
Bij de dood van Johan Hendrik van Dale 
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Over het sterfbed van Johan Hendrik van Dale zijn wij uitzonderlijk goed gedocumenteerd. Jan Manhave wijdde enkele 
regels aan het ontslapen van zijn leermeester, maar Van Dales boezemvriend dominee H. Q. Janssen trad in zijn veel 
geciteerde levensbericht tot in de kleinste details - details die in een eerdere publikatie over Van Dale al ter sprake kwamen.1

Ook is al eerder opgemerkt dat een opvallend groot aantal landelijke tijdschriften en dagbladen aandacht besteedde aan de 
plotselinge dood van Van Dale. Leverde het verscheiden van de Goudse lexicograaf Jacob Kramers jz. in 1869 in de pers 
voor zover bekend slechts een beknopt bericht op in de Goudsche Courant, dat Van Dale op zijn 44-ste door de pokken werd 
weggerukt van zijn lexicografische arbeid viel onder andere te lezen in het Leidsch Dagblad, in Het Vaderland ('De  

Nederlandsche letterkunde verliest in hem een harer waardigste beoefenaars...'), in het Algemeen Handelsblad, in De 
Wekker, in De Nederlandsche Spectator en in het Belgisch tijdschrift De Toekomst. Dit laatste blad, dat onder redactie stond 
van Van Dales letterkundige vriend Frans de Cort, nam eerst het bericht over dat Matthias de Vries voor het Leidsch Dagblad 
had geschreven en plaatste op 28 mei 1872 de emotionele necrologie van H. Q. Janssen, een necrologie die het uitgangspunt 
zou vormen voor Janssens levensbericht voor het jaarboek van de Leidse Maatschappij. 
Opmerkelijk genoeg is tot nog toe nooit onderzocht hoe de dood van Van Dale is verslagen in de Zeeuwse kranten. Je zou 
verwachten dat die vrij veel aandacht schonken aan het overlijden van hun beroemde provinciegenoot. In latere publikaties is 
in ieder geval veel nadruk gelegd op de Zeeuwse afkomst van Van Dale, in het bijzonder door P.J. Meertens.2

In feite valt de oogst enigszins tegen, hoewel er enkele vruchten voor het oprapen bleken te liggen, zoals de 
overlijdensadvertentie van Maria Jacoba Moens (1829-1891), die op 14 november 1850 met Van Dale in het huwelijk was 
getreden. Een onbezorgde relatie kan het niet geweest zijn, want in de 22 jaar van hun huwelijk verloor het echtpaar 4 
kinderen en ook de ziekelijke aard van haar overijverige man zal Maria Jacoba de nodige zorgen hebben gebaard. Op de 
rouwkaart - afgedrukt in Trefwoord 6 (p. 47) - sprak zij over haar 'innig geliefden echtgenoot'. Op woensdag 22 mei 1872 liet 
zij de volgende advertentie in de Middelburgsche Courant plaatsen: 
 

Heden overleed tot bittere droefheid van mij, mijne drie kinderen, mijne bejaarde moeder en schoonmoeder, mijn 
innig geliefde echtgenoot JOHAN HENDRIK VAN DALE, hoofdonderwijzer en archivaris te Sluis, in den 
ouderdom van 44 jaren. Allen die den braven man van nabij gekend hebben, zullen beseffen wat ik aan hem verlies. 

 
Op een andere pagina in de Middelburgsche Courant was diezelfde dag een necrologie van Van Dale te lezen. Het bericht is 
kort genoeg om hier integraal over te nemen: 
 

Eergisteren avond is te Sluis op 44jarigen leeftijd overleden de heer Johan Hendrik van Dale, hoofdonderwijzer en 
gemeente-archivaris aldaar. Veel wordt in hem verloren. Vooral als oudheid-, taal- en letterkundige bezat hij groote 
verdiensten, getuigen de vele door hem geschreven werken, zijn lidmaatschap van onderscheidene binnen- en 
buitenlandsche geleerde genootschappen, en ook de herhaaldelijk tot hem gerichte uitnoodiging om zich aan de 
redactie van het Nederlandsch woordenboek te verbinden, welk blijk van waardeering hij echter gemeend heeft te 
moeten afwijzen. De wetenschap verliest in van Dale een warm en kundig beoefenaar, de gemeente Sluis een 
hulpvaardig en algemeen gewaardeerd ingezeten, zijn weduwe en drie jeugdige kinderen een liefhebbenden 
echtgenoot en vader. 

 
De Goessche Courant volstond de volgende dag met een inkorting tot vier zinnen van het bericht uit de Middelburgsche 
Courant. Dit bericht werd op 25 mei letterlijk overgenomen door de Terneuzensche Courant, indertijd een van de 
voornaamste kranten in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen. De tweede belangrijke krant in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen, Het 
Hulsterblad, sloeg eveneens aan het inkorten: ingeklemd tussen een bericht over de indijking van het Zwin en de 
kennisgeving dat een zekere M.v.B., wonende te Neuzen, wegens het uiten van scheldwoorden zonder daartoe 'uitgetergd' te 
zijn een boete had gekregen van 50 cent, wordt in drie regels melding gemaakt van het overlijden van 'de bekende 
taalkundige' uit Sluis. 

Of ook de Breskensche Courant aandacht besteedde aan de dood van Van Dale valt niet meer te achterhalen, want van 



deze krant zijn geen exemplaren bewaard gebleven. Een minimum aan belangstelling toonden in ieder geval de Nieuwe 
Goesche Courant en het Volksblad, beide uitgegeven te Goes. In deze kranten is geen letter te vinden over het verscheiden 
van de Sluise woordenboekmaker. 

Onverwacht veel aandacht aan de zaak besteedde daarentegen de Zierikzeesche Nieuwsbode, hoewel hemelsbreed van alle 
Zeeuwse plaatsen het verst van Sluis verwijderd. Op zaterdag 25 mei 1872 plaatste deze krant een opvallend poëtisch in 
memoriam van Van Dale, kennelijk geschreven door iemand die hem persoonlijk had gekend. 
 

Bij oud en jong, bij ambtgenooten en vrienden, bij allen, die hem in zijn minzaam, nederig en godsdienstig karakter 
mogten leeren kennen, werd hij geëerd en geliefd, en, lettende op al hetgeen hij verrichtte, moest men verbaasd staan 
over de vlugheid van zijnen geest, waaraan de krachten van zijn ligchaam op verre na niet geëvenredigd waren. 
Hoezeer zijn naam, door al de belangrijke geschriften, welke van hem het licht zien, voorzeker nog lang zal 
voortleven, was hij, helaas! slechts een morgenlicht, als in den bloei zijn levens ons ontvallen. Op hem was alzoo 
alleszins toepasselijk: 
Wat men verwachten moog', wat wij ook mogen roemen, 
De schoonste planten, ach! zijn vaak de teêrste bloemen. 

 
Zoals te verwachten was viel het meest te oogsten in het Sluisch Weekblad, dat als ondertitel droeg 'Nieuws- en 
advertentieblad van westelijk Zeeuwsch -Vlaanderen'. Maar zie van deze krant maar eens een exemplaar van mei 1872 te 
vinden! Volgens de Koninklijke Bibliotheek zou het Zeeuws Documentatiecentrum in Middelburg over een exemplaar 
moeten beschikken, maar een verzoek om nadere informatie resulteerde schriftelijk in het volgende antwoord: 'Deze krant is 
hier incompleet aanwezig. Van de jaargang 1872 ontbreken de nrs. 40 en 41, zijnde de kranten van 24 en 28 mei. Dit kan niet 
toevallig zijn! Reeds eerder zal iemand deze kranten hebben gelicht.' 

Gelukkig bleek het Gemeentearchief Aardenburg nog over een exemplaar te beschikken, hoewel een kleine beschadiging 
en een lelijke vouw het onmogelijk maken het rouwartikel, dat is omlijnd met een dikke zwarte rand, te transcriberen zonder 
enkele kleine hiaten. Het stuk verscheen op vrijdag 24 mei 1872 op de voorpagina van het nieuwsblad, drie dagen na de 
begrafenis. De tekst luidt: 

 
Sluis, 25 mei[3]. Een uitstekend man is aan Zeeuwsch-Vlaanderens westelijk deel ontvallen: JOHAN HENDRIK 
VAN DALE bezweek voor de macht der vreeselijke kinderziekte in den laten avond van den 19den dezer maand. 
Sluis, zijne geboortestad, die hij door zijn laatst uitgegeven geschrift nog zoozeer verheerlijkt had, verliest 
onbegrijpelijk veel aan hem[4] Door zijne uitgebreide kennis, gevoegd bij zijn onuitputteIijke dienstvaardigheid en 
vriendelijkheid, was hij er aller vraagbaak geworden. Vele nuttige inrichtingen vonden in hem een krachtigen steun. 
Waar er iets van belang te doen of te ondernemen was, dat maar eenigszins in den kring viel van het letterkundig 
gebied, daar was VAN DALE de toevlucht, de raadsman, de aangewezen persoon. Ook de school in Nederland heeft 
met hem een harer grootste sieraden verloren. Wat hij geschreven heeft voor het taalonderwijs wordt alom op den 
[hoog?]sten prijs gesteld. De schooljeugd beminde [hem en?] was aan hem als een vriend en vader [verbonden?]. 
Voor de wetenschap had hij uitnemende verdiensten. De taal was zijn lievelingsvak, en op haar uitgebreid terrein 
was er geen hoekje, dat hij niet had afgezien: zijne werken getuigen het. Ook op het veld der geschiedenis heeft hij 
hoogst gelukkige schreden gezet, en ook daarvan geven zijne geschriften een schitterend getuigenis. Zijn 
onderzoeklievende geest was nooit ledig, en als hij iets tot het punt van zijn onderzoek gemaakt had, dan rustte hij 
niet tot zoolang hij had gevonden. Met onvermoeide vlijt, met stalen volharding bearbeidde hij, men mag zeggen dag 
en nacht, den grond der letteren. En wat hem daarbij 't meest versierde, 't was zijne nederigheid, zijne 
bereidwilligheid om ieder met zijn krachten en talenten te helpen. Sluis zal wel nooit een archivaris meer erlangen, 
die in de oude stadsbescheiden zoo diep was ingedrongen, zoo geheel te huis was. Met hem is een voortreffelijk man 
ten grave gedaald. 
Hij ontsliep in de kracht des levens, op 44jarigen ouderdom, terwijl zijn roem op 't hoogste geklommen en de 
lauweren nog versch waren, die zijn kruin versierden. Wat had de wetenschap nog van hem mogen verwachten, 
indien niet een hooger Bestuur, waarvan wij de wijsheid en liefde eerbiedigen moeten, zijn levensdraad had 
afgesneden! Dan op den avond van den rustdag [zoals bekend stierf Van Dale op Pinksterzondag 19 mei, ES] is hij 
de eeuwige ruste ingegaan, en wij mogen 't vertrouwen, dat het Pinksterfeest voor hem het feest was zijner opneming 
in zaliger werkkring; want die aan zijn sterfbed stonden kunnen 't getuigen: hij ontsliep als een Christen. Reeds op 
dinsdag moest zijn lijk ter aarde besteld worden. In andere omstandigheden zou zijn lijkstoet zeker bestaan hebben 
uit de aanzienlijksten, de bloem zijner stadgenooten, en al de onderwijzers van dit schooldistrict, bij wie hij geëerd 
en geliefd was. Thans, helaas! moesten zelfs de naasten zijner betrekkingen van zijne uitvaart verwijderd blijven.[5] 
Zijn stoffelijk overschot werd alleen gevolgd door enkelen, voor wie innige verknochtheid of strenge plicht een 



onweerstaanbare prikkel was om hem de laatste eere aan te doen. Ook de leden der Sluische kamer van rhetorica, 
waarvan hij de voorzitter en ziel was, hadden zich bij de lijkstoet gevoegd. Bij zijn graf sprak zijn veeljarige vriend 
H. Q. Janssen met een diep geroerd gemoed een woord van hulde en bemoediging; ook het oudste lid der 
rederijkerskamer J. Volmer drukte, namens de kamer, zijn innig gevoel uit, en de predikant J. D. Looijen eindigde de 
aandoenlijke plechtigheid met een treffend gebed[6] Zijne asch ruste in vrede! 
't Is hier de plaats niet voor een uitvoerig levensbericht: dit zal elders gegeven worden. Daarbij zullen de verdiensten 
worden uiteengezet, die de overledene had als letterkundige, en zijne werken besproken. Zijn naam is in Nederland 
alom bekend. Binnen- en buitenlandsche geleerde genootschappen waren er trotsch op, dat zij hem onder hunne 
leden mochten tellen. Wat òns betreft, wij bewaren voor hem een onverdelgbare plaats in het binnenste onzer harten. 
Sluis heeft een uitmuntend man verloren. Zijne nagedachtenis zal dáár en in gansch Nederland onvergetelijk in eere 
zijn! 

 
Dat H. Q. Janssen bij het inderhaast gedolven graf van Van Dale gesproken had, was al bekend. De dominee maakt hier zelf 
tot tweemaal toe melding van. In zijn necrologie in De Toekomst, die zeven dagen na de begrafenis werd gepubliceerd, 
schreef hij: 
 

Met wat bittere aandoening stond ik aan zijn ziekbed en aanschouwde ik het even smartelijk als afzichtelijk werk, 
dat de verderver [bedoeld wordt de pokken, ES] had aangericht! Met wat levendige droefheid toefde ik op den 
godsakker nevens zijne sombere groeve, toen op dinsdag 21 Mei zijn lijk ten grave zonk! Met wat innige ontroering 
sprak ik de woorden van hulde en bemoediging bij den open grafkuil! Helaas, ik heb in Van Dale een vriend 
verloren, wiens gemis mij nimmer zal kunnen vergoed worden. 

 
Ook in zijn levensbericht, gepubliceerd in 1873, memoreert Janssen zijn grafrede: 
 

Aan den rand van zijn graf stortte ik, innig geroerd, mijn hart uit in diep gevoelde woorden; het oudste lid der 
rederijkerskamer voegde eene korte toespraak daarbij en de predikant besloot met een aandoenlijk gebed. De 
doodgraver bedekte de lijkkist met aarde, en de treurige plegtigheid was ten einde.[7] 

 
Het rouwartikel in het Sluisch Weekblad is ondertekend met een J. Het kan haast niet anders of dit is de J. van dominee  
Janssen, hoewel het in eerste instantie wat vreemd aandoet dat hij zichzelf in het artikel opvoert. Janssen stond echter aan het 
sterfbed van Van Dale ('want die aan zijn sterfbed stonden') en hij kondigt al aan dat er een levensbericht van Van 
Dale zal verschijnen en wat daar zoal in zal staan. Bovendien bestaan er duidelijke overeenkomsten tussen het artikel in het 
Sluisch Weekblad en Janssens necrologie in De Toekomst: zeker drie passages komen vrijwel letterlijk overeen. De kans is 
dus erg groot dat het rouwartikel in het Sluisch Weekblad een enigszins bewerkte versie is van de diep gevoelde woorden, van 
de woorden van hulde en bemoediging die dominee Janssen sprak naast de sombere groeve van zijn veel te jong ontslapen 
boezemvriend. 

Daarmee draagt dit onderzoekje naar de Zeeuwse kranten van mei 1872 nog een klein steentje bij aan de toch al goed 
gedocumenteerde dood van een van de beroemdste lexicografen uit de 19de eeuw. 

 
Met dank aan Arnold Wiggers van het Zeeuws Documentatiecentrum. 
 
Dit artikel verscheen eerder in Trefwoord, 7, pp.31-34. De paginanummering van het origineel staat tussen [ ] vermeld. 
 
Noten 
 
                                                 
1 Zie Trefwoord 3, sept. 1992, p. 30. Met het levensbericht van Janssen bedoel ik natuurlijk zijn publikatie in de 
Levensberichten der afgestorvene medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (Leiden 1873), pp. 37-49. 
2 Zie Trefwoord 3, sept. 1992, p. 38 noot 21. Ook G. J. van Oorschots artikel 'Johan Hendrik van Dale 1828-1872. Een 
eenzame op de voorpost van Noord-Nederlands beschavingsgebied', in: Zeeuws Tijdschrift (1956), pp. 69-72, getuigt van 
onversneden Zeeuws chauvinisme. 
3 Opmerkelijk is dat het bericht is gedateerd op de 25ste terwijl de krant de 24ste verscheen. 



                                                                                                                                                                          
4 Met het laatst uitgegeven geschrift wordt bedoeld Een blik op de vorming der stad Sluis en op de aanvang harer 
vestingwerken van 1382 tot 1587, uitgegeven door J.C. en W.Altorffer te Middelburg. Volgens Janssen, Levensbericht, pp. 
47-48, verzameldeVan Dale gedurende twintig jaar materiaal voor dit boek; hij schreef het echter in vier maanden. 
5 Volgens Janssen, Levensbericht, p. 42, was slechts één broer van Van Dale bij de begrafenis aanwezig; waarschijnlijk waren 
indertijd vier van zijn broers en drie zusters nog in leven. Ik krijg de indruk dat ook Jan Manhave afwezig was; Janssen noemt 
hem in ieder geval niet in zijn gedetailleerde beschrijving van deze gebeurtenis. Manhave noemt de plechtigheid zeer kort op 
pagina VII van zijn 'Nabericht'. 
6 Volmer had nog met een arts overlegd of het kwaad kon de lijkstoet te volgen. Op 20 mei 1872 deelde hij echter in de 
bestuursvergadering van de rederijkerskamer mee dat dit niet het geval was. Voor de notulen van deze vergadering zie P.G.J. 
van Sterkenburg, Johan Hendrik van Dale en zijn opvolgers (Utrecht 1983), pp. 36-37. 
7 Janssen, Levensbericht, p 47. 


