
VADERS EN ZONEN: EEN AANVULLING 
 
 
Het artikel ‘Vaders en Zonen’, oorspronkelijk gepubliceerd in Trefwoord 3 (september 1992), 
kende nog een vervolg in Trefwoord 4 (januari 1993, pp. 39-40) onder de titel ‘Vaders en 
zonen: een aanvulling over de familie Calisch’. Dat vervolg was nodig omdat nieuwe 
gegevens beschikbaar waren gekomen, die enerzijds een nuttige aanvulling vormden, 
anderzijds moesten leiden tot correctie van een eerdere mededeling. Elektronische presentatie 
van dit nawoord mag derhalve niet achterwege blijven.  
   Hieronder volgt nu allereerst in licht aangepaste vorm de nadere informatie over de familie 
Calisch. Tegelijkertijd neem ik de gelegenheid te baat om als nieuw lexicografisch koppel 
vader en zoon Eugen en Jacob Mehler te introduceren.   
   Ook in het buitenland vindt men lexicografische dynastieën. In het zelfde Trefwoord-
nummer (no. 4, p. 43) leverde Jaap Engelsman een bijdrage over de Rogets, onder de titel 
‘Vader, zoon en kleinzoon’. Ook dit stukje wordt hier nogmaals gepresenteerd. 
 
DE FAMILIE CALISCH 
 
Nieuwe gegevens konden worden ontleend aan een in 1887 verschenen woordenboek dat op 
de titelpagina staat omschreven als: I.M. Calisch, Nouveau Dictionnaire Français-Hollandais 
et Hollandais-Français.  Cinquième édition. Nouvellement revue, corrigée et augmentée par 
N.S. Calisch. Sneek, J.F. van Druten.  
  Voorin bevinden zich de verzamelde voorwoorden van de derde, de vierde en de vijfde druk.  
Tezamen geven ze een uitstekend beeld van de ontwikkelingsgeschiedenis van het werk.  
   Het ‘Voorberigt voor den derden druk’, gesigneerd door I.M. Calisch en gedateerd 
Amsterdam, 1854, bevat een nieuw gegeven over vader M.I. Calisch. Calisch junior verklaart 
daarin dat hij de opdracht om een derde druk te bezorgen gaarne aanvaardde, daar hij aldus 
‘tevens een blijk van eerbied kon geven voor de nagedachtenis van [zijn] vader, die dit boek 
ten jare 1830 had vervaardigd en reeds in 1840 de tweede uitgave er van mogt bewerken.’ 
Vader M.I. Calisch is dus niet alleen een van de samenstellers geweest van de in het vorige 
artikel genoemde viertalig woordenboek, maar was ook de oorspronkelijke auteur van dit 
Franse woordenboek.  
   De ‘Voorrede voor den vierden druk’, gedateerd Amsterdam 1874, is vervolgens gesigneerd 
door I.M. Calisch en N.S. Calisch, die op verzoek van de uitgever nu met enige tegenzin de 
spelling van De Vries en Te Winkel hebben gehanteerd. Het ‘Berigt voor den vijfden druk’, 
gedateerd Amsterdam 1887 is, na het overlijden van I.M. Calisch in 1885, alleen nog 
gesigneerd door de achtergebleven N.S. Calisch.  Na diens overlijden in 1891 kwam geen 
nieuwe druk meer tot stand.  
   Op gezag van het Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek (I, kol. 541, 542) staan 
Isaac Marcus Calisch (1808-1885) en Nathan Salomon Calisch (1819-1891) bekend als 
broers. Het wekt dan ook verbazing dat Nathan Salomon in zijn voorwoord Isaac Marcus 
aanduidt als ‘mijn diepbetreurden behuwdbroeder’ en Calisch senior als zijn ‘behuwdvader’.  
Dit wekt het vermoeden dat degene die de berichten voor het biografisch woordenboek 
aanleverde, een zekere S.M.N. Calisch, niet goed op de hoogte was van de 
familiebetrekkingen in zijn geslacht. Onderzoek in het bevolkingsregister van Amsterdam 
wees inderdaad uit dat Nathan Salomon op 3 maart 1846 in het huwelijk trad met Marianne 
Calisch, een zuster van Isaac Marcus. Het bruidspaar verschilde nogal in leeftijd: de 
bruidegom was 26, de bruid 35. Het was een huwelijk tussen neef en nicht. De foutieve naam 
Marianne Calires waarmee de bruid sinds 1911 in het NNBW staat aangeduid, heeft duidelijk 
het juiste besef  van de familierelaties lange tijd in de weg gestaan. 



MEHLER 
 
Vader en zoon Mehler, beide classici, waren beide werkzaam in het onderwijs, en stelden ook 
beide woordenboeken samen. Vader Eugen Mehler (1826-1896) was misschien iets meer een 
zwaargewicht in zijn vak, en klom maatschappelijk ook hoger op. Na zijn conrectorschap aan 
het gymnasium te Brielle (1853-1860), werd hij rector te Enkhuizen (1861), en vervulde hij 
dezelfde functie te Sneek (1862 –1870) en vervolgens in Zwolle (1870-1896). (Er bestonden 
destijds in kleinere plaatsen nog gymnasia die na inwerkingtreding van Thorbeckes wet op het 
middelbaar onderwijs (1863) werden omgebouwd tot R.H.B.S.)  Zoon Jacob (1868-1963/64), 
werd na leraarschappen elders leraar aan het Stedelijk Gymnasium te Amsterdam, en eindigde 
zijn reguliere onderwijsloopbaan als conrector aan het Baarns Lyceum.  
 
Eugen Mehler heeft een flink aantal school- en leerboeken op zijn naam staan, zeer veel 
daarvan bewerkingen van eerder verschenen Duitse publicaties. Dat gold ook voor het grote 
Grieksch woordenboek voor schoolgebruik, volgens de titelpagina ‘naar de werken van 
Schenkl, Benseler, Pape en Jakobitz vrij bewerkt door Dr. E. Mehler.’ In het voorwoord, 
gesigneerd Brielle, junij 1860, neemt hij hieromtrent een pragmatisch standpunt in. ‘Waarom 
niet gaarne en dankbaar gebruik gemaakt van het goede dat in den vreemde gewrocht is? 
Waarom niet gaarne en zonder valsche schaamte getoond dat wij van Duitschland – in 
geleerdheid en wetenschap het hart van Europa – vooral in dat opzigt nog veel kunnen leren?’ 
Het werk verscheen vervolgens in twee delen (1862, resp. 1865) bij S.E. van Nooten te 
Schoonhoven. Dat deel twee (L – Omega) pas drie jaar na deel één (A-K) uitkwam moet voor 
de gebruiker lastig zijn geweest.  Het boek werd bij Van Nooten niet meer bijgewerkt. Een 
jaar na Mehlers dood bracht J.B.Wolters het in 1897 nogmaals ongewijzigd op de markt, met 
inbegrip van  het oorspronkelijke voorwoord en het nawoord, gesigneerd te Sneek, augustus 
1865. Alleen was de toevoeging ‘voor schoolgebruik’ nu uit de titel geschrapt. Vanwege zijn 
uitgebreidheid was het werk zeker ook geschikt voor de academische studie. De overname 
had duidelijk ook een tactische reden. Wolters kon nu deze concurrent van het eigen Grieksch 
Woordenboek van A.H.G.P. van den Es, dat tussen 1864 en 1908 zes drukken beleefde, 
geruisloos uit de markt nemen.    
   Van blijvender waarde bleek Mehlers Woordenboek op de gedichten van Homeros (Sneek: 
J.F. van Druten, 1892), waarvan in de twintigste eeuw nog voortdurend nieuwe edities 
verschenen Omdat dit woordenboek vrijwel altijd de gezochte informatie verschafte, bewaren 
vele generaties gymnasiasten er dierbare herinneringen aan. Kort voor zijn overlijden zag ook 
nog zijn Woordenboek op de Anabasis van Xenophon (Utrecht: Van der Post, 1894) het licht. 
 
Na zijn vaders dood in 1896 nam zoon Jacob Mehler (1868-1963/64)1 meteen de zorg voor 
het  Woordenboek op de gedichten van Homeros over. In 1902 verscheen een door hem 
bezorgde tweede druk. Dit gebeurde niet helemaal zoals hij had gehoopt en gewild, en het 
voorbericht straalt dan ook niet de blijmoedigheid uit die we doorgaans bij zijn vader 
tegenkomen: 
 

Omstandigheden maakten het wenschelijk dat deze nieuwe druk van het door wijlen mijn 
Vader bewerkte woordenboek op de gedichten van Homeros reeds tijdens de herziening bij 
gedeelten ter perse ging. Het boek draagt er, ik ontveins het mij niet, de sporen van. Wie 
echter de bezwaren kent, aan zulk een wijze van werken verbonden, zal mij niet te hard vallen.  
Mij zijn ze eerst onder den arbeid geheel duidelijk geworden; maar mogen daardoor op dit 
oogenblik de blijmoedigheid en het zelfvertrouwen, waarmee ik mij ongeveer twee jaar 
geleden, niet ten volle bewust van de zware taak die ik op mij nam, aan de bewerking van dit 
woordenboek ging zetten, ook eenigszins bekoeld zijn, niettemin hoop ik dat mijn zorg de 
betrouwbaarheid en bruikbaarheid er van ten goede is gekomen. 



 
   Toen verdere drukken elkaar regelmatig gingen opvolgen, zal zijn zelfvertrouwen zijn 
teruggekeerd. Vanaf de vierde  druk – Van Drutens uitgeverij te Sneek was opgehouden te 
bestaan - verschenen ze bij Nijgh en Van Ditmar. De tiende druk (1958) was de laatste die 
Mehler op negentigjarige leeftijd nog zelf verzorgde. In het voorwoord verklaarde hij: ‘Daar 
deze tiende uitgaaf geen fotografische herdruk is, heb ik de bij de lectuur van en over 
Homéros verzamelde stof er in kunnen verwerken.’ De elfde druk (1961) was een 
onveranderde herdruk van de tiende. Toen de twaalfde (1965) verscheen, bleek Jakob Mehler 
te zijn overleden. (Zie beneden, noot 1). 
  De volgende drukken zijn (voornamelijk via de NCC) getraceerd: 1892; 19022; 19083; 
19194; 19305; 19376; 19437; 19478 (ongew.); 19529; 195810; 196111(ongew.); 196512; 196813; 
197214.  
  Zijn vaders Woordenboek op de Anabasis van Xenophon, dat overigens in Nederland 
verschillende concurrenten had, bleef voorlopig liggen. Pas in 1941 verscheen van de hand 
van zoon Jacob het bijna gelijknamige Woordenboek op Xenophon’s Anabasis. Het boek van 
zijn vader was kennelijk zo ver uit het gezicht verdwenen dat het voorwoord er op geen 
enkele manier melding van maakt. Slechts een nadere inhoudelijke vergelijking zou kunnen 
uitwijzen in hoe verre er gelijkenissen bestaan tussen beide werken. Dit werk liep redelijk 
goed: gegevens over drukken twee en drie ontbreken, maar uitgever Brill bracht in 1963 nog 
een onveranderde vierde druk uit, en in 1968 nog een onveranderde vijfde. 
   Nourri dans le serail stelde Jacob Mehler ook eigen woordenboeken samen. Nog voor de 
vuurproef van de herziene tweede druk (1902) van zijn vaders Woordenboek op de gedichten 
van Homeros, verscheen in 1898 bij Van Druten te Sneek zijn kloeke Woordenboek op 
Caesar, dat niet minder dan 460 kolommen telde. Zoeken in de NCC bracht geen 
vervolgdrukken aan het licht. In 1907 verscheen van zijn hand bij J.B. Wolters nog een 
Nederlandsch-Latijnsch Woordenboek.  
  In  het voorwoord geeft de auteur een aardig beeld van hoe hij zich, aanvankelijk 
tegenstribbelend, tot de arbeid liet overhalen - een gedreven lexicograaf was hij misschien 
toch niet:  
 

Ongeveer zes jaar geleden vroeg wijlen de Heer E.B. TER HORST [de toenmalige directeur, 
die in 1905 op veertigjarige leeftijd overleed] mij in een gesprek of ik lust had de bewerking 
van een Ned.-Lat. woordenboek ter vervanging van het bekende van VAN CAPELLE en 
EKKER op mij te nemen. De vraag kwam onverwacht. Ik bracht o.a. in het midden dat het 
bijna een onmogelijkheid was een aan matige eischen voldoend boek van dien aard binnen een 
beperkte tijdruimte samen te stellen, dat ik veel meer voelde voor anderen arbeid dan voor het 
enerveerende catalogiseeren en rubriceeren, aan het opbouwen van een lexicon verbonden. 
Mijn bezoeker liet zich door mijn bezwaren niet uit het veld slaan: hij wenschte zijn reeks 
woordenboeken met een Ned.-Latijnsch aan te vullen; meende dat ik hem in het onderhavige 
geval van dienst kon zijn en verwachtte dat ik hem niet zou teleurstellen. In de bewerking liet 
hij mij geheel de vrije hand, alleen te uitgebreid mocht het niet worden. Langzamerhand werd 
ik gewonnen door den innemenden toon, waarop de Heer TER HORST de onderhandelingen 
voerde, en het slot was dat ik de taak aanvaardde. 

 
Na een aantal jaren, vermoedelijk in 1924,2 verscheen een tweede druk. Met het 
voortschrijden van de tijd verminderde de behoefte aan woordenboeken Latijn-Nederlands. 
Dat Wolters niet geneigd was nog veel in het  woordenboek te investeren valt te concluderen 
uit Mehlers klacht dat ‘ondanks billijke wenschen en welwillende wenken’ de typografische 
inrichting onveranderd was gelaten.  
 
 



Noten 
1. Enkele helaas onvolledige gegevens over zijn laastste levensjaren zijn te achterhalen uit  
het Woordenboek op Homeros en uit Hermeneus, het maandblad voor de klassieke cultuur, 
waaraan Mehler bijdragen leverde. Het voorwoord van de 12de druk van het woordenboek 
(1965) spreekt van ‘de overleden auteur’, en levert dus een terminus ante quem. Zijn laatste 
bijdrage aan Hermeneus (XXXIV/2) verscheen in oktober 1962, zonder overlijdenskruis bij 
zijn naam. Vier jaar eerder had de redactie hem de dank van ‘geheel klassiek Nederland’ 
overgebracht bij zijn negentigste verjaardag. Het stukje eindigde met de fraaie volzin: ‘Wij 
wensen hem van harte bestendiging van het geluk dat gelegen is in de vervulling van een 
edele taak.’ (Ald., XXX/3, p. 43). Na dit eerbetoon vond de redactie het kennelijk niet nodig 
ook nog een ‘In memoriam’ aan hem te besteden. Het precieze jaar van overlijden kon dus 
niet worden vastgesteld. 
2. Deze druk werd uitgebracht zonder datering. Het jaartal 1924 is ontleend aan het Jakob 
Mehler-lemma  in Wie is dat? (1938), waarvoor Mehler zelf de gegevens zal hebben 
aangeleverd. Brinkmans Catalogus en (in navolging daarvan?) de NCC noemen echter 1916 
als verschijningsdatum.  
 
 
VADER, ZOON EN KLEINZOON 
(Jaap Engelsman)  
 
Aansluitend op de beschouwingen van Posthumus over vaders en zonen in de lexicografie 
wijs ik op een woordenboek dat door maar liefst drie generaties is bewerkt: de in 1852 voor 
het eerst gepubliceerde Thesaurus of English Words and Phrases van Peter Mark Roget 
(1779-1869). Ik ontleen mijn gegevens aan een drietal latere uitgaven in mijn bezit, aangevuld 
met waarnemingen in antiquariaten. 
  De geschiedenis van het boek gaat ver terug, want al in 1805 had P.M. Roget in handschrift 
een voorloper van het werk samengesteld. Na verschijning werd het enkele malen herdrukt, en 
Peter Mark heeft tot in zijn laatste levensjaren materiaal verzxameld voor een herziene editie. 
‘This he didn’t live to complete, and it became my duty, as his son, to attempt to carry the 
design into execution,’ schreef John L. Roget in 1879 bij het verschijnen van de vermeerderde 
en herziene uitgave, waarvooor hij gebruik had gemaakt van een door zijn vader geannoteerd 
exemplaar. Een uitgave uit 1912 bevat, na John’s voorwoord uit 1879, een klein voorwoordje 
van zijn zoon, Samuel Romilly Roget, die laat weten dat zijn vader het werk tot aan zijn 
overlijden in 1908 herhaaldelijk heeft herzien.  Met de woorden ‘It now devolves upon the 
undersigned, his son, to carry on this task,’ onderkent Samuel zijn plicht.  Hij heeft zelfs al 
zo’n twintig nieuwe woorden toegevoegd, ‘a large proportion of which have become part of 
the language as a result of progress in means of locomotion (including aeronautics) and 
communication.’ 
  De Britse editie van 1936 is meen ik de laatste die door kleinzoon Samuel is herzien. Zijn 
overlijdensdatum is mij niet bekend, maar blijkens een Amerikaanse uitgave uit 1941, die 
geurt met het predikaat authorized, was Samuel in dat jaar nog ‘holder of the existing British 
copyright’. 
  Het wachten is nu op een woordenboekschrijvende achterkleinzoon of –dochter. 
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