max Foerster, 
vond in talloze edities aftrek tot aan de Tweede Wereldoorlog.  
 
66 Dergelijke in principe onnodige toevoegingen - ze waren dan ook afwezig in Wolters’ vergelijkbare 
woordenboeken voor het Duits en het Engels - bleven echter nog lang gehandhaafd. Die bij acoustiek verdween 
in de achtste druk (1941), die bij arabesken pas in de dertiende (1958). 
  



zelf op een goeden dag, wat hij eerst voor onvertaalbaar uitgekreten had.’ (P. 35). Deze uitspraak karakteriseert 
inderdaad Pricks nimmer aflatende speurtocht naar het juiste equivalent. 
 Natuurlijk zijn er termen, bij voorbeeld bij de in ons land niet bedreven wijnbouw, waarvoor geen 
Nederlands equivalent te vinden is. ‘Dan schiet er niets anders op over als een omschrijving of het vreemde 
woord zelf. Over het algemeen echter is aan te nemen, dat voor de bedrijven, die in de twee landen gelijktijdig 
uitgeoefend worden, elke omschreven technische term uit den booze is [...], omdat nu eenmaal in de technische 
taal omschrijvingen absoluut onbruikbaar zijn. Voor termen uit de anatomie, de physiologie, de geneeskunde, 
de bouwkunde (gedeeltelijk), de boekdrukkerij, den handel, de heraldiek, enz. kunnen we gangbare 
equivalenten verwachten en dus ook eischen.’ (P. 36).  Zo is abducteur niet ‘buitenwaarts bewegende spier’, 
maar ‘afvoerder’of  ‘afvoerende spier’, en is affouillement in de waterbouwkunde niet  ‘’t wegvreten, 
afbrokkelen, ondermijnen door water’, maar ‘afkalving’ en angine niet ‘keelziekte’, maar ‘angina’. 
 Meer in het algemeen gesproken ‘zijn omschrijvingen ook onvermijdelijk waar het geldt de zoog-
enaamde antiquiteiten en realia, eigenaardige nationale instellingen of gebruiken, voortbrengselen of objecten 
uit de planten- en dierenwereld, [...] enkele zuiver inheemsche proverbia, enz.’ (P. 37). Daarbij kunnen in het 
Nederlands ingeburgerde Franse uitdrukkingen het beste onvertaald blijven. Prick noemt hier pour acquit de 
conscience, door Herckenrath niet gelukkig weergegeven als ‘uit plichtgevoel’.67  
 Ook pleit Prick er voor idiomatische uitdrukkingen in de ene taal met idiomatische uitdrukkingen in de 
andere weer te geven. Zo kan men il y a anguille sous roche beter vertalen met ‘er schuilt een adder onder het 
gras’ dan als ‘er schuilt wat achter’.  Ook is het natuurlijk bijzonder vreemd dat Herckenrath als equivalent voor 
pas d'argent, pas de Suisse alleen maar geeft ‘niets voor niets’, en ‘geen geld, geen Zwitsers’ onvermeld laat. 
(P. 39).  
 Prick gaat nog een stapje verder als hij verklaart: ‘Zelfs bij losse woorden moet wat beeldspraak is 
door beeldspraak weergegeven worden, waar het kan.’ Deze opmerking komt voort uit het ontbreken van de 
vertaling ‘kink (in de kabel)’ bij accroc. (P. 39).  
 Het is zonder meer duidelijk dat Prick goed had nagedacht over hoe een tweetalig woordenboek er 
idealiter uit moest zien. Daarbij was hij zich terdege bewust dat de door hem gehuldigde principes moesten 
worden gezien als richtlijnen, waarvan om dwingende redenen in bepaalde gevallen kon worden afgeweken. 
Hoewel hij misschien zijn stokpaardjes soms iets te ver liet doordraven, bleef hij toch bovenal een man van de 
praktijk. 
 Bij het zoeken naar equivalenten ging hij zeer gewetensvol te werk. In het verre Batavia moest hij zich 
uiteraard baseren op schriftelijke bronnen. Daarbij wantrouwde hij Franse equivalenten voor Nederlandse 
woorden die hij zelf niet had kunnen verifiëren. Typerend is zijn opmerking over de vertaling van 
struisvogelpolitiek in zijn recensie van de nieuwe woordenboeken Nederlands-Frans ('t Onderwijs, 19 0ktober 
1907, p. 549). De vertaling die bij Gallas wordt gegeven keurt hij terecht af, maar als hij verklaart dat hij dat 
begrip ‘niet durf[t] vertalen’ met Herckenraths politique d'autruches is hij te voorzichtig. Herckenrath vindt het 
vreemd dat Prick de juistheid van die Franse uitdrukking, die gemakkelijk in de kranten te vinden is, betwijfelt 
(ibid., 14 maart 1908, p. 130), en Prick kan slechts antwoorden (ibid., 18 april, p. 190) dat deze vertaling hem 
wel plausibel lijkt, maar dat hij ‘er zoo gaarne een bewijsplaats voor had gehad.’ En, zo gaat hij verder: ‘Krijg 
ik er een, dan zal ik den Heer H. zeer dankbaar zijn, want ik heb er me dood naar gezocht al jaren lang.’  
 Dat Prick het Frans op wat verdere afstand moest volgen dan Herckenrath in Europa blijkt ook uit de 
opmerking in de Lexicographische Varia (p. 8) over het woord désirabilité, waarvan Prick dacht dat ‘de Heer 
H. [het] uit zijn Hollandschen duim gezogen’ had. Hoewel Prick dit woord kennelijk nog nergens gebruikt had 
gezien, was het (als we mogen afgaan op de datering in Le Petit Robert) al in 1883 in omloop gebracht.  
  
3. Nawoord: Pricks verhouding met andere lexicografen 
 
In het bovenstaande zijn Prick van Wely’s lexicografische kwaliteiten uitvoerig belicht. Omdat daarbij hevige 
conflicten rezen bestaat het gevaar dat hij ook wordt gezien als een onaangenaam mens, die met iedereen ruzie 
maakte: ‘Prick van Wely tegen de rest van de wereld’, zoals ergens wordt gesteld.68 Dit beeld is beslist te 
                         
67 Curieus in de aan deze materie gewijde voetnoot (p. 37, noot 2) is het gebruik van de term trefwoord. De 
passage in kwestie luidt: ‘Waar wij Fransche uitdrukkingen gebruiken die als 't ware internationaal gemeengoed 
geworden zijn, zoogenaamde trefwoorden enz., gaat het toch niet aan die door een Hollandsche vertaling 
verwaterd weer te geven.’ Het vroegste citaat in het WNT dateert pas van drie decennia later (1942). Een hier 
passende betekenis zoekt men daar tevergeefs.  
 
68 Aldus Ewoud Sanders, die (Trefwoord, 5, mei 1993, p. 51) deze woorden als titel noemde voor een mogelijke 
aflevering in een serie ‘Veten in de Lexicografie’, die na de eerste aflevering (Van Goor versus Campagne) 



eenzijdig: met andere vakgenoten had Prick namelijk een volstrekt normale, soms ook hartelijke verhouding.  
 Goed gedocumenteerd is zijn goede verstandhouding met I. van Gelderen, wiens Duitsch 
Woordenboek (DN 1906; ND 1908) hij veruit het beste achtte van J.B. Wolters’ tweetalige serie. Boven is al 
vermeld dat Prick lacunes in Herckenraths deel NF aantoonde door vergelijking met een traject uit Van 
Gelderens woordenboek ND. Veelzeggend is Pricks beschrijving van dat woordenboek als ‘het eenigste uit de 
serie, waarin zonder bluf of praatjes maar met de daad er naar gestreefd is het levend Nederlandsch zoo volledig 
mogelijk te benaderen’ (Lexicographische Varia, p. 8). Hij zag in hem duidelijk een verwante ziel. 
 Hoezeer de verhouding tussen Prick en Van Gelderen er een was van ware collegialiteit en wederzijds 
respect blijkt uit de volgende passage in het voorwoord van de tweede druk DN (gesigneerd Utrecht, Februari 
1910): 
 
 In ’t bijzonder mijn hartelijken dank aan Dr. PRICK VAN WELY te Mr. Cornelis. In de eerste plaats 

voor zijn even zaakrijke als van scherp oordeel getuigende recensies in 't Indische blad ‘’t Onderwijs’; 
verder voor de hulp die ik bij de vertaling van zooveel woorden heb gevonden in zijn merkwaardig 
‘Hulpwoordenboek’ (Batavia, G.KOLFF & CO.); maar 't meest voor de bereidwilligheid, waarmee hij 
mij zijn beide deelen van mijn Woordeboek ten gebruike heeft afgestaan, waardoor ik mijn voordeel 
heb kunnen doen met de waardevolle aanteekeningen, door hem op bijna elke bladzijde gemaakt, en 
wier aantal in Deel I alleen een kleine 600 bedraagt. 

 
Verfrissend is de normale houding die Van Gelderen ten toon spreidt tegenover de gepubliceerde kritiek en een 
bron als het Hulpwoordenboek, dit in schril contrast met de gekwetste en zure reactie van Herckenrath in het 
voorwoord van zijn tweede druk FN.  
 Ook met K.R. Gallas, voor wiens woordenboek Prick in zijn overzichtsartikel ‘Nieuwe woorden-
boeken voor de moderne talen’ ('t Onderwijs, 1907, p. 482-484; 548-550) een lichte voorkeur had geuit boven 
dat van Herckenrath, lijkt Prick het goed te hebben kunnen vinden. Evenals Van Gelderen was Gallas een 
rustige werker, die geen moeite had met het verwerken van kritische opmerkingen. Hij vermeldde getrouw dat 
hij gebruik had gemaakt van Pricks Hulpwoordenboek (Voorwoord tweede druk NF, 1911) en van diens 
[Lexicographische] Varia (Voorwoord derde druk FN, 1917). Als Prick spreekt van ‘de waardeering die mij 
van onze beste Nederlandsche Romanisten te beurt gevallen is’ (Lexicographische Varia, Voorbericht, p. IV) 
zal hij niet in de laatste plaats op Gallas hebben gedoeld.69 
 Volstrekt normale contacten bestonden verder met de germanist J.H. Scholte, de bewerker van 
Kramers' Duitsch Woordenboek, die hij eveneens van waardevolle aantekeningen voorzag, en de anglisten 
A.E.H. Swaen en R.W. Zandvoort, met wie hij professionele contacten onderhield. Elke zomer zocht hij ook 
‘zijn vriend’70 H.W. Fowler op, de redacteur van de Concise Oxford Dictionary (1911), die vanaf de tweede 
druk (1929) Prick van Wely passende eer bewees door zijn naam op te nemen in de lijst van 
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echter geen voortzetting vond.  
  
69 Dat Gallas anderzijds in zijn waardering voor Herckenraths werk veel guller was dan Prick bewijst zijn 
volgende opmerking: ‘In de tweede plaats [heb ik verbeteringen aangebracht] door mijn werk te vergelijken met 
het uitstekende boek van collega Herckenrath, aan wien ik menige gelukkigere vertaling ontleende.’ (Voor-
woord Fransch Woordenboek, tweede druk FN, 1910). Er was hier trouwens sprake van tweerichtingsverkeer, 
want Herckenrath prijst  in de Inleiding van zijn tweede druk FN (eveneens 1910) de ‘buitengewone 
welwillendheid’ waarmee Gallas hem het manuscript van zijn eigen tweede druk ter beschikking stelde.   
  
70 A. Pompen vermeldt in het ‘In Memoriam’, Maasbode, 22-6-1926 (av., 3e blad, p. 2): ‘hij hielp onverdroten 
zijn vriend Fowler aan materiaal voor de Concise Oxford Dictionary en andere werken.’  
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