
 Graag wil ik Pruden Gartzia Isasti, directeur van de Azkue Bibliothekao (Bilbao), bedanken voor1

zijn bereidheid om inzage te geven in de Baskische correspondentie van C.C. Uhlenbeck.  De hier geciteerde
brieven van Uhlenbeck, Van Eys en Lacombe bevinden zich in de collectie-Lacombe, die het eigendom is van
de Olaso Dorrea Stichting. 

 Brief d.d. 1 augustus 1888 aan de rector van het Stedelijk Gymnasium te Leeuwarden, Dr. O.E.2

Houtsma (Historisch Centrum Leeuwarden 58-I, inv. nr. 77).
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DE WEG NAAR BASKENLAND 

C.C. Uhlenbeck, Matthias de Vries en W.J. van Eys1

Jan Noordegraaf

1. Inleiding

Op maandag 3 augustus 1891, een maand voordat hij als leerling-redacteur in dienst zou treden
bij het Woordenboek der Nederlandsche Taal stuurde C.C. Uhlenbeck (1866-1951) vanuit Leiden een
overdruk van zijn pas verschenen Baskische Studi±n aan jonkheer W.J. van Eys (1825-1914), een
Nederlandse baskoloog die al jaren in San Remo, Italië, woonachtig was. Dit in het Duits gestelde
geschrift zou niet Uhlenbecks laatste publicatie over het Baskisch zijn en de briefwisseling met
Van Eys zou tot in 1905 worden voortgezet. 

Zo’n zes jaar eerder, op donderdag 17 september 1885 had de jonge Uhlenbeck zich laten
inschrijven aan de Leidse universiteit. Hij had al een bundel met romantische gedichten op z’n
naam en op het eindexamen aan het Haarlemse gymnasium datzelfde jaar had hij, met de latere
WNT-redacteur J.W. Muller (1858-1945) als docent, een hoog cijfer voor het vak Nederlands
gehaald. De keuze voor de studie ‘Nederlandsche letteren’ lag dan ook voor de hand. 

In deze korte bijdrage wil ik evenwel laten zien dat Uhlenbecks wending naar het Baskisch
zich al vrij spoedig in zijn studie moet hebben voorgedaan. En die studietijd was al opmerkelijk
kort, want op maandag 1 oktober 1888 promoveerde Uhlenbeck bij de Leidse sanskritist J.H.C.
Kern (1833-1917) tot ‘doctor in de Nederlandsche letterkunde’ op een 77 pagina’s tellende studie
over de Verwantschapsbetrekkingen tusschen de Germaansche en Baltoslavische talen , een werk dat hij later
als ‘een zeer mediocre dissertatie’, ja zelfs als ‘een prul’, zou bestempelen.

Kern had niettemin een hoge dunk van zijn promovendus. Hij vond Uhlenbeck, zo schrijft hij
begin augustus 1888, 

een zeer begaafde jonge man, bezield met waren studielust, vlug van bevatting en
buitengewoon werkzaam. Alleen het feit dat hij binnen 3 jaar zijn doctoraal gedaan
heeft en eerstdaags tot het drukken van zijne dissertatie zal overgaan, toont dat hij tot
de uitzonderingen behoort. [...] Bijzondere familieomstandigheden zijn oorzaak
geweest dat hij hier aan de Hoogeschool geen lid van ’t corps kon worden, daardoor
heeft hij weinig omgang met studenten gehad en is hij eenigszins teruggetrokken [...].2

Die ‘bijzondere familieomstandigheden’ hebben wellicht te maken met het feit dat Uhlenbecks
vader, Peter Frederik (1816-1882), overleed toen zijn enig overgebleven zoon vijftien jaar oud



 Ik baseer me hier weliswaar op een dictaat uit de beginjaren van De Vries’ Leidse professoraat, maar3

ik heb redenen om aan te nemen dat hij zijn didactische aanpak later niet wezenlijk heeft gewijzigd. Cf.
Noordegraaf 1985: 380; Van Driel & Noordegraaf 1998: 139-140.

2

was. De verslagen van het Haarlemse gymnasium uit 1882 laten zien dat het dat jaar de enige
keer was dat de jonge scholier het overgangsexamen niet op tijd kon afleggen, ‘wegens ziekte’
zoals de rector noteerde. Later zou Uhlenbeck zijn vader, een oud-marineman, beschrijven als
een naar lichaam en ziel gebroken mens, die in z’n Haarlemse jaren zijn tijd en geld onder meer
had besteed aan vruchteloos gebleven pogingen ‘om een vliegtuig te construeeren’ (Uhlenbeck
1921: 985). 

Maar hoe kwam de jonge student Nederlands er nu toe om zich op het Baskisch toe te
leggen? Verrassend genoeg is het de hoogleraar Matthias de Vries geweest die de aanzet heeft
gegeven. Ik geef een mogelijke context. 

2. Matthias de Vries over het Baskisch 

Zoals bekend, placht De Vries in zijn eerstejaarscollege over de ‘Hollandsche taal en letterkunde’
ook een overzicht te geven van de ‘verwantschap der talen in ’t algemeen’ en daarbij dicteerde hij
een schema waarin alle Europese talen werden ondergebracht. Dat schema was voor een deel
gebaseerd op August Schleichers (1821-1868) Die Sprachen Europas in systematischer Übersicht uit
1850, een helder en uitstekend overzichtswerk. Het Baskisch wordt door Schleicher betrekkelijk
uitvoerig behandeld (pp. 104-112), en we mogen dus aannemen dat ‘die Euskarische Sprache’
ook op het neerlandistisch college van De Vries de revue passeerde.  3

In een brief van 17 oktober 1892 legt Uhlenbeck, als altijd een empathisch briefschrijver, aan
Van Eys uit hoe het allemaal zo gegaan is. ‘Het zal u wellicht interesseeren’, schrijft hij, ‘hoe ik er
toe gekomen ben mij met Baskische zaken bezig te houden’. Toen ik te Leiden studeerde, aldus



 Dat was een van de talrijke mythen die inzake het Baskisch de ronde deden. Iemand als August Pott4

(1802-1887), ‘der grosse sprachforscher’ (Uhlenbeck 1891:185), wijst deze veronderstelling nadrukkelijk af 

 Toulouse & Bayonne: J.M. Douladoure. Deel 1. Grammaire; deel 2: Vocabulaires (224 pp.) De UB5

Leiden beschikt over twee exemplaren. 

 Zijn hoogleraren waren ‘stupéfaits’ en ‘le futur jury se déclare incompétent’, aldus Uhlenbecks6

trouwe correspondent en vertaler George Lacombe (1879-1947) in 1922. 

 Aan Lacombe, 24-9-1922. Bij de baskoloog Georges Lacombe, die in de Eerste Wereldoorlog als7

korporaal in het Franse leger diende, werd als gevolg van ernstige verwondingen de rechterarm geamputeerd.
Uhlenbeck reageerde geschokt op het bericht (16-8-1916). In de zomer van 1922 bezochten Uhlenbeck en zijn
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Uhlenbeck, ‘vertelde De Vries op zijn college eens, dat het Baskisch overeenkomst had met de
talen van Amerika.  Dit was voor mij aanleiding Baskisch te gaan leeren’. 4

En hij deed dat in eerste instantie aan de hand van de ouderwetse spraakkunst van Fleury de
Lécluse (1774-1845), een tweedelige Grammaire basque uit 1826.  Daarna verdiepte hij zich al5

spoedig in de Baskische vakliteratuur. Na z’n doctoraal examen wilde hij een dissertatie over het
Baskisch schrijven. Maar dat werd hem niet toegestaan ‘daar eene Baskische dissertatie toch wel
wat curieus zoude zijn voor iemand, die in de Nederl. letteren promoveerde’.  Op instigatie van6

Kern en van de oudgermanist P.J. Cosijn (1840-1899) koos hij toen voor een Slavisch onderwerp
waarop hij zoals gezegd in oktober 1888 promoveerde. Een pis aller dus, deze dissertatie. Geen
wonder dat van de zevenentwintig aan het proefschrift toegevoegde stellingen er maar liefst
zeven aan het Baskisch gewijd waren.

Drie jaar later publiceerde Uhlenbeck op voorspraak van zijn invloedrijke promotor zijn
Baskische Studiën onder de aegis van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. ‘Bilha ecaçue,
eta eridenen duçue’ – bidt en u zal gegeven worden, zo luidde het aan Mattheus 7 ontleende
Baskische motto; het werk leverde hem een Amsterdams professoraat op. De eerste zin van de
Studiën doet denken aan de opmerking van De Vries waardoor de jonge student-dichter zo
geïntrigeerd raakte: 

Das baskische nimmt bekanntlich eine ganz isolierte stelle unter den sprachen der
alten welt ein. Vergebens hat man versucht es bei den ägyptosemitischen und
uralaltaïschen sprachen einzureihen oder eine nahere verwandtschaft des baskischen mit
den ursprünglichen idiomen Amerika’s zu begründen [...] (1891:179; curs. toegevoegd).

Dat Uhlenbeck zich in latere jaren uitvoerig met Amerikaanse Indianentalen heeft
beziggehouden, mag bekend zijn. 

En, zo schrijft Uhlenbeck verder, ‘Der erste, der mit wissenschaftlicher methode die baskische
sprache untersucht hat, ist der verdienstvolle gelehrte Jonkheer W.J. van Eys dessen wörterbuch
und vergleichende grammatik den weg für weitere forschungen geebnet und einen lichtstrahl
geworfen haben in das mystische dunkel, womit die Eskuara umgeben war’ (1891: 179-181; cursivering
toegevoegd). In zijn Leidse dissertatie had Uhlenbeck al verwezen naar Van Eys’ Dictionnaire
Basque-Français uit 1873. Wie was nu deze, in kringen van niet-baskologen thans nauwelijks meer
bekende landgenoot? 

3. Een lexicograaf van stand: W.J. van Eys

Willem Jan van Eys (1825-1914), geïnteresseerd in heraldiek en taalkundig autodidact, was
afkomstig uit een welgesteld Amsterdams handels- en zakenmilieu. Zijn vader was nog garde
d’honneur van Napoleon geweest. Volgens Uhlenbeck werd de familie Van Eys in Amsterdam
gerekend tot de ‘meilleurs familles patriciennes’, al voor de verheffing in de adelstand in 1816.  7



vrouw Georges Lacombe in Bayonne alvorens door te reizen naar het derde congres over Baskische studies
in Guernica (10-17 september 1922), waar trouwens ook Lacombe een lezing hield. Zie over hem onder meer
Gavel 1947. 

 Het Essai werd in 1865 uitgegeven door de Amsterdamse kunsthandelaar en bibliofiel C.M. van8

Gogh, een oom van de schilder. Veel andere taalkundeboeken voerde Van Gogh niet in zijn fonds. Een
tijdgenoot, de Fransman Jules Vinson (1843-1926), schreef in 1867 over het Essai: ‘C’est le traité le plus
scientifiquement fait que je connaisse sur le basque, le plus intéressant sans contredit et le plus simple. L’auteur
a complété et développé les aperçus de Humboldt. Son ouvrage n’est qu’un essai, mais on sent qu’il pourra
faire la vraie grammaire complète du basque’ (apud Gómez 2002: 295).

 Wie de Britse linguïst Robert Henry (‘Bobby’) Robins (1921-2000), auteur van onder meer A short9

history of linguistics (1967), persoonlijk gekend hebben, zal enige uiterlijke gelijkenis tussen hem en Van Eys
ongetwijfeld opvallen. 
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In de jaren zestig was Van Eys lid (tot 1869) van het in 1858 opgerichte Koninklijk
Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam, dat vele Amsterdamse notabelen onder zijn leden
telde. In 1885 werd hij benoemd tot lid van het genealogisch-heraldisch genootschap De
Nederlandsche Leeuw, dat opgericht was in 1883.

Naar aanleiding van zijn in eerste instantie anoniem verschenen Essai de grammaire de la langue
basque (Amsterdam 1865, tweede herziene druk 1867)  werd Van Eys in 1870 voorgedragen als lid8

van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, onder meer door J.H.C. Kern, Eelco Verwijs
en Matthias de Vries. 

 
Jonkheer Willem Jan van Eys (1825-1914)  9

Hij woonde toen aan de Herengracht in Amsterdam en raakte goed bevriend met de taalkundige
Herman Neubronner van der Tuuk (1824-1894), de ‘vorst onder de taalgeleerden’, die bij zijn
vertrek naar Indië in 1868 twee koffers met boeken ‘bij den heer Van Eijs’ in bewaring gaf (cf.
Groeneboer 2002: 725-726). Na in de jaren 1871-1875 in Londen gewoond te hebben vestigde
Van Eys zich na de zomer van 1875 met zijn vrouw Mathilde te San Remo, Italië. Met prins Louis
Lucien Bonaparte (1813-1891), doctor honoris causa van de Universiteit van Oxford en in de jaren



 In de tweede, postume uitgave van zijn Die Sprachwissenschaft (1901) bijvoorbeeld prijst de vermaarde10

Duitse taalgeleerde Georg von der Gabelentz (1840-1893) Van Eys’ ‘Scharfsinn’. In de vooroorlogse, door
Uhlenbecks opvolger Jan de Vries (1890-1964) geredigeerde vijfde druk van de Winkler Prins worden in het
lemma ‘Baskisch’ (1933) zowel Van Eys als Uhlenbeck nog met name genoemd. 

 Merk op dat Van Eys een volle neef was van de vader van Uhlenbecks Haarlemse jeugdvriend, de11

later als christen-anarchist zo bekend geworden jonkheer Felix Ortt (1866-1959), met wiens dochter Elsa hij
tot zijn dood toe contact heeft onderhouden. Dat Van Eys en Uhlenbeck elkaar ooit persoonlijk hebben
ontmoet, heb ik nog niet kunnen vaststellen. Als Van Eys in de zomer van 1894 mogelijk naar Nederland zal
reizen, nodigt Uhlenbeck hem uit om langs te komen in Valkenburg, waar hij de zomervakantie doorbrengt.
In latere brieven wordt zo’n ontmoeting echter niet gememoreerd. 

 In de geschiedenis van de neerlandistiek speelt Van Eys een bescheiden rol met zijn beknopte, in12

het Frans gestelde Nederlandse spraakkunst uit 1890, Aperçu de la grammaire Hollandaise , die bedoeld was als
vervanger  van een eerder bij uitgeverij Nijhoff verschenen Nederlandse grammatica voor Fransen, nl.
Éléments de grammaire néerlandaise à l'usage des étrangers geschreven door Gerrit Kuyper (1815-1879). In het jaar
1878 was daar nog een derde, herziene druk van verschenen. Dit neerlandistisch werk van Van Eys is tot nu
toe nog niet nader geanalyseerd.

5

1849-1864 correspondent van de veelzijdige Friese taalgeleerde Joast Hiddes Halbertsma (1789-
1869), geldt Van Eys als een van de bekendere baskologen uit de tweede helft van de negentiende
eeuw.  Als zodanig was hij ook een van de inspiratoren van de jonge Uhlenbeck.  10 11

Op 3 augustus 1891 schrijft Uhlenbeck aan Van Eys: ‘Het lezen van Uwe veel omvattende
geschriften over de taal wekte bij mij de wensch op om ook een steentje bij te dragen aan het
gebouw, welks grondslagen door u onwrikbaar zijn gelegd’. Hij rekent zich dan ook nadrukkelijk
‘onder Uwe leerlingen’. En in oktober 1892, na Van Eys’ bespreking van de Studiën in het Berlijnse
blad Euskara heet het: ‘Een groote prikkel voor mij om het Baskisch niet vaarwel te zeggen, is de
welwillende beoordeling die mijn Bask. Studiën bij U hebben gevonden’. Na van het overlijden
van de bejaarde jonker gehoord te hebben schrijft Uhlenbeck op 27 april 1914 aan Georges
Lacombe: ‘Nous lui devons beaucoup et ne l’oublierons jamais’. 

Willem Jan Van Eys is honderd jaar later weliswaar nagenoeg geheel in de vergetelheid geraakt,
maar zijn bewaard gebleven, omvangrijke briefwisseling met een keur van contemporaine
Europese taalgeleerden (L.L. Bonaparte, A.F. Pott, A.H. Sayce, Hugo Schuchardt), lijkt me
voldoende stof te bieden voor nadere studie inzake deze baskoloog-lexicograaf.12

Coda 

‘Van den zomer gaan wij naar Baskenland. Ik stel mij hiervan veel voor, al begrijp ik wel dat ik veel
moeite zal hebben om de Basken te verstaan’, bericht Uhlenbeck op 2 mei 1905 aan de dan
tachtigjarige Van Eys. In 1907 doet hij in de Koninklijke Akademie verslag van zijn zomeruitstapje

file:///|//w/index.php?title=Gerrit_Kuyper&action=edit


6

in de bergen ‘der Basses-Pyrénées en het aangrenzende Spaansche gebied’. Een cruciale anekdote
is deze. Toen hij meende erin geslaagd te zijn de Baskische achtertandse s juist zo voort te brengen
als de Basken zelf, zei een Bask tegen hem: ‘Vous n’avez pas les mâchoires’, U heeft er de kaken
niet voor. ‘Heel ontmoedigend’, vond Uhlenbeck dat (1907: 5). 

Het jaar daarop, in 1908 publiceerde Uhlenbeck een uitvoerig overzichtsartikel over ‘die
einheimischen Sprachen Nord-Amerikas bis zum Rio Grande’ en in 1910 en 1911 ging hij
veldwerk verrichten bij de Blackfoot Indianen in Noord-Amerika. Een grote koerswijziging, zo
lijkt het, maar wie denkt aan de eerstejaars Nederlands die in 1885 aan de voeten van Matthias de
Vries was gezeten, die beseft dat dit conceptueel voor Uhlenbeck slechts een kleine stap moet zijn
geweest. En had de beroemde Wilhelm von Humboldt indertijd niet hetzelfde gedaan? 
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Bijlage 

Ex libris van W.J. van Eys 
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