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Vraaggesprek aan het  Rapenburg (1881).  
Een ontmoeting met M. de Vries, de eerste hoofdredacteur van het WNT

door Jan Noordegraaf
 

Inleiding

Mijn eerste ontmoeting met Professor Matthias de Vries dateert al weer van vele jaren her,
toen wij beiden deelnamen aan een in Vlaanderen georganiseerd Taal- en Letterkundig
Congres. Een wederzijdse kennis, taalkundig hoogleraar te Leuven, introduceerde mij bij de
vermaarde man, en zo kon ik tijdens het middagmaal kennismaken met het retorisch vernuft
van de grondlegger van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Bij een goed glas Vlaams
bier bleef een welhaast eindeloze reeks anekdotes van zijn lippen komen.  

Zo verhaalde hij ons gaarne van zijn kennismaking met z’n iets oudere tijdgenoot Willem
Jonckbloet, op de studentensociëteit; hoe een door hem onder het spel los daarheen geworpen
aanhaling uit een middelnederlands schrijver Jonckbloets aandacht trok en hem deed uitroe-
pen: “Heb jij Stoke gelezen! Jij moet bij mij komen!”. Toen vertelde hij ons verder hoe deze
kennismaking geleid had tot een jarenlange vriendschap en de grond gelegd had van de
Vereeniging ter bevordering der Oude Nederlandsche Letterkunde, die het eerste duidelijke
levensteken is geweest van de Nederlandse taalwetenschap. En toen ik het gesprek bracht op
Jacob Grimm en zijn even reusachtige als geniale arbeid, haalde hij met genoegen de
herinnering op aan zijn kennismaking met hem - de stichter van de Nederlandse taalstudie bij
de schepper van de Germaanse filologie -, en hoe levendig Grimm belangstelde in alles wat
De Vries betrof, en hoe hij, de ongehuwde, vooral wenste ingelicht te worden aangaande zijn
gezin. Mijn Leuvense vriend en ik wisten dat thans het verhaal volgen zou hoe De Vries de
grote dichter-taalkenner meedeelde dat de oudste zoon uit zijn tweede huwelijk de naam van
Scato had ontvangen, een naam waarvan Grimm in zijn Deutsche Grammatik niet veel goeds
had gezegd - Scatho betekent immers in het Oudhoogduits vervolgende vijand, aanrander en
is nauw verwant met Nederlands schade. Waarop de schrijver van de Grammatik zich voor
deze onheusheid verontschuldigde met de opmerking dat hij dit geschreven had voordat deze
Scato was geboren.  

Correspondentie

Kort na het Vlaamse congres had ik mij schriftelijk met hem verstaan over mijn taalkundige
relaties te Oxford, dit in verband met zijn werk [10] aan het Woordenboek. Op de eerste brief
mijnentwege had hij onder meer geantwoord:

Aanstaande maandag hoop ik 's avonds te Amsterdam aan te komen. Het is
mijn plan, terstond van het station bij u aan te komen, ten einde de gelegen-
heid niet te verzuimen, om het een en ander omtrent het woordenboek met u te
bespreken, dat wellicht later omslachtige correspondentie vorderen zou. ’t Zou
mij ten hoogste aangenaam zijn, zo het u gelegen mocht komen, mij circa half
7 uur af te wachten, en mij een half uurtje te schenken. Mochten echter uw
gewichtige bezigheden u verhinderen, het spreekt van zelf dat ik daarin geen
stoornis zou willen te weeg brengen. 

Laat die deftige titulatuur varen, en noem mij eenvoudig Amice, gelijk ik U. 

Zeer vereerd voelde ik me, waarde lezer. Doch het bezoek van de hoogleraar De Vries was
op het voorgenomen moment bij nader inzien onmogelijk wegens afgelasting van de Akade-
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miebijeenkomst die hij wenste te bezoeken. “Ik blijf hopen op een mondeling onderhoud in
een der volgende maanden; zeer gaarne zou ik daarover met u van gedachten wisselen, als die
in de zaak van het woordenboek een zo levendig belang stelt”, liet hij me weten. In een
volgende brief, enige maanden later, schreef hij:

Heb dank voor Uw berichten omtrent Uw studiën en sociaal leven. Ik mag
waarlijk wel vrezen dat U vreemd zult opzien, nu Gij eindelijk eens weder een
schrijven van mij ontvangt. Maar ik mag ook rekenen op Uw welwillendheid,
die mij geredelijk verontschuldigen zal, als ik U bericht dat mijne overdrukke
ambtsbezigheden mij stellig dwingen mijn correspondentie tot het strikt
noodzakelijke te bepalen. ’t Is inderdaad diep te betreuren dat de professoren
aan onze armoedige Acade[11]miën zo met onderwijs in allerlei vakken
overkropt zijn, dat er zelfs bij de eerlijkste en heiligste ijver voor de weten-
schap geen enkel ogenblik voor eigen wetenschappelijke studie overschiet dan
alleen in de vakanties, waarin toch ook familie, vriendschap en de noodzake-
lijkheid om ook iets van den vreemde te leren kennen, hun rechten gebiedend
doen gelden. Hoe gaarne zou ik dag en nacht arbeiden aan de taal, maar
helaas! buiten het onderwijs blijft het een pium votum. En wanneer zal er een
einde komen aan de ellendige staat van onze Academiën, die alleen strekt om
bruikbare krachten te verslijten en te bederven, in plaats van ze op te wekken
en vruchtbaar te maken? 

Hij ondertekende deze ontboezeming met “Uw schaarsbrievige M. de Vries” en in een
postscriptum noteerde hij nog:

Vergeef mijn slecht schrift. Mijn hand beeft van de koude, want ik kan mijn
kamer des morgens niet meer warm stoken. 

Helaas, ook het Woordenboek verkeerde in die dagen in kommervolle omstandigheden.
Verwijs was ziek en Cosijn diende aan andere werkzaamheden de voorrang te geven. De
Vries gewaagde van het “dagelijks rusteloos voortjagen van de lexicografische arbeid”. “In
de laatste tijd is dus alles op mij alleen neergekomen, en dat gaat toch op den duur niet, bij
mijn drukke academische bezigheden”, berichtte hij nog kort daarna. Van een geleerd
gesprek kon, helaas, voorlopig niets komen.     

Een bezoek

Enige jaren daarna - ik had mijn academische sinecure inmiddels verwisseld voor een meer
bevredigende journalistieke betrekking - had ik hem verzocht om een gesprek ter voorberei-
ding van mijn wekelijkse taalkundige beschouwing in het zaterdagnommer van mijn courant.
Thans over het Rapenburg lopende op weg naar het pand waar de vermaarde man aan zijn
lexicografische onderzoekingen arbeidt, bedenk ik me hoevele Leidse geleerden aan deze
mooiste gracht van Europa hun domicilie hadden gekozen.   

In de nabijheid van zijn huis gerakende oefen ik onderwijl enigszins hoe de onderneming te
beginnen. Ik passeer Rapenburg 68, eigendom van Professor De Vries dat hij voor 25 gulden
per maand verhuurt, en houd halt voor Rapenburg 70, het welbekende pand met de dubbele
gevel. Een breed patriciërshuis, dat eertijds nog bewoond is door Jacob Geel. Direct na het
schellen werd opengedaan door een dienstbode. “Professor De Vries wacht reeds op U”,
sprak ze in een onvervalst Leidse tongval. Van hoed en jas ontdaan en aan ’t tapijt in het
portaal nog gewend maak ik misbaarlijk-zware stappen op de marmerplaten in de gang. De
degelijk-ernstige gedienstige wijst mij met gedempte stem de trap en gaat mij voor, maar niet
nadat ze een koperen belletje heeft laten rinkelen. 
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[12] We gaan, op de eerste verdieping gekomen, aan het einde van een vrij lange gang,
waarvan een kant geheel door kasten, of juister rekken, met boeken wordt ingenomen, een
kamer binnen, waarvan de deur openstaat en die geen enkel spoor vertoont van tot studeer-
vertrek te dienen. De deur aan het einde van die kamer bij het raam is de deur van de studeer-
kamer. Ik ga de twee treden op van het trapje, dat daarheen voert. Ik treed binnen en zie aan
het andere einde van het ruime vertrek een man van nauwelijks middelbare grootte met een
vriendelijk gelaat, in een sjamberloek gekleed en gezeten aan een grote langwerpige vierkan-
te tafel, waarop nu juist niet de grootste orde heerst. De ene wand van de kamer wordt geheel
ingenomen door een keurige en hoge kast, tot boven gevuld met de dagelijkse nodige boeken,
bijna alle netjes, vele zelfs keurig gebonden, met vooruitspringende kastjes, waarin de
folianten worden geborgen; op de bovenrand daarvan liggen in een behaaglijke wanorde
nieuw uitgekomen of ten geschenke ontvangen of gebruikte boeken. De omvang van deze
fraaie boekerij verrast me niet echt. Ik wist dat Professor De Vries in 1854 een mooie erfenis
had gekregen, namelijk uit de bibliotheek van wijlen Siegenbeek alles wat hij gebruiken kon,
en zelf reeds niet had. 

Professor Matthias de Vries

De hooggeleerde begroet me hartelijk en we halen herinneringen op aan onze ontmoeting op
het Vlaamse Taal- en Letterkundig Congres nu zo vele jaren geleden. Ik voel me, beste
lezers, nu allereerst gedrongen de bekende Leidse hoogleraar kort voor U te tekenen.
Professor De Vries is naar het uiterlijk te oordelen een man die de aandacht niet tot zich trekt:
hij is klein van gestalte, met een lengte van omstreeks 1.60 m., en neigt enigszins tot corpu-
lentie. Zijn grijzende haren moeten vroeger bruin geweest zijn. Hij heeft levendige, blauw-
grijze ogen en een gelaat dat zich in gewone omstandigheden door niets onderscheidt, doch
in ogenblikken van bezieling - en zij waren bij hem niet zeldzaam deze namiddag - een
uitdrukking aanneemt die een denkbeeld geeft van de kracht en de gloed, die in dat kleine
lichaam huizen. Zo is het ook met zijn stem: terwijl die in het dagelijks gesprek zich door
geen buitengewone eigenschappen kenmerkt - ze is zwaar noch klankvol -, neemt ze, als hij
het woord voert, zo zeer in klank, kracht en omvang toe, dat men de kleine gestalte van de
redenaar vergeet. 

De studeerkamer

De studeerkamer is aan de achterzijde van het huis gelegen. Aan de buitenzijde is het vertrek
koepelvormig uitgebouwd, hetgeen aan deze studeerkamer een eigenaardig en bekoorlijk
uiterlijk geeft. Het denkbeeld van die koepelvorm is bij de herbouwing van het huis in 1868
door de bewoner ervan zelf bedacht, ten einde niet het licht van een [13] aangrenzende kamer
te betimmeren. Elk van de drie ramen biedt uitzicht op een prachtige en voor een stadshuis
buitengewoon grote tuin. Een fraaie bruine beuk staat voor het linkse raam. Voor het middel-
ste raam staat op een kleine afstand een groot bureau, tegen de rug waarvan een even brede
boekenlessenaar staat, waarop enkele zware folianten opgeslagen liggen. Deze schrijftafel
wordt slechts gebruikt als bergplaats voor boeken en papieren; er staat een tweede aan de
muur naast de schoorsteen, en aan deze verricht de ontwerper van het Middelnederlandsch
Woordenboek en van het Woordenboek der Nederlandsche Taal zijn lexicografische arbeid.
De ruimte tussen het linkse en middelste raam wordt ingenomen door een hoge boekenkast,
die de gehele breedte vult; tussen de beide andere staat een klein penanttafeltje en daarboven
hangt een verzameling portretten; in het midden dat van den steeds hoog door hem vereerde
Van der Palm; daaromheen die van Lambert ten Kate en Adriaan Kluit; van zijn familieleden
Joan Melchior Kemper en Jeronimo de Bosch, en van zijn tijdgenoten en vrienden L.A. te
Winkel, zijn getrouwe medewerker aan allerlei wetenschappelijke arbeid, en Bakhuizen van
den Brink, de plaaggeest en amokmaker die hij in een toornige bui eens een ‘booswicht’
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heeft genoemd.  

Een gesprek

De hoogleraar wijst me een plaats in de armstoel tegenover hem aan het smalle eind van de
tafel bij de kachel, die ook 's zomers blijft staan en vaak nog gestookt wordt, wanneer die bij
anderen reeds lang is weggenomen. Maar de kamer is enigszins kil. Plotseling vraagt hij naar
de precieze reden van mijn komst. Ter inleiding vraag ik hem of hij de gesprekken had
gevolgd die mejuffrouw Koenen indertijd onder meer in het Handelsblad had gepubliceerd,
gesprekken met diverse taalgeleerden. Of ze geparenteerd is, wil hij eerst weten, aan wijlen
zijn vriend Mr. H.J. Koenen van Amsterdam of aan de Maastrichtse kweekschoolleraar M.J.
Koenen, die ook een lexicografisch streven schijnt te koesteren. Ik moet het antwoord hierop
schuldig blijven. Hij staat mij tenslotte toe enkele opmerkingen over taalwetenschap en hare
beoefenaars te noteren, dit alleen om een jonger geslacht een blik te gunnen in de wereld van
de taalkunde waarin hij al zo vele decennia arbeidt.  

Wat is, in uw besef, het belang van de kennis van de historie van het vak?

Sinds lang bestaat bij mij de wens, ik mag zeggen het plan, een geschiedenis
onzer vaderlandse taalkunde te schrijven. De lotgevallen na te gaan die de
wetenschap der taal doorworsteld heeft van hare oorsprong af tot op heden
toe; de richtingen aan te wijzen, die zij in gedurige afwisseling volgde; de
verdiensten te bepalen der talrijke schrijvers, wier ijver hare ontwikkeling
bevorderde; vervolgens, met kennis van het verledene, een blik te slaan op het
tegenwoordige en toekomende, en zich af te vragen: tot hoever is de weten-
schap thans gevor[14]derd? Op welke wijze kan zij met wisse en rasse gang
verder gebracht worden? Eindelijk, dit alles met een aantal opmerkingen over
verschillende onderdelen der spraakkunst op te helderen en te bevestigen: dit
zou, geloof ik, voor de studie onzer moedertaal een niet onbelangrijke arbeid
mogen heten. Doch de vervulling van die taak moet ik vooreerst nog onder de
vrome wensen rangschikken, want zij gaat de schaarse ogenblikken, die mij
voor de beoefening der wetenschap ten dienste staan, verre te buiten.  

 
Taalkunde en taalbeheersing

Professor, sommige studenten klagen dat de nieuwe richting in de taalkunde tot zo'n formeel
en technisch vak is geworden.

De taalstudie moet streng en onverbiddelijk, bijna koud en dor zijn; maar hare
vruchten koesteren het hart en verwarmen het gemoed.

Welke zijn volgens U de vereisten en uitgangspunten bij het moderne taalonderzoek?

De gewichtigste les, door de ervaring verkregen, is de overtuiging, dat voor
het taalkundig onderzoek geen andere grondslag mag worden erkend, dan de
taal zo als zij door allen gesproken wordt, zo als zij leeft in de boezem van het
gehele volk. Is alzo de grondslag van de wetenschap gegeven, ook het leiden-
de beginsel dat bij het onderzoek gelden moet, kan niet twijfelachtig zijn.
IJdele bespiegelingen en onderstellingen laten nimmer iets duurzaams achter.
Welk ander beginsel zouden wij dan als het echte huldigen dan hetzelfde dat
ook in andere wetenschappen als hoofdwet geschreven staat: de waarneming
der natuur? Ook in de taalkunde zijn dan de waarneming tot onfeilbare grond-
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regel gesteld. Waarneming alleen, juiste scherpe, onbevooroordeelde waarne-
ming der levende taal zij de leuze.

Is het voldoende de levende taal uit het heden te bestuderen?

Indien het onderzoek niet ter halver wege zal blijven stilstaan, dan mag dit
beginsel der waarneming niet worden beperkt tot ons hedendaags spraakge-
bruik, maar het moet zich uitstrekken ook tot de taal van vroegere dagen.
Nooit verstoute zich de taalkenner, over enig verschijnsel een beslissend
oordeel uit te spreken, zo hij niet eerst dat verschijnsel achterwaarts heeft
nagegaan in zijn hele geschiedenis.  

De ware richting in de Nederlandse taalkunde is dus volgens U ...

de historische studie der levende taal! 

U bent niet als taalkundige begonnen. Toen U in 1849 in Groningen uw ambt aanvaardde,
sprak U over De heerschappij over de taal, het beginsel der wel[15]sprekendheid. U voelde
zich naar Groningen geroepen als leraar der welsprekendheid. Wat zegt het, de taal meester
te zijn?

Die vraag sluit noodzakelijk een andere in: wat is de taal? Welnu, de taal is
een hogere gave, getuige van het goddelijke in de mens, en, als uitdrukking
van zijne gedachten en gewaarwordingen, ontvloeisel; en afspiegeling tevens
van zijne geest en zijn ziel.

Daarin bestond reeds van de oorsprong af hare hoge waarde? 

... maar die waarde is door de loop des tijds door de ontwikkeling van ons
geslacht, nog oneindig verhoogd. Oorspronkelijk de schilderende uitdrukking
der zinnelijke wereld, nam zij allengs de gehele inhoud ook van het bovenzin-
nelijke in zich op. Zo is de taal de onbedrieglijke spiegel, waarin zich de geest
zowel als de ziel, niet van één mens, maar van het menselijk geslacht, getrou-
welijk en volkomen weerkaatst: in één woord, de taal is het beeld van de
mens. 

En het volk? Een mens behoort toch ook tot een volk? 

Eén enkele menselijke taal, voor allen toereikend, is even ondenkbaar als een
volstrekte gelijkheid van inborst. Zo dikwijls zich in een afdeling der mensen
een eigenaardige verscheidenheid openbaarde van karakter, van gezindheid,
van denkwijze, zo dikwijls ontsprong uit de menselijke boezem een nieuwe of
althans vernieuwde taal, die van dat alles de getrouwe uitdrukking bevatte.
Maar kent gij, in één en hetzelfde volk, twee mensen, wier taal volkomen
dezelfde is? Neen toch. Het gebruik heeft die bijzondere uitdrukking van
iemands eigenaardige karakter met de naam van stijl bestempeld. Welnu,
indien er waarheid is in het woord van de wijsgeer: de stijl is de mens, niet
minder waarheid is er in de spreuk, die een broedervolk zich koos als vader-
landse leuze: de taal is gans het volk.

In Uw Groningse oratie heeft U betoogd dat taalbeheersing geen wetenschap is, maar een
kunst. 
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Inderdaad, het vermogen om de taal te beheersen is een sprank van dat hemel-
se vuur, dat de boezem van de kunstenaar doorgloeit, en hem als met schep-
pende kracht de dode stof doet bezielen. 

Is het voldoende dat de taalbeheerser grootse gedachten in edele vormen voor ogen stelt? 

Neen, in het volle besef van wat hij vermag, is het hem niet genoeg de gehele
taalschat als was te kneden in elke vorm, door zijne wil bepaald; maar hij drukt er het
merk op van zijn eigen wezen, en levert de taal zuiverder, rijker, volmaakter aan het
nageslacht over.

[16] Is het Nederlands een welluidende taal? 

Wel, het is mij altijd voorgekomen dat men op dit punt alleen Franse kunst-
rechters raadplegende, welluidendheid met zoetvloeiendheid verwarde. Ware
alleen ’t zoetvloeiende welluidend, dan ja stond ik ogenblikkelijk aan Italië en
Frankrijk onze erepalmen af, maar mij dunkt dat in een gepaste, gemakkelijke
en bevallige afwisseling van het stoute met het zachte de ware welluidendheid
is gelegen. Als Tasso van een stormram zegt: ‘Cozza il mouton, è rombomba
col suono’, dan vind ik dat belachelijk en zeg: ‘nee, man, dat gaat niet in Uw
fluwelen Italiaans’. Maar hoort eens ons Hollands: ‘De stormram beukt de
muur, en dreunt met dof gebom’. Dat klinkt anders, niet waar?

Onze moedertaal is hierin dan superieur?  

Mij komt het voor, dat wij in ’t eerste vereiste der welluidendheid kracht en
nadruk, de zuidelijke talen verre overtreffen, derhalve ook meer afwisseling
hebben, maar in het zachte en lieflijke voor haar onder doen, ofschoon ik het
zuidelijke geteem en gefleem voor onze ronde gezonde Hollandse klanken niet
zou willen inruilen. Een taal is toch niet alleen bestemd voor liefkozend
mingekeuvel!

Willem Bilderdijk 

Tijdens ons gesprek valt mijn oog op een eenvoudig boekenkastje dat aan de andere kant van
de schoorsteen staat: daarin bevindt zich een beroemde en volledige verzameling van alles wat
betrekking heeft op Bilderdijk, de raadselachtige en buitengewone man, die De Vries naar hij
mij vertelt als jongen nog in Haarlem bij zijn vader thuis, aan het Spaarne, heeft gezien en
gesproken, en van het verhevene in wie hij een nooit geheel uitgewiste indruk heeft ontvangen.
En dit is niet het enige hier, dat ons aan Bilderdijk herinnert: tegenover de schoorsteen staat
naast de deur een grote boekenkast, waaromheen aan weerskanten portretten hangen van de
vereerde dichter, terwijl op dezelfde kast het grote gebronsde borstbeeld prijkt van ‘Bilderdijk
in morgengewaad’, met de nachtdoek om de hals en het - te voren warm gemaakte - servet om
het hoofd, dat hij droeg als een middel tegen hoofdpijn en dat bij een oppervlakkige beschou-
wing veel gelijkt op een tulband of een ander oosters hoofddeksel, en aan hem het uiterlijk
geeft van een Turk. In die kast bevonden zich de bouwstoffen van het Middelnederlandsch
Woordenboek, waarvan Professor De Vries slechts twee afleveringen heeft voltooid. Toen na
enkele jaren het door hem gestaakte werk werd overgenomen door twee van zijn leerlingen,
wijlen Dr. E. Verwijs en de Amsterdamse Professor J. Verdam, heeft hij de inhoud van die kast
edelmoedig afgestaan.  

Reeds op het titelblad van de eerste aflevering van het Woordenboek der Nederlandsche Taal
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uit 1864 staan twee motto’s: een van Halbertsma en [17] een van Bilderdijk. Ongetwijfeld heeft
De Vries die motto’s zelf gekozen. Ik weet dat De Vries altijd spreekt over Bilderdijk op een
wijze die de gewone toehoorders zich niet altijd kunnen begrijpen. 

Wat is uw mening over Bilderdijk als taalgeleerde?

Hoe ik over Bilderdijk denk, heb ik in onder meer in verscheidene redevoeringen
kort maar duidelijk, naar ik geloof, gezegd. Ik ben overtuigd dat hij een diepe blik
sloeg in het wezen der taal, dieper dan iemand voor hem gedaan had; maar ’t was
een blik van een dichter en de fantasie speelde te ruim haar spel. Het verband van
taal en ziel, Bilderdijk heeft het ’t eerst geraden, ja gezien, maar hij was niet de
man het langs wetenschappelijke weg nauwkeurig te ontwikkelen. De historische
taalstudie daarentegen, die de taal in hare wording meesterlijk ontleed heeft, bleef
veelal te koud en te prozaïsch. Bilderdijk had meer wetenschappelijk, of de
wetenschap meer dichterlijk moeten zijn. 

U vraagt wat mij het ware toeschijnt. Ik geloof, een behoedzame harmonieuze
vereniging van beide, slechts schijnbaar uiteenlopende richtingen. Met het beeld
van de taal voor ogen, zo als het genie van Bilderdijk het ontwierp, onderzoeke
men langs de historische weg; deze alleen beslisse in elk bijzonder geval, en
betreedt men die weg streng en nauwgezet, prozaïsch en nuchter, dan zal men
allengs a posteriori opklimmen tot het resultaat waarvan Bilderdijk uitging, en
daardoor zal dat resultaat steviger en fikser zijn dan het bij hem a priori wezen
kon. 

Uw leerling, de hooggeleerde Kern, heeft Bilderdijks Voorlezingen over de Hollandsche taal, in
1875 uitgegeven door Uw betreurde vriend Dr. De Jager, zeer negatief besproken. Ernstige
wederlegging van het boek achtte hij zelfs “onvruchtbaar en overbodig”.   

Tja, de bijzondere etymologieën van Bilderdijk zijn zeker voor 9/10 vals, maar
toch straalt er overal een tint van diepe waarheid doorheen. ’t Was bij hem meer
een duister besef, een poëtisch gevoel, dan een helder inzicht, op redenering
gegrond.

Er komt een flikkering in zijn ogen. Hij staat op, zoekt het boekje op waarin de toespraak staat
afgedrukt die hij jaren geleden, bij de plaatsing van een gedenksteen in de gevel van het Haagse
huis van Bilderdijk, gehouden heeft, en leest daaruit de zin voor die zijn overtuiging toen en nu
volkomen weergeeft: “dikwijls is, in mijne schatting althans, een dwaling van Bilderdijk
geestrijker en verheffender dan al de wijsheid van zijn bedillers te zamen”.

[18] Is overigens de tijd om Bilderdijk als taalleraar met volkomen juistheid te beoordelen,
reeds gekomen?

Nog heeft de wetenschap haar laatste woord niet gesproken: haar verdere
voortgang en volmaking liggen nog verborgen in de schoot der toekomst. Wie
zegt ons, wat latere ontdekkingen zullen openbaren, waarvan misschien onze
profetische zanger reeds een donker voorgevoel had? Als eens de historische
kennis alle bijzondere gevallen in een helder en onloochenbaar licht zal hebben
gesteld, dan zal men er toe komen om de waarheid, die in Bilderdijks stelsel
doorschemert, ontdaan van fantasieën, verdichtselen en dwalingen, helder in te
zien en te doorgronden: en de psychologisch-historische richting zal aan al de
eisen der wetenschap voldoen. Zij zal in een heerlijk tafereel doen zien, hoe de
taal oorspronkelijk uit de menselijke ziel onbewust en noodwendig ontsprong,
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maar hoe de eens geborene taalstof zich straks daarna en steeds verder historisch
ontwikkeld, uitgebreid, vervormd en veranderd heeft; hoe uit de oorspronkelijke
grondtaal van het mensdom allengs de bestaande talen in hun historische toe-
stand voorgesproten zijn. 

Maar dit punt is te breed om hier naar hartelust te behandelen. Moge ik maar
duidelijk mijn gevoelen in weinige woorden hebben uitgedrukt.  

 

J.H. Halbertsma

Het andere motto in het Woordenboek is van Dr. Halbertsma van Deventer. Deze kwam in zijn
Amsterdamse studententijd wekelijks aan huis bij Uw grootvader, Gerrit de Vries. Als ik goed
ben ingelicht, was dat in de Warmoesstraat, waar uw grootvader koopman was in ham, gerookt
vlees, spek en boter. Uw vader en Uw oom Jeronimo hebben hun leven lang vriendschap met
Halbertsma onderhouden. U kende zijn zoon Petrus, die geestesziek is geworden, in Meeren-
berg is gestorven en ... 

Ja, die arme Petrus! O, beste vriend, ik kan u niet beters toewensen dan dat u als
vader voor een dergelijke smart altijd bewaard mag blijven. 

Dr. Halbertsma is in 1850 door Mr. Koenen, Dr. De Jager en U niet betrokken bij het opzetten
van het ontwerp van het Woordenboek. Welke dunk had U van Halbertsma's taalgeleerdheid?

Ik voor mij was er zeker van overtuigd dat hij de ware man zou zijn ... om alles in
’t riet te laten lopen. Ik had hoge achting voor zijn bekwaamheden (ofschoon ik
hem als taalkenner, buiten het Fries, lang niet hoog stelde, maar waar het op
handelen, kort en goed handelen, aankwam, daar moesten wij liefst buiten ZEerw.
blijven.

[19] L.A. te Winkel

Professor, Uw vroegere mede-redacteur Dr. Te Winkel is geschetst als ijverig, degelijk,
bescheiden en teruggetrokken, met de “zucht om zich buiten het gedrang te houden”, zoals
Professor Brill van Utrecht dat zo fraai gezegd heeft. Maar er zijn ook tegenstemmen geweest:
wijlen uw vriend Oudemans zag hem als een zonderling, een angstige opportunist. Van het
Woordenboek is door Professor Cosijn gezegd dat het ’t kind der congressen is, de schepping
van De Vries, bijgestaan door de enige - natuurlijk thans vergeten - Te Winkel. Is Te Winkel
thans inderdaad reeds vergeten? 

’t Zou wel kunnen wezen, dat hij bij velen onbekend was: maar dat prouveert
meer tegen hen, dan tegen hem. Ik voor mij verklaar gaarne, dat de reeks van
taalkundige opstellen, door hem vroeger in het Taalkundig Magazijn en later
vooral in het Magazijn voor Nederlandsche Taalkunde en in de Jagers Archief
geleverd, in één woord uitmuntend zijn, en getuigenis van een geleerdheid, een
scherpzinnigheid, een oordeel en takt, zoals men hier te lande bij de taalkundi-
gen slechts zelden aantreft. 

Later, onder de thee, deelt De Vries mij in vertrouwen mede dat het denkvermogen van Te
Winkel reeds enige tijd voor zijn overlijden niet meer hetzelfde was als in den beginne. Maar
over de grote talenten van Te Winkel laat hij geen enkele onduidelijkheid bestaan: 

Het was een genot, met Te Winkel te werken. Op het wijsgerig gebied der
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taalkunde had hij nauwelijks zijns gelijke. Onze spraakkunst heeft hij meer dan
iemand anders duurzaam aan zich verplicht door zijn buitengewone scherpzin-
nigheid, heldere blik, strenge methode en zuivere waarheidsliefde. Door de
regeling der spelling heeft hij aan onze taal een uitstekende dienst bewezen. De
taalkundige tijdschriften, vroeger en later door hem geredigeerd, bevatten een
schat van belangrijke bijdragen van zijne hand. Geen onderwerp werd ooit door
hem behandeld, waarop hij niet een nieuw en verrassend licht wist te versprei-
den, en waarbij hij niet door zijn degelijke kritiek een aantal verouderde dwa-
lingen uit de weg ruimde. Maar bovenal heeft hij zich een blijvende verdienste
verworven door zijn werkzaam en vruchtbaar aandeel in de bewerking van het
Nederlandsch Woordenboek, waaraan zijne laatste levensjaren bijna uitsluitend
waren gewijd. Zijn afsterven is voor dat Woordenboek een onherstelbaar verlies
geweest.

We onderbreken ons gesprek. Na een klop op de deur treedt een jonge vrouw van een jaar of
twintig binnen om ons thee te brengen. Het is Hildegonda, een bescheiden doch zelfbewuste
jongedame, de enige dochter van Professor De Vries en zijn Groningse echtgenote. Ze heeft
zich onlangs verloofd met een oud-student van haar vader, de energieke Gerrit Kalff, een leraar
uit Haarlem die algemeen als een veelbelovend geleerde wordt beschouwd. “Wij zijn met die
verbintenis zeer ingenomen. Onze aanstaande schoonzoon is iemand, van wien zich [20] wat
goeds laat verwachten”, vertrouwt De Vries me toe tijdens het drinken van de thee. De hoogle-
raar verontschuldigt zich voor een ogenblik. Mej. De Vries vertelt me opgewekt dat ze in de
loop van de volgende week gaat logeren bij vrienden van haar ouders, Mr. en Mevr. Vissering
te 's- Gravenhage.    

J. van Vloten 

Na de thee gevoel ik twijfel of ik hem wel of niet kan vragen over zijn strijd met zijn eeuwige
tegenvoeter Dr. Johannes van Vloten, thans woonachtig te Haarlem. Ik besluit de kans te
wagen.

Toen U in 1853 naar Leiden werd geroepen, volgde Professor Jonckbloet, Uw huidige collega,
U in Groningen op. Op de leerstoel die hij achterliet aan het kleine Athenaeum te Deventer,
werd Dr. Van Vloten benoemd. U heeft hem indertijd voor die betrekking zeer, zeer warm
aanbevolen. Maar inmiddels is er geen groter bestrijder van het Woordenboek dan hij. Vorig
jaar nog noemde hij Uw onderneming “een onvoltooid en onvoltooibaar broddelwerk”....   

Ei, ei, Amice! Wat zal ik er van zeggen? Alleen dit: “L’homme que vous avez
tué, le porte assez bien”. (En na enig aandringen) Ik mag de schijn niet aanne-
men, alsof ik van al ’s mans geschrijf niets had opgemerkt. In al die jaren heb ik
nooit een enkele regel geantwoord, en ik heb mij daar uitnemend wel bij bevon-
den. Ik kan mijn tijd beter besteden dan aan doelloze twistschriften. En daaren-
boven, dergelijke aanvallen deren niet. Dr. van Vloten zelf heeft in zijn Inleiding
op Maerlants Merlijn terecht gezegd, en ik maak gaarne die woorden tot de
mijne, omdat zij hier zo volkomen toepasselijk zijn: “In dank zal ik ieder
doeltreffende opmerking aannemen, en slechts alle deerniswaarde kwade trouw
daarbij, uit gekrenkte eigenmin en letterkundigen wrevel, die voor geen godge-
leerden onderdoet, geboren, laten voor ’t geen zij is. ‘Met valsc te scrivene si
daden sonde’, is al wat er, met Maerlants trouwhartig verwijt, van te zeggen
valt”.

Jacob Grimm 
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Aan de ene zijde van de schoorsteen staat de zo-even reeds genoemde schrijftafel, en daarbo-
ven hangen in kwistige overvloed de portretten van de gebroeders Grimm; twee van Jacob en
Wilhelm samen, twee van Jacob alleen, waarvan vooral dat van Jacob als kind zeer merkwaar-
dig is. Ik breng het gesprek op de portretten. Eén ervan heeft Jacob Grimm op eerste kerstdag
1862, het jaar voor zijn overlijden, naar Leiden gestuurd, zo vertelt de hoogleraar me.  

[21] Een aantal jaren na Uw ontmoeting met Grimm op het congres te Frankfurt bent U hem in
Berlijn gaan opzoeken in verband met vragen over het Woordenboek. Dat was in de zomer van
1852, niet waar? 

Van al de schone herinneringen die mijn reis mij schonk, is er geen aangenamer
en kostbaarder dan de uren, in zijn gezelschap doorgebracht, uren even be-
koorljk door zijn gulle en vriendschappelijke gastvrijheid, als leerrijk door de
gesprekken, waarin ik de vruchten van zijn geleerdheid en ervaring mij te nutte
mocht maken.

Ik zie dat hij aangedaan raakt; zijn ogen worden vochtig.  

In waarheid, er was in die man iets onbeschrijfelijk eigenaardigs. Groot was hij
in de wetenschap, waarin misschien geen ander hem evenaarde; en toch, niet
daarom had Duitsland hem lief, omdat hij een groot man was, maar omdat hij
was als de kinderen. Zoveel eenvoud bij zoveel grootheid, zoveel tederheid bij
zoveel kracht, zoveel aanminnige onschuld bij zoveel diepte en scherpte van
geest: het was een geheel enige verschijning, die u aangreep in het gemoed en
onweerstaanbaar gekluisterd hield. 

Vergeeft mij, zo mijn gevoel mij overmeestert en ik te ver word weggesleept
bij het herdenken aan zulk een bekoorlijk beeld. Ik weet het, gij zult het mij niet
ten kwade duiden. Het is zo zoet en zo goed, zich in de gedachten van die man
te verlustigen. Aan Jacob Grimm kan men niet gedenken, zonder wijzer en beter
te worden. 

Het Woordenboek  

Een deur tegenover het rechtse raam geeft toegang tot een enigszins geheimzinnig vertrek, het
Woordenboekkamertje geheten, waar de bouwstoffen van dat boek in een chaotische toestand,
op daarvoor vervaardigde rekken, in kisten en dozen, en in allerlei formaten, op 80 vellen of
smalle repen en stroken, liggen opgestapeld, en waar alleen de ingewijden worden toegelaten,
voorafgegaan door de ‘man met het boek’, die de deur voor de vertrouwde zal ontsluiten. 

Professor, het Nederlandse volk ziet met verlangen uit naar het eerste deel van het Woorden-
boek dat naar verluidt binnenkort zal verschijnen. U bent nu bezig met het schrijven van de
inleiding ervan?  

Jazeker, ik ben thans geheel verzonken in de Inleiding op ’t Woordenboek, die
mij thans bezighoudt. Ik ben altijd een werkezel van belang geweest, durf ik
zeggen, maar nu loopt het toch wat erg, en dat rusteloos voortjagen is aftobbend.
Geve maar de goede Hemel, dat mijn hersenen en mijn ogen het uithouden.

[22] Wie in het Woordenboek belang stelt, weet wat U in de achter ons liggende jaren te lijden
en te strijden heeft gehad. Toch heeft U de zaak niet laten varen die door de natie een eeuw
lang met zoveel aandrang was begeerd .... 
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Ik ben de heilige roeping onwankelbaar eerbiedig gebleven die Gods liefde mij
aanwees ten behoeve van mijn vaderland. Tegen de teleurstelling in. Zijn zegen
moet de arbeid sterken en kronen. 

De theekopjes zijn leeg. Het begint in het Leidse studievertrek al te deemsteren en De Vries
ontsteekt de staande olielamp. Het gesprek dient beëindigd te worden: ik bespeur bij de
taalgeleerde dat het echte werk wacht - vanavond komen er studenten met hun oefeningen voor
het wekelijkse stijlcollegie -. Zou het toegestaan zijn hem te ontfutselen wanneer hij denkt dat
het Woordenboek volledig beschikbaar zal zijn? Professor De Vries waarschuwt me bij het
verlaten van de studeerkamer voor het trapje en voorkomt zo voor wie er niet op verdacht is
een onaangename buiteling. We dalen gezamenlijk af. Hij hijgt lichtelijk. Bespeur ik een begin
van aamborstigheid bij hem?

Terwijl hij me uitgeleide doet tot aan de deur, neemt hij afscheid met de volgende woorden:

Wat mijzelve betreft, ik zal de voltooiing van het Woordenboek niet beleven.
Mijn jaren stijgen, mijn krachten zullen weldra afnemen. Hoe lang ik nog zal
kunnen arbeiden, hangt af van Hogeren wil. Doch ook zonder mij - ik durf er op
rekenen - zal het werk worden voortgezet, en vroeger of later, tot een goed einde
komen. Jongere taalbeoefenaars zullen opstaan en bereidwillig de taak op zich
nemen. Zij zullen zorg dragen, de langgewenste vaderlandse onderneming, nu
zij zoverre gevorderd is, niet weer aan mislukking prijs te geven. 

Ik heb geen reden om aan de toekomst te wanhopen, mijn onwrikbaar ver-
trouwen zal eenmaal worden gerechtvaardigd.   

Het is al donker als ik het station bereik.
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