
WAAROM ZEI VAN DALE NEE TEGEN HET WNT? 
 
DOOR EWOUD SANDERS 
 
De schitterendste en voordeeligste aanbiedingen, hem door de redactie van het Woordenboek der Nederlandsche Taal gedaan, konden hem 
niet bewegen zich ergens anders te vestigen dan in het kleine stadje in den zuidwestelijken uithoek van Nederland, waar hij geboren was. 
[..] Herhaalde malen is Van Dale door Matthias de Vries aangezocht medewerker te worden van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. 
Hoe aanlokkelijk deze eervolle betrekking ook voor hem moest zijn, hoe gunstig de voorwaarden ook al waren, waaronder hij dezen 
belangrijken post zou gaan bezetten, de liefde voor zijn geboorteplaats woog hem zwaarder dan alle andere dingen. Met de eigenaardige 
aanhankelijkheid aan den geboortegrond, die zoo kenmerkend is voor vele Zeeuwen, weigerde hij zich in Holland te vestigen. Zijn 
eenvoudige betrekking in het kleine en afgelegen Sluis was hem liever dan een eervol ambt buiten de grenzen van zijn geboortestad. 
P.J. Meerrens in de Nieuwe Rotterdamsche Courant,19 mei 1922. 
 
Op 11 oktober 1944 werd het gemeentehuis in Sluis getroffen door geallieerde bommen. Bij dit bombardement ging het 
archief van Johan Hendrik van Dale geheel verloren. Dit archief was eerder aan de gemeente geschonken door Van Dale's 
zoon Johan Hendrik Abraham (1863-1949),1 arts en geneesheer te Ermelo. 

Het archief van Van Dale moet een omvangrijke correspondentie hebben bevat. Van Dale opereerde vanuit de verste 
uithoek van Zeeuws-Vlaanderen, tegen de Belgische grens aan. Hij publiceerde echter in bladen die voornamelijk in Noord- 
en Zuid-Holland en in België werden uitgegeven en onderhield contact met een groot aantal taal- en letterkundigen. 

Hoewel het overgrote deel van het archief van Van Dale verloren is gegaan, zijn er wel degelijk een aantal brieven van 
hem bewaard gebleven. Een voorlopige inventarisatie leert dat er correspondentie van hem is terug te vinden bij instellingen 
in Sluis, Amsterdam, Deventer, Nijmegen, Middelburg en Leiden - bij elkaar ruim 35 brieven, die in omvang en belang sterk 
uiteenlopen. 

De grootste collectie bevindt zich in de UB Leiden. Het gaat om achttien brieven van Van Dale aan de invloedrijke 
Rotterdamse taalgeleerde Arie de Jager (1806-1877) uit de periode 1851-1872. De laatste brief dateert van 26 april 1872, dat 
wil zeggen van krap een maand voor Van Dale's overlijden. Blijkbaar bleven al deze brieven tot nu toe nagenoeg 
onopgemerkt: op twee uitzonderingen na zijn mij geen publikaties bekend waarin brieven van Van Dale worden aangehaald.2

In dit artikel staat een brief centraal, een brief die Van Dale in september 1868 aan De Jager schreef. Deze brief bevat 
de sleutel tot het antwoord op een vraag die niet geheel zonder belang is voor de geschiedenis van de Nederlandse 
lexicografie, namelijk: waarom zei Van Dale nee tegen het WNT? Het merkwaardige is dat deze vraag al in september 1868, 
op het Taal- en Letterkundig Congres in Den Haag, voor een volle zaal door J. van Vloten werd beantwoord. Hoewel de 
kwestie wel eens is aangestipt, heeft men een en ander kennelijk geïnterpreteerd als retoriek van Van Vloten, naar nu blijkt 
ten onrechte.3

 
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal bevond zich aan het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw in een moeilijke 
positie. De eerste aflevering was in september 1864 verschenen en goed ontvangen. Maar De Vries voorzag dat het lastig zou 
zijn de volksgunst te behouden. Hij en Te Winkel stonden er alleen voor en het Grote Werk vorderde te langzaam. 'Bij de 
groote meerderheid, onbekend met de eischen van wetenschappelijk onderzoek', schreef De Vries in zijn inleiding bij het 
Woordenboek, terugblikkend op deze periode, 'kon het misnoegen niet uitblijven.'4

Gelukkig slaagde De Vries erin Eelco Verwijs als medewerker aan het Woordenboek te verbinden. 'Nu scheen er een 
zonnetje op ons pad te lichten', schreef hij, 5 maar helaas, nog voordat Verwijs kon beginnen overleed op 24 april 1868 L.A. 
te Winkel. 

Volgens De Vries werd nu in eerste instantie P. Leendertz Wzn (1817-1880) aangezocht om de redactie te versterken. 6 
Leendertz was indertijd predikant in Medemblik en gespecialiseerd in middeleeuwse en 17de eeuwse letterkunde, met name 
in Hooft en Vondel. Sinds 1856 was hij bovendien eindredacteur van De Navorscher,[47] eerst samen met J .G. de Hoop 
Scheffer, maar vanaf 1861 alleen. Volgens zijn biograaf wees Leendertz het aanbod van De Vries 'natuurlijk' van de hand, 
omdat hij slechts medewerker van het Woordenboek mocht worden, geen lid van de redactie.7

De tweede keus - zo schrijft De Vries in zijn inleiding - viel op Johan Hendrik van Dale, die toen krap een jaar bezig 
was met de bewerking van het Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal van de zwagers Calisch. Alvorens in te gaan op 
de vraag waarom Van Dale dit aanbod in werkelijkheid afsloeg, is het nuttig te kijken wat er over deze kwestie is geschreven, 



te meer daar Van Dale's afwijzing in zeer sterke mate heeft bijgedragen tot de beeldvorming rondom zijn persoon. 
 

Van Dale stierf op 19 mei 1872, zijn leerling Jan Manhave (1850-1927) achterlatend met een half voltooid woordenboek. 
Vier dagen later maakte het Leidsch Dagblad melding van zijn dood. Zoals ik eerder heb betoogd is dit ongesigneerde bericht 
zonder twijfel geschreven door Matthias de Vries, die wel vaker publiceerde in het Leidsch Dagblad.8

De Vries prijst Van Dale als een verdienstelijk taalkenner en een bescheiden mens. 'Eenige jaren geleden' , 
vervolgt hij, 'werd van Dale aangezocht om deel uit te maken van de redactie van her Woordenboek der Nederlandsche Taal. 
Hij huiverde voor die zaak terug, hoezeer hij met den arbeid was ingenomen. Ook zijne groote gehechtheid aan zijne 
woonplaats bewoog hem tot dat besluit.' 

Van Dale's boezemvriend en vertrouweling was dominee H.Q. Janssen uit St. Anna ter Muiden, een dorpje even 
buiten Sluis. Negen dagen na het overlijden van Van Dale publiceerde Janssen in het tijdschrift De Toekomst een 
geëmotioneerde necrologie, die hij later zou uitbreiden tot zijn veelgeciteerde levensbericht. Ook in deze necrologie wordt als 
een van de wapenfeiten van Van Dale aangedragen dat hij 'herhaaldemalen' was gevraagd redacteur van het WNT te worden. 
Waarom sloeg Van Dale deze aanbiedingen volgens 
 

Bij dezen kwijt ik mij van den treurigen plicht UEd. het smartelijk 

overlijden te berichten van mijn innig geliefden echtgenoot J 0HAN HENDRIK 
VAN DALE, Hoofdonderwijzer en Archivaris te SLUIS, in den ouderdom 
van 44 jaren.      
 
 

Uw Dienares, 
De Wede. M. J. VAN DALE - MOENS. 

 
S L U I S, 20 Mei 1872. 
 

 
 
 
 
Kennisgeving van het overlijden van Johan Hendrik van Dale. Op het origineel staat een concept-antwoord van zijn vriend 
F. Nagtglas aan de weduwe van Dale-Moens. Nagtglas begint met de woorden: 'Met ontsteltenis vernam ik zoo even het bericht van 't overlijden van uwen 
braven echtgenoot. 'T is nauwelijks nodig U te zeggen dat ik hartelijk deelneem in Uwen smart. Mijn vriend vD schatte ik hoog als een voortreffelijk man; 
niet alleen om zijnen uitstekende wet[enschappelijke] aanleg, maar vooral om zijn rein, gevoelig, vroom karakter...' (Collectie Zeeuws Documentatie 
Centrum) [48] 

zijn boezemvriend af? 'Hij had zich daartoe moeten verplaatsen naar Leiden, en voorwaar! indien hij 't gedaan had, de 
wetenschap had er bij gewonnen en hij zelf ware er niet weinig door gestegen op den trap der eere, waarop hij bereids tot 
aanmerkelijke hoogte geklommen was. Hij was echter te gehecht aan de plaats, waarin hij 't levenslicht aanschouwde, en aan 
den kring zijner familie, in wier midden hij leefde, en hij verkoos het stille toneel zijner werkzaamheid boven de schitterende 
eereplaats, die zich voor hem geopend had.'9

In 1873, in zijn levensbericht van Van Dale, nuanceert Janssen deze verklaring. Hij maakt nu een onderscheid tussen 
twee verschillende aanbiedingen om redacteur van het WNT te worden. Het eerste aanzoek kwam in 1867. 'Er was echter, 
onder al de uitlokkende voorwaarden', aldus Janssen, 'eene die 't hem ongeraden deed schijnen er gevolg aan te verlenen.'10

Volgens Janssen werd Van Dale in 1870 voor de tweede maal aangezocht, nu 'met allen aandrang'. De niet nader 
genoemde 'bezwarende voorwaarde' was inmiddels komen te vervallen. Janssen voegt hieraan toe: 'Alle mogelijke 
waarborgen waren hem gegeven ten aanzien van jaarwedde, pensioen zoo voor hemzelven als voor zijne weduwe enz., en met 
de hoogste eer zou hij eene plaats erlangen onder de arbeiders aan het reuzenwerk.' 11

Ten onrechte ben ik er in eerdere publikaties12 van uitgegaan dat Van Dale in 1867 het redacteurschap van het WNT 
afsloeg vanwege het ontbreken van waarborgen met betrekking tot jaarwedde en pensioen, zoals de redenering van dominee 



Janssen lijkt te suggereren. Belangrijker blijkt echter de laatste mededeling van Janssen, dat Van Dale, toen hij in 1870 voor 
de tweede maal werd aangezocht, 'met de hoogste eer' een plaats zou verwerven 'onder de arbeiders aan het reuzenwerk'. 

Wat dominee Janssen hier precies mee bedoelde, wordt duidelijk als men het verslag leest van de voordracht die J. van 
Vloten (1818-1884) op dinsdag 1 september 1868 hield op het tiende Taal- en Letterkundig Congres in Den Haag.  

De voordracht van Van Vloten had als titel 'Wat moet er van het Nederlandsch Woordenboek worden?' en veroorzaakte 
onder de congresgangers het nodige tumult. 
Van VIoten stelde voor een commissie samen te stellen die de redactie van het WNT verder moest uitbreiden, zodat er sneller 
kon worden doorgewerkt. Na de dood van Te Winkel waren Eelco Verwijs en mr. H.E. toe Laer aan de slag gegaan, aldus 
Van Vloten, en hij vroeg zich af of er geen anderen waren, die tegen een vergelijkbaar honorarium hun krachten aan het 
Woordenboek konden wijden.13

'De Redactie zelf, hield Van Vloten zijn toehoorders voor, 'heeft reeds het antwoord op die vraag gegeven; vóór zij 
zich toch tot beide genoemde heeren wendde, had zij reeds met twee andere onderhandeld, de heeren Leendertz en van Dale. 
Ieder, die ook maar min of meer met beide laatste bekend is, zal bekennen moeten, dat die keus allergelukkigst was. Een zoo 
scherpzinnig en grondig taalkenner als Leendertz, een zoo nauwlettend en volijverig taalvorscher als van Dale, waren juist de 
mannen, zou men zeggen, voor het Woordenboek noodig; en met name ware de eerste van beide, ware Leendert [sic] bij 
uitstek de man geweest, na den dood van Te Winkel voor de Redactie te winnen. Waarom is echter die poging, hun 
mederedacteurschap te erlangen, niet geslaagd? Waarom hebben, nog bij 't leven van Te Winkel, Van Dale, en na zijn 
afsterven Leendertz, voor de hun aangeboden taak bedankt? Omdat eerstgemelde [Van Dale, ES], wiens inkomen reeds 
bepaald en wiens overkomst naar Leiden reeds zoo goed als zeker was, niet tevens, naar zijn rechtmatigen eisch, als derde 
mederedacteur, met de Vries en Te Winkel op het titelblad vermeld mocht worden. De niet minder bescheiden dan begaafde 
Te Winkel zou daarin geen been gevonden hebben. Ongelukkig scheen het echter der professorale waardigheid van Dr. de 
Vries te na...'14

 
Matthias de Vries zat in de zaal toen Van Vloten deze woorden sprak, Van Dale niet. Hij had graag naar Den Haag willen 
komen, maar had een paar dagen flinke koorts gehad. Hij nam kennis van Van Vlotens voordracht uit de Middelburgsche 
Courant, die op zaterdag 5 september 1868 de woorden van Van Vloten als volgt samenvatte: 'Meer geleerden zouden zich 
aan de bewerking van 't Woordenboek kunnen wijden, indien de uitgevers grooter honorarium wilden geven. De heeren 
Leendertz en J.H. van Dale zouden bij uitstek de mannen zijn, die daarvoor moesten gewonnen worden. Vroeger had men van 
Dale wel aangezocht, maar geweigerd zijn naam te vermelden, hetgeen naar spreker's meening de professorale waardigheid 
van dr. de Vries niet scheen mede te brengen' [cursivering ES]. 
Van Dale moet in alle staten zijn geweest. 'Wat [49] spijt het mij', schreef hij op 9 september 1868 aan De Jager, 'dat prof. 
Van Vloten, zoo ten minste de verslaggever van de Midd. Cour. waarheid spreekt, mijn naam gemengd heeft in de debatten 
over het Woordenb.! Ik wist daar niets van! Ik heb in de laatste 3 jaar geen letter schrifts met prof. van Vloten gewisseld. Hoe 
weet hij dingen, die niemand weten kan, dan De Vries, Te W., van Dijk 15 te Leiden en aan deze zijde der Maas alleen 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 Grav. geweest, ik hadde een hartelijk woordje meegesproken. 

'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 U, dat de woorden van prof. V.Vl. 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 spréék 
ik Hem wel.' 16

Waarom zei Van Dale in 1867 nee tegen het WNT? Omdat zijn naam van De Vries niet op het titelblad mocht! 
Blijkbaar kwam De Vries hier in 1870 op terug, want toen was 'de bezwarende voorwaarde' vervallen en zou Van Dale 'met 
de hoogste eer eene plaats' verwerven 'onder de arbeiders aan het reuzenwerk'! Toen liet Van Dale het blijkbaar afweten, 
omdat hij Sluis niet wilde verlaten, of omdat hij, zoals De Vries het in het Leidsch Dagblad voorstelde, bij nader inzien 
'terughuiverde' voor die taak. 

 
Zoals gezegd veroorzaakte de lezing van Van Vloten onder de toehoorders van het congres het nodige tumult. 'Prof. van 



Vloten [...] werd door de vergadering met aandacht gevolgd en er was groote hilariteit over de scherpe, puntige 
uitdrukkingen', zo meldde het Algemeen Handelsblad op 3 september 1868, 'al toonde men ook geen algemeene sympathie 
met v. Vloten's bedoelingen.' 

Dat laatste gold zeker voor wat Van Vloten te berde bracht over Van Dale en de professorale waardigheid van De 
Vries. Van Vloten werd op dit punt onderbroken door de voorzitter van het congres, W.J.A. Jonckbloet (1817-1885), tussen 
twee hoogleraarschappen door lid van de Tweede Kamer voor de liberale partij. 

Wat zei Jonckbloet over de onderhandelingen met Leendertz en Van Dale? 'Ik verzoek den spreker niet in 
bijzonderheden van het particuliere leven in te dringen. De zaak van het Woordenboek gaat ieder Nederlander ter harte, die 
het wel meent met onze Taal- en Letterkunde, maar met de bespreking van dergelijke particuliere zaken heeft de 
Nederlandsche Letterkunde niets te maken.'17

'Die vermaning vond bijval bij de vergadering', meldde de Nieuwe Rotterdamsche Courant,18 maar Van Vloten liet 
zich hierdoor niet uit het veld slaan. 'Het is mijne bedoeling niet geweest iemand leed te doen,' riposteerde hij, 'maar waar ik 
de ziekte-geschiedenis van het Woordenboek behandel, ben ik wel verplicht de oorzaak van de kwaal aan te wijzen, en den 
vinger op de wond te leggen. Doch ik kan het omtrent dit punt hierbij laten.' 

 
Als Jonckbloet hem niet had onderbroken, had Van Vloten dan nog meer 'particuliere bijzonderheden' naar voren 

gebracht over de onderhandelingen met Van Dale en Leendertz? Het antwoord op deze vraag is te vinden in het boekje 
Noord-Nederlandsche karakterfeilen en ziektegeschiedenis van het Nederlandsche woordenboek (Haarlem, 1868), waarin 
Van Vloten de tekst van zijn voordracht, samen met een andere, van een inleiding voorzag. 

Van Vloten zei: 'Ongelukkig scheen het echter der professorale waardigheid van Dr. de Vries te na...' toen 
Jonckbloet hem het woord ontnam. Hij had hieraan toe willen voegen, zo blijkt uit dit boekje: '...een eenvoudig 

schoolonderwijzer tot mederedacteur te hebben. En wat Leendertz betreft, deze weigerde om redenen, aan zijn min gunstige 
ervaring ontleend, met De Vries samen te werken.'19

 
In de discussie die volgde op de voordracht van Van Vloten nam ook Matthias de Vries het woord. Hij repte echter met geen 
woord over de aantijging dat hij zijn professorale neus voor Van Dale zou hebben opgehaald. 'Er zijn onderwerpen', zo sprak 
De Vries, 'waarover het voor sommige personen in sommige gevallen en overbodig en ondoenlijk is te spreken. Ik heb van 
den beginne af in de zaak van het  
Woordenboek den regel gevolgd, het spreken liefst aan anderen over te laten, maar voor mij [50] zelven het handelen te 
kiezen, en vooral mij nooit in eenigen strijd te begeven.'20

De Vries volgde hiermee een vertrouwde strategie: publiekelijk probeerde hij Van Vloten dood te zwijgen. 'Doch in 
zijn correspondentie met zijn beste vrienden doemt de naam Van Vloten als een waar schrikbeeld telkens op', verzekert 
Karsten.21

Dat geldt ook voor de kwestie met Van Dale. Op 25 februari 1870 schreef De Vries aan P.J. Cosijn: 'Omtrent het 
geschrijf van Van Vloten, waarde vriend, behoeft gij u niet te rechtvaardigen; ik weet wat de praatjes van dat heer 
beteekenen, ik ken hem sinds 30 jaren door en door. Maar een ding verheugt mij: dat hij in zijne pogingen om ons allen 
(Verwijs, Van Dale, U en mij) tegen elkander op te stoken, zoo geheel niet geslaagd is, dat integendeel de vriendschapsband 
tusschen ons des te vaster is gesloten. [...] Van V. Dale heb ik een allerliefste brief, waaruit blijkt, hoe hij denkt over die 
professorale aanmatiging, waarmede ik volgens v. Vl. - op hem nederzie.'22

Van Dale zei nee tegen het WNT omdat De Vries geen 'eenvoudige schoolonderwijzer' maar iemand met een 
academische titel wilde en schreef Hem vervolgens, anders dan hij zich aanvankelijk had voorgenomen, een 'allerliefste brief? 
Als dit waar is - de brief is vooralsnog niet gevonden - dan overdrijven de diverse biografen niet als ze Van Dale's grote 
'nederigheid', zijn 'beminnelijke eenvoud' en zijn 'grote bescheidenheid' benadrukken. 

Maar het kan natuurlijk ook zijn dat De Vries de waarheid verdraaide - iets waar Van Vloten hem met grote regelmaat 
van betichtte. Zeker is dat hij deze hele kwestie in de inleiding bij het WNT voorziet van een eigen chronologie. 

De Vries doet het voorkomen alsof eerst Eelco Verwijs als redacteur werd aangezocht, en na het overlijden van  
Te Winkel, in april 1868, eerst Leendertz en vervolgens Van Dale. Maar er bestaat geen enkele twijfel dat Van Dale al in juli 
1867 werd gepolst, tijdens een bespreking in Middelburg met uitgever D.A. Thieme23 - dus ruim voor de dood van Te Winkel 



en eerder dan Leendertz! 
Bovendien schrijft De Vries dat het een 'groote teleurstelling'24 voor hem was dat de onderhandelingen op niets 

uitliepen. Terwijl nu voor het eerst onomstotelijk vaststaat dat hij in eerste instantie zelf een voorwaarde creëerde die het voor 
Van Dale, hoe onderdanig ook, bijna onmogelijk maakte om ja tegen het WNT te zeggen. 
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boekje direct in september 1868. 
20 Handelingen tiende Congres, 1869, p. 176. 
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Met dank aan Hans Heestermans, Nop Maas en Rob Tempelaars. 
 
(Dit artikel is eerder verschenen in Trefwoord, 6, 1993, pp.46-51. De paginanummering van het origineel staat tussen [ ] 
vermeld.) 


