
.

Vale, Tjeerd

Dit is eenafscheidssymposiumvoor Tjeerd de Graaf,waar ik de inleiding verzorg,

en Dicky Gilbers heeft mij gëıntroduceerdals directeurvan het taalkundigeonder-

zoeksinstituut.Alleen magik vanTjeerdin die hoedanigheidhier niet staan.Dus ik

moetermeebeginnendatik meexcuseer, endatbevalt uiteraardniemand.

Nee,eendirecteureeninleiding latengeven,datklinkt allemaalte gezagsgetrouw,

te bureaucratisch,bijna anti-deGraaf. Eerstwarenop dit symposiumalle titels—

doctor, hoogleraar, decaan,en wat ze allemaalzijn— ongewenst,maardat ging te

ver. Dicky heeftTjeerdwat murw gemaakt,ennu mogensommigeookmeedoen.

Ja,het wasDicky die Tjeerdoverhaaldedat ik het mochtinleiden,en daaris het

mij duidelijk geworden:Ik stahieromdit afscheidssymposiumin te leidenomdatgeen

belangrijkermenshetvanTjeerdmochtdoen.

InstinctieveDemocraat

Endaarmeeverwijs ik naaréénvanTjeerd’smeestopvallendekenmerken:hij is zoals

veelwetenschapperseendemocraat in hartennieren,iemanddiehetgezagvanfeiten,

wiskundeenhardelogicaaccepteert,maarnietdatvaninstellingenenorganisaties.

Œuvre

Tjeerd is eenonrustigegeestdie aanzeeruiteenlopendethema’s heeftgewerkt, van

astrofysica(zijn promotiegebied),tot instrumentelefonetiek, spraakherkenning,de-

scriptieve taalkunde,de Platduitsediaspora,en, in de afgelopentien jaar, de doc-

umentatievan bedreigdetalen. Voor jullie die hier zitten die niet uit de taalkunde

komen,is hetgoeddatik toevoeg datmenzeldenzoeenbredeenuiteenlopendepalette

van activiteitsgebiedenbij taalkundigevindt. Nog indrukwekkenderis het, wanneer

Tjeerdzijn verschillendeexpertisesin éénprojectkwijt kan,b.v. in zijn samenwerking

metAsakurain Hokkaidowaarzeeenlasertechniekontwikkeldenom oudewasrollen

akoestischte ontsluiten.

Toekomst

Bij eenafscheidis eenterugblikop eencarrìeregebruikelijk, maardat is eentraditie

die ik hier echtermaartendelewil volgen. Ik benovertuigddatTjeerdmiddenin de

meesteopwindendeperiodevanzijn arbeidslevenstaat.



Tjeerd werkt al vijftien jaar in de richting van het documenterenvan bedreigde

talen, al tien jaar bijna uitsluitend in dezerichting, alhoewel het gebiedpas in de

afgelopenvijf jaar eenhogevlucht begon te nemen,toen het besefeindelijk rijpte

dat de helft van ’s wereldstalende volgendeeeuwniet zou overleven. Tjeerdwerkt

nuin projectenin Japan,Sakhalin,enSt.Petersburg betreffendeuiteenlopendethema’s

alsNenets(eenPermischetaalbinnendeFinno-Oegrischefamilie),Komi (eenSamo-

jedischetaal),en—hetmeestexotische—Nivkh (of Giljak, eenisolaat,eentaalzonder

zekereverwante).Tjeerdheefthiervoor buitengewoonindrukwekkendemedewerkers

gevonden,slimmeenenergiekejongemensendiedezeonderzoekslijnvanhemoverne-

men.

PersoonlijkeKenmerken

Tjeerd is zo veel: om te beginnenis hij uitmuntendslim, met eenintelligentie die

makkelijk vanthematot themawisselt;verderis hij ongelooflijkenergiek, iemanddie

dagelijksvanafeenuur of half achthardwerkt maardie eenavondvergaderingof een

veeleisendereis niet schuwtals het hem dichter bij zijn doel brengt. Bovendienis

Tjeerd— en dit wetenmindermensen— buitengewoongedisciplineerden doortas-

tend. Talenlerenis geen“knobbel,” en hoeveelmensenkent u die EstsnaarNeder-

landskunnentolken?Of naarFries,Engels,Duits, Frans,Russisch,Hongaars,Pools,

of Japans?

Breedgeleerd,op de hoogteevan de verschillendstethema’s, veel gereisd,een

boeiendeenuitdagendedocent.Dit zoueenfantastischecollegamoetenzijn, niet?

Een lastigebuurman

Ja,washetniet datanderenje steedsmethemgaanvergelijken. Jemaggewoonniet

naastTjeerdstaan.Jeverliestgewoonvanhem.

� Voel je je b.v. eenbeetjeinterdisciplinair?

– LaatTjeerddanvertellenoverzijn werkin deastrofysica,despraakherken-

ning,enhetJiddischvandeOostzeestaten.

� Voel je je somswatavontuurlijk alsje naarTriestegaatvooreenconferentie?Of

naarBanff?

– Laat Tjeerd wat vertellen over zijn veldwerk op Sachalineiland, of in

Siberïewaardeenecollegadelaatstebootvoordewinterniethaalde— en

nogzesmaandenmoestblijven?



� Netwerkje metzeergeleerdecollega’s,zo datbekendenje somsvragenhoehet

metPimLevelt of BernardComrieis?

– DanverteltTjeerdoverzijn postdocjaarin CambridgewaarStephenHawk-

ing ookwerkte.

� Ben je trots op je beroepelijke erkenning,b.v. dat je secretarisvan de eneof

anderestichtingbent?

– Danmoetje nietnaarTjeerd’seredoctoraatvanSt.Petersburg kijken.

VolgensHegelstaanwevoortdurendin een“strijd omerkenning”,endaarinhebben

we domweg te weinig aaneenzo’n bekwamecollega waartegen je altijd wat bleek

afsteekt.

Eenlastigebuurman!

prof. dr. ir. JohnNerbonne

DirectorCLCG
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