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EEN WOORD VAN DANK

Het zal ongetwijfeld met het onderwerp van dit stuk te maken hebben: nooit eerder heb ik zo
ervaren dat een stuk zich weliswaar in mijn hoofd vormt maar dat dat hoofd gevoed wordt door
ontelbare bijdragen van andere mensen. “gedachtenwisseling tussen allen die iets weten, iets te
vragen hebben, of iets op kunnen lossen” is van alle tijden en altijd nodig. Gelukkig.
Dus, dank je wel, Bram Kwekkeboom voor je idee een stuk over Meneer van Dale te maken,
Theaterproductiehuis Zeelandia om de voorstelling tot leven te roepen, Alex Mallems voor je
dramaturgische ondersteuning, Renee Zonnevylle voor het lees‐ en belwerk, Ruth de Gooijer voor
het stellen van die ene onmisbare vraag, Tanya Ronder voor je opmerking over stilte, Stan Coenders
voor het gesprek over denken, Koen de Sutter voor je gedachte over werken, Marlies Hamelycnk
voor je stilzwijgende inspiratie, The British Library voor het beschikbaar hebben van een originele 2e
druk van van Dale’s Woordenboek, Jaap Parqui van de moderne van Dale voor de hartelijke
ontvangst op de redactie, Rob Tempelaars voor de rondleiding op het WNT, Auke van der Woud
voor zijn vriendelijke toestemming voor het gebruik van enkele citaten uit zijn boek “Een nieuwe
wereld” en Petjo Kapralov, mijn man, voor het in herinnering brengen van wat ook alweer het
meest van belang was.
Dit stuk was echter eenvoudigweg niet mogelijk geweest zonder Lo van Driel. Zijn prachtige
biografie “Een leven in woorden” over J.H. van Dale, schoolmeester – archivaris – taalkundige, bevat
dankzij zijn onvermoeibaar graafwerk zo ongeveer alles wat er op het gebied van Van Dale te weten
is. Om dit boek beschikbaar te stellen aan een hem onbekende toneelschrijfster die vervolgens
(zoals toneelschrijvers dat gewend zijn) vrijelijk met de historische feiten aan de haal gaat, is een
bijzonder genereus gebaar.
Dank je wel Lo, ik hoop dat het stuk je niet teleur zal stellen.

Heleen Verburg
Londen, 19 juli 2007
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PERSONAGES

Meneer van Dale

(Johan Hendrik)

Mevrouw van Dale (Maria)
Man
Stem

3
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1.
Van Dale

AANVANG,
mannelijk, geen meervoud.
begin punt komma opening
haakjes openen
van een veldtogt enz.
haakjes sluiten
AANVANGEN
Ik ving aan.
Ik heb of ben aangevangen
Maria! Maria!
De bel.
Net als je wilt beginnen.
Gaat de bel.
Dat gebeurt altijd.
De bel.
De bel.
De bel.
Maria!

Maria

Ben ik ZICHTBAAR?

Van Dale

Zichtbaar? Natuurlijk ben je zichtbaar?

Maria

Dan ZEG ik maar één ding: ZWANGER.

Van Dale

Ben je zwanger?
Hoe lang al?

Maria

Ik ga ZOMETEEN bevallen.

Van Dale

Waar dan?

Maria

In het ZOMERGROEN.

Van Dale

Maria.

Maria

ZOEK me niet.
Het ZAL wel lukken ZONDER jou.

Van Dale

‘t Kan gisteren gebeurd zijn.
Of net.
Of honderd jaar geleden.
‘t is allemaal hetzelfde.
Het maakt niet uit.
De gevolgen blijven voortbestaan.
4
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Want wie zich in het leven niet verlost, vindt geen verlossing na de dood, enkel een
warboel.
WARBOEL
Haakjes openen
mannelijk
Haakjes sluiten
Komma
Verwarde boel
Komma
Synoniem
Verwarring
Dubbele punt
Alles was er één grote warboel
Punt komma
Hoe zou het mogelijk zijn dat er in de warboel in je hoofd één ordelijke gedachte
haar aanspraak deed gelden?
Haakjes openen
Citaat van meneer Raedt‐de‐Canter
Haakjes sluiten.
Punt.
Stem

Meneer van Dale
Komt u mee?
Werken aan het WNT?
Het WNT in Leiden?

Van Dale

Maria!Maria!
De inkt is op. De inkt is alweer op.
Waarom is er geen inkt in huis.
Moet ik de Grote Markt weer op?
Ik kan vandaag onmogelijk de Grote Markt op.
Hoe kan ik mijn werk doen als de voorraden niet op peil zijn?
Neem me niet kwalijk. Dat had ik niet mogen zeggen. Neem me niet kwalijk.
Zo ben ik niet.
Excuseer.
EXCUSEEREN, ik EXCUSEERDE, HEB GEëXCUSEERD
Verontschuldigen, verschoonen
Punt.

2.
Maria

Ziezo, dat is één. Ze heet Janna.
Ik doe haar bij de J. De J van Janna. Is dat goed?

Van Dale

Dan moeten we niet vergeten dat ze daarin zit.
5
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Maria

Nee hoor, dat vergeten we niet.
Ik zal in de komende 11 jaar nog 4 kinderen baren en in die 11 jaar zullen ze alle 4
sterven.
Bevallen begraven bevallen begraven.
Deze blijft leven.
Maar ze is zwakzinnig.

Van Dale

Wat?

Maria

Ze is ZWAKZINNIG.
Onze eerstgeborene is zwakzinnig, zeggen ze.

Van Dale

Ze zullen zoveel zeggen.
In de toekomstige tijd.

Maria

Ja.

Van Dale

Wat zoek je?

Maria

Mijn ZOGPOMPJE.

Van Dale

Zogpompje?

Maria

Geneeskundig instrument om ZOG uit een vrouwenborst te verwijderen. Misschien
ligt het op ZOLDER. ZAL ik ZO even komen ZEGGEN of ik het ZONDER ZEDENBEDERF
en ZANGLUST op de ZATERDAGMIDDAG ZEGGE en schrijve ZOETJESAAN voor de
ZWIJNEN ZWIK ZWIKTE GEZWIKT?

Van Dale

Heel graag Maria dank je wel.
Dank je wel.
Dank je wel.

Maria

Wanneer vertrekken we naar Leiden?

Van Dale

Ik wacht nog op antwoord.

Maria

Heb je niet lang genoeg gewacht?
Ik geloof zeker dat ik lang genoeg gewacht heb.

Van Dale

Tijd bestaat niet
In het onvergankelijke
Dat kan ik u alvast vertellen

Maria

Ik denk dat ik vast ga pakken.

Van Dale

Tijd in het onvergankelijke
Bestaat niet
Heb ik dat opgenomen?
ONVERGANKELIJK?
Waarom heb ik dat niet opgenomen?
6
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Staat het bij vergankelijk?
VERGANKELIJK
Haakjes openen bijvoeglijk naamwoord punt.
Haakje sluiten
Niet duurzaam
synoniem
onbestendig, tijdelijk, voorbijgaand
Het vergankelijke leven punt komma
koppelstreepje –heid
Vrouwelijk
Onbestendigheid komma
Broosheid komma
Sterfelijkheid komma
Tijdelijkheid
Punt.
Stem

Meneer van Dale
Meneer van Dale
Komt u mee?
Werken aan het WNT?
Het WNT in Leiden?
Het Woordenboek der Nederlandse Taal
Het wordt het grootste Woordenboek ter Wereld
20, 30, 40 delen
20, 30, 40 jaren werken
aan het WNT

Van Dale

Maria! Maria!
De bel.
Net als je wilt beginnen.
Gaat de bel.
Dat gebeurt altijd.
De bel.
De bel.
De bel.
Maria!

3.
Maria

Meneer van Dale

Van Dale

Ik ben zo klaar.

7

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Heleen Verburg
heleen.verburg@hotmail.com
www.heleenverburg.nl
gedownload op 25 juni 2021

Maria

Meneer van Dale
Er is hier iemand voor u.

Van Dale

Voor mij?

Man

Ja.

Maria

Ja, voor jou.

Van Dale

Voor welke mij?
Voor mij de hoofdonderwijzer, de archivaris, de redacteur, secretaris van de
vereniging tot Nut van het Algemeen, de bibliothecaris, de lexicograaf, de toevallige
lexicograaf moet ik eigenlijk zeggen, want ik heb er nooit voor doorgeleerd, zoon
van een militair, kleinzoon van een bakker, de man van Maria Moens, vader van 7
kinderen, 4 dood…

Man

Voor allemaal

Van Dale

Wat is de vraag?
Het antwoord is ja.

Maria

Hij kan geen neen zeggen.
Hij heeft nog nooit neen gezeg

Man

Kom ik ongelegen?

Van Dale

Alleen de dood komt ongelegen.
Alles in het leven behoort tot het leven zelf, daar moet men niet te lang over
nadenken.
Dat doet God wel voor ons.

Man

Ah.

Maria

Meneer Van Dale?

Van Dale

Ik ben zo klaar.

Maria

Dat is niet waar. Dat denkt hij maar.
Het gaat nog jaren duren, dat woordenboek.
Het spijt me meneer.
U kunt niet binnenkomen.
Bezoek in de slaapkamer is ongepast, zelfs de geneesheer wordt alleen bij ernstige
ziekten de toegang verleend.

Man

Ik begrijp het volkomen.

Maria

Ik wou eigenlijk net gaan pakken.
Ik ben Maria Moens. Zijn door droefheid afgetobde vrouw.
Zie ik er afgetobd uit?

8

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Heleen Verburg
heleen.verburg@hotmail.com
www.heleenverburg.nl
gedownload op 25 juni 2021

Man

Helemaal niet.

Maria

Nee, dat dacht ik ook.
Dat moet dan nog komen zeker.

Maria

Wilt u koffie met koek?

Man

Alleen koek graag.

Maria

Het is goede koek. We komen beide uit families van bakkers. Nou, meneer van Dale
dan, de mijne een beetje.
Ik kom eigenlijk meer uit een familie van vissers.
Katwijk.

Man

Katwijk ligt vlakbij Leiden.

Maria

Ja. Hoe smaakt de koek?

Man

De koek smaakt uitstekend.
Ik wil graag nog een stuk.

Maria

Hè wat heerlijk onbehoorlijk.

Man

Pardon

Maria

Neem me niet kwalijk.
Trouwens ik ben 51, dan weet u dat.

Man

Dank u.

Maria

Of is het 1851?
Of ben ik 51 jaar getrouwd?
Wat een warboel.
Ik ga vast pakken.

4.
Man

Kunt u mij zien?

Van Dale

Natuurlijk kan ik u zien.
Hebt u het koud?

Man

Nee, u?

Van Dale

Maria, haal wat extra kolen.
Ik ben zo klaar.

9
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Man

Dat denk ik niet.
Waar bent u?

Van Dale

STRAALJAGER.

Man

Merkwaardig.
Modern.

Van Dale

Ja, MERKWAARDIG.
Dat heb ik ook opgenomen.

Man

Werkt u niet alfabetisch?

Van Dale

Bijvoeglijk naamwoord en bijwoord.

Man

Opmerkelijk.

Van Dale

Hebt u Manhave gezien?

Man

Manhave?

Van Dale

Mijn assistant.

Man

Dat weet ik.
Mischien zit hij nog steeds in de kast.

Van Dale

O.

Man

Maakt u zich geen zorgen.
Hij is niet kwaad op u.

Van Dale

Ik ook niet op hem.

Man

Nee, stel je voor.

Van Dale

Ja, stel je voor.

Man

Jenever met bitter lemon.

Van Dale

Pardon?

Man

Tweede betekenis van straaljager: jenever met bitter lemon.
Lekker. Ik zou wel toe zijn aan een borreltje.

Van Dale

Bitter lemon bestaat nog niet.
Straaljager eigenlijk ook nog niet.

Man

Fiets. Kent u dat woord?

Van Dale

Nee.

Man

Dat heeft Manhave waarschijnlijk opgenomen in de derde druk.

10
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Van Dale

Weet u zeker dat hij in een kast zit?

Man

Onder de M misschien?

Van Dale

Manhave?
Manhave?
Ik wil u niet opjagen. Ik wil u alleen even laten weten dat ik morgenochtend om 4
uur weer verder ga. Als het u gerieft, ik heb het een en ander met u te overleggen.

Man

Houdt u het voor gezien?

Van Dale

Pardon?

Man

Ach, nou doe ik het weer.
Iets voor gezien houden, zich er verder niet meer mee inlaten.
Twee jaar na de geboorte van Bobby hield vader Fisher het voor gezien en vertrok.
Citaat uit uw 12e druk.

Van Dale

Vader Fisher?

Man

De vader van Bobby. Bobby Fisher.

Van Dale

Bobby Fisher.
Over wie heeft u het?

Man

De schaker. Grootmeester in de schaaksport.

Van Dale

Schaaksport.
Een sport is een trede eener ladder.

Man

Het gaat hier om een noviteit van Britse origine, die met een Engels woord sport
genoemd wordt, behalve lichaambeweging en zinvolle vrijetetijdbesteding stond
ook karaktervorming hoog in het vaandel.

Van Dale

Bijvoorbeeld?

Man

Volleybal – door twee ploegen van zes spelers gespeeld balspel waarmee zelfs grote
mensen zich wel vermaken, bestaande uit het heen en weer slaan van een bal over
een net. Achtste druk 1961.
Werk ik op uw zenuwen?

Van Dale

Ik moet een luchtje scheppen.

Man

Gaat u wandelen?

Van Dale

Ja.

Man

U houdt niet van wandelen.
U gaat nooit uit wandelen.

11
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Van Dale

Nee, dat is waar ook.
Dank u.

Man

U kent geen uitspanningsuren. Uw ziel is altijd ingespannen.
Meermalen bent u dan ook ernstig gewaarschuwd tegen de nadeelige gevolgen, die
uw leefwijze noodwendig veroorzaken moest voor uwe gezondheid; meermalen
bent u aangespoord om iederen dag tenminste een uur te wandelen en dan met
wegwerping van alle wetenschappelijke last, zich ongestoord en blij te verheugen in
de schepping. Doch altijd was het tevergeefs. U kán het werken niet nalaten.
Daarom wordt dan ook algemeen gezegd: van Dale werkt zich dood, en niemand
voorspelt dat u oud zal worden.

Van Dale

Wie bent u?

Man

Meneer van Dale, we zouden graag een kijkje nemen.

Van Dale

Waar?

Man

Waarin.

Van Dale

Waarin?

Man

In uw hoofd.

Van Dale

Hebt u het over TREPANEEREN?

Man

Kijk, dat bedoel ik, één mens met zo een woordenschat. Ongelooflijk.
Onvoorstelbaar. Nee, we gaan niet in uw hersenpan boren.
We willen alleen een kijkje nemen.

Van Dale

Dat is onmogelijk.

Man

Niets is onmogelijk.

Van Dale

Het is er veel te vol. Er wordt voortdurend gebeld.
Ik doe niet meer open.
U denkt natuurlijk dat ik gek ben.

Man

Geen sprake van. Ik peins er niet over om iemand voor gek uit te maken. Dat is niet
aan ons. Nee, het is niet aan ons om iemand voor gek te verklaren. Dat heeft u zelf
ook altijd gezegd over uw oudste dochter. Hoe heet ze ook alweer.

Van Dale

Janna.

Man

O ja Janna.
U heeft haar nooit voor gek verklaard. U wist niet wat u met haar aan moest maar u
heeft haar nooit voor gek verklaard.

Van Dale

We moeten Gods wegen respecteren.
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Man

En u bent een repectabel mens, meneer van Dale.
Ik meen het van ganser harte. Moe maar respectabel.
Denkt u erover na.

Van Dale

Waarover?

Man

Over mijn voorstel. We zouden graag een kijkje nemen in uw hoofd. Denkt u er
rustig over na. U kunt me altijd bellen.

Van Dale

BELLEN
schellen, aan de bel trekken

Man

BELLEN
TELEFONEREN, van de TELEFOON gebruik maken.
Toestel om met name de menselijke stem over te brengen door middel van
galvanische stromen die in geluidstrillingen worden omgezet. Zodra de bel begint te
rinkelen en de verbinding is een feit, de stem van een ander haast in het hoofd, in
het hart van de luisteraar.
Echt contact.

Van Dale

Wie bent u?

Man

Nee nee meneer van Dale, wie bent u?

5.
Stem

Meneer van Dale
Meneer van Dale
Komt u mee?
Werken aan het WNT?
Het WNT in Leiden?
Het Woordenboek der Nederlandse Taal
Het wordt het grootste Woordenboek ter Wereld
20, 30, 40 delen
20, 30, 40 jaren werken
aan het WNT

6.
Van Dale

4 uur
Het leven rust nog uit.
Probeert het vuil van de vorige dag weg te wassen.
13
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Nog donker
Duurt nog uren voor de zon….
En toch fluit er een vogel.
In de winter?
Vreemd.
Maria

Johan!

Van Dale

Het geeft geen rust in bed.
Men wordt wakker, midden in de nacht.
En dan meteen dat lichaam dat om aandacht vraagt.
De pijn, de zenuwen.
Het is zo’n vermoeiend ding
Een zenuwachtig lichaam
Het haalt de geest omver
De geest die nog wil rusten.

Maria

Johan!
Johan!
Johan!

Van Dale

Ja?

Maria

Hoe gaat het werk?

Van Dale

Gestaag.
Ja?

Maria

Ik dacht, misschien konden we even uit wandelen gaan.

Van Dale

Wil je wandelen?

Maria

Een stukje langs het Zwin.

Van Dale

Nog één lemma en dan is de letter af.

Maria

Welke letter?

Van Dale

De M.

Maria

De M van Maria.

Van Dale

En van morgen.
Morgen gaan we wandelen.

Man

Er is nog zo verschrikkelijk veel te doen. Hij moet nog een leerboekje voor de
spraakkunst schrijven, en een handboek voor de zinsontleding en een leesboek voor
de volksschool en de Nieuwe Zeeuwse Almanak Cadsandria gaat hij nog oprichten en
honderden artikelen schrijven voor “Bijdragen” en “De Toekomst” en de
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“Navorscher” en hij moet zich nog opwerken tot de burgerstand en de school
draaiende houden en een woordenboek bewerken.
Maria

Wanneer gaan we naar Leiden?

Van Dale

Binnenkort.

Man

Dat is trouwens niet het echte woordenboek, of tenminste wat iedereen het echte
woordenboek noemt. Het echte woordenboek is het WNT.
Het Woordenboek der Nederlandse Taal, het grootste woordenboek ter wereld
moet dat worden. Daar doen alle echte geleerden aan mee en daar is hij ook voor
gevraagd, in Leiden. Maar meneer van Dale werkt aan zijn eigen woordenboek,
woordenboekje eigenlijk, een handwoordenboek, voor de gewone mensen.

Van Dale

Het is alleen maar een bewerking van het woordenboek van de heren Calisch en
Calisch.

Maria

Ik weet niet zo goed welke dassen ik voor je in moet pakken. Deze is mooi voor een
taalcongres.
En deze is mooi voor een dorpsaangelegenheid, maar in een stad als Leiden is de
mode stukken verder.

Van Dale

Doe die maar.

Maria

Dat is een stropdas.

Man

Hij droeg geen stropdassen. Hij droeg altijd vlinderdassen. Professor Brill, die de
Hollandsche Spraakleer ontwikkeld heeft, waarop meneer van Dale zijn boek over
“zinsontleding” heeft gebaseerd..

Van Dale

Ik weet heel goed wie professor Brill is!

Maria

Wat?

Van Dale

Pardon. Pardon. Neem me niet kwalijk.

Man

...die droeg stropdassen. Maar ja, dat was dan ook een professor. Van Dale was een
autodidact.

Van Dale

Waarom spreekt u in de verleden tijd?

Man

U leeft in de verleden tijd.
Hoewel u natuurlijk zult zeggen dat u in de tegenwoordige tijd leeft en dat bewijst
maar weer eens dat tijd een zeer betrekkelijke zaak is.

Maria

Als we binnenkort naar Leiden vertrekken….ik hoop wel dat die mensen van het
WNT ons een huis met voldoende kamers geven.

Van Dale

Het huis is groot genoeg voor ons. Ik heb het gezien. Het is alleszins geen villa, maar
toch meer dan groot genoeg.
15
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Maria

Gelukkig.

Van Dale

Wat bedoel je?

Maria

Ik ben zwanger.
Ik ben zwanger Johan.
We moeten trouwen.

Van Dale

Ja.

Maria

Je moet me vragen.
Ik wil gevraagd worden.

Van Dale

Goed. Waar?

Maria

Zeg jij het maar.

Man

Bij uw standbeeld op de stadswallen.

Van Dale

Heb ik een standbeeld?

Man

Of nee, ze hebben u verplaatst naar het Walplein.
Het heeft veel te dikke wangen.

Van Dale

Sinds wanneer?

Man

26 toespraken en 4 liederen bij de onthulling.
Van Dale, het schitterend voorbeeld van een oprechte Zeeuwsch Vlaming.
Wij huldigen van Dale als voorbeeld van arbeidzaamheid en noeste vlijt, van
nauwgezetheid en plichtsbetrachting, van liefde voor zijn geboortegrond en zijn taal,
Laat zijn huldiging de jongeren prikkelen tot navolging in dezen tijd van herlevend
Nederlandsch bewustzijn. Immers, de taal bouwt de menschen en de volken en is de
schepper van hun kinderen.

Van Dale

Kunnen we hier weg. Ik voel me niet zo goed.

Maria

Je vergeet iets.

Van Dale

Neem me niet kwalijk. Komt door de hoofdpijn.
Maria Jacoba Moens
Hart van mijn leven
Wil je met me trouwen?
Smart?

Maria

Wat?

Van Dale

Zei ik, smart van mijn leven?

Maria

Nee, hart. Je zei, hart met een H.
Hart van mijn leven.
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Van Dale

Nee, ik zei smart.

Maria

Niet, je bent in de war. Ik heb het goed verstaan. Je zei
Maria Jacoba Moens,
Hart van mijn leven,

Van Dale

Wil je met me trouwen?
Hier voor het oog van God en de mensen
Man en vrouw, vrouw en man
Man en vrouw tot in de eeuwigheid.

Maria

Ja.
We gaan eerst bij mijn moeder wonen.
En als het een dochter wordt heet ze Janna.
O nee, die hadden we al. Hè wat een warboel.
En als het een jongen wordt, heet hij Johan Hendrik net als jij.

Van Dale

Dat lijkt me goed.

Maria

Goed.

Van Dale

Goed.
Ik heb zojuist de post van ondermeester te Sluis aanvaard.

Maria

Ah

Van Dale

Ik vermoed dat ik binnenkort ook een aanstelling krijg als huisonderwijzer bij de
Familie Blankert.

Maria

Sjieke boel

Van Dale

Verder houd ik erg van lezen.

Maria

Ik ook. Lezen is belangrijk.

Man

Boeken zijn de beste vrienden van den ontwikkelden, arbeidzamen mensch. Zijn
bibliotheek is voor hem de plaats, waar hij ongestoord kan genieten, zichzelf kan
vergeten en zich in beschouwingen kan verdiepen. Kortom: het is het heiligdom van
zijn gedachten.

Van Dale

Dat heb ik niet van mijzelve, dat is een citaat van Cicero.

Maria

Wat zeg je?

Van Dale

Ik ben 1.72. Is dat te lang, vind je?

Maria

Nee hoor. Ik zal met u gaan wandelen en overal zullen ze u kennen.

Van Dale

Bedoelt u wandelen? Nu?

17
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Maria

Waarom niet. De winkel is dicht. Moeder is weg.
Een stukje langs het Zwin, lijkt je dat wat?

Van Dale

WANDELEN
Haakjes openen
ik wandelde, heb gewandeld
Haakjes sluiten
tot uitspanning zich vermeijen, kuijeren, zachtjes gaan
op den regten weg wandelen
zich goed gedragen.
Punt.

7.
Man

Arme vrouw.
Lagere school en dan het huwelijk.

Van Dale

Dat onderwijs voor meisjes daar ga ik wat aan doen. Ik heb het al besproken met de
burgemeester. Er komt een open avond van de Maatschappij tot Nut van het
Algemeen om geld in te zamelen voor een KANTWERKSCHOOL.

Man

School waar het kantwerken onderwezen wordt. Synoniem kantschool.

Van Dale

Ze kunnen er ook leren lezen en schrijven.

Maria

O jee.

Van Dale

Het wordt een geweldige avond, het hele dorp is aanwezig.

Maria

O jee. O jee.

Maria begint ter plekke met bevallen.
Man

Welkom dames en heren, jongens en meisjes, gewaardeerde burgers van ons
geliefde Sluis. Welkom op deze avond van de Maatschappij tot Nut van het
Algemeen. Het doet ons buitengewoon veel genoegen u in zoo grote getale hier te
zien. Onze geliefde hoofdonderwijzer en archivaris de heer van Dale zal zodadelijk
een voordracht houden met als titel:

Van Dale

De Verrader

Man

De Verrader

Maria

O jee.

Man

Maar laten we beginnen met een lied.
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Ze zingen
Ons hart en ons leven behooren den grond
Die God ons ter woon heeft gegeven.
De plek waar ons wiegje eens schommelend stond
De lust van ons kinderlijk leven.

En nu allemaal:
Maria:

Johan?
Johan?
Johan!!!!!!
Geef papa maar een zoentje omdat hij zo hard werkt.

Maria geeft de pasgeboren baby aan meneer Van Dale
Van Dale

Dank je wel kereltje.
Wat is je naam?

Maria

Johan Hendrikje.

Van Dale

Johan Hendrikje
Ik wist het.
Ik zorg altijd dat ik op de eerste dag alle namen ken.
Voordat de kinderen komen.
Dat is wat werk,
Maar van werken zijn we nooit bang geweest.
Toch?
Kun jij die zin eens voor me ontleden?
Van werken zijn we nooit bang geweest.
Onderwerp…..
We
Goed zo
Gezegde….
Toe maar
....zijn geweest
Bijna goed. Dat zijn de werkwoorden.
En wat is het hele gezegde?
Zijn nooit bang geweest?
Uitstekend!!!
Nooit is een bepalingsontkenning van bang
Van werken
Wat is van werken…..?
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Denk eens goed na…..
Goed nadenken
Maria

Zal ik hem onder de J van Johan doen of onder de D?

Van Dale

Ja, doe maar onder de D van Van Dale

Maria

De D van Dood.

Van Dale

Wat bedoel je?

Maria

Hij gaat dood Jan. Binnen een jaar.

8.
Van Dale

JAAR
onzijdig
meervoud jaren
komma
tijdverloop van twaalf maanden
punt
De bel.
Net als je wilt beginnen.
Gaat de bel.
Dat gebeurt altijd.
De bel.
De bel.
De bel.
Maria! Maria!

Man

Hulp?

Van Dale

Nee hoofd. Ik ben hoofdonderwijzer.

Man

Geen hulp?

Van Dale

Hoofd.

Man

Heeft u hoofdpijn?

Van Dale

Dat doet niet ter zake.

Man

Eerste rang?

Van Dale

Tweede rang.

Man

Tweederangs?
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Van Dale

Tweede rang!
Neem me niet kwalijk. Zo ben ik niet. Ik verlies nooit mijn geduld.

Man

Dat weet ik.
Wilt gij de meeste meester zijn,
wordt meester van uzelve.
Hebt u gestudeerd?

Van Dale

Mijn hele leven.

Man

U wordt getest op de volgende vakken:
Manier van onderwijs, lezen, schrijven, rekenen....

Van Dale

Moet ik examen doen?

Man

.....nieuwe maten en gewigten.....

Van Dale

Waarom moet ik weer examen doen?

Man

...taal, Fransche taal, aardrijkskunde....
Iedereen moet vroeg of laat examen doen.

Van Dale

Ik heb examen gedaan in 1850.

Man

Geschiedenis en zingen.
Ga uw gang.

Van Dale

Goede samenzang bevordert de harmonie tussen mensen.
Een bedrukte geest kan geen weerstand bieden aan een lied.
Zet in uit volle borst. Geen terughoudendheid.
Verlicht uzelve met een lied.
Ga allemaal even staan kinderen.

Van Dale
Ons hart en ons leven behooren den grond
Die God ons ter woon heeft gegeven.
De plek waar ons wiegje eens schommelend stond
De lust van ons kinderlijk leven.

Man

Prachtig.

Van Dale

Om Gods grootheid af te maken
aan ’t verbaasd gezicht
tintlen gouden zon! Uw stralen,
gloeit uw vonklend licht.
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Man

Samengestelde volzin, bestaande uit een samengestelde hoofdzin ...

Van Dale

....en een ondergeschikte verkorten bijwoordelijke zin.
Mensen hebben geen idee wat taal vermag.
Ze denken dat ze om het even wat kunnen zeggen.
Dat het er niet toe doet.
Soms lijkt het alsof er zwarte wolken uit hun mond komen.

Man

Ja.

Van Dale

Ze vergiftigen de wereld.
Ze vergiftigen elkaar.
Je zou eigenlijk alle zwarte woorden willen schrappen.

Man

Ja.
Krijg de pokken. Krijg de pokken!

Van Dale

Pardon?

Man

Tering, tyfus, krijg de pokken!

Van Dale

U weet niet wat u ....

Man

Ach man, ga toch effe wieberen met je gezever, ouwe kankerpit. Voor elke relnicht
en kuttenkop die je de nek omdraait komt gelijk weer een of andere fuckfilm of
grafhoer om de hoek kijken. Laat al die hersenloze zaadcellen toch lekker hun
vandepotgetrokken gang gaan. Relax.

Van Dale

Het gaat fout.
Het gaat fout met de wereld.

Man

Meneer van Dale.

Van Dale

U moet niet denken dat ik gek ben.
Het is een belangrijk onderwerp voor de jeugd.

Man

Meneer van Dale, ik maakte maar een grapje.

Van Dale

De taal is de ziel der natie, zij is de natie zelve.
Dat heb ik niet van mijzelve, dat is een citaat van Halbertsma.
Hoe moeten we onze kinderen beschaving bijbrengen als we zelf niet eens het
goede voorbeeld kunnen geven?

Man

Het goede voorbeeld ?
In deze tijd?
Dat is toch zinloos.

Van Dale

Zinloos?
Wilt u les over de zin van het bestaan?
Welnu meneer, ik kan u dit vertellen: als u het leven als zinloos ervaart, dan ligt dat
22
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aan uw eigen gebrek aan ruggengraat en vertrouwen in de orde der dingen en niet
aan het leven zelf.
Denkt u nou werkelijk dat de mens zoo eene ongelooflijke werkdrang gegeven is,
alleen maar om nog meer bij te dragen aan de zinloosheid van alles?
Zelfs de twijfel aan de zin is iets om dankbaar voor te zijn, want die maakt
uiteindelijk van ons een sterker mens, en dat moeten we de kinderen vertellen,
meneer. En daarom heeft het geen zin om bij de pakken neer te zitten. We worden
toch nooit slimmer dan onze Schepper. Als men zich daarbij neer kan leggen wordt
het leven vanzelf zinvol.
Man

Rustig meneer van Dale
Rustig!

Van Dale

Ik ben rustig!
Neem me niet kwalijk.
Zo ben ik niet.

Man

Dat weet ik.

Van Dale

Ik verlies nooit mijn geduld.

Man

Heel verstandig.

Van Dale

Ik houd mij in.

Man

Heel goed meneer van Dale.
Ga zo door.

Van Dale

Ben ik geslaagd?

Man

Een tien.

Van Dale

Dank u. Dank u wel.

Man

Graag gedaan.

9.
Van Dale

Ik heb dorst.

Maria

Drink wat.

Van Dale

Ik krijg mijn mond niet open.

Maria

Jawel, gewoon blijven proberen.

Van Dale

Het doet zeer.
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Maria

Er is niks aan de hand.

Van Dale

Ik ben bang dat ik ziek word.

Maria

Er is niks aan de hand.

Stem

Meneer van Dale
Meneer van Dale
Komt u mee?
Werken aan het WNT?
Het WNT in Leiden?
Het Woordenboek der Nederlandse Taal
Het wordt het grootste Woordenboek ter Wereld
20, 30, 40 delen
20, 30, 40 jaren werken
aan het WNT

Van Dale

Ik wacht nog steeds op een antwoord.

Maria

We wachten allemaal op een antwoord.

10.
Man

Waar bent u?

Van Dale

Bij de P.

Maria

De POST!

Van Dale

Waar is mijn kaart van PALESTINA?

Man

PARDON?

Van Dale

Mijn beknopte aardrijkskunde van Palestina, gevolgd door eene tijdtafel der
bijbelsche geschiedenis, ingerigt voor scholen en catechisatien.
Het moet helemaal herschreven.
Dit heet nu de staat Israel.
En van hier tot hier
En daar tot daar loopt een muur.

Man

Van hier tot hier en daar tot daar? Werkelijk?

Van Dale

Een muur van 10 meter hoog.
Wij hebben hier net de Fransen en de Pruisen gehad.
Men hoopt toch altijd heimelijk dat de eigen oorlog de laatste zal zijn.

Man

Het was de laatste niet.
En ondertussen maar blijven lachen en volhouden dat de jeugd de toekomst heeft.
24
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Jaha.
Het is een wonder dat ik elke dag mijn bed uit weet te komen. Je zou eigenlijk van
het balkon af willen springen.
Van Dale

Het is belangrijk orde aan te brengen in het leven. Menselijke orde. Doen wat we
kunnen. Het leven is zo onvoorspelbaar, zo chaotisch.
Als we geen orde maken...
ORDE
ORDELIEVEND
ORDELIJK
ORDELOOS
ORDENEN
ORDE OP ZAKEN STELLEN.
God regelt onze zaken
Maar wij zien niet hoe.
Het komt ons voor als totale chaos
Daar is de mens niet op gebouwd.
Chaos boezemt angst in.
Genieten van de chaos, misschien is dat wat God bedoelt met overgave.
En willen jullie nu zo vriendelijk zijn om mij alleen te laten.
Ik heb nog werk te doen.
Mijn kaart van Palestina is hopeloos verouderd.
En zeg de kinderen dat ze niet mogen rennen in de gangen.
Die voetstappen galmen in mijn hersens.
Zeg ze dat de hoofdmeester, hoofdonderwijzer van Dale
Hoofdonderwijzer te Sluis
Hoofdpijn heeft.
Hij heeft
HOOFDPIJN.
Pijn in of aan het hoofd
HOOFDPLAATS
HOOFDPLANEET
De voornaamste onder die donkere lichamen, welke zich volgens eene
onveranderlijke orde om eene vaste ster bewegen en van haar licht en warmte
ontvangen
punt
O mijn god, dat hoofd
Een lemma van minstens 2 kolommen
Manhave, hoeveel samenstellingen kent het woord hoofd?
Manhave? Manhave!
We staan morgen weer om vier uur op.
Ik wil voor het eind van deze week
Dat hoofd afhebben
Dat hoofd moet af.
Het moet eraf!
25
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11.
Maria

Ik zie eruit als een gewone vrouw maar er schuilt een groot verlangen in mij.

Man

Naar koek?

Maria

Nee, naar Katwijk.

Man

Ah ja, Katwijk, bij Leiden.

Maria

De wereld is zoveel groter dan Sluis.
En hij wordt elke dag groter.
Hebt u dat gehoord van die tunnel?
Ze zijn een tunnel aan het graven, de Fransen en de Italianen, door een berg, al 12
jaar, en morgen gaan ze elkaar ontmoeten, in die berg en weet u wat?

Man

Nee.

Maria

Er zal een telegrafist bij zijn en die zal uitleggen hoe het gaat en wij kunnen het dan
horen, hier, OP HETZELFDE MOMENT!!!!! Wij kunnen horen hoe die Fransen en die
Italianen elkaar daar in die tunnel ontmoeten. Kunt u zich dat voorstellen?

Man

Ja.

Maria

Ja?

Man

Ja.

Maria

Nou, ik niet.

Van Dale

Maria, hoe gaat het met de kinderen?

Maria

3 geboren, 2 dood.

12.
Man

Waar zit de pijn?

Maria

Daar zit de pijn.

Man

Uw vrouw zegt dat u pijn heeft.

Van Dale

Ze is bezorgd.

Maria

Het zit in zijn hoofd.
Het is hoofdpijn.
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Van Dale

Hoofdpijn is ook maar een woord.

Maria

En in zijn zenuwen. Mijn man is erg zenuwachtig.
Boe.

Meneer Van Dale schrikt
Ziet u wel.
Van Dale

U moet het haar niet kwalijk nemen. Ik ben geen gemakkelijke man. Niet om mee
om te gaan. Niet om mee getrouwd te zijn. Schaamte is het enige waar ik werkelijk
aan lijd. Niets van wat ik doe voldoet.

Maria

Niets is goed genoeg.

Van Dale

Het kan altijd beter.

Maria

En daarom gaan we binnenkort verhuizen.
Want een man van zijn kaliber kan nooit verder komen hier in Sluis.
Ik heb alles al gepakt, als hij beter is, kunnen we meteen vertrekken.
Ze hebben tegenwoordig medicijnen....

Van Dale

Er bestaan nog geen medicijnen tegen zenuwziekten. Zenuwziekte is een nieuw
verschijnsel. Door het onophoudelijke bombardement van prikkels en informatie die
door de zintuigen verwerkt moet worden en de uitputting van het gestel die daar
het gevolg van is. Door de enorme toename van de communicatie en mobiliteit is de
wereld van een gemiddelde dorpsbewoner veel groter dan die van de eerste
minister van een staat honderd jaar geleden.
Dit heb ik niet van mijzelve. Het is een citaat van de Duitse medicus Max Nordau uit
1892

Man

Uw man is zeer gedreven.

Maria

Ja, hij wil hogerop.

Man

Uitzonderlijke eigenschap voor iemand van zijn komaf.
Wat was zijn vader ook al weer?

Maria

Militair.

Man

Gestorven in het gevecht?

Maria

Nee gezonken. Zeemansgraf.

13.
Man

Ik wil u geen last bezorgen.
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Van Dale

Houdt dan uw mond.
Neem me niet kwalijk.
Zo ben ik niet.

Man

Zo bent u wel.

Van Dale

Zo ben ik niet.
U ziet het helemaal verkeerd.

Man

Ik ken u beter dan uzelf meneer van Dale.
Dagen nachten heb ik op de loer gelegen.
Op de deur geklopt.
Gebeld
De bel
De bel
De bel
Geen denken aan.
Dat deurtje mag niet open.
Maar mijn grootste, mooiste eigenschap
Meneer van Dale, heet geduld.
Ik doe niets.
Ik doe dan nog een tijdje niets.
En daarna nog een hele lange tijd
Totdat de brandstof op is.
De voorraden zijn uitgeput.
De kolen op.
De kou treedt in.
En eindelijk, dan mag ik binnenkomen.
En dan blijf ik.

Van Dale

Gaat u niet meer weg?

Man

Dat is geheel aan u.

Van Dale

O God. O God. O God.
Maria! Maria!

Maria

Wat?

Man

Het gaat beginnen.

Van Dale

Maria, wie is die man?

Maria

Er is geen man.

Van Dale

Maria, waar is mijn jas?

Maria

Heb je het koud?
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Man

Meneer van Dale, er is een verzoek van de gemeente of u een lezing geven wilt over
de verzanding van het Zwin. Wilt u dat doen?

Van Dale

Natuurlijk. Maar ik moet eerst even...

Man

We zitten verlegen om een archivaris hier in Sluis, wat denkt u, kunt u?

Van Dale

Ja natuurlijk.

Man

Geheel om niet?

Van Dale

Natuurlijk. Maar ik loop zo ontzettend achter.

Man

Wij van het Utrechts Historisch Genootschap zouden u graag als lid verwelkomen.

Van Dale

Zeer vriendelijk. Ik kom direct.
Maria waar is mijn paraplu?

Man

Paraplu?

Maria

Tegen de pokken.

Man

Tegen de pokken?
Een paraplu tegen de pokken?

Van Dale

Niks. Ze zegt maar wat.

Man

Wilt u redacteur worden?

Van Dale

Waarvan?

Man

Cadsandria, De Navorscher, De Toekomst, Het Sluisch Weekblad, de Taalgids

Van Dale

Waar moet ik over schrijven?

Man

Iets over de aanslag op de stad Sluis in het jaar 1606?

Van Dale

Iets over de N achter verkleinwoorden?

Man

Iets over het schilderen met olieverf?

Van Dale

Iets over het woord aanslagen?
Mag ik even stoppen?

Man

Stoppen?

Van Dale

Iets afzeggen.
Die tijdschriften.....

Man

...zijn een middel tot gedachtenwisseling.
Letterkundig verkeer tussen allen die iets weten, iets te vragen hebben, of iets op
kunnen lossen.
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Van Dale

Ze zouden ook zonder mij bestaan.

Man

Dat is het punt niet.
Men moet een bijdrage leveren waar men kan. Ga door.

Van Dale

Ik ben bezig aan “Zinsontleding, een leerboek voor onderwijzers en kweekelingen”

Man

Ja.

Van Dale

“Een beknopt leerboekje der Nederlandsche spraakkunst”.

Man

Ja.

Van Dale

Honderd opstellen ter verbetering voor de hoogste klassen ener lagere school

Man

Ja.

Van Dale

“Zeeland. Een leesboek voor de volksschool”.

Man

VACANTIE

Van Dale

Tijd waarin het vergund is niet te werken.

Man

VUT‐REGELING
ARBEIDSTIJDVERKORTING
WERKVERSCHAFFINGSPROJECT
36‐URIGE WERKWEEK

Van Dale

Neemt u mij in de maling?

Man

Nee nee meneer van Dale, ik bewonder u.
We gaan door.
Het taalcongres in Antwerpen? Gaat u?

Van Dale

Ja.

Man

Een poëzievoordracht op de voorleesavond?

Van Dale

Ja.

Man

Bestudering van het Middelnederlands, Gotisch en natuurlijk het Sanskriet.

Van Dale

Ja, ter voorbereiding van het woordenboek.

Man

223 bladzijden over de vorming van de stad Sluis en de aanleg harer vestingwerken
met een kaart van Sluis in het midden der 15e eeuw?

Van Dale

Ja ja ja

Stem

Meneer Van Dale
Doet u mee? Werken aan het WNT?
Het beroemdste woordenboek der Nederlandse Taal
30
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Ze zijn er allemaal meneer van Dale
De grote taalgeleerden van de negentiende eeuw.
De Vries, Te Winkel
Meneer van Dale
U komt bovenaan de lijst
der Nederlandse Lexicografie
Kom naar Leiden toe meneer van Dale
Kom doe mee
werken aan het WNT
Van Dale

NEE!

Maria

Nee? Heeft hij nee gezegd?

Man

De schitterendste en voordeligste 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 Sluis, in den Zuidwestelijken
uithoek van Nederland waar hij geboren was.
Ons hart en ons leven behooren den grond
Die God ons ter woon heeft gegeven.
De plek waar ons wiegje eens schommelend stond
De lust van ons kinderlijk leven.

Maria

Ik ga uitpakken.

14.
Van Dale

Het duurt ongeveer een halve minuut zou ik zeggen. Na het wakkerworden. Een
halve minuut tot het bewustzijn ingedaald is. En in die halve minuut ervaart men de
pijnvrije ruimte.
Men denkt, hé, het is er niet.
Geen stram getintel in de ledematen. Geen hoofdpijn. Een vrij hoofd. Nergens een
knellend gevoel. Even voelt het alsof men die toestand gewoon zou kunnen
aanvaarden, en een nieuw leven beginnen, schone lei, alsof er niets gebeurd is. Alsof
niets aan het verleden bindt, en niets aan de pijn van het verleden.
Maar men voelt dat men de moed niet heeft.
Waarom is dat zo moeilijk?
En meteen daarop verschijnt de angst. Dat de pijn weer terug zal komen, net als
gisteren. Net als de dag daarvoor.
Die angst vreet zich naar binnen, in den geest. Men vreest de pijn met vreze, en
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jawel daar is ze.
De bloedvaten vernauwen zich, heel het lichaam zet zich schrap, het hoofd begint te
knellen, ah, daar is het zachte bonken. Dat ken ik nog van gisteren. Ergens deze dag
zal het wel harder worden.
En voor men goed en wel wakker is, is men weer de oude.
De zenuwlijer. De man die aan ondraaglijke hoofdpijn lijdt.
De man met het zwakke gestel.

15.
Van Dale

Niet schrikken.

Man

Ik schrik niet zo gauw.

Van Dale

Het komt door de Fransen

Man

Pardon?

Van Dale

De Fransen hebben de oorlog verloren. En nu zijn de Pruisen de Franse
krijgsgevangen aan het verslepen. Dwars door Vlaanderen en de Zuidelijke
Nederlanden naar Duitsland. Met pokken besmette krijgsgevangen, dat is de
oorzaak van de epidemie. Ze moeten de mensen zeggen dat ze geen kleding van
Franse krijgsgevangenen moeten stelen. Die zijn besmet. Ik moet erover schrijven.

Maria

Je hoeft niets meer te schrijven.

Van Dale

Ik moet de mensen voorlichten over pokken. Ik zal morgen direkt Frans ten Cate
vragen of hij wil publiceren.

Maria

Je moet meer drinken.

Man

Het verloop van de ziekte is gruwelijk.

Van Dale

Ik ken het verloop van de ziekte.
3 dagen koorts.

Maria

Je moet niet meer spreken.

Van Dale

Ik spreek zolang er onwetendheid is in de wereld.
Puisten zo groot als een erwt.
Troebel en melkachtig.
Op dag 4 en 5 geel en etterig.

Man

Na het uitbreken der puisten daalt de koorts, maar op dag 8 en 9 begint het etteren
opnieuw.

Maria

Je moet rusten.
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Van Dale

Ik hoef geen rust.
Ik hoef geen rust.

Maria

Je moet gaan liggen.

Van Dale

Ik kan niet schrijven als ik lig.
En de algemeene toestand wordt nog veel erger.
Gevaarlijke deliriën en complicaties zijn juist in het etterstadium te vrezen.
Kijk uit, het is een kinderziekte.

Man

Het pokkenvirus is inmiddels uitgeroeid, meneer van Dale.
Dat heeft de wereldgezondheidsorganisatie in 1979 vastgesteld.

Van Dale

Goed zo. Dat moeten we publiceren in het “Sluisch Weekblad” of misschien zelfs in
een landelijke courant.

Maria

Johan.

Van Dale

We hebben een verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij. Wie kennis
heeft, moet kennis verspreiden, ter ontwikkeling van het volk.

Maria

Dat moeten anderen nu maar doen.

Van Dale

Dat is een zwak excuus.

Maria

Je bent bijna dood.

Van Dale

Onzin.

Maria

Je bent ziek.
Je ligt op je sterfbed.
Je ijlt.

Van Dale

Maak je maar geen zorgen.
Hoe is het met de kinderen?

Maria

5 geboren, 4 dood.

Man

O jee.
Dit is de druppel.

Van Dale

DRUPPEL
Zie DROPPEL
Ik drupte, heb of ben gedrupt
Druipen, droppelen

Man

Drup drup drup.

16.
33

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Heleen Verburg
heleen.verburg@hotmail.com
www.heleenverburg.nl
gedownload op 25 juni 2021

Van Dale

Het zit in dat kistje.

Man

Wat?

Van Dale

U mag erin kijken, maar pas op dat het niet wegvliegt.
In de storm.

Man

Welke storm?

Van Dale

De storm die Willem III door Sluis deed razen.

Man

Waar heeft hij het over?

Maria

Over het bezoek van Willem de Derde aan Sluis.

Van Dale

24 mei 1862. Een Parel aan de Kroon der Gedenkdagen.

Man

Is dit het?

Van Dale

Lang leve de Koning!
Leve de Koning!
Waar is Johan Hendrikje?

Maria

Die staat al klaar.

Van Dale

Zeg hem dat hij niet zenuwachtig hoeft te zijn.
De koning is een alleraardigste man.

Maria

Leve de Koning!

Van Dale

De koning leev!
De heele stad was in feestgewaad gehuld. Wie haar doorkruiste wandelde als in een
bloementuin.
Een eereboog uit frisch dennenloof en bloemen vervaardigd droeg in ’t midden
onze koningskroon: WELKOM. De kleeding der leden van de eerewacht bestond
uit...

Maria

Johan, hij komt eraan!

Van Dale

10 minuten over half één werd het sein gegeven dat de koninklijke stoet in aantocht
was. Terstond luidde de klok, was elk op zijn plaats en bijna in hetzelfde oogenblik
snelde de eerewacht het dorp binnen. En daar stond Z.M., drie kwartier vóór men
hem verwacht had in het midden der verraste schare. En meteen weder voorwaarts
in gestrekte draf de stad in, tot grote verbazing der verschrikt en bedwelmd
uiteenstuivende menigte en met algeheele afwijking van het vastgestelde
programma. De Kapelle en de Meerminnenstraat door, de Hoogstraat over en het
Schoolplein voorbij, waar de jeugd in blijde en gespannen verwachting geschaard
stond, gereed om Z.M. een welkomstgroet toe te zingen.
Let op kinderen: 1,2,3
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De stoet raast voorbij.
Was dat de koning?
Maria

Ja, dat was de koning.

Van Dale

Men stelle zich de teleurstelling en de smart der kleinen voor, die zich terwijl de
klanken van hun welkomstlied langzaam wegstierven, met een minzaam toewenken
met de hand van Z.M moesten tevreden stellen.
De hoofdonderwijzer nam daarom het besluit al het mogelijke aan te wenden om
tot Z.M. toegelaten te worden en de hulde der schooljeugd aan te bieden. Met
toestemming van het hoofd des bestuurs begaf hij zich dus met 24 leerlingen, uit
alle klassen der school naar het huis der burgemeesters en had het onuitsprekelijke
voorregt van onmiddellijk in Z.M. tegenwoordigheid te worden toegelaten.

Van Dale

1,2,3
(allen zingen)
Vaarwel vaarwel, o dierbre vorst
Wien Neêrland hulde biedt;
God kroon’ uw huis met vreugd en vreê,
En onspoed treff’ u niet;
Verblijd ons door uw vorstengunst:
Zij, zij schenkt leven aan de kunst.

Man

Heeft de schrijver gesproken, met vergunne thans den vader een enkel woord.
Verreweg het grootste deel der vorige bladen is door mij bewerkt, toen ik nog in het
bezit was van een vierjarig zoontje, dat de lust en de vreugd mijns beproefde levens
was; dat in de blijde dagen van ’s konings komst om mij dartelde met het oranje
strikje op de borst, ’t oranje vaantje in de hand en den blijden kreet op den lippen:
ORANJE BOVEN! DE KONING LEEV!
Het oranje strikje is onder tranen weggesloten; het oranjevaantje is met smarte
weggeborgen; want de mond die den kreet uitte, is voor altijd verstomd!

Van Dale

O God, ik ben de namen kwijt.

Man

Wat?

Van Dale

De namen van mijn kinderen.

Man

Rustig ademhalen. Een vader vergeet nooit de namen van zijn kinderen, dat kan
niet. U kent alle namen van alle kinderen op uw school. Naam, toenaam, vaders
naam, moeders naam.
U weet waar ze wonen en van de meesten weet u de verjaardag.
Uw geheugen is fantastisch.
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Van Dale

Janna!
Janna Wilhemina van Dale
Geboren op 16 februari 1851

Maria

Johan Hendrik Van Dale
Geboren op 22 januari 1854, overleden 9 april 1855

Van Dale

Johan Hendrik Abraham Van Dale
Geboren op 30 januari 1859....

Maria

Pieternella Johanna Van Dale
Geboren op 7 augustus 1855, overleden 27 april 1861

Van Dale

....overleden 9 oktober 1862...

Maria

Toen nog een doodgeboren kindje op 26 mei 1862. Dat was een jongetje, of was het
een meisje. Hè, wat een warboel.

Van Dale

...op vierjarige leeftijd.

Maria

Het is eigenlijk een wonder dat ik nog leef.

Van Dale

Ik doe zo mijn best.
Ik doe zo mijn best.

Man

Er komen er nog twee die blijven leven.

Maria

Johan.
Johan!

Van Dale

Wat?

Maria

Ik ben weer zwanger.

17.
Van Dale

Je vraagt je af waarom een mens dit moet verdragen.
Waarom zoveel onverdraaglijks in het leven.
Ik heb erover nagedacht,
zoals iedereen.
En ik ben er weer mee opgehouden.
Ik zet mijn hoop op de vooruitgang.
Dat op een dag een man, een vrouw,
na eindeloos geduld, gezwoeg van generaties,
de oorzaak zal vinden van een zekere ziekte.
Iemand die een medicijn ontwikkelt,
bruggen bouwt,
na dit kleine onbetekende leventje van mij.
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Iemand die de menselijke geest begrijpt,
meer dan wij nu durven hopen.
En daarna God misschien....
Zoveel nog te doen, begrijpt u.
Dat is het enige dat ik voortdurend denk.
Zoveel nog te doen.
Dus wat heeft het voor zin je ook maar een ding af te vragen?
Houd je mond over de veldslag in je binnenste.
Laat de legers beulen in je hoofd.
Het is 4 uur,
de dag begint.
Ik ga aan ‘t werk.
De bel.
De bel.
De bel.
Maria!

18.
Van Dale

Manhave, vanaf vandaag elke dag om vier uur op. U bent per slot pas 19. Dan is een
beetje minder slaap niet erg. We werken woord voor woord.
U begint met het corrigeren van de drukproeven.
Is dat een bezwaar?

Man

Natuurlijk niet meneer van Dale. Het is een hele eer.

Van Dale

Geen getreuzel jongen, aan de slag.
Maria, we hebben een gast, kan deze jongeman blijven slapen.
Hebben we een gastenkamer?
Laat de dienstbode...... hebben we een dienstbode?
Hebben we linnen of katoenen lakens?
Waarom weet ik al die dingen niet?

Maria

Hoe lang blijft de jongeman?

Man

Niet lang

Maria

Dan is het goed. Logees en vis blijven drie dagen fris.

Man

Het is een onmenselijke klus. Elke dag om 4 uur op.
87.800 woorden bewerken. 20.000 woorden bijvoegen. Totaal ongeveer 106.000
trefwoorden op 1300 pagina’s. Met zijn tweeën met een kroontjespen.

Van Dale

We beginnen met het woord IJZER.
Dat is een mooi lemma.
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Mooie uitdrukkingen ook.
Dat is een heet IJZER om aan te vallen,
dat is een moeilijke zaak om te beginnen.
Man

Uw woordenboek staat in bijna elke Nederlandse boekenkast.
Elke Nederlander kent uw handtekening.
U bent on line.

Van Dale

Men moet het IJZER smeden als het heet is.
Eene gunstige gelegenheid niet ongebruikt laten.

Man

Hij is van IJZER en staal.

Van Dale

Men kan geen IJZER met handen breken.

Man

Het onmogelijke is niet te doen.
Meneer van Dale, dank u wel.

Van Dale

Geen dank.

Man

Ik dank u hartelijk.

Van dale

Geen dank
Geen dank
Geen dank

Man

Ik dank u nog een keer.

Van Dale

Hou op.

Man

Namens het hele Nederlandse volk....

Van Dale

Hou op!

Man

....dank ik u hartelijk.

Van Dale

Maria!

Man

Meneer van Dale, dank u wel.

Van Dale

Maria!

Maria

Wat?

Van Dale

Stuur die man weg.

Maria

Er is geen man.

19.
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Van Dale

Ziehier
de Dikke van Dale
Uitdijend als het heelal zelf
Op weg naar de onbereikbare volmaaktheid
En dan daarna
Zou een taal ooit weer ineenkrimpen?
De samenvatting van de wereld
in één enkel woord
één ogenblik
totale rust
STILTE, vrouwelijk, geen meervoud
STILHEID, RUST, KALMTE
Punt

20.
Van Dale

Waar ben ik?

Man

Bij de O.
Van OVERWERK
ZICH OVERWERKEN

Van Dale

Waarom heb ik een jas aan?

Man

U hebt het koud.

Van Dale

Zoudt gij de goedheid willen hebben heden voor de steenkolen te doen zorgen voor
de school? De laatste zijn opgeschept.
Ik kan bijna niet meer praten.

Man

Pokken in uw mond.

Van Dale

Hoe lang heb ik nog?

Man

Ze zeggen dat uw ziekbed 14 dagen duurde.
U stierf op de avond van 19 mei 1872. Het was Pinksterzondag.
In de vroege morgen hebt u uw vrouw en kinderen laten wekken om afscheid te
nemen.

Van Dale

U moet me helpen aankleden.
Ik heb met haar afgesproken. Om 3 uur bij mijn standbeeld. Op het Walplein.
We gaan een stukje wandelen langs het Zwin.

Man

U houdt niet van.....
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Van Dale

Wie op aarde zijn plicht vervult komma en voor den broeder doet wat in zijn
vermogen is punt komma wie zich door boosheid noch onverschilligheid van den
rechten weg laat afbrengen komma maar zijne bestemming altijd standvastig in het
oog houdt dubbele punt dien zal het zeker te beurt vallen met opgeruimdheid en
zielsrust op de afgelegde baan terug te zien en met kalmte den dood te verwachten
punt.
Mag ik deze dans van u mevrouw van Dale?

Maria

O maar deze dans ken ik niet.

Van Dale

Nee, die kunt u niet kennen.
Het is de rumba.
RUM’BA
Een wiegende Zuid‐Amerikaanse dans in sterk gesyncopeerde 4/4 maat.

Maria

O.

Ze dansen
Van Dale

ZONDE

Maria

Wat?

Van Dale

Zonde dat ik de Z niet.....
Als Manhave uit de kast komt, wil je hem dan vragen af te maken wat nog
afgemaakt moet worden?
Het is niet volbracht.
Het is niet volbracht.

Maria

Dat waren niet zijn laatste woorden, of wel?

Man

Nee.

Van Dale

Zoo wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle.

Maria

Johan, je moet niet teveel meer praten.

Van Dale

Maar ik sterf kalm en gerust, in ’t geloof aan en ’t vertrouwen op mijn ‘Zaligmaker’.

Man

Ah, dat zijn ze.

Van Dale

Wat?

Maria

Hij zegt dat dat je laatste woorden waren.

Van Dale

O ja?
Mooie laatste woorden, vind je niet?

Maria

Ja.
Ga nu maar slapen Johan.
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Meneer van Dale sterft
Maria

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.

21.
Van Dale

De overgang
Van het vergankelijke
Naar het onvergankelijke
Als een slapeloze nacht
Een eindeloze slapeloze nacht
Zwevend in een onbekende verte
Bungelend aan alle losse eindjes van het leven
Het zojuist geleefde leven
Of was het niet zojuist?
Wie zegt dat men in de dood rust zal vinden, spreekt uit hoop, niet uit zekerheid.
Is er ooit iemand teruggekomen om het u te vertellen?
U uit te leggen hoe het zit?
Wie zich in het leven niet verlost, vindt geen verlossing na de dood, enkel een
warboel.
De dood verlost u niet van de personen van wie u bij leven reeds verlost had willen
zijn.
Sterker nog, het lijkt alsof ze in driedubbele hoedanigheid voor uw geestesoog
verschijnen.
Duidelijker, doortastender, dikker.
Alsof ze willen zeggen
Kijk aan vriend, hier ben ik weer
Ge hebt mij bij leven veronachtzaamd
Nu krijgt u een herkansing
En zo reizen ze met u mee door de eeuwen
In talloze gedaanten
Door ontelbare getijden
Iedere keer klinkt vroeg of laat
Kijk vriend, hier ben ik weer.

Man

De wereld is van woord, meneer van Dale

Van Dale

Ah, daar bent u weer.

Man

Het is van ver gekomen
In den beginne
En daarna
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Door tijd en ruimte
Honderdduizend maal
Gedacht
Gezegd
Gehoord
Van vorm veranderd
Van betekenis
Van klank
Altijd in beweging
Onderweg van A naar Z
Alpha en Omega
Het woord is vlees geworden
En vlees is het nog steeds
Wij zijn woord
Meneer van Dale
Welterusten
Van Dale

Welterusten.
WELTERUSTEN?
Ben ik bij de W?
De W van WILLENS EN WETENS
WIS EN WAARACHTIG
WOU je stoppen Jan?
WAARMEE?
Met dat WONDERSCHONE WOORDENBOEK?
Dat WEERZINWEKKENDE
WANSTALTIGE WOORDENBOEK in WORDING
WOORDENBOEKJE eigenlijk.
WATERDRAGER voor het WNT
WONDER BOVEN WONDER
WAT een afgang.
Maak het af
Je moet....
WANT als je stopt is heel je leven
WORSTEL en kom boven
Johan Hendrik Van Dale
WIE?
Johan Hendrik Van Dale WERK je dood.
WERKEN
onovergankelijk werkwoord
arbeid verrichten
met meer of minder inspanning bezig zijn om iets te verrichten of te volvoeren
Werken produceert dingen die in de wereld van de mens een blijvende plaats krijgen
Haakjes openen
citaat van Achterhuis
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Haakjes sluiten
Punt.

22.
Van Dale

Ging de bel? Niks gehoord. Zeg dat ze even moeten wachten.
Ik ben bijna klaar.
WACHTEN

Maria

Ik kom je voorhoofd deppen met een WASHANDJE.

Van Dale

Ja straks.
WASHANDJE. Dat ken ik niet. Wanneer wordt dat een woord?

Maria

Je hebt koorts.
Het zweet staat op je voorhoofd.

Van Dale

ZWEET, dat is de Z. Zw
Als ik daar ben...
Als ik daar maar eenmaal ben.

Maria

Ik heb het WATER eerst gekookt, en daarna WEER een beetje af laten koelen.
Het zal niet te WARM zijn, WIL ik WEDDEN

Van Dale

WARM WEDDEN
Kan je straks terugkomen?

Maria

Nee, de dokter zegt .....

Van Dale

De dokter zegt zoveel.
Het schrijven van een woordenboek is een ondankbaar, een verdrietig werk Maria.
Hij die zijn vader en zijn moeder heeft vermoord is nog te goed om een
woordenboek te schrijven.
Maria, niet met dat waterbakje op mijn tafel.

Maria

Het is zo gebeurd.

Van Dale

Niet met dat water op mijn tafel.
Alsjeblieft Maria.
Ik moet werken.
Morgen.
Morgen gaan we WANDELEN

Maria

Nu, heel eventjes.

Van Dale

Niet eventjes.

Maria

Ja, rustig maar.
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Van Dale

Nee nee, ik wil het niet.
Ik wil het niet!

Water over al zijn papieren. Alle inkt loopt door. Het woordenboek is WIJLEN.
Grote verbijstering.
Dan begint meneer van Dale te lachen. Eerst zachtjes, daarna harder en harder.

23.
Maria

Wilt u koffie met koek of zonder?

Man

ZONDER
voegwoord
Niet in het bezit van,
buiten
Dit geschiedt zonder dat hij het weet.
haakjes openen
buiten zijn weten
haakjes sluiten

Maria

Meneer van Dale
Meneer van Dale
Niet in zijn stoutste dromen had hij kunnen denken....

Man

Kent u zijn stoutste dromen?

Maria

Natuurlijk niet.

Man

Nou dan, u weet niet wat u zegt.
Misschien had hij het allemaal al voorzien.

Maria

Wat?

Man

In zijn stoutste dromen.
De stoutste dromen zijn de sterkste nietwaar.
U ziet er afgetobd uit.

Maria

Ze zullen zeggen dat het door de droefheid komt.

Man

In de toekomstige tijd.

Maria

Wat een rotleven.
Wat een stinkend rotleven.
Wat een ondankbaar dienstbaar stinkend rotleven.
Een kantwerkschool. Alsof je daarop zit te wachten tussen het bevallen en begraven
door.
Kant klossen.
Kant lezen, daar had ik nog wat aan kunnen hebben.
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Man

Habe Mut dich deines eigenes Verstandes zu bedienen.

Maria

Duits had ik ook zo graag willen leren.

Man

Heb de moed uw eigen verstand te gebruiken.

Maria

Te laat.
Ik ben ergens halverwege mijn verstand al kwijtgeraakt.
En God weet wat er nu nog komen gaat.

Man

Ja.
Het eindigt prachtig.
U gaat pakken.
U verkoopt de hele handel hier in Sluis.
U neemt alledrie uw kinderen en u verhuist naar Middelburg.

Maria

Naar Middelburg?
Niet naar Katwijk?

Man

Daar gaat uw zoon naar het gymnasium en later naar de universiteit van
Amsterdam.

Maria

Amsterdam?
Ik wil naar Katwijk.

Man

HEIMWEE
Prachtig woord
Weet u wat hij wordt?

Maria

Wie?

Man

Johan Hendrik de Derde, uw zoon.

Maria

Ik heb geen flauw idee.

Man

Zenuwarts.

Maria

Zenuwarts?

Man

Zenuwarts. Arts voor de zenuw‐ en de zielsziekten. Neuroloog. Een fonkelnieuw
beroep.
Is het niet schitterend?

Maria

U zegt maar wat.
Zo gaat dat niet.
Middelburg en Amsterdam
Zo ben ik niet.

Man

Ja hoor, zo bent u wel.

Maria

Zo ben ik niet.
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Man

Zo bent u wel.
Het leven roept mevrouw van Dale.
U krijgt een schone lei.
Vang aan.

EINDE
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