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Door Jan Posthumus 
 
Johan Hendrik van Dale, geboren te Sluis op 15 februari 1828 en aldaar overleden op 19 mei 
1870, leeft in de herinnering voort als de naamgever van het in het Nederlandse taalgebied 
meest gerenommeerde woordenboek. Dit dankzij een zekere portie historisch toeval, want hij 
was niet de grondlegger van dit woordenboek en ook was zijn bijdrage eraan weinig bepalend 
voor de latere ontwikkeling ervan. Bovendien raakte hij pas laat in zijn voortijdig afgebroken 
leven betrokken bij de lexicografie, die hij beoefende naast zaken die uit anderen hoofde zijn 
aandacht en tijd vroegen. 
 
Eerdere publicaties over Johan Hendrik van Dale (zoals Van Sterkenburg 1983, Sanders 1992 
en 1993) hielden zich in hoofdzaak bezig met de woordenboekaangelegenheden, en beperkten 
zich wat de biografische details betrof tot de hoofdpunten. In zijn biografie Een leven in 
woorden schetst Van Driel, zoals de ondertitel J.H. van Dale, schoolmeester – archivaris – 
taalkundige al aangeeft, nu een veel breder en vooral gedetailleerder portret van de Zeeuws-
Vlaamse schoolmeester. Wie dit werk op zijn merites wil beoordelen moet allereerst bereid 
zijn de uitgangspunten van de auteur te respecteren. 
 
Op verschillende tijdstippen in aanraking gekomen met aspecten van Van Dale’s1 werk, 
betreurde Van Driel het ontbreken van een monografie, waarin al die aspecten aan de orde 
zouden komen. ‘Het onderzoek naar Van Dale moest nu maar breed aangepakt worden’ vond 
hij, ‘er waren immers al genoeg deelstudies en er was veel legendevorming.’ (Nawoord, p. 
307). Op verschillende punten heerste nog onduidelijkheid. Wat was er nog in archieven te 
vinden? Een ernstige handicap was natuurlijk dat het stadsarchief van Sluis in 1944 ten 
gevolge van de oorlogsactiviteiten voor een groot deel verloren was gegaan. Daarin bevonden 
zich ook de nagelaten papieren van Van Dale.  
 
Al aan het eind van het eerste hoofdstuk geeft Van Driel, zelf West-Zeeuws-Vlaming, aan 
waarom hij een biografie van zijn subject de moeite waard vond: 
 

Hoe beperkt de mogelijkheden ook zijn, wie zich verdiept in Van Dale’s leven raakt snel 
gefascineerd. Een eenvoudige schoolmeester in een geïsoleerd gebied dat hij uiteindelijk niet 
wenst te verlaten. De Zeeuws-Vlaamse achtergrond, de relaties met Vlaanderen, met Zeeland 
en de rest van het Noorden geven aan het leven en werk van deze man een bijzondere (sic) 
decor. Van Dale’s leven is immers ook het verhaal van een deel van deze ‘tweeslachtige 
streek’. 
De schoolmeester studeert, schrijft, werkt alsof zijn leven er van afhangt. In Sluis, in een 
grensgebied van de negentiende eeuw. Zonder academische opleiding, zonder vorming in de 
taalwetenschap ontwikkelt hij zich tot de man die wij kennen – die we eigenlijk niet kennen. 
(p. 22) 

 
De regionale oriëntering wordt nog verder aangezet op de titelpagina, die vermeldt dat het 
boek verschijnt als ‘nr. 31’ in de reeks ‘Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-

                                                           
1 Ik volg hier Van Driels voorkeurspelling met apostrof in de genitief.  
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Vlaanderen’. Een flink deel van de oplage draagt bovendien de imprint van de ‘Heemkundige 
Kring West-Zeeuws-Vlaanderen’. 
 
Na de historische inleiding van het eerste hoofdstuk ‘Aan het Zwin’ ontvouwt zich het leven 
van onze protagonist in chronologische volgorde. Hoofdstuk 2 ‘Familiezaken’ voert de 
afstamming ver terug. Via een huwelijksakte uit 1668 wordt de oudste in Nederland 
getraceerde stamvader, zelf afkomstig uit West-Vlaanderen, gelokaliseerd in Aardenburg. 
Alle opgespoorde familiegegevens staan in zo volledig mogelijke vorm gerangschikt in 
Bijlage 1. De meeste aandacht - we zijn dan al in de zesde generatie - gaat natuurlijk uit naar 
het gezin waarin hoofdpersoon Jan Hendrik werd geboren en opgroeide als de op een na 
jongste van zes kinderen. Zijn vader Abraham, net als een aantal voorouders aanvankelijk 
bakker, volgt een militaire carrière, die hem naar Brugge en het Vlaamse Eeklo brengt. Zijn 
moeder keert voor de geboorte van Jan Hendrik echter terug naar Sluis, waar hij op 15 
februari 1828 ter wereld komt. Na het uitbreken van de Belgische opstand keert het gezin 
definitief naar Sluis terug. Jan Hendrik, roepnaam Jan, zal zijn vader niet goed hebben leren 
kennen. Abraham overleed al in 1837 in militaire dienst aan boord van een marinevaartuig 
voor de kust van Zuid-Java. Zijn moeder, beschreven in de documenten als ‘winkelierster’, 
heeft mogelijk de bakkerswinkel van haar vader bestierd.  
 
Op 14 november 1850 trouwt Jan Hendrik zijn al vijf maanden zwangere buurmeisje Maria 
Jacoba Moens. In deze tijd is hij bezig zich te bekwamen als onderwijzer. Hoe en wanneer hij 
de benodigde akten en bevoegdheden behaalt was te achterhalen in het archief van de 
provinciale onderwijscommissie in Zeeland. De rapporten van schoolopziener Callenfels, die 
hem steeds hoog achtte, leveren verdere waardevolle informatie op.   
 
In de volgende hoofdstukken zien we hoe Van Dale zijn vleugels verder uitslaat. Pas in 1854 
krijgt hij maatschappelijk gezien stevige grond onder de voeten als hij wordt benoemd op de 
vacante post van hoofdonderwijzer te Sluis. Voor die tijd had hij zich en zijn gezin in leven 
gehouden als ondermeester en huisonderwijzer. Die laatste post, die hem tijd zal hebben 
gelaten zijn wetenschappelijke interesses te volgen, bracht hem in direct contact met de 
invloedrijke families van Sluis, die in het boek kort worden beschreven. Van Dale’s status in 
zijn woonplaats wordt nog verhoogd als hij in 1855 tot archivaris wordt benoemd, een 
onbezoldigde post volgens Van Driel. 
 
Zijn eerste publicaties zijn inmiddels al verschenen in de Navorser, het bekende orgaan 
waarin een ieder die wat op te merken heeft terecht kan. Van Dale heeft heel wat op te 
merken. In de jaren van 1851 tot en met 1854 krijgt hij achtereenvolgens 29, 43, 79 en 22 
bijdragen gepubliceerd, voornamelijk, aldus Van Driel (p. 51), op het gebied van 
geschiedenis, folklore en taalkunde. Dat er daarna een gat valt komt ongetwijfeld doordat hij 
met iets belangrijkers bezig is gegaan, de publicatie eind 1853, samen met twee 
gelijkgestemden, van een ‘Zeeuws-Vlaams jaarboekje voor het jaar 1854’ met de titel 
Cadsandria. Dat jaarboekje breidt in de jaren van zijn bestaan, d.w.z. tot aan het jaar 1859, 
zijn debiet steeds verder uit, eerst ‘over de Braakman’, dus gericht op geheel Zeeuws-
Vlaanderen, en vervolgens als ‘Zeeuws Jaarboekje’ over heel Zeeland. Het werkje wordt al 
spoedig ook in België gelezen en ontvangt ook bijdragen daarvandaan. Met dit jaarboekje 
creëert Van Dale een eerste forum voor zijn regionaal-historisch pionierswerk. 
 
Activiteiten op nog wat hoger wetenschappelijk niveau verricht hij in de Bijdragen tot de 
oudheidkunde en geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen, een publicatie die 
vanaf 1856 in vier deeltjes per jaar begint te verschijnen en in 1863 ten einde loopt. Van Dale 
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voert de redactie samen met zijn vriend, ds. H.Q. Janssen, welbekend bij allen die zich met 
J.H. van Dale hebben beziggehouden als zijn latere lijkredenaar en de auteur van zijn 
levensbericht. De nieuwe publicatie bevat voornamelijk de resultaten van onderzoek in de 
Zeeuws-Vlaamse archieven. De verhandelingen over de onderwerpen worden waar 
toepasselijk gevolgd door integrale publicatie van de bronnen. De Bijdragen richten zich op 
een hoog opgeleid publiek, in eerste instantie dat in Zeeland, maar in de praktijk op iedere 
intellectueel met historische belangstelling voor Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland en Vlaanderen.  
De uitgave wordt door de gerenommeerde Middelburgse uitgever Altorffer ruim onder de 
aandacht gebracht. Ook Matthias de Vries en het bekende Rotterdamse schoolhoofd Arie de 
Jager behoren tot de intekenaren. Bijdragen komen ook van geleerden buiten de regio. 
 
Een geschikte plaats om geleerde vakgenoten te ontmoeten waren de Taal- en Letterkundige 
congressen die in 1849 van start gingen. Dat van 1856 te Antwerpen, dus dicht bij huis, is het 
eerste waar Van Dale met zekerheid aanwezig is geweest: Arie de Jager was een van degenen 
met wie hij persoonlijk kennis maakte. Een grote menigte prominenten was ook aanwezig op 
het feest ter ere van de onthulling van het standbeeld voor Maerlant te Damme op 9 september 
1860, voor Van Dale nog dichter bij huis. Ook Matthias de Vries was daar aanwezig. Op 
verschillende van die door Van Driel genoemde en kort beschreven congressen schitterde Van 
Dale, ook als hij aanvankelijk wel van plan leek te gaan, echter door afwezigheid. Ook, zo 
merkt Van Driel op, valt het tegen dat hij nooit een congresrede houdt, terwijl hij toch over 
genoeg onderwerpen beschikt die de congresgangers zouden kunnen interesseren.  
 
In de volgende hoofdstukken staat de regionale context weer op de voorgrond. We horen over 
Van Dale’s sterke banden met Vlaanderen en zijn lidmaatschap van Vlaamse genootschappen. 
Ook het verenigingsleven in Sluis krijgt alle aandacht, soms via berichten in het Sluisch 
Weekblad, een publicatie waaraan Van Dale bijdragen leverde. Uit hoofde van zijn positie 
vervult hij bestuursfuncties in bepaalde verenigingen in zijn woonplaats. Het interessantst is 
hier het relaas over het leesgezelschap ‘Nut en Genot’, waarvan Van Dale secretaris is. De 
documentatie die daarover bewaard is gebleven, maakt het mogelijk inzicht te krijgen in de 
lectuur die in de meer geletterde kringen belangstelling genoot.  
 
De liefde voor zijn geboortegrond draagt de schoolmeester Van Dale op pedagogisch 
verantwoorde wijze uit in een in 1864 verschijnend leesboekje voor de volksschool, dat de 
jeugd kennis van hun provincie Zeeland beoogt bij te brengen. Hij doet dat door een 
denkbeeldige reiziger van plaats tot plaats en streek tot streek te laten trekken en op te tekenen 
wat hij onderweg tegenkomt. Over Zeeuwse zaken gaat ook nog een herdenkingsuitgave van 
het bezoek dat Koning Willem III in mei 1862 aan Zeeuws-Vlaanderen bracht. Van Dale zette 
zich daar zonder morren aan op verzoek van een plaatselijke uitgever. Dit tot ongenoegen van 
Van Driel, die zich afvraagt of Van Dale niets belangrijkers te doen had: 
 

Wat moet de man bezield hebben zijn tijd aan dit soort onbaatzuchtig compilatiewerk te 
besteden? Waarom zich niet nadrukkelijker met geschiedenis, archiefwerk of taalkundige 
studies bezighouden? […] Dienstbaarheid aan de gemeenschap en Oranje, die zijns inziens 
voortvloeide uit de functie van hoofdonderwijzer en archivaris? (p. 106) 

 
Na de beschrijving van Van Dale’s leven in de regio wordt de aandacht weer gericht op zijn  
taalkundige publicaties. Belangstelling voor het dialect doet zich overal gelden en ook Van 
Dale toont zich hier een goed opmerker. Bijdragen krijgt hij geplaatst in De Jagers Magazijn 
van Nederlandsche Taalkunde (1851 en later). Later in zijn leven levert hij in het Vlaamse 
tijdschrift De Toekomst commentaar bij het Algemeen Vlaamsch idioticon (1865-1870) van 
Lodewijk Schuermans en bij het Westvlaamsch Idioticon van Leonard de Bo (1870-1873). Hij 
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hoopt dat laatste werk grondig door te nemen, maar door zijn vroegtijdig overlijden is het daar 
niet meer van gekomen. Taalkundig en didactisch  van meer belang waren zijn leerboeken 
voor de grammatica, met name de Zinsontleding, waarin hij de inhoud van de spraakkunst van 
W.G. Brill bewerkte voor onderwijsdoeleinden. Het is een onderwerp waarmee Van Driel, die 
er zich er al eerder mee heeft beziggehouden, goed thuis is.  
 
Tijdens Van Dale’s leven speelde natuurlijk ook de spellingkwestie, een onderwerp waarover 
we in hoofdlijnen worden ingelicht. Het is een punt waarover bijna bij uitzondering ook een 
persoonlijke standpuntbepaling van Van Dale bekend is. Op een vergadering van het 
Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap te Zierikzee in juli 1865 spreekt hij zich namelijk 
uit voor de nieuwe spelling van De Vries en Te Winkel en pleit hij voor de spoedige invoering 
ervan op de scholen. Een curieuze bijzonderheid is dat de altijd zo dienstbare Van Dale later 
in het jaar als lid van het genootschap blijkt te hebben bedankt. De reden daarvoor laat zich 
niet eenduidig vaststellen, zodat Van Driel zich moet vergenoegen met enkele meer of minder 
plausibele gissingen. Korte tijd later blijkt hij overigens weer in de schoot van het 
genootschap te zijn teruggekeerd.  
 
Tussentijdse balans 
 
Op pagina 185 zijn we met hoofdstuk 13: ‘Onder lexicografen’ dan eindelijk op het punt 
aangeland waar een bepaalde categorie lezers verlangend naar heeft uitgezien. Dit is een 
geschikt moment voor een tussentijdse balans. Veel bronnen zijn nauwkeurig nageplozen en 
oude en nieuwe feiten en feitjes zijn in context gebracht. Wie, zoals Jan Blokker in zijn 
recensie in de Volkskrant, domweg opmerkt dat hij niets van belang heeft opgestoken, geeft 
slechts te kennen dat hij aan dit aspect van het boek geen waarde toekent en doet de auteur 
daarmee onrecht.   
 
Wie dit omvangrijke deel van het boek wel serieus neemt, kan niettemin nog wel enige kritiek 
laten horen. De tekst had op verschillende plekken wel puntiger gekund en duidelijker kunnen 
zijn gefocust. Lezing van de tekst roept bij de geïnteresseerde lezer nogal eens vragen op die 
slechts na zoeken elders in het boek beantwoord kunnen worden. Soms wordt ook verwarring 
gezaaid. Een paar voorbeelden: 
 
- ‘Een leesboekje voor de volksschool noemt Van Dale zijn schoolboekje dat hij in 1864 bij 
uitgever A.J. Bronswijk in Oostburg laat verschijnen’, vernemen we op pagina 103, waarna 
uitgebreid aandacht wordt geschonken aan de inhoud. Wie benieuwd is wat de titel ervan was, 
komt daar pas op p.109 achter, zo hij die in zijn ongeduld al niet eerder had opgezocht in de 
lijst van publicaties achterin. Waarom kon dat simpele feit niet meteen worden vermeld?  
- In de opsomming van de standplaatsen van ds. H.Q. Janssen staat een foutief jaartal. We 
lezen (p. 75): ‘Van 1839-1846 leidde hij de gemeente der geloven [= gelovigen?] in ‘s-Heer 
Abtskerke in Zuid-Beveland, vervolgens vond hij zijn stek in het Walcherse Vrouwenpolder 
in 1855’. Dat laatste jaartal, zo blijkt op p. 77, is echter het jaar van zijn afscheid aldaar en 
zijn vertrek naar St. Anna ter Muiden. 
- Mysterieus is ook een mededeling over wijziging van de ondertitel in het tweede 
Cadsandria jaarboekje tot Zeeuws-Vlaams Jaarboekje, dit als teken dat nu geheel Zeeuws-
Vlaanderen wordt bediend. Voor de lezer verandert er echter niets, want volgens de 
vermeldingen van Van Driel, zowel in de tekst zelf (p. 61) als in de publicatielijst, draagt dit 
eerste deeltje ook al deze ondertitel. 
- Er wordt terecht veel geciteerd uit bewaarde correspondentie. Het is dan hinderlijk dat niet 
altijd duidelijk is wie de schrijver is of aan wie de brief is gericht. De tekst die voorafgaat aan  
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een geciteerde brief dient hier altijd voldoende context mee te leveren. Het is weinig lezers-
vriendelijk dit soort informatie weg te stoppen in een eindnoot. Pas zoeken achter in het boek 
brengt bijvoorbeeld aan het licht dat de opmerking: ‘Wij durven U echter niet verzekeren, of 
ons tijdschrift een’ tweeden jaargang beleven zal’ (p. 84), totaal onverwacht, gericht is aan 
Alberdingk Thijm. Een geheel loshangend citaat komt voor op p. 99, waar datum en adressant 
niet worden genoemd, zij het dat wel vermoed kan worden dat dit Arie de Jager zal zijn. Om 
kort te gaan, informatie die de geïnteresseerde lezer behulpzaam kan zijn dient in de tekst te 
staan; eindnoten kunnen die dan nader preciseren, of desgewenst nog iets extra’s toevoegen.. 
 
Men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het boek baat zou hebben gevonden bij een 
grondige eindredactie. Dan hadden ook de talrijke tik- en zetfouten kunnen zijn weggewerkt. 
Een enkele is in de boven aangehaalde citaten al terloops aan het licht gekomen. Van de vele 
andere noem ik alleen nog de volgende. Zeer opmerkelijk is dat de veel in de tekst optredende 
ds. Janssen op p. 91 ineens verschijnt als ds. H.Q. Janssens, met een toegevoegde s op het 
eind. Bepaald lastig is dat er twee hoofdstukken 18 zijn; het eerste daarvan, met de titel ‘Het 
laatste jaar’, had het nummer 17 moeten dragen. Wie bij het lezen van dat hoofdstuk de 
bijbehorende eindnoten opslaat merkt al spoedig dat hier iets scheef zit. Storend is ook dat 
Van Dale schijnt te klagen dat ‘Prof. van Vloten […] mijn naam gemengd geeft (sic) in de 
debatten over het Woordenb.’ (p. 99). Deze fout ontsiert ook een tweede citaat van deze brief  
(p.199). Het juiste ‘gemengd heeft’ staat overigens correct afgedrukt (p. 392) in het 
supplement met de volledige briefteksten.  
 
Van Dale als lexicograaf 
 
Ten slotte dan Van Dale’s activiteiten als lexicograaf, waarover al betrekkelijk veel is 
gepubliceerd. Ook Van Driel zelf heeft buiten het hier besproken boek nog bijdragen over dit 
onderwerp geleverd. Allereerst, als een soort voorstudie, het artikel ‘De oude Van Dale. 
Inrichting en inhoud van het eerste woordenboek van J.H. van Dale (1828-1872)’, 
gepubliceerd in Voortgang, 21 (2002), pp.169-206. Meer recent, als een aanvulling op de hier 
besproken biografie, verscheen nog ‘Ik ben voor Hoera! Om de uitspraak.’ De lexicografische 
correspondentie tussen Matthias de Vries en J.H. van Dale. Dit deeltje uit de serie Cahiers 
voor Taalkunde van de Stichting Neerlandistiek VU Amsterdam (2004) bevat, met inleiding 
en commentaar, de volledige tekst van een aantal recent teruggevonden brieven, waarvan de 
strekking overigens al was verwerkt in de biografie. De inhoud van beide publicaties (Van 
Driel 2002 en 2004) wordt in deze bespreking mede betrokken.  
 
Als de Van Dale-editie van 1872 wordt aangeduid als ‘het eerste woordenboek van J.H. van 
Dale’ (ondertitel Van Driel 2002) dan is dat – Van Driel weet dat zelf ook wel - strikt 
genomen niet juist. Zoals bekend, en daarover wordt ook in de biografie (pp. 186-187)  
bericht, had hij in 1867 de derde druk van een Taalkundig handboekje bezorgd,2 nu 
omgewerkt volgens de nieuwe spellingregels van De Vries en Te Winkel. Bij deze 
gelegenheid had hij, aldus het voorbericht, ook bij verschillende woorden ‘een aanteekening, 
verklaring of afleiding gevoegd, om de dorheid der lijst zooveel mogelijk weg te nemen’.  
 
 
 
 
                                                           
2 Van Dale nam deze taak op zich, omdat De Jager, die de tweede druk had bezorgd, zich op dat moment niet 
had willen bekeren tot de nieuwe spelling. Op diens naam bracht uitgever ter Gunne tezelfder tijd nog een 
alternatieve derde druk uit in de spelling Siegenbeek. 
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Van Dale en het WNT 
 
Zeker niet alleen op grond van dit werkje, maar waarschijnlijk meer nog vanwege eerdere 
taalkundige publicaties in verschillende organen die hem bekendheid en een goede naam 
hadden bezorgd, blijkt Van Dale al in mei 1867 in beeld te zijn gekomen als mogelijk 
medewerker aan het WNT en tevens in een soort koppelverkoop als bewerker van het Nieuw 
woordenboek der Nederlandsche taal van I.M. Calisch en N.S. Calisch. Beide werken stonden 
onder de hoede van het uitgeverstrio Thieme, Nijhoff en Sijthoff. Laatstgenoemd 
woordenboek was in maart 1867 door hen aangekocht, toen uitgever H.C.A. Campagne het in 
de verkoop had gedaan.3   
 
Het was de bedoeling dat Van Dale op beide fronten werkzaam zou zijn. Voor zijn werk aan 
het WNT was het raadzaam dat hij naar Leiden zou verhuizen en hij kwam daar samen met 
zijn vrouw dan ook een woning bezichtigen. Zoals bekend ging de verhuizing en de 
verbintenis met het WNT, waarmee hij in augustus 1867 op een openbare vergadering van de 
West-Zeeuws-Vlaamse onderwijzers al blijkt te zijn gefeliciteerd, uiteindelijk niet door.  
 
Het waarom van Van Dale’s weigering om zich op dat moment aan het grote woordenboek te 
verbinden is velen blijven intrigeren. Omdat Van Dale zelf in zijn bewaard gebleven corres-
pondentie geen verklaring van zijn besluit heeft gegeven, zat er niets anders op dan die uit 
andere bronnen te destilleren. Met zijn artikel ‘Waarom zei Van Dale nee tegen het WNT?’ 
heeft Ewoud Sanders (1993) de koe onvervaard bij de horens gepakt. Centraal in de discussie 
staat een opmerking gemaakt door Johannes van Vloten op het Taal- en Letterkundig Congres 
te Den Haag in 1868, waar Van Dale om gezondheidsredenen niet aanwezig was.. 
 
Van Vloten, altijd kritisch over het zo langzaam vorderende WNT en geen bewonderaar van  
Matthias de Vries, gooide daar een knuppel in het hoenderhok door te verklaren dat De Vries 
wat al te kieskeurig was met het aantrekken van medewerkers. Als pikante bijzonderheid 
maakte hij tevens bekend dat Van Dale zich had teruggetrokken, omdat De Vries de naam van 
een eenvoudige schoolmeester niet naast de zijne op het titelblad duldde. Voorzitter 
Jonckbloet greep toen onmiddellijk in met de woorden: ‘Ik verzoek den spreker niet in 
bijzonderheden van het particuliere leven in te dringen.’.  
 
Sanders was overtuigd dat hier de ware reden van Van Dale’s afzegging was aangegeven, en 
vond daarvoor nog bevestiging in bepaalde bewoordingen in Janssens levensbericht. Janssen 
vermeldt namelijk dat bij het eerste aanzoek aan Van Dale om in 1867 bij het WNT te komen 
werken er onder de voorwaarden ‘ééne [was] die ‘t hem ongeraden deed schijnen er gevolg 
aan te geven.’ Toen hij in 1870 nogmaals werd aangezocht om bij het WNT te komen werken 
zou dat kunnen gebeuren op zodanig verbeterde voorwaarden dat hij nu ‘met de hoogste eer 
eene plaats [zou] erlangen onder de arbeiders aan het reuzenwerk.’ Dat Janssen hiermee te 
kennen gaf dat hij eerst niet en later wel op het titelblad mocht, is daarmee echter allerminst 
bewezen. Het lijkt zelfs wat wonderlijk dat met die ‘ééne onacceptabele voorwaarde’ gedoeld 
zou zijn op de kwestie van de naamsvermelding.   
 
Van Driel plaatst de kwestie in een wijdere context. Hij volgt Sanders wel in zijn conclusie 
dat Van Dale eerst niet en later wel op de titelpagina mocht, maar nuanceert het beeld van De 

                                                           
3 Dat Campagne er geen plezier aan beleefde, zal zijn geweest omdat het de nu verouderde spelling Siegenbeek 
hanteerde. Daar antiquarische exemplaren vrijwel onvindbaar zijn gebleken, is aan te nemen dat de nog 
aanwezige  voorraad is vernietigd.  
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Vries als de grote boeman.4 Als Van Dale niet op het titelblad mocht, dan was dat toch niet 
omdat de hooggeleerde De Vries, zoals gesuggereerd door de boosaardige Van Vloten, 
neerzag op hoofdonderwijzers. Hij was in het verleden immers al opgetreden als promotor bij 
het verlenen van een eredoctoraat aan verdienstelijke representanten van dat eerzame beroep 
als De Jager en Te Winkel. Een waarschijnlijker reden lijkt dat Van Dale als redacteur van het 
WNT onvoldoende gekwalificeerd was. Hij ontbeerde immers de benodigde kennis van het 
Gotisch en van de historische taalkunde. Hij zou dus hoogstens als medewerker kunnen 
fungeren en zich dan verder moeten bekwamen.5 Als Van Dale in 1870 nogmaals wordt 
uitgenodigd aan het WNT te komen medewerken, en ditmaal ‘met de hoogste eer’, moeten we 
dan aannemen dat hij inmiddels beter gekwalificeerd is om deze werkzaamheden uit te 
voeren? Daarover horen we in deze biografie niets, en het lijkt ook niet waarschijnlijk dat Van 
Dale’s wetenschappelijke status in deze jaren aanzienlijk is gegroeid en aldus een kritische 
grens is gepasseerd. Ook nu ging Van Dale echter niet op de uitnodiging in.  
 
Waar allen die het wel wisten, Van Dale voorop, uit een overmaat aan discretie, nooit hebben 
willen openbaren wat nu precies het punt was waarop de onderhandelingen definitief stuk 
liepen, is de verleiding natuurlijk groot om redeneringen op te zetten aan de hand van de 
strohalmen aangereikt door Van Vloten en ds. Janssen. Maar die moeten dan wel bevestigd 
worden door de inhoud van de weinige bewaarde brieven waarin Van Dale direct of indirect 
eigen gezichtspunten naar voren brengt. Het gaat dan enerzijds om zijn reactie op het 
conceptcontract dat hem werd toegestuurd, anderzijds om de brief aan Arie de Jager met zijn 
commentaar op het incident rond Van Vloten. Het is van belang die nogmaals nauwkeurig te 
bekijken en dan in hun geheel, en er niet enigszins selectief puntjes uit te halen die in een 
bepaald betoog te pas komen.  
 
Uiterst belangrijk voor Van Dale’s toekomstige positie was het conceptcontract dat de 
uitgevers, na een inleidend gesprek te Middelburg, hem voorlegden. Hoewel dat contract zelf 
en Van Dale’s kritische reactie daarop niet bewaard zijn gebleven, wordt veel duidelijk uit het 
antwoord dat uitgever D.A. Thieme op 26 augustus 1867 aan hem richtte, en dat ‘nagenoeg 
volledig’ in het boek is opgenomen.6  Wie deze brief goed naleest, ziet dat Van Dale zich 
voornamelijk over twee punten zorgen heeft gemaakt.  
 
Allereerst zijn precieze werkverhouding tot de redactie, d.w.z. De Vries en Te Winkel, 
waarover hij een bepaling in het contract wil. Thieme ziet hier een praktisch bezwaar.  

 
De verhouding tusschen U en de Redactie in het contract te brengen: ik zie er waarlijk weinig 
kans toe, want dan zou ‘t contract geheel gewijzigd worden en zouden de Heeren d.V. en t.W. 
‘t meê moeten onderteekenen. Ik heb er echter niets tegen en als ge na den Heer t.W. 
gesproken te hebben, er eene clausule in kunt brengen die uwe verhouding tot de Redactie 
eenigszins bepaalt, dan zal ik ze gaarne overnemen. We weten allebeî wat we willen: hoe 

                                                           
4 Hier kan worden opgemerkt dat de relevante teksten in hun volledigheid alleen te vinden zijn bij Sanders. Hij 
presenteert in zijn artikel 1. het congresverslag, 2. de rest van Van Vlotens tekst, die hij op het congres niet had 
mogen uitspreken, 3. het bericht in de Middelburgsche Courant. Zijn beweringen zijn aldus uitstekend 
controleerbaar. Van Driel verwijst naar de volledige tekst van deze bronnen slechts via het notenapparaat en 
geeft, waar hij dat nodig acht, zijn eigen vrije weergave van de inhoud. 
5 Van Driel heeft nog een klein schriftje kunnen opdiepen waarin Van Dale zijn eerste aarzelende schreden heeft 
gezet in de studie van het Gotisch. Omdat het verder werd gebruikt voor administratieve aantekeningen mag men 
concluderen dat die studie niet werd voortgezet. Zie Van Driel pp. 200-201. 
6 En wel op p. 195 en 197. Pagina 196 geeft de eerste bladzijde in facsimile. Wat, als kennelijk minder 
essentieel, is weggelaten is niet duidelijk. In het aanhangsel zijn helaas alleen de uitgaande brieven van Van Dale  
opgenomen. De tekst van de bewaard gebleven brieven van Thieme aan Van Dale – het zijn er niet veel – is 
inmiddels integraal afgedrukt in Van Driel (2004), pp. 123 – 126. 
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aangenamer en beter voor onze zaken, zoo van U als van ons, onze betrekking onderling is, 
hoe liever ‘t mij zal zijn. ‘t Schrijven van prof. De Vries en de mondelinge verzekeringen van 
den heet t.W. hebben U de overtuiging gegeven dat de Redactie ook Uwe medewerking 
hartelijk wenscht. Zij zal dus ‘t hare doen om Uw verblijf te Leiden en uw werk zoo 
aangenaam mogelijk te maken..  

 
Het tweede punt dat Van Dale aanleiding heeft gegeven tot ongerustheid is dat hij zich moet 
verbinden, naast zijn medewerking aan het WNT, de uitgaven te bewerken die de firma hem 
zal opdragen. Thieme probeert hem als volgt gerust te stellen: 
 

‘t Spreekt wel vanzelf dat de bepaling in ‘t concept, dat Ge U verbindt de uitgaven te 
bewerken, die de firma u zal opdragen, niet anders opgevat mag worden dan wat de billijkheid 
voorschrijft. De hoofdzaak blijft ‘t woordenboek. Uw honorarium [verderop beschreven als 
‘een professoraal traktement’; JP] is echter te hoog om op die zaak, althans in den beginne, 
geheel alleen te drukken. 

 
Het is jammer dat Van Driel zich hier niet opstelt als ‘close reader’ en dat hij deze 
detailpunten, die ons toch iets vertellen over de persoon Van Dale, er niet even uitlicht. Hij 
vergenoegt zich zoals vaker met een samenvattend oordeel, dat bovendien aanvechtbaar is. 
Het luidt: ‘In feite betreft die lange brief Van Dale’s verhouding tot de redactie van het WNT 
en is de bewerking van het nieuwe woordenboek ondergeschikt aan die kwestie’ (p. 195). 
Onderschikking van het tweede punt aan het eerste is naar mijn oordeel uit de brief niet op te 
maken, en als de lange brief de verhouding tot de redactie ‘betreft’, dan alleen in de 
nietszeggende zin dat daar geheel vrijblijvend over geschreven wordt, niet dat er iets 
concreets over wordt meegedeeld. De inhoud van de brief ondersteunt evenmin de 
eindconclusie: ‘de participanten liggen op ramkoers’ (p. 197). Mede afhankelijk van Van 
Dale’s verdere reactie lijkt de zaak integendeel nog alle kanten op te kunnen.  
 
Als er dan toch een kink in de kabel komt, kan er bij het zoeken naar het waarom nog gekeken 
worden naar de brief die Van Dale op een later tijdstip aan Arie de Jager schreef, waarin na 
het aanstippen van enkele taalkundige zaken ook de indiscretie begaan door Van Vloten aan 
de orde komt. Deze passage wordt vanzelfsprekend zowel door Sanders als door Van Driel 
geciteerd, waarbij de eerste een mogelijk al te vergaande conclusie trekt, de tweede er vrij 
weinig mee doet.. Toen Van Dale een krantenverslag van het gebeurde onder ogen kreeg 
reageerde hij in een brief gedateerd 9 sept. 1868, als volgt: (afgekorte woorden zijn voluit 
geschreven)   
 

Wat spijt het mij, dat Prof. van Vloten, zoo tenminste de verslaggever in de Middelburgsche 
Courant waarheid spreekt, mijn naam gemengd heeft in de debatten over het Woordenboek. Ik 
wist daar niets van! Ik heb de laatste 3 jaar geen letter schrift met prof. van Vloten gewisseld. 
Hoe weet Hij dingen, die niemand weten kan, dan De Vries, Te Winkel, van Dijk te Leiden, en 
aan deze zijde der Maas alléén mijn boezemvriend Janssen? Dat is mij een raadsel. Ik heb uit 
discretie, aan mijne naaste betrekkingen zelfs nooit gezegd wat de ware reden was, waarom ik 
voor de betrekking te Leiden bedankte, en daar komt nu in eens Prof. van Vloten en maakt 
alles ruchtbaar. Dat smart mij zeer. Ware ik te ‘s Gravenhage geweest,7 ik hadde een hartelijk 

                                                           
7 Van Dale schrijft in dezelfde brief: ‘’t Is maar goed dat ik niet naar het taalcongres gekomen ben. Ik heb 
Zaterdag den 30. Aug. vrij hevig de koorts gehad en in den nacht van Zat. op  Zondag mede, zoodat ik den 
geheelen Zondag in huis heb moeten blijven. Nu ben ik, Goddank, toch weer beter.’  Had hij dan toch niet op 8 
september aanwezig kunnen zijn? Al eerder was afgesproken dat hij bij Arie de Jager zou logeren, maar die 
afspraak had hij al vroegtijdig afgezegd, met als verklaring: ‘sedert enige maanden lijd ik sterk aan 
zenuwkoortsen, die nu wel voor een poos zijn weggebleven, maar bij de minste vermoeienis of inspanning van 
de geest terugkomen.’ (Brief, 23 aug. 1868)  Zijn ziektemelding van 30 augustus gold dus als bewijs dat hij 
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woordje gesproken. In welk licht moet ik nu verschijnen tegenover prof. De Vries, wien ik de 
hoogste achting toedraag?  Spreekt Gij hem vroeger of later eens en blijkt het dat woorden van 
prof. van Van Vloten Hem ongunstig gestemd hebben te mijnen opzichte, zeg hem dan s.v.p. 
hoe ik gehandeld heb: oprecht en bescheiden gelijk een eerlijken Zeeuw betaamt. Ik was eerst 
van plan geweest prof. De Vries zelf te schrijven, maar bij nader inzien acht ik het beter zulks 
niet te doen. Vroeger of later spreek ik Hem wel. (p. 199 en p. 392). 

 
Wat Van Dale hier nu precies zegt, is niet geheel duidelijk: er moet tussen de regels gelezen 
worden. Wel duidelijk is, dat het voorval een gevoelige snaar bij hem heeft geraakt. Uit 
discretie heeft hij altijd over een bepaalde zaak gezwegen en ‘daar komt nu ineens Prof. van 
Vloten en maakt alles ruchtbaar’. Wat Van Vloten heeft gezegd moet dus waar zijn, of zal 
althans een kern van waarheid bevatten. Hij had daar wel een ‘hartelijk woordje’ over willen 
zeggen.8 Maar wat had hij dan ter plekke op willen merken? Had hij, in navolging van 
Jonckbloet, Van Vloten alleen maar willen kapittelen, of had hij misschien bepaalde 
nuanceringen aan willen brengen? Trouwens wat geheim was gehouden, was volgens Van 
Dale wel bekend aan een aantal Leidenaren, onder woe Prof. de Vries. Waarom maakt hij zich 
dan nu zo druk om wat De Vries wel van hem zou kunnen denken? Zou deze hem er mogelijk 
van kunnen verdenken dat hij loslippig was geweest tegenover Van Vloten? Vandaar dan 
misschien de verzekering aan De Jager dat hij ‘de laatste 3 jaar geen letter schrift’ met Van 
Vloten had gewisseld en dat hij had gehandeld ‘oprecht en bescheiden gelijk een eerlijken 
Zeeuw betaamt’?  
 
Van Dale laat zich hier kennen als een nogal bangelijk persoon. Waarom niet meteen een 
brief geschreven aan De Vries? Later schrijft Van Dale toch maar aan De Vries wat deze ‘een 
allerliefste brief’ noemt. Sanders, die zich ergert aan Van Dale’s onderdanige houding, 
betwijfelt of deze brief, die niet is teruggevonden, wel echt bestond.9 Maar hij past toch wel 
degelijk bij de in wezen zo bescheiden en dienstbare schoolmeester.  
 
Misschien is het verstandiger niet te blijven gissen wat nu precies in 1867 bij het eerste 
aanbod om voor het WNT te komen werken in dominee Janssens woorden ‘onder alle 
lokkende voorwaarden’ die ‘ééne [was] die ‘t hem ongeraden deed schijnen er gevolg aan te 
geven’.10  Zouden we de inhoud daarvan, enigszins cru uitgedrukt, werkelijk moeten 
interpreteren als: ‘Waarde Heer, we zouden U graag als medewerker zien, maar U moet niet 
denken dat Uw naam op de titelpagina komt’?  En zou het dan gekwetste trots zijn die Van 
Dale ertoe bracht zich terug te trekken?  
 
Het enige dat we met zekerheid weten (vgl. de brief van uitgever Thieme) is dat Van Dale 
naar aanleiding van het hem toegestuurde conceptcontract zich zorgen maakte over enerzijds 
zijn werkverhouding met de redacteuren De Vries en Te Winkel en anderzijds zijn 
verplichting om ander werk voor de uitgever uit te voeren. Maar uit de geruststellende 
woorden van Thieme valt op te maken dat hier nog best verder over te praten viel. Als Van 
Dale beslist had gewild, had hier allicht een praktische oplossing voor kunnen zijn gevonden. 
Men kan ook volstaan met de conclusie dat Van Dale de stap die hij moest zetten om een 

                                                                                                                                                                                     
werkelijk niet zo maar op stap kon. Zoals  Van Driel opmerkt (pp. 91 e.v.) waren er nogal wat congressen waar 
Van Dale al dan niet vanwege gezondheidsproblemen verstek liet gaan.  
8 ‘Hartelijk’ zal hier niet betekenen ‘vriendelijk’, maar zoiets als ‘geducht’ of ‘hartig’. Zie WNT, VI, kol. 58: 
HARTELIJK, I, 1, b). 
9 Sanders 1993: 50. Ook in Van der Sijs [1998]: 66. 
10  Janssen, Levensberigt, p. 45, geciteerd naar Sanders 1993: 48; Van der Sijs [1998]: 62. 
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aantal redenen uiteindelijk niet aandurfde.11 Daarbij zal zijn gehechtheid aan Sluis mede een 
rol hebben gespeeld. 
 
Ook moet opgemerkt dat nergens blijkt dat Van Dale’s besluit ongenoegen wekte bij hetzij de 
uitgevers, hetzij Prof. de Vries. De bestaande contacten werden op dezelfde welwillende wijze  
voortgezet. 
 
Van Dale en het woordenboek dat zijn naam ging dragen. 
 
Toen Van Dale werd benaderd door de uitgevers van het WNT was het duidelijk dat hij naast 
zijn bijdragen aan dat monumentale werk zich ook bezig zou moeten blijven houden met de 
bewerking van kleinere werken uit het fonds van deze uitgevers. Toen hij zich ongerust 
toonde over de bewoordingen van het (niet bewaard gebleven) conceptcontract dat hem werd 
voorgelegd, probeerde uitgever Thieme, zoals boven al vermeld, hem op dat punt gerust te 
stellen met de mededeling: ‘De hoofdzaak blijft ‘t Woordenboek’. Dat nam niet weg dat zijn 
royale honorarium niet alleen daarop zou kunnen berusten: 
 

Uitgaven als de nieuwe druk van Calisch, als Bomhoff, b.v. moeten het woordenboek 
ontlasten. Komen we zo ver dat het getal afleveringen, die er jaarlijks van ‘t Wdbk ver-
schijnen, zoo belangrijk toeneemt, dat ‘t honorarium alléén ten laste van die zaak kan komen, 
dan zullen wij U niet lastig vallen met zaken, die Uw tijd aan ‘t Wdbk zouden ontnemen. 

 
Of en wanneer dat laatste ooit zou gebeuren was misschien moeilijk te voorspellen, en Van 
Driel laat zich ietwat cynisch uit over de uitgevers, die Van Dale wilden gebruiken om het 
woordenboek van Calisch & Calisch te bewerken: 
 

Eigenlijk hebben die uitgevers wel slim geopereerd. Je koopt een failliet woordenboek, je zegt 
tegen de redactie van een megaproject dat het te lang duurt en dus te duur wordt en dat ze om 
de kosten te drukken een handwoordenboek moeten maken. Dat blijkt moeilijk te gaan en 
vervolgens haal je een of twee medewerkers binnen waardoor je alle vliegen in een klap slaat. 
Als een van die mannen het niet ziet zitten, sluit je met hem een goedkoop freelance-contract 
af voor de ‘verbetering’ van het opgekochte boek. Ondertussen kan die bewerker het vak leren 
en te zijner tijd altijd nog ingezet worden. (p. 198)12  

 
Hoe we dit ook moeten zien, Van Dale ging aan het werk, en na beantwoording van de vraag 
‘Waarom zei Van Dale nee tegen het  WNT?’ zouden we nu ook een antwoord moeten 
zoeken op de vraag ‘Waarom zei Van Dale ja tegen het handwoordenboek?’ Terwijl er wel 
enkele gegevens zijn om de eerste vraag tentatief te beantwoorden, ontbreken die echter 
geheel voor de tweede. Van Dale zou wel heel verbaasd zijn geweest als men hem had 
voorspeld dat er in Sluis vooral op grond van deze arbeid een standbeeld voor hem zou 
worden opgericht en dat zijn naam een alom bekend handelsmerk zou worden. Deze latere 
reputatie zorgt er ook voor dat hij in deze biografie na de algemene inleiding al snel (p. 23) 

                                                           
11 Aldus ook Van Driel, die deze belangrijke conclusie vreemd genoeg niet verwerkt in zijn tekst, maar wegstopt 
in een eindnoot (p. 335, noot 19). 
12  Dit contract is niet overgeleverd. Het is dan ook niet duidelijk of we hier van ‘een goedkoop freelance-
contract’ mogen spreken. Uitgever Thieme was het blijkens een brief van 1 mei 1872 overigens met Van Dale 
eens dat zijn honorarium te laag was voor het werk dat hij deed. Er gebeurde meer dan aanvankelijk was 
voorgenomen. Thieme heeft daarvan echter allerminst spijt en zal de kwestie van het honorarium bij zijn 
compagnons ter sprake brengen. (Zie voor dit alles p. 237).   
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wordt opgevoerd als ‘onze woordenboekmaker’, ook al zal het nog lang duren voordat hij zich 
op het eind van zijn leven nog even als zodanig manifesteert.13 
 
Als nu, onder andere in bovenstaand citaat, de indruk wordt gewekt dat de uitgevers Van Dale  
eerst het WNT als lokkertje voorhielden om hem daarna met de herziening van het Calisch-
woordenboek af te schepen, dan is dat strikt genomen niet juist. Dat blijkt overduidelijk uit 
een aan Van Dale gerichte brief van de hand van J.A. van Dijk, hoofdonderwijzer te Leiden 
en samen met Te Winkel redacteur van het tijdschrift De Taalgids. In die brief van 21 mei 
1867, pas volledig afgedrukt in Van Driel (2004: 129), laat hij optimistische geluiden horen 
over de in de steigers staande bewerking van het kleinere woordenboek, waarover met de uit-
gevers al wordt gesproken, en waarmee zij kennelijk gezamenlijk aan de slag zullen gaan.14  
Daarna geeft hij Van Dale, die hem eens heeft toevertrouwd ‘dat [hij] gaarne in Holland [zou] 
wonen’, de tip dat ‘de Uitgevers iemand zoeken met lust en bekwaamheid om de Heeren D.V. 
en T.W. in het vervaardigen van het Wdb. der Ned. taal behulpzaam te zijn.’ En hij voegt daar 
onmiddellijk aan toe: ‘Mij dunkt, ik mag met den profeet Nathan zaliger zeggen: die man zijt 
gij!’ Hij moet daar maar eens ernstig over nadenken. Van Dale had zich dus al bereid getoond 
het Calisch-woordenboek te bewerken voordat medewerking aan het WNT ter sprake kwam.  
 
Van Driel doet nogal moeilijk over deze materie. Hij meldt dat uitgever Thieme begin juli 
1867 in Middelburg een gesprek had met Van Dale en daar over zijn eventuele medewerking 
aan het WNT moet hebben gesproken. ‘In een merkwaardig verband daarmee is de bewerking 
van Calisch aan de orde komen’, zo zegt hij dan (p. 191). Waarom ‘merkwaardig’ vraagt men 
zich af?  Van Driel, zo blijkt, baseert zich hier vooral op het woord van Manhave, Van Dale’s 
assistent die na de voortijdige dood van zijn leermeester het woordenboek voltooide aan de 
hand van het nagelaten manuscript. In zijn Nabericht stelt hij dat Van Dale ‘bij gelegenheid 
van [dat gesprek met Thieme] tot de bewerking van dit Nieuw Woordenboek werd 
aangezocht’ (p. 335, noot 16). Wat de chronologie betreft zullen we toch eerder geloof 
moeten hechten aan wat Van Dijk in mei 1867 heet van de naald berichtte dan aan wat 
Manhave achteraf in 1874 te boek stelde. We kunnen beide bronnen enigszins met elkaar in 
overeenstemming brengen door aan te nemen dat er inderdaad pas in Middelburg voorlopige 
formele afspraken werden gemaakt over de te verrichten werkzaamheden. Mogelijk liet Van 
Dale zich enigszins het hoofd op hol brengen door het eervolle vooruitzicht dat hij aan het 
WNT zou gaan werken, maar naderhand zette hij zich toch vol goede moed aan de bewerking 
van het kleinere woordenboek, waartoe hij zich al eerder bereid had getoond. Het had ook het 
voordeel dat hij dat zonder bezwaar vanuit Sluis kon doen.    
 
Ook zal het toch niet zo zijn, wat het boven afgedrukte citaat lijkt te suggereren, dat het 
handwoordenboek een noodsprong was, louter bedoeld om de financiële lasten van het WNT 
enigszins te verlichten. Naast het WNT, een zaak van lange adem, was er ruimte voor een 
handzamer werk dat als vraagbaak kon dienen voor het algemene publiek. Het gat in de markt 
dat ze hier zagen, vulden ze bekwaam op met een nieuw bewerkt woordenboek in de nieuwe 
spelling. Uitgever Thieme toonde zich in de brief waarin een eventuele honorariumverhoging 
voor Van Dale aan de orde kwam (zie noot 11) zeer tevreden over de aard van de bewerking. 
Dat Van Dale meer deed dan aanvankelijk verwacht werd zal ook aanleiding zijn geweest om 
de bewerking op een gewijzigde titelpagina niet langer aan te duiden als de tweede druk van 

                                                           
13  Toen Van Driels boek na Jan Blokkers bespreking in De Volkskrant ook in het lijstje van ‘aanbevolen 
boeken’ verscheen, werd voor het goede begrip de aanduiding in de ondertitel ‘J.H. van Dale,  schoolmeester – 
archivaris – taalkundige’ in deze zin bijgesteld.  Deze luidde nu ‘schoolmeester – archivaris – 
woordenboekmaker’. 
14 Waarom Van Dijk uiteindelijk niet meedoet is niet bekend.  
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een al bestaand werk, maar als een zelfstandig woordenboek van J.H. van Dale, 
‘Hoofdonderwijzer en Archivaris te Sluis’.15 De kolossale oplage van niet minder dan 10.000 
exemplaren, die vrij snel uitverkocht raakte, bewijst dat ze de grote behoefte goed hadden 
ingeschat.  
 
Het al genoemde kattebelletje van Van Dijk aan Van Dale geeft nog wat curieuze informatie 
over de eerste plannen met het woordenboek: de uitgevers zouden beslist de namen van De 
Vries en Te Winkel op het titelblad willen. Van Driel trekt uit deze misschien wat losse 
opmerking de volgende vergaande conclusie: ‘Hieruit blijkt zonder meer dat de uitgevers het 
herziene woordenboek van Calisch & Calisch onder het toezicht, ja zelfs onder de verant-
woordelijkheid van de WNT-redactie hebben willen uitgeven’ (p. 191) en ‘dat De Vries en Te 
Winkel er zo goed als zeker ook inhoudelijk bij betrokken zijn geweest’ (ibid.). Het is echter 
moeilijk denkbaar dat de uitgevers de heren De Vries en te Winkel lastig zouden willen vallen 
met werkzaamheden die ten koste zouden gaan van de voortgang van het WNT. De ver-
trouwenwekkende namen verschenen naast andere auteursnamen inderdaad  (bij andere 
uitgevers!) wel vaak op titelpagina’s,16 maar dan alleen om aan te geven dat de door hen 
vastgestelde nieuwe spelling was gebruikt. De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat Van 
Dijk hier het wonderlijke beeld schetst dat hij (en Van Dale) het eigenlijke werk zouden doen, 
maar dat alleen de namen van hun mentoren op het titelblad zouden komen. Dat Van Dijks 
eigen naam er dan niet bij zou mogen, kan hem echter weinig schelen, zegt hij. Als dit idee 
even bij de uitgevers heeft gespeeld, dan is dat, gezien de bestaande titelpagina’s van de 
nieuwe druk al spoedig geheel verlaten. Het is duidelijk dat Van Dale bij zijn bewerking ge-
heel de vrije hand kreeg en dat van uitgeverszijde niet werd ingegrepen waar dat achteraf in 
bepaalde opzichten misschien toch wel wenselijk zou zijn geweest. Wel is het zo dat hij, als 
hij met een taalkundig probleem zat, bij De Vries te rade ging. (Zie Van Driel 2004). Ook cor-
respondeerde hij wel met Te Winkel, maar deze kwam al in 1868 te overlijden. Als De Vries 
steeds bereidwillig de gestelde vragen beantwoordde, kan dat even goed vanuit een gevoel 
van collegialiteit zijn gebeurd als uit een opgelegde verplichting van de zijde van de uitgevers.  
 
Hoe bewerkte Van Dale nu precies het woordenboek van de zwagers I.M. en N.S. Calisch? 
Van Driel komt de eer toe dat hij daar als eerste serieus naar heeft gekeken. De 
woordenboekmaker zelf had op dit punt al een belangrijke handreiking gedaan door in zijn 
Voorbericht aan te geven – en dat strekt hem bepaald tot eer - welke woordenboeken en 
andere bronnen hij voor zijn bewerking had gebruikt. Van Driel kon zich dus omringen met 
de genoemde werken en over zijn bevindingen rapporteren in een omvangrijk artikel (Van 
Driel 2002), dat vervolgens in enigszins verkorte vorm dienst kon doen als hoofdstuk 16 van 
de biografie.  
 
Hoewel ontsierd door een aantal slordigheden,17 geeft genoemd artikel interessante 
voorbeelden van aangebrachte wijzigingen en van de herkomst van bepaalde aanvullingen. De 
vergelijking maakt het in principe mogelijk inzicht te verwerven in de omvang en de kwaliteit 
van Van Dale’s omwerking. Wie zelf de twee woordenboeken naast elkaar legt  - en sinds het 
                                                           
15 De oorspronkelke titel bleef echter ongewijzigd. Uiteindelijk verscheen nog een derde titelpagina met ‘in leven 
Hoofdonderwijzer en Archivaris te Sluis’. Van Driel (p. 233) vergeet te vermelden dat deze het jaartal 1874 
draagt tegenover het 1872 van de eerdere twee. 
16 Dit gold bijvoorbeeld voor de Kramers’ Zakwoordenboeken van Van Goor. In het Engelse deeltje (1876) staat 
te lezen: ‘(The Dutch according to the ortography (sic) established by the redactors (sic) of the Woordenboek der 
Nederlandsche Taal, M.M. DE VRIES & TE WINKEL.)  
17 Zo worden Kramers’ Algemeene Kunstwoordentolk en de daaruit afgeleide veel kleinere Kramers’ 
Woordentolk met elkaar verward, zijn in de vergelijkende tabellen (pp.186-188) enkele hokjes ten onrechte leeg 
gelaten, en wordt ook wel eens een betekenisomschrijving onjuist geciteerd.  
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Calisch-woordenboek in de Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren (www.dbnl.org.) 
beschikbaar is gemaakt, is dat een stuk gemakkelijker geworden – ziet dat er zeer veel 
ongewijzigd is overgenomen. Voor Van Driel is dit een minpunt, maar zoiets is allerminst 
ongewoon bij bewerkingen van een bestaand woordenboek. Niet alles kan immers meteen 
worden aangepast of verbeterd. Belangrijker is na te gaan hoeveel er is gewijzigd. 
Getalsmatig vaart Van Driel (p. 242) hier op het kompas van Van Sterkenburg (1983: 25). 
Deze schatte in een ruwe berekening dat Van Dale zo’n 20.000 trefwoorden had toegevoegd, 
wat zou neerkomen op een vermeerdering met circa 23%, een wel zeer aanzienlijke 
uitbreiding dus, die ook Van Driels mening zou moeten relativeren dat er maar betrekkelijk 
weinig aan het origineel was gedaan. Het zou neerkomen op zo’n 15 nieuwe woorden per 
pagina, een getal dat gemakkelijk wordt gehaald voor het stuk A-traject dat werd bijgesteld 
aan de hand van de reeds verschenen afleveringen van het WNT,18 maar elders vaak lang niet. 
Een wat meer gedetailleerde  berekening blijft welkom. 
 
Zonder dat met veel voorbeelden te illustreren ziet Van Driel de aanwas komen uit drie 
categorieën woorden: 1. die uit de verschenen afleveringen van het WNT, 2. die uit de nieuwe 
Woordenlijst van De Vries en te Winkel, 3. Nederlandse namen van planten en termen uit 
wetenschappen en beroepen, waarvoor een aantal werken werd geraadpleegd.   
 
De allereerste bestaansreden van de nieuwe versie was dat die een betrouwbare gids zou 
moeten worden voor de nieuwe spelling. Het woordenboek van de beide Calischen was na de 
spellingwijziging inderdaad onbruikbaar geworden, en was daarnaast  – Van Driel wijst daar 
ook op – bijzonder onpraktisch ingericht. Door een uiterst zuinige wijze van zetten waren 
trefwoorden namelijk soms maar moeilijk te vinden.19 Als voorbeeld daarvan kan dienen het 
werkwoord vrijen. Het speuren met de zoekfunctie in het digitale bestand levert geen treffer 
op. Met enige moeite laat het zich toch vinden. Men treft het aan in het volgende 
woordcluster:   
 

vrije, o. gmv. de vrije -, open lucht. *-LIJK, bijw. op vrije wijze. *-N, bw. ow. gel. (ik vrijde, 
heb gevrijd), verkeeren. *-R, m. VRIJSTER, v. (-s) minnaar, minnares; (ook) jonkman, jonge 
dochter; een oude -, eene oude vrijster, een bejaard jonkman of meisje; vrijster, dienstmeid.20  

 
Van Dale ontwart in principe dit soort clusters, geeft dan van alle opgenomen woorden de 
volledige vorm, en zet ze in alfabetische volgorde telkens op een nieuwe regel. Dit gaat nog 
niet altijd goed. Samenstellingen bij aal, zoals aalfuik en aalgeer (‘vork om aal te steken’) 
worden afgewerkt voordat de aalbes plaats krijgt. Dit wordt in de volgende editie rechtgezet. 
Soms blijven er toch nog clusters staan. Sommige vertonen een logische samenhang,21 in 

                                                           
18 Verwerkt in het eigenlijke woordenboek zijn de afleveringen 1 t/m 7 (A – Afleenen); een ‘Toevoegsel’  van 60 
pagina’s geeft dan nog de inhoud van afl. 8, 9 en 10 (Afleeren t/m Afstreven).  
19 Ook Van Driel heeft soms moeite met de identificatie van trefwoorden in Calisch & Calisch. Zijn bewering 
(Van Driel 2004: 113) dat Van Dale’s krieuwen en krieuwelen beide in dat woordenboek voorkomen is onjuist. 
Ter plaatse vindt men na het hoofdwoord kriewel (niet krieuwel zoals Van Driel citeert) alleen een verlengde 
vorm *-EN (met de flectievormen ik kriewelde, heb gekrieweld).    
20 De coderingen achter het werkwoord hebben de volgende betekenis: bw. = bedrijvend werkwoord (d.w.z. 
overgankelijk) , ow. = onzijdig werkwoord (d.w.z. onovergankelijk), gel. = gelijkvloeijend  (d.w.z. met 
regelmatige, ‘zwakke’ vervoeging ).  Van Dale neemt de eerste twee coderingen over, maar indiceert de 
vervoeging als st. (sterk) of zw. (zwak). Hij geeft hier naast de zwakke ook de sterke vervoeging: ik vree, heb 
gevreeën. Deze was toegevoegd in de tweede druk (1872) van de Woordenlijst, waarvan hij de drukproeven ter 
beschikking kreeg.   
21 Dit geldt voor rijtjes als citroenappel, -balletje, -bitter, -bloesem, -boom, -geel, -gelei, -geur, -hout, -kleur, -
kleurig, -kruid, waar geen, of hoogstens summiere, definities vereist zijn. Een al te grote opeenhoping wordt 
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andere gevallen speelt louter de factor van het zuinig zetten, hoewel minder rigoureus 
doorgevoerd dan in het Calisch-woordenboek, een rol. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval bij 
de forse hoeveelheid samenstellingen met zelf-, waar Van Driel (p. 252) geheel ten onrechte 
naar inhoudelijke redenen zoekt voor het al dan niet clusteren van de woorden in kwestie, en 
Van Dale ter verantwoording roept voor iets dat in de zetpraktijk van woordenboeken nog 
lange tijd zeer gangbaar was.22  
 
Verschillende woordartikelen worden flink uitgebreid. Dat geldt bijvoorbeeld voor vrijen, dat 
een uitgebreidere betekenisomschrijving meekrijgt met verschillende gebruiksvoorbeelden, 
die, naar ik heb kunnen constateren, letterlijk zijn overgenomen uit Kramers’ Nieuw 
Nederlandsch-Fransch Woordenboek (1862). Men vraagt zich wel eens af of Van Dale als 
een ijverige klerk inhoudelijk alleen maar materiaal heeft opgenomen uit de gedrukte bronnen 
waarover hij beschikte. Wie een antwoord zoekt op die vraag vindt in Van Dale (2002), en 
dus ook in de biografie, helaas alleen maar voorbeelden van wat Van Dale heeft 
overgenomen. Van Driel geeft wel nog ergens (p. 255) als samenvattend oordeel: ‘De 
betekenisbeschrijvingen zijn […] zo goed als volledig gebaseerd op Calisch & Calisch, 
Bomhoff en Kramers Algemeene Kunstwoordentolk.’  Er is echter geen specifieke aandacht 
gericht op wat hij uit eigen kennis heeft geput. Wat daarom nog eens gedaan zou kunnen 
worden is in een bepaald traject woord voor woord na te gaan wat er veranderd is en of 
daarvoor telkens een door hem in zijn Voorbericht genoemde bron is aan te wijzen. 
 
Als Van Driel in een bepaalde passage – het gaat over de vele ingangen die typografisch door 
middel van een voorafgaand kruis (†) zijn gekenschetst als ‘vreemde woorden’ -  de 
bewerking naast het origineel legt, constateert hij dat Van Dale het traject van campagne tot  
carbonade, carbonari, carbonaten, carbonisatie, carboniseren, carbonium (‘deze laatste […] 
ondergebracht in één carbo-lemma’)23 buiten de splitsing van dit soort clusters ‘niet wezenlijk 
veranderd heeft’. (p. 243). Dit is een ontoelaatbare generalisatie. Wie dit traject controleert 
ziet hoeveel werk Van Dale zich daar heeft getroost: 
 
Van de 73 woordartikelen zijn er niet minder dan 48 gewijzigd, vaak in aanzienlijke mate. De 
betekenis van de vele vreemde woorden die hier onder de letter C voorkomen wordt nu ten 
behoeve van de gebruiker nader uitgelegd. Carbon, bij Calisch ‘zekere brandstof voor 
stoomwagens’, wordt bij Van Dale: ‘eene nieuwe verwarmingsstof voor stoommachines enz., 
bestaande in tot poeder gebrachte houts- of steenkool, welke, met een of ander olie vermengd, 
tot eene vaste massa samengeperst wordt.’ Deze beschrijving is letterlijk overgenomen uit 
Kramers’ Algemeene Woordentolk (3e druk 1863), waar zij te vinden is onder het trefwoord 
carboleïne.24 Dergelijke encyclopedische informatie staat ook toegevoegd bij caoutchouc. 
Belangrijke uitbreidingen met meer onderverdeling en meer voorbeelden zijn ook te vinden  
bij cantate en canto.25 Nauwkeuriger beschrijvingen van termen als carambolage, carambole, 
caramboleeren en 

                                                                                                                                                                                    

caramboline roepen de vraag op of Van Dale soms de biljartkeu hanteerde. 

 
echter vermeden, want er volgt nog een nieuw ingangswoord citroenolie met een tweede rijtje van veertien 
samenstellingen, waarin [citroen]-water de rij sluit.  
22 Zie bijvoorbeeld de sterk uitgebreide 27ste druk van Koenens Handwoordenboek der Nederlandse Taal  
(1974), waarin met de ruimte moest worden gewoekerd. 
23 Dit is een van de passages waar een rijtje termen door Van Driel ten onrechte als lemma wordt bestempeld, 
terwijl van een cluster moet worden gesproken. Het begrip lemma is een synoniem voor trefwoord, en wordt 
daarnaast gebruikt ter aanduiding van dit trefwoord plus wat daarover gezegd wordt, in welk geval het een 
synoniem is van woordartikel. (Deze laatste betekenis ontbreekt helaas in de Grote Van Dale.)  
24 Dit woord komt ook bij Calisch nog voor, en wel als nevenvorm bij carbon. Van Dale schrapt het echter. 
25 Calisch heeft dit woord fout gealfabetiseerd en laat het volgen op capillariteit. Van Dale heeft niet opgelet en 
vergeet die fout te herstellen.  
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Waarschijnlijker is echter dat hij zijn informatie aan de Algemeene Kunstwoordentolk 
ontleende. 
 
Verschillende woorden die bij Calisch nog met C werden gespeld, krijgen nu een K-spelling, 
zoals kampement, kampeeren, kano, kapittel, kapucijn. Carafe werd  karaf en vaartuigen als 
de caraque en de caravelle stonden nu te boek als kraak en karveel – de laatste spelling stond 
trouwens al als nevenvorm in Calisch. Andersom werd het bij Calisch aanwezige kandidaat 
nu omgespeld tot candidaat. Hoewel lang niet alle vreemde woorden uit Calisch (en 
vervolgens Van Dale) daarin waren opgenomen, bewees De Vries en Te Winkels 
Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche taal (1866) hier natuurlijk goede diensten. 
Van Dale vulde ook omissies aan, zoals cantalkaas, canule en uit het dierenrijk de caracal 
(‘zwartoor, steppenlynx, een roofdier in Azië en Afrika uit het kattengeslacht, veel gelijkende 
op de los’) en de caracolle (een niet nader gedefinieerde ‘kronkelslak’). Modernisering hield 
in dat er ook wel eens een woord verdween, zoals capucine (‘tabakspijp zonder hieltje, 
koetsiertje’). Het cluster caprine-, capron-, capran-, caprylzuur werd gereduceerd tot caprine 
(‘(scheik.) eene bijzonder stof, in geitenboter gevonden: caprine-vet’), een beschrijving die de 
lezer toch wat in het ongewisse laat. 
 
Hoewel hij elders inderdaad hele stukken, die er volgens hem kennelijk wel mee door konden,  
ongewijzigd liet, zien we toch dat Van Dale hier consciëntieus te werk ging. Dat deed hij ook 
als hij iets niet wist of ergens niet geheel zeker van was. Dan ging hij, zoals een goede 
lexicograaf betaamt, te rade bij iemand die hem inlichtingen kon verschaffen, in casu Matthias 
de Vries. Hoe dat toeging is te lezen in Ik ben voor hoera! Om de uitspraak,26 de door Van 
Driel bezorgde uitgaaf van wat is teruggevonden van de lexicografische correspondentie 
tussen Matthias de Vries en J.H. van Dale. Opvallend vaak gaat het erom of woorden al dan 
niet aaneengeschreven dienen te worden. Ook wordt nogal eens gevraagd welke van de 
variante woordvormen die Van Dale is tegengekomen de voorkeur verdient. Hier speelt ook 
mee dat de Zeeuws-Vlaming Van Dale niet altijd zeker is of een bepaald woord als Algemeen 
Nederlands kan worden beschouwd. Hij werpt ook een kritisch oog op de Woordenlijst, en 
sommige van zijn opmerkingen leiden tot correcties in de tweede druk van dat werk. 
Interessant is de opmerking van De Vries dat Te Winkel en hij zelf slechts beperkte tijd aan 
de Woordenlijst konden en wilden besteden en dat niet alle problemen die zich voordeden 
waren opgelost. 
 
Onontkoombaar is uiteindelijk de vraag: ‘Hoe goed was van Dale als lexicograaf?’ Van Driel 
schat hem niet hoog in, en spuit veel kritiek. Van Dale krijgt uitvoerig in de schoenen 
geworpen dat 1) hij te veel ongewijzigd uit Calisch heeft overgenomen; 2) dat zijn 
woordartikelen soms slecht zijn ingedeeld en de semantische informatie soms onvoldoende 
verfijnd; 3) dat zijn encyclopedische toevoegingen op bepaalde plaatsen te overdadig zijn, en 
elders geheel ontbreken; 4) dat hij in een woordartikel soms rechtstreeks met naam en 
toenaam uit zijn correspondentie met o.a. De Vries citeert; 5) dat het in de keuze en 
behandeling van de woordingangen soms aan samenhang en consequentheid ontbreekt.  
 
Nadat hij deze feilen met het nodige detail aan de kaak heeft gesteld,27 houdt Van Driel aan 
het eind een zo vernietigend requisitoir dat men zich in gemoede afvraagt waarom De Vries 
en de uitgevers van het WNT met zo’n ondermaatse knoeier in zee wensten te gaan. Het 
toppunt is wel de afsluitende vaststelling dat de dood Van Dale uit zijn lexicografisch lijden 
                                                           
26 Deze pakkende titel heeft het nadeel dat het menigeen niet duidelijk zal zijn waar die op slaat. Het is het 
antwoord van De Vries op de vraag of de spelling ‘hurra’ of ‘hoera’ de voorkeur zou verdienen.   
27 Zie in hoofdstuk 16 ‘Plagiaat in alfabetische volgorde’, pp. 245-255. 
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verloste. Van Dale moge dan in zijn Voorbericht hebben geklaagd over de ondankbaarheid 
van het lexicografische werk, maar wie geen vreemdeling is in Jeruzalem, herkent een ritueel 
aspect in zo’n verzuchting. En als dan wordt gezegd dat ongetwijfeld fouten over het hoofd 
zijn gezien en dat er nog wel veel zal ontbreken, dient dat natuurlijk ook om op kritische 
opmerkingen te anticiperen. Het is niet in te zien waarom Van Dale na deze eerste 
onvolmaakte poging het vak niet onder de knie had kunnen krijgen. Wat had hij anders te 
zoeken bij het WNT? 
 
Men hoeft Van Dale als lexicograaf zeker niet zo diep de grond in te boren als Van Driel hier 
doet. Wie kennis heeft van het woordenboeklandschap van 1870 en nog aanzienlijk later vindt 
de kritiek op de inrichting en keuze van de woordartikelen weinig realistisch. Van Driel moge 
concluderen dat ‘gemeten naar de stand van de wetenschappelijke lexicografie, zoals die tot 
uitdrukking kwam in het WNT, […] Van Dale’s bewerking onder de maat [was]’ (p. 301), 
maar kon men op dat moment werkelijk een gedetailleerde WNT-achtige aanpak in een 
eenvoudig handwoordenboek verwachten? Men kan veilig zeggen dat Van Dale’s bewerking 
van Calisch met al zijn feilen niet uit de toon valt bij andere woordenboeken van deze 
omvang. Ook de uitgevers waren dik tevreden en raakten snel door hun grote oplage van 
10.000 exemplaren heen. ‘Bij gebrek aan beter’, vindt Van Driel, en achteraf viel er inderdaad 
nog zeer veel te verbeteren. Ook dat moet in een breder perspectief worden gezien, want 
fouten, inconsequenties en aanvechtbare praktijken zijn ook in de huidige tijd nog aan te 
wijzen in allerlei Nederlandse woordenboeken, de Grote Van Dale niet uitgezonderd.28  Van 
Driel meent ook nog (p. 301) dat het voor Van Dale bij zijn aanpassing van het Calisch-
woordenboek een ‘ernstige handicap’ was dat hij ‘geen academisch opgeleide taalkundige’ 
was. Dat slaat nergens op, want door de jaren zijn vele goede woordenboeken gemaakt door 
ambitieuze onderwijzers en leraren. 
 
Als we nu even wat vriendelijker naar Van Dale’s woordenboek kijken, dan kunnen we 
zonder meer constateren dat Van Dale van een onbruikbaar woordenboek een werk maakte 
dat, bij alle gebreken en onvolledigheden, velen met profijt konden consulteren. Dat hij oog 
had voor zijn publiek blijkt uit zijn beleid, dat overigens niet volledig tot uitvoer kwam,  
encyclopedische informatie toe te voegen. Dat wordt van een goed woordenboek ook nu nog 
verwacht en in een bepaalde periode werd daar ook in de edities van Koenens Verklarend 
Handwoordenboek der Nederlandsche Taal veel werk van gemaakt. De informatie over de 
status en aanvaardbaarheid van woordvormen verschafte de gebruiker eveneens nuttige 
informatie.  
 
Eigenaardig blijven natuurlijk de nogal uitgebreide opmerkingen in het woordenboek zelf 
waarmee Van Dale zijn handelingen en beslissingen verantwoordt. Verschillende die hem 
later invielen zijn ook nog afgedrukt in de rubriek ‘Verbeteringen en Aanteekeningen’ achter 
in het boek. Zulke dingen horen, zoals Van Driel ook opmerkt, niet in een woordenboek thuis: 
‘Het schrijven van een “artikel” in een woordenboek is wezenlijk anders dan een artikel of 
sprokkeling in een taalkundig of onderwijskundig tijdschrift’ (p. 309), merkt hij op.   
 
Het moge dan waar zijn dat de inhoud en indeling van de woordartikelen, zoals in elk ander 
handwoordenboek, in het algemeen niet de verfijning kenden van die van het WNT, er 
bestonden toch banden tussen het WNT en Van Dale’s nieuwe woordenboek. Zoals boven al 
even vermeld, werden de beschikbare afleveringen van het grote woordenboek ijverig 
geëxcerpeerd voor het kleinere. Arie de Jager vroeg zich terecht af of dit wel verstandig was 
en door de opname van grote brokstukken van de letter A, ook nog achterin in een aparte 
                                                           
28 Zie voor kritiek op de recente Van Dales bijvoorbeeld Verkuyl (1993a, 1993b) en Posthumus ( 2000a, 2000b). 
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‘Toevoeging’, was het evenwicht in het totale bestand volkomen zoek. Van Driel, die 
vanzelfsprekend De Jagers kritiek wel vermeldt, spreekt zich op dit punt niet uit. De Jagers 
opmerking leidde echter niet tot herbezinning, en Manhave, die na Van Dale’s verscheiden 
het woordenboek op basis van het aanwezige manuscript had afgemaakt, ging later op 
dezelfde voet voort. In de volgende druk (1884) verwerkte hij even getrouw de sindsdien 
gereed gekomen afleveringen van de letters A, G en O, met even desastreuze gevolgen voor 
een evenwichtige presentatie van het totale Nederlandse woordbestand.29  Het gevoelen 
schijnt te zijn geweest dat het volgen en verwerken van de inhoud van het WNT een 
kwaliteitsimpuls verschafte voor wat het Van Dale-woordenboek is gaan heten. De latere 
bewerker Kruyskamp (1976: XVI) heeft inderdaad nog eens onomwonden gezegd dat het 
geleidelijk vorderende WNT noodzakelijkerwijs een belangrijke bron moest blijven voor de 
Van Dale, ook al werd daar niet meer zo uitgebreid uit geciteerd als vroeger. Niettemin 
besloot hij de ‘uitvoerigheid, die vooral de woorden beginnende met aan, af, ge- en bijna de 
gehele letter O [betrof]’, te handhaven. Dit met het wonderlijke argument dat dit als voorbeeld 
kon dienen hoe het woordenboek idealiter ingericht zou kunnen worden, al zou de Van Dale 
dan ‘nog ongeveer twee keer zo groot’ worden als hij nu al was. (Ibid. XV). Zo hebben we in 
de onevenredige omvang van de letter A met een veelheid van wat nu overbodige ingangen 
schijnen nog steeds een relict uit Van Dale’s eersteling! 
 
In het laatste hoofdstuk, dat een goede samenvatting bevat van zowel de goede als de zwakke 
punten van onze held, corrigeert Van Driel nog verschillende onjuiste beweringen over van 
Dale en zijn werk die hij hier en daar is tegengekomen. Het meest opvallend is hier de onzin 
die werd uitgekraamd bij de onthulling in 1924 van het standbeeld in Sluis, een initiatief 
voortgesproten uit Zeeuws-Vlaams chauvinisme, waarin men niettemin een hele massa 
autoriteiten, geleerd en niet-geleerd, wist mee te krijgen.30 In de talrijke toespraken werd Van 
Dale op de meest gênante wijze voor eigen doeleinden geannexeerd. Alleen De Vooys, zoals 
bekend, liet zich niet meeslepen. Zijn oordeel staat nog steeds als een huis: ‘Een taalgeleerde 
van den eersten rang is hij niet geweest: wel een scherpzinnig en verdienstelijk werker, een 
voorbeeld van vlijt en toewijding aan de wetenschap, een man wiens werk nog jaren na zijn 
dood met eere genoemd wordt.’ 
 
Slot 
 
Wat nu te denken van dit boek, dat de auteur zelf, anders dan ik in deze beschouwing heb 
gedaan, geen ‘biografie’ wilde noemen? Daarvoor, zo vond hij, waren ten gevolge van het 
verloren gaan van vele archiefstukken te weinig gegevens beschikbaar. Natuurlijk is het 
volstrekt legitiem een zo volledig mogelijke levensbeschrijving te leveren van deze niet 
onverdienstelijke Zeeuws-Vlaming. Ontegenzeggelijk heeft Van Driel door naarstig 
onderzoek nog verschillende gegevens uit archieven op kunnen diepen. Belangrijk is zeker de 
aandacht die is geschonken aan Van Dale’s werk als archivaris, dat ook nog zorgde voor een 
langdurige onderbreking van zijn bewerking van het woordenboek van de Calischen. 
Hoofdzaken waren met betrekking tot het lexicografisch werk al bekend, maar toch is ons nu 
beter inzicht geboden in hoe Van Dale zijn woordenboek samenstelde. Een onmisbare 
aanvulling daarop is overigens het later verschenen werkje (Van Driel 2004) met de bewaard 
gebleven correspondentie tussen Van Dale en Matthias de Vries, waarin nauwkeurig wordt 
nagegaan waarom Van Dale bepaalde vragen stelde, hoe De Vries daarop antwoordde en hoe 
Van Dale die antwoorden (soms letterlijk) in zijn woordenboek overnam.  
 
                                                           
29 Zie Sanders 1994: 23 voor een klacht hierover door de latere bewerker P.J. van Malssen. 
30 Van Driel baseert zich hier op het amusante verslag van deze gebeurtenis in Moerdijk (1985). 
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Jammer is dat Van Dale in de ruim geëtaleerde context een nogal bleke figuur blijft. Hij komt 
eigenlijk beter – want meer rechtstreeks - tot leven in de door hem geschreven brieven die 
volledig achter in het boek zijn afgedrukt. Het is ook niet aannemelijk dat iemand na lezing 
van dit boek meer gaat houden van de Sluise schoolmeester. De toon is voor ons gezet door 
het gelegenheidsproza van ds. Janssen in het levensbericht en door assistent Manhave in het 
nabericht bij het woordenboek. Als iemand in droeve omstandigheden voortijdig komt te 
overlijden worden er als vanzelf extra registers opengetrokken. Een wat nuchterder 
benadering is dan zeker welkom, maar die is dan in dit geval wel op een nogal sterke 
ontluistering uitgedraaid. Van Driel schijnt zich soms zelfs wat te ergeren aan zijn held: 
waarom deed hij steeds alles maar wat hem werd gevraagd en waarom kwam hij 
wetenschappelijk niet beter voor de dag? Onze ziekelijke workaholic – Van Driel verzamelt 
ruim twee pagina’s briefcitaten waarin Van Dale klaagt over zijn gezondheid31 - is slechts een 
tweederangsfiguur, zoals Van Driel in zijn laatste beoordeling nogmaals laat blijken:  
 

Van Dale komt eigenlijk nooit tot nieuwe of oorspronkelijke inzichten en zijn publicaties zijn nooit de 
vrucht van eigenzinnig denkwerk. De schoolmeester van Sluis schrijft kritische reacties [cursivering in 
origineel] waarbij de toon altijd bescheiden en nooit polemisch is. Hij is niet creatief op het gebied van 
de taalkunde. Van al die artikelen is het grootste deel klein van omvang en zij bevatten reflecties op wat 
anderen hebben geschreven. […] In feite past zijn woordenboek binnen deze manier van werken. (p. 
303) 

 
Ook indien er onverhoopt nog meer verloren gegane archiefstukken zouden opduiken, zal dat 
beeld niet veranderen.  
 
‘Een leven in woorden’ heet deze biografie, en als we dit motto een andere draai geven, 
kunnen we ook vragen of dit leven wel zoveel woorden waard was. Hoewel we dankbaar 
moeten zijn dat alle bekende feiten nog eens bijeen zijn gezet en dat ook hier en daar nieuwe 
gegevens zijn opgediept, worden allerlei punten nogal wijdlopig behandeld. Een strakkere 
regie zou belangrijke punten beter hebben samengevat. Nu komen dezelfde feiten en 
gebeurtenissen soms verschillende malen voorbij, en dan ook nog met ietwat afwijkende 
interpretatie. Te vaak worden ook verschillende standpunten naast elkaar gelegd zonder dat 
daarover wordt geoordeeld. Zoals ik boven heb proberen aan te geven, is ook Van Driels 
interpretatie van de beschikbare epistolaire gegevens nogal eens aanvechtbaar. Vreemd is ook 
dat soms beweringen worden gedaan die niet, of in elk geval onvoldoende, worden 
geadstrueerd. ‘Ook kunnen we vaststellen dat Van Dale heeft voorgesteld het contract [met de 
uitgevers] te ondertekenen zonder dat hij Sluis voor Leiden zou verruilen’, heet het op p. 197. 
Het bijbehorende nootcijfer geeft daarover echter geen uitsluitsel.32  
 
We moeten uiteindelijk vaststellen dat er in het lexicografische gedeelte van het boek veel te 
bekritiseren valt.  
 
 
 
 
 

                                                           
31 Zie pp. 270-273. De ware aard van zijn ziekte met als symptomen hoofdpijn, koorts en zenuwachtigheid laat 
zich echter niet vaststellen.   
32 Ook de voorafgaande zin ‘Op grond van een latere brief van Thieme blijkt hoe de inhoudelijke kwestie een rol 
heeft gespeeld’, stelt de lezer voor raadsels. Welke brief, vraagt men tevergeefs? En hoe zo dan precies?, zou 
men willen weten. Dit is opnieuw een voorbeeld van de onzorgvuldige productie van dit boekwerk, waarvan 
boven in de ‘tussentijdse balans’ al verschillende voorbeelden zijn gegeven.   
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