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E

uskarak eta euskaldunok aspalditik

Euskararekiko interesa aspaldidanik era-

sortarazi dugu halako miresmen edo

kutsi dute holandarrek: Willem Jan van

jakin-nahi bat arrotzen artean. Baka-

Eys (1825-1914), gramatika eta hizte-

rren batentzat (XII. mendean Aymeric Pi-

gi baten egilea; Christianus Cornelius

caud erromes frantsesarentzat, esaterako)

Uhlenbeck (1866-1951), euskarari buruz-

euskara —eta euskaldunak berak zer

ko

esanik ez— hizkuntza barbaroa, latza eta

Nicolaas G.H. Deen, XVII. mendean

basatia bazen ere, beste batzuentzat zer-

euskaldunek eta islandiarrek beren arte-

bait interesgarri eta, azkenean, maitagarri
ere bihurtu zen. Rudolf de Rijk-en kasuan
ere hala izan zen, euskaraz ongi baino

lan

garrantzitsu

askoren

egilea;

ko merkataritza-harremanetan erabilitako
hiztegiak aztertu zituena.

hobeto ikasi ez ezik, bere bizi osoko az-

Hain zuzen, euskalari holandarren saga

tergai ere egin baitzuen euskara. Hainbes-

honen azken erakusgarria litzateke Ru-

teraino, non Euskaltzaindiak eta Euskal

dolf de Rijk, azken urteotan euskalaritzak

Herriko Unibertsitateak bere ohorezko

izan duen ordezkaririk distiratsuenetako

kidetzat hartu baitzuten.

bat.
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Euskalari zintzoaren ibilbidea
Rudolfen hiru maitasunak

Hiru maitasun

tziara bidean. Kronikek diotenez, gerora,

Rudolfek mundu honetan hiru maitasun

hilabete pasatzera. Baina itzultzeko ordua

nagusi izan zituen: emaztea, euskara eta

iritsi, eta, aireportuan, hegazkinak ihes

xake jokoa.

egin. Erraz irudikatzen ahal ditugu biak,

Lehenbizi, Virginia, emaztea. Emakume

korrika, ahal zuten moduan, maletak har-

honek aparteko lekua izan du Rudolfen
bizitzan. Beti elkarrekin, bata besteari begietara so. Rudolfek, hiltzean, amaitzeke
utzitako Standard Basque liburukote sendoko materialak behar bezala atontzea,
eskuizkribuen artean utzitako lits solteak
lotzea eta abar, emakume handi honek
hartu zuen bere gain.
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Virginia Amsterdamera etorri omen zen,

tuta, presaka, ezin garaiz iritsi... Azkenean,
lehorrean geratu behar, elkarri eskua emanda, hegazkina airean... Beste bi hilabete gehiago Amsterdamen. Hala ere, ezkontzeko
kontu argirik ez, antza, Virginiarentzat,
harik eta gizonak zuzen (edo zeharka, ez
dakit) galdetu omen zion arte: «Ez naiz
ni aski zuretzat?» Film honetako hurrengo agerraldia, ezkontza, 1979ko urriaren

1972an ezagutu zuten elkar, Rudolfek tesia

24an. Harrezkero, Rudolfen ondoan beti,

amaitu berri zuela, JFK aireportuan Fran-

laguntza ematen, bidaietan, lanean.

Eta hirugarren amodioa: euskara. Euskara bizi-beteko zaletasuna izan zen de Rijkentzat, hil arte iraun zion maitasuna.
Hiru maitasun horiek gabe, ezin ulertu
Rudolf de Rijk-en bizitza.

Familia eta haurtzaroa
Rudolf Pieter Gerardus de Rijk AmsterRudolf eta Virginia ezkondu zirenekoa (197910-24), Amsterdameko Herriko Etxearen atarian.
Rudolf bere txapelik handienarekin eta lepokoan,
ikurrinaren koloreak

damen jaio zen 1937ko martxoaren 24an,

Virginia margolaria da. Zaletasun hori as-

aroztegi eta eraikuntza arloko kontratista

paldikoa du. Argazkian, hain zuzen, ageri

izan zen. Etxe salerosketan ere aritu zen.

da haren 1988ko margolan bat horman

Amak, Johanna Margaretha Elisabeth

zintzilik: bi jokalari eta bi begirale. Baina

Ruhl (1910-1966), luxuzko larru-denda

ez, laurak bat dira: Rudolf de Rijk baka-

batean lan egin zuen. Ezkontzearekin, lan

rra, lau aldetatik ikusita. Horregatik izen-

hau utzi egin zuen.

klase ertaineko familia batean. Aita, Arnoldus Stephanus de Rijk (1900-1983),

burua ere: The Chess player. Astero-astero
bildu ohi zen Rudolf lagunekin xakeko
klubean partida jokatzera. Horra bigarren
zaletasuna. Holandako xakelaririk onenetakoa izan zen, nonbait. Bazituen xakeari
buruzko hainbat liburu etxean, mila lekutan eskuz oharreztatuak eta jokaldi hoberenei buruzko aipamenekin.

Rudolf
gurasoekin
eta arreba
Emmarekin,
1948an
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Bost haur izan zituzten, Rudolf zaharrena. Beste bi mutil, jaio orduko hil ziren. Bi
alaba ere izan zituzten, Emma Alida Maria
(1943-2002) eta Suzanne Monique, 1951n
jaioa. Biak, lanbidez, gizarte-langile.
Lehen haurtzaroa garai ilunetan pasatzea
egokitu zitzaion Rudolfi. 1940ko maiatzaren 10ean armada alemanak Holanda inbaditu zuen, gerra adierazpenik ere
egin gabe. Okupazio garai honetan parterik okerrena judutarrei egokitu zitzaien.
Holandan bizi ziren judutarren %75 atxilotuak izan ziren eta kontzentrazio-eremuetara eramanak. Beste batzuek ezkutatu egin behar izan zuten, Anne Frank-en

Rudolf txikitan. Hori da katu handia eramateko
modua!

familiaren kasuan bezala. Gerrak iraun
zuen bitartean ehun mila holandar judu
baino gehiago hil zituzten naziek.
1945eko otsailean aliatuek azken erasoari
ekin zioten eta maiatzaren 5ean, Wageningeneko kapitulazioa sinatzearekin, amaitu zen ofizialki lurraldearen okupazioa.
Rudolfek bazituen jada zortzi urte. Horrenbestez, haurtzaroko lehen urteak
herrialde okupatuan bizi izan zituen eta,

Rudolf de Rijken jaiotetxea, Amsterdamen,
Kastanjeplein 11n, beheko solairuan

4

nahi eta ez, orduan ikusitako nahigabe eta
bidegabekeria guztiek nolabait marka-

lortu zuen gradua («Candidaatsexamen»),
kalifikaziorik onenarekin, Matematika,
Fisika eta Astronomia arloei zegokiela.
Ondoren, 1962 bitartean, doktoretza aurreko ikasketak egin zituen, master antzeko bat. «Doctoraalexamen» delako
hau ere cum laude kalifikazioarekin pasatu
zuen. Matematika eta Linguistika orokoRudolf eskolan, 1948an edo

rra ziren oraingoan ikasketa-gai. Honako

tu zuten. Ez da harritzeko, harentzat ere

Shirota-Algebra als eenveralgemening van

Anne Frank-en figura holandarren historiaren erreferente izatea, eta erreferente
erakargarria, gainera.

Amsterdameko ikasketak

izenburua zuten aurkeztutako lanek: De
de Compingente Algebra («Shirotaren Algebra algebra konpingentearen orokortze
gisa») eta Romaanse invloed op het Baskisch («Erromantzearen eragina euskaran»).
Garai hartan unibertsitateko ikasketak

Bigarren hezkuntzako ikasketak jesuiten

burutzeko, aukera bi egin behar ziren.

St Ignatius ikastetxean egin zituen Ru-

Batetik, «major» delakoa hautatu be-

dolfek, 1949-1954 bitartean. Garai hartan

har zuen ikasleak. Hau zen ikasketa-arlo

ohikoa zen heziketa izan zuen, bai akade-

nagusia. Bestetik, «minor» delakoa. De

mikoki, bai, jesuiten ikastetxeetan ohikoa

Rijk-ek bere «major» horretan Matema-

zen erlijio eta moral alderdiari dagokionez
ere. Ikasle ona izan zen.

tika eta Fisika hautatu zituen, Linguistika
bigarrenerako utzita. Gustuko izango
zuen frantseseko «major» bat egitea ere,

1954an ekin zien unibertsitateko ikasketei

baina ez zen ausartu. Ezaguna denez,

Amsterdameko unibertsitatean. 1958an

pixka bat totela zen, eta akats txiki horren
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erruz hitzak ez zitzaizkion nahi bezala ez
eta nahi zuen momentuan ateratzen ahotik.
Lotsa pixka bat ematen zion horrek nonbait, eta frantseseko azterketa jendaurrean
egin beharrik ez izatearren edo, ez zen ausartu bigarren «major» hura hartzera.

Ameriketako egonaldia
1965-1969 bitartean Ameriketan ibili zen,
Massachusetts-eko Teknologia Institutuan
(MIT-n), Research Assistant gisa, Linguistika sailean. Egonaldi hau oso garrantzitsua izan zen Rudolfen bizitzan. Han

Pieter Seuren hizkuntzalari ezagunak kon-

ikusten zuen bere Linguistika jakin-mina

tatzen duenez, Rudolf ezagutu zuenean,

asetzeko aukera. Haren hitzetan «Lin-

matematika ikasle zen, baina linguistikan

guistika alorreko jakintsuenak» MIT-n

biziki interesatua. Ondoan esertzen omen

zeuden, Noam Chomsky ospetsua tarte-

zitzaion, haren toteltasunaren aurrean

ko. Unibertsitate honetan eman zituen lau

modu egokian erreakzionatu zuela ohar-

urte, doktoretza prestatzen. Maisu fama-

turik. Galderak egiteko eragozpenak zi-

tuak ez ezik, ikaskide ospetsuak ere izan

tuen orduan, eta bere mahaikideari idatziz

zituen inguruan, James McCawley edo

ematen omen zizkion galderak eta honek

Joan Bresnan modukoak, besteak beste.

irakasleari irakurtzen. Horrela egin omen

Rudolf de Rijk, pil-pilean ari zen lantalde

ziren lagun. Eta Seuren-ek kontatzen du

batean «erori» zen MIT-n. 1940an eraiki

nola Rudolf izan zen Chomskyren Syntactic Structures irakurtzera bultzatu zuena.
Logika eta matematika apur bat ikasteak ere lan hori irakurtzen asko lagunduko ziola esan omen zion. Honek zera
izan zuen ondoriotzat: Chomskyren lana
irakurtzeko taldetxo bat osatzea. Horrela, Gramatika Sortzailea Europara ekarri
zuen lehenbiziko taldea bilakatu zen.
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James Mc Cawley-rekin Donostian 1995an, gazte
denborak eta Semantika sortzailea gogoratzen

Wayles Browne gaztetako adiskidearekin, 1998ko
uztailean. Ez zen asko behar zernahi ospatzeko!

Ken Hale izan zen Rudolfen tesiaren zuzendaria.
Hemen biak elkarrekin, 1996an

eta urte gutxitara eraistekoa zen zurezko
eraikin zaharkitu batean kokatuta zeuden
linguistika zaleak, traba handirik ez egiteko moduan. Han ematen omen zituzten
arratsaldeak, eta gauak ere, lanak idazten
eta elkarri pasatzen eta irakurtzen. Elkarlan honetan denek hartzen zuten parte,
irakasleek zein ikasleek.

Rudolfen asmoa zen, garai hartan, Grama-

«Inurri talde» honetan hizkuntza eta kultura desberdinetako jendea zegoen. Hizkuntzalari ospetsuak ere ugari. Rudolfen
adiskide Wayles Browne-ren arabera, hura
izaten zen beti lehena ikaskideei eta irakasleei hizkuntza arrotzen berri emateko orduan. Adibidez, frantses zaharraz hitzaldi
sail bat eskaini zuen, «Ezeztapenaren historia frantses testu zaharretan» izenburupean. 1966ko maiatzean «Ergatiboa birdefinituz» izeneko lan bat aurkeztu zuen.

tika sortzailearen esparruan euskarari leku
egitea eta bere lankide generatibisten arreta erakartzea gure hizkuntzari buruz.
1967an beste lan bat aurkeztu zuen: Object
incorporation in Tongan and Dutch («Objektuaren inkorporazioa tongaeraz eta holanderaz»). Honek ere, aurrekoaren ahalegin berari erantzuten bide dio. Tongako
polinesiar hizkuntzan ere zenbait aditz
trantsitiboren subjektua modu berezian
markatzen omen dute. Honek aukera eskaintzen zion egileari, euskarazko zenbait
datu emateko.
1970-1971 bitartean, egonaldi labur bat
egin zuen Chicagoko Unibertsitateko
Linguistika sailean, Visiting Assistant
Professor gisa. Bi irakasgai emateko dei-
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tu zioten: Sintaxia eta Semantika batetik,
eta, bere hitzak erabiliz, Euskararen Kondaira eta Egitamua, bestetik. Baina egonaldi laburra izan zen hau. Chicago ez zuen
hiri atsegina aurkitu.
1972an, MIT honetan bertan, aurkeztu
zuen euskal erlatiboei buruzko tesia ere:
Studies in Basque Syntax: Relative clauses,
euskal perpaus erlatiboei buruz geroago
egin diren lan guztien aitzindaria eta oinarria. Tesi zuzendaria, Kenneth L. Hale
izan zuen, hizkuntzalari bikaina, hiztun
gutxiko hizkuntzez arduratua. Tesiak ez
ditu orrialde asko, baina lan sendoa, zehatza eta bide urratzailea da, dudarik gabe.

Mitxelenarekin solasean Arantzazun 1972ko udan. Nevadako Unibertsitateak antolaturiko ikastaroen sasoian.
Mitxelenak biziki estimatzen zuen de Rijk-en lana

arte, euskara irakasten eta ikertzen. Inoiz
izan zituen arazoak unibertsitate-administrazioaren aldetik. Krisi garaietan ohikoak
izaten dira holakoak, batez ere ikasle-kopuru txikia, itxuraz funtsezkoa ez den

Atzera jaioterrian,
irakasle
1973an de Rijk Holandan dugu atzera,
Amsterdameko Unibertsitateko Psikolinguistika Laborategian. 1975-1977 bitartean
Z.W.O-n (Ikerketa Hutserako Holandar
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irakasgaia eta ekonomia murriztapenak, hirurak, elkartzen direnean. Baina zailtasun
horiek denak gainditzea lortu zuen eta bere
lanean jarraitu ahal izan zuen erretiratu zen
arte. Erretiroa hartu ostean, irakasle emeritu izendatu zuen Unibertsitateak.

Fundazioan) jardun zuen beka batekin. On-

Nevadako Unibertsitateak antolatu ohi zi-

doren, 1977an, Leidengo Unibertsitatean

tuen uda ikastaroetan ere ibili zen irakas-

irakasle-lanpostu bat lortu zuen Hizkuntza-

le lanetan, 1972an, 1975ean eta 1978an,

laritza Konparatuko Sailean. Hemen jarrai-

irakasle bisitari gisa. Udako ikastaldi

tu zuen, etenik gabe, 2002an jubilatu zen

hauek Euskal Herrian ematen ziren.

Jon Bilbao eta beste lankide batzuekin, 1978an. Nevadako
Unibertsitateko uda ikastaroen atsedenaldi batean

Urkiolan 2003-07-26. Rudolfen errautsak barreitatu zireneko
ospakizunean

Garaia baino lehen

maitia» eta «Agur Jaunak». Familiaren

galdu

eta hurbilekoen artean. Kutxaren gainean

2003ko ekainaren 15ean, artean bere bi-

larrosa bi, gorria bata, zuria bestea. Hori

ziko proiektu nagusia amaitzeke zuela, hil

Amsterdamen. Egun batzuk geroago, Eus-

zitzaigun Rudolf de Rijk, minbiziak jota.

kal Herriak ere eskaini zion bere agurra.

Aurretik, adiskide guztiei, eskuz idatzi-

Urkiola ingurua zirraragarri egin zitzaion

tako gutun bana bidali zien, nori berea.

beti, eta han, Euskal Herriaren bihotzean,

Harritzekoa bada ere, gainerakoetan hain

paraje eder hartan, hainbat adiskideren

zehatza izanik, datarik gabea. Bere eritasunaren berri ematen zigun, eta agur
esaten. Askorentzat, geure bizitzan jaso
dugun gutunik latzena.
Haren hileta ekitaldia ere xumea eta apala izan zen. Hurbilekoak agurtzeko, berak
nahi zuen bezala antolatu zen zeremonia:
zenbait euskal kantu, 23. salmoa, eta hitz
batzuk. Kantuak, maiz ahopekatzen zituenak: «Maitia, nun zira?»; «Adios ene

artean, barreiatu ziren haren errautsen
parte bat. 2003ko uztailaren 26an.
Rudolf
Virginiarekin
etxeko atarian,
ikurrinaren
itzalean.
Euskaldun askok
gogoratzen dute
ate hau. Euskal
‘kontsularen’
etxea beti zabalik
euskaldunentzat
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De Rijk-en hizkuntzak
Rudolf P. G. de Rijk eta Aita Mari. Donostian, 1998an

Aita Mari

jakin-minak kilikaturik, hango jaun bati

Rudolf de Rijk-ek gaztetatik zuen atsegin

argitzeko. Pozik ase zuen Rudolfen jakin

batera eta bestera ibiltzea, trenez, autobusez edo auto-stop eginez. 1957an, Granada aldean turista bezala ibili eta atzera
Holandara bidean, Donostian suertatu
zen. Aita Mariren omenez eraikitako oroi-

10

eskatu omen zion lerro haien esanahia
nahia, testua ez ezik, Aita Mari nor izan
zen ere argitu baitzion. Gregorio Iraola
zuen jaun honek izena eta bizi guztiko
adiskidantza sortu zen bien artean.

tarri bat bada portuan eta deigarri egin

Eder iritzi zien de Rijk gazteak Aita Mari

zitzaion Rudolfi. Monumentuaren ha-

goresten duten bertso haiei eta interpre-

rriak berak baino gehiago, harri gainean

tari lanetan aritu zenari berberari galdetu

idatzitako testuak erakarri zuen Rudolfen

omen zion ea non aurki zezakeen euskal

arreta, harriaren azalak alegia. Maiz gerta-

gramatikarik edo ikaslibururik, eta, «geldi-

tzen den bezala, ondo zekien kasu hartan

tu zitzaion dirutxoarekin», gramatika txiki

ere azala zela, benetan, mamia. Ordurako

bat erosi eta honela hasi omen zen euskara

Linguistika ikasten hasia zenez, bazekien

ikasten. Ixaka Lopez Mendizabalen Gra-

testu hark euskara izan behar zuela eta,

mática Vasca Abreviada izan zen, nonbait,

lehenbiziko makulua euskaraz ikasten
hasteko. Geroago, Jose Zabala-Aranaren
Gramática Vasca ere erabiliko zuen eta honek, dituen akatsak gorabehera, euskararen ateak zabal-zabal ireki omen zizkion.
Epe laburrean gauza asko ikasi ahal izan
zituen, gramatika hauen laguntzaz.

Azpeitian, Bittorrenean pasatzen zituen Rudolf gazteak orduak jendearekin hitz
egiten. Hura zen bere ‘mintzapraktika’ egiteko modua

Garai hartan eskura zeuden beste zenbait liburu ere, nobelak, antzerki lanak
eta abar, irakurgai hartu zituen. Gramatiketan baino gehiago ikasi zuela dio bestelako irakurgaien laguntzaz. Maisu asko
izan zituela ere aitortzen du. Lau aipatzen
ditu bereziki: Aita Ignazio Manzisidor,
Nemesio Etxaniz, Yon Etxaide eta, jakina, Luis Mitxelena.

Nolanahi ere, Donostiako aurkikuntza
haren ostean, handik bi urtera, 1959ko
udan, euskara ikasteko benetako erabakia
hartuta, atzera etorri zen Euskal Herrira. Azpeitian, Luziano izeneko tabernan
ostatu hartu eta Bar ‘Victor’ izenekoan
(‘Bittorrenean’ alegia) ematen zituen orduak euskaraz trebatzearren. Beti esker
onez aipatzen zuen Rudolfek Bittorrenean egin zioten harrera abegitsua, eta
baita, nola ez, haren dietatik baratxuria
ezabatzeko ahalegina ere, benetan gorro-

Rudolf de Rijk Etxaidetarrekin. Urte luzeetako adiskidetasuna. Donostian, 1995ean

De Rijk Etxahunen hilobiaren ondoan, Jon Etxaide eta Germain Lexardoirekin, Barkoxen, 1960ko hamarkadan
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raraztea. Auto-gidarien errukia pizteko
erraztasuna zuen, nonbait. Edo, Jon Bilbaok inoiz esan omen zion bezala, zeukan
apaiz itxurari esker geratzen zitzaizkion
bide ertzean autoak.
Euskal Herriko Unibertsitateak, Bizkaia eraikinean de Rijk-i
eskainitako aretoa, haren liburutegia biltzen duena

Horrela aurkitu zuen Joan Mari Zulaika
izeneko bat ere. Rudolf artean euskaraz ikasten ari zela ezagutu zuten elkar

tatzen baitzuen barazki hau. Geroago,
inguruko beste herrietan ere ibili zen,
Errezilen, Gabirian, Ormaiztegin...
Hasieran, Gipuzkoa aldean mugitzen zen
batez ere, baina gero euskalkiak lantzeko
asmotan, Euskal Herri osoan zehar. Batean eta bestean adiskideak eginez eta
euskara ikasiz joan zen, Donostian Etxaidetarrekin, Ormaiztegin Garmendiatarrekin eta hola.

Auto-stop eginez,
adiskideak egin eta
euskaraz ikasi
Auto-stop zalea izan zen gaztetan eta ho-
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eta adiskidantza horri tinko eutsi zioten.
Adiskide auto-stopista honek beronek,
Rudolf hil zelarik Berrian kontatzen zuenez, Arantzazuko egutegiaren takoa,
Jakin-en koadernoak, edo Zeruko Argiaren lehenengo zenbakiak eta argitaratzen
zen euskarazko edozein liburuxka bidaltzen zizkion, tarteka-tarteka, Holandara.
«Gauza xumeak baina garai hartan ondo
kostatakoak.» Hizkuntzaren ikasbidean
lagungarri gisa bidaltzen zizkion argitalpen horiek. Gaur, de Rijk-en liburutegia
Euskal Herriko Unibertsitatera etorri da,
Bilbora, errioaren ondoko eraikin berri
eder batera, Rudolf de Rijk izena duen
areto argitsu batera.

nek ere adiskideak egiteko aukera eman

Lehenengo pausoak zailak egin zitzaizkion,

zion. Diotenez, nahiko ondo ateratzen

normala denez, baina euskara hizkuntza

zitzaion errepide bazterretan autoak ge-

ederra eta egokia zela laster konturatu zen

eta gero eta errazago egiten zitzaiola zio-

denetan nekezena. Hebraiera ikasten ere

en. Denbora laburrean, eta Euskal Herri-

saiatu baitzen. Oraingoan, ordea, uste ez

tik urruti bizi arren, gaitasun handia lortu

zuen lekuan gertatu zitzaion zailtasuna.

zuen euskaraz mintzatzeko. Eta euskara
ez ezik, beste hizkuntza mordoxka bat ere
ikasi zuen eta ongi, gainera.

Beste hizkuntza asko
Ama hizkuntza, jakina, nederlandera
zuen, baina ingelesa, alemana eta frantsesa ere oso ongi menderatzen zituen,
baita gaztelania, italiera eta serbokroaziera ere. Harrigarria.
Txinera irakurtzeko ere gai zen. Txinatar kultura biziki erakargarri zitzaion,

Rudolfek hebraiera biblikoa ezagutzen
zuen, hein batean. Baina hebraiera modernoa ikasi nahi zuen. Euratom-eko
proiektua 1965eko martxoaren 31n amaitu zitzaion eta Israelera joan nahi zuen
Bar Hillel irakaslearekin ikastera. Baina
honek Ameriketara zihoala adierazi zion
eta berak ere beste horrenbeste egitea
zuela hoberena. Baina eskolak Ameriketan ez ziren iraila arte hasten eta Rudolf
ez zegoen denbora galtzeko. Horrela, Jerusalemera joatea erabaki zuen. Emma,
arreba, jadanik han bizi zen, hebraiera

hizkuntza, musika eta sukaldaritza barne. Kantonera hiztegiño bat prestatzen
ere hasia zen, denbora-pasa modura edo.
Zazpi mila sarrera inguru ditu.
Zenbaiten artean kurritzen duen ideia
da euskara hizkuntza zaila dela. Badakigu hizkuntzak ez direla zailtasunaren
edo erraztasunaren arabera sailkatzen.
Baina inoiz galdetu zein hizkuntza egin
zitzaion ikasten zailena, eta, dudarik gabe,
erantzungo zizun hebraiera egin zitzaiola

Felipe Yurramendi, euskara eta hizkuntza klasikoetako
irakaslea, Marzel Etchehandi, biblian aditua, eta Rudolf
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modernoa ikastera joana, eta hango den-

Askoz gehiago ez. Baldintza horietan hiz-

tista baten laguntzaile gisa egiten zuen

kuntza ikastea ezinbestean izan behar zai-

lan. Amsterdamera joateko asmoa zuen,

la! Eta gutun horretan albait arinen itzul-

bisitan, amona hilzorian zutela eta. Ho-

tzeko erregutzen dio bere arrebari.

rrela, Rudolfek hartu zuen dentistarenean
arrebaren postua eta hau Amsterdamera
etorri zen. Ondo emango zuen gure Rudolfek amantal zuria jantzita, dentistaren
ondoan, tormentu-tresnak pasatzen!
Baina ez zen gustura. Maiatzean, kexu
ageri da etxekoei idatzitako gutun batean:
ikasteko aski denbora ez zuela, unibertsitatera joateko ere ez, kontaktuak eginak
zituen arren, denborarik ez arropa gar-

Hizkuntzak ikasteko oztopoak oztopo,
kontua da Rudolfek bere hizkuntza-altxorrean euskararentzat leku garrantzitsua
gorde zuela.
Patxi Altunak galdetu zion behin ea damu
ote zen euskara ikasten horrenbeste lan
hartu izanaz. «Damu izpirik ere ez», erantzun zion. Aldiz, Matematika asko ikasteko hartzen zituen nekeengatik, bai.

bitzeko ere… Astean 50 orduko lana zuen,

Geure buruari maiz galdetzen diogu euska-

nonbait. Hebraieraz ikasi ahal izan zituen

raren etorkizunaz eta kanpoko hizkuntzala-

hitz bakanak, honako hauek: «hortz, ha-

riei ere galdera bera egitea ohikoa da. Ho-

gin, sustrai, zubi, koroa, nerbio trata-

netaz ere argi zeukan kontua: euskara gal-

mentu, mailu, mihi, zementu, orratz»...

tzekotan, ez da galduko kanpotarren erruz,
zeren euskal gurasoek nahi izanez gero, ez
dago munduan indarrik hizkuntza galeraziko duenik. Baina baldintza ere hor dago,
ondo jarria: «gurasoek nahi izanez gero».
Bere esaldia, honako sententzia honekin
amaitzen du: «munduko jakintsu guztiek
ikasi nahi luketen hizkuntza baztertzeak

Larry Traskekin. Bi euskalari handi aurrez aurre. 1997
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ez dio inori ere aurrerapenik ekarriko».

Izaera nolakoa, bizitza halakoa
Langile zintzoa
De Rijk gizon apala zen oso, zintzoa, eta
aski lotsatia. Ez zenion inoiz inoren kontra ezer esaten entzungo. Ezer txarrik
esan baino nahiago zuen isilik geratu. Eta
norbaitekin esperientzia okerren bat inoiz
izan bazuen, hobetzat zuen harekin hitz
egiteko aukerarik ez sortzea. Eskuzabala,
eta esker onekoa.
Gizon berezia zen, egia. Ez zintuen indiferente uzten. Baina oso bizitza arrunta izan
zuen, xumea, ez zuen bere inguruan zalaparta berezirik sortu, ez zuen gorabehera
handirik izan, gaur egun zenbait jenderi
erakustea gustatzen zaion modukorik.
Hara eta hona ibilia zen, baina ez abentu-

ra bila, ez emozio bortitzak harrotuz, eta
hola. Zerbaiten bila ibili baldin bazen, jakintza bila ibili zen, zintzotasunez. Kanpotik begiratuta, haren bizitza ez zen izan
«interesgarria», batzuek hitz hau ulertzen
duten eran. De Rijk-ek, Ameriketan egindako egonaldia salbu, Amsterdamen igaro zuen ia bizi osoa. Amsterdamen jaio,
Amsterdamen bizi eta Amsterdamen hil
zen. Lan eta lan, arrabotsik gabe.
Baina barnean, eztabaida, zalantza, bilaketa... ugari eta neketsuak zituen. Gizakia
bere egiteetatik ezagun da, eta de Rijk-ek
zerbait egin bazuen, lana egin zuen, eta lan
hori, edonork aitortzen du, izugarria izan
da, apaltasunez egina izan arren. Euskalaritzari bultzada handia eman zion, eta,
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orobat, hizkuntzalarien artean gure hiz-

Giro horretan hazi eta hezi zen Rudolf.

kuntza xumearen berri zabaltzen saiatu

Holandako gizartean katolikoak, protes-

zen eta lan oparoa utzi digu euskaraz eta

tanteak eta juduak baziren, baina komu-

hizkuntzalaritzaz arduratzen garenoi.

nitate bakoitza bere esparruan mugitzen
zen, elkarren arteko harreman gutxi zute-

Fedeaz eta bizitzaz

la. Rudolf ingurumen itxi batean bizi izan

Hizkuntzalari handi baten berri eman na-

gauzak nola ikusten zituen Anne Frank-

hian ari gara, baina hizkuntzalariaz gaine-

en egunkariaren itzulpena aurkezterakoan

ra, eta hizkuntzalaria baino lehen, gizon

azaltzen digu. Hogeita bost urte zituela

ere bazen Rudolf, eta gizon zen heinean,

argitaratu zuen, Mª Karmen Garmendia-

erlijioak ere bazuen tokia haren gogoan.

rekin batera, egunkari ospetsuaren atal bat

Ez dakit inoren barne-muinetan sartzeko

(Egan 4/6, 1962, 237-245 orr.). Kapitulu

eskubiderik dudan, baina, hil aurretik,

hura zergatik hautatu zuten kontatzen di-

aurkitu zioten gaitz larri sendaezinaren

gute sarreran. Ez zuten aukeratu, gertaki-

berri emateko, gutun bana bidali zigun,

zunen indarragatik edo errealismoagatik.

eskuz idatzia, lagun askori: «oso katolikoa

Neskatoak erakusten duen Jainkoaren-

ez naizen arren, fededuna behintzat bai;

ganako fede handiagatik, gizakiarengan

eta horrek lasaitzen dit bihotza. Ni neu

duen uste osoagatik, bizitzako ezbeharrak

bakean nago...» zioen. Fedea eta erlijioa

menderatzeko bere baitan duen fidantzia-

oso garrantzitsuak ziren harentzat eta, ho-

gatik hautatu zuten. Hori zen «Israelgo

rrenbestez, ezin utzi isilpean pasatzen.

alabatxo aukeratu honek» —berak dioen

Haur eta gazte denboran, etxean bizi izan
zuen erlijio-giroa oso katolikoa eta oso tra-
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zen, hortaz. Dena dela, barne-barnean,

bezala— erakusten duena. Horra hautuaren arrazoia.

dizionala izan zen. Bestalde, jesuiten ikas-

Edonola ere, Ameriketako egonaldiak

tetxeetan ohikoak ziren garai hartan, egu-

begiak zabaldu zizkion. Han jende berria,

neroko meza, kongregazioa, eta holakoak.

pentsaera eta arraza desberdinetakoa eza-

gutu zuen eta haren pentsamoldea ere
irekitzen joan zen. Hainbesteraino, non
bizitzaren azken itzulian, «oso katolikoa»
ez zela aitortzen zuen. Baina fededuna
bai.
Eta irekitze honen ondorioz, erakargarriago egiten zitzaion mugimendu ekumenikoa bezalako zerbait, ordurarte bizitako erlijio-komunitate itxia baino. Bide
berrien bila abiatu zen eta, esango nuke,
hain gizon zintzoa izaki, bilaketa honetan
pasatu zuela bizi osoa. Libre nahi zuen
izan. Askatasunik ematen ez duen erlijioa
ez zen harentzat.
Alde honetatik, aipatu beharrekoa da Holandako eliza katolikoan sona handia izan
zuen gizon baten izena, Jan van Kilsdonk
apaiz jesuitarena (1917-2008). Apaiz hau
ospetsu egin zen 60ko hamarkadan bere
ideia aurrerakoiengatik. Jarrera kritiko
honek predikatzeko eta idatziak argitaratzeko debekua ere ekarri zion. Geroago,
gazteen eta ikasleen artean lanean jarraitu zuen eta erretiratu ondoren ere segitu zuen lanean premian zeudenei laguntzen, HIESak jotakoei eta homosexualei
bereziki. Ameriketatik itzultzean, gi-

zon honek gidatzen zituen ikasleendako ekitaldietan parte hartzen hasi zen Rudolf eta haren laguntzarekin, bere bide propioa
egiten saiatu zen.
Rudolfek berak ere, adiskide onari zor
zaion bezala, laguntza eman zion Kilsdonk-i. Apaiz honen iritziz, Rudolf «unique» zen, berezia, aparta.
Ildo honetatik, erraz ulertzen da munduko ondasunei buruz zuen iritzia ere:
«gutxi asko da». Alegia, duintasunez bizitzeko, gutxi behar zen, Rudolfen iritziz.
Horrela, aldiro-aldiro bidaltzen zuen diru kopuru bat Bangladesheko erietxe
batera, elkartasun gisa. Beste zenbait lagunekin batera, Irango iheslari bati dentista ikasketak burutzeko behar zen dirua
biltzen ere ahalegindu zen. Halakoa zen
Rudolf: beti laguntzeko prest. Izaeraz urduri samarra izan arren, behar zen denbora hartzeko beti prest, gauza gutxirekin
bizitzen zekiena, eta inork behar bazuen,
laguntza emateko beti gertu.
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De Rijk-en ekarpena euskalaritzara

D
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e Rijk izan zen Gramatika sortzailearen aire berritzaileak eta euskararen
azterketa lotu zituen lehenengoetariko
euskalaria. Haren ekarpenak bi norabide
ditu: batetik, zorroztasun eta zintzotasun
intelektual ikaragarriarekin, euskararen azterketari metodologia berria ezarri zion eta,
bestalde, euskarari buruzko informazio fidagarria hizkuntzalarien esku jartzen ere
ahalegindu zen. Bere tesiak, adibidez, Gramatika sortzailearen eskolako hizkuntzalarien arreta erakarri zuen, eta, haietako zenbait euskararen azterketari lotu zitzaizkion.

men ez ditugu haren lan guztiak aipatuko.

Artikuluak

zuten bi itsasargiak non behar zuten era-

De Rijk-ek euskal linguistikari ekarri diona asko izan da, hasiera-hasieratik. He-

eta metodoa, eta, bestetik Gramatika

Esanguratsuenak batera argitaraturik daude (Rudolf P. G. de Rijk. De Lingua Vasconum: Selected Writings. Euskal Herriko
Unibertsitatea, Bilbao, 1998).
1963an gure hizkuntzalari holandarrak
emana zuen jadanik Mitxelenaren Fonética Histórica Vasca lanaren berri Lingua
aldizkarian. Emmon Bach-en eskuliburu
klasiko baten (An Introduction to Transformational Grammar) erreseina ere argitara eman zuen 1965ean. Irudi luke,
de Rijk-ek, bere euskal ibilaldia gidatuko
bakia zuela ordurako: Mitxelenaren lana
sortzailea eta honek markatzen zituen

norabideak. Gerora, lehenbiziko arloak
askoz pisu handiagoa hartuko zuen haren
lanean bigarrenak baino.
De Rijk-en obran, aipatutako artikuluez
gainera, edonoren gogora berehala datoz
izenburu batzuk. Sintaxiaren arloan hitz
ordenari buruzko kontuak oso nabarmen
ageri dira: «Is Basque an SOV language?»; «Topic fronting, Focus Positioning
and the Nature of the verb Phrase in Basque»; «Focus and Quasifocus in Basque
Negative Statements». «Partitive assignment in Basque» delakoa ere berehala datorkigu burura. Perpaus erlatiboen gaia
errotik aztertu zuen hizkuntzalari holandarrak. Berandu arte inprimatuta ikusteko aukerarik izan ez bagenuen ere, haren
Studies in Basque Syntax: Relative Clauses
lana erlatiboen azterketarako oinarri sen-

Altzai 1990. Ezkerretik eskuinera. Armand de Coene,
Junes Casenave, Rudolf eta Ludo Docs, Belgikako
lagun bat

Beñat Oihartzabal irakaslearekin, 1995ean. Rudolfen
‘aholku emaile’ ugarietako bat
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Fleur Veraart ikasle ohiarekin, 1995ean MIT-n. De Rijk-en gramatika argitaratzeko
ezinbestekoa izan zen haren laguntza

doa da. Lan hau eskuz-esku zabaldu zen,
fotokopia bidez. Hala jaso genuen askok.
Lan gutxi izango dira gure artean modu
horretan «argitaratu» eta hainbeste zabaldu denik. Mitxelenak ere estimu handian
zeukan, eredugarria irizten zion.
Morfologia ere haren interesekoa zen
(«Euskal morfologiaren zenbait gorabehera»; «Location Nouns in Standard Basque»; «Deux suffixes capricieux: -pen et
-men», eta abar).
Tipologia kontuak ere bai, edo euskal gramatika historikoari dagozkionak («Basque
Manner Adverbs and their Genesis»; «On
the Origin of the Partitive Determiner»).
Hitz gutxitan esanda, de Rijk-en artikulu
guztiak ezinbestekoak dira, fidagarriak
eta oso kontuan hartzekoak.
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Patxi Goenagarekin 1995ean Gasteizen

Maria Pilar Lasarte eta Rudolf, 1995ean. Beti zuen
galderaren bat egiteko eta Euskal Herrira maiz egiten
zituen bidaiak ongi baliatzen zituen

30 urteko lan
amaitugabea: Standard
Basque: A Progressive
Grammar
Azkenik, de Rijk-en lan postumoa aipatu
behar da, ezinbestean: Standard Basque:
A Progressive Grammar, The MIT Press,

kapituluak holandesez idazten hasi zen,
eskoletarako lan tresna xume gisa. Gero
ingelesera itzultzeari ekin zion eta, horrela, apurka-apurka, liburuan ageri diren
kapituluak biribildu eta euskal gramatika
bikaina osatu arte.
Merezi du de Rijk-en lan egiteko modua

Cambridge, Massachusetts, 2008.

aipatzea. Egileak amaitutzat eman zituen

De Rijk-ek bazeramatzan hogeita hamar

besteari helarazten zizkion, iritzi bila. Az-

urte pasa lan honetan eta, gure zoritxarre-

ken aldera, telefonoa dantzatuz, zuzeneko

rako, ezin izan zuen erabat amaitu. Oso

galderak egiten zituen eta zuzeneko eran-

aurreratua utzi zuen, bai, baina zenbait

tzunak jasotzen. Batzuetan, sekula buru-

kapitulu, zintzilik. Argitaratzeko orduan,

tik pasatu ez zitzaizun galderaren bat ere

hainbeste lagunek hartu zuten parte: Virgi-

egiten zizun. Orduan, pentsatzeko astia

nia de Rijk-Chan, Rudolfen alargunak be-

eskatu behar izaten genion. Alde horreta-

rak eta Fleur Veraart, ikasle ohiak, besteak

tik, beti erakusten zuen ohikoa ez den zo-

beste, lan izugarria egin behar izan zuten,

rroztasuna eta begirada luzea. Hola joan

egileak utzitako materialak argitaratze bi-

zen ontzen bere biziko obra izan dena.

dean jartzeko. Adibideen glosak paratzea,
holako lan batean ezinbesteko dena, Armand de Coene ikasle ohi eta adiskideak
hartu zuen bere gain, de Rijk-ek berak
hala eskaturik.

kapituluak 27 dira. Idatzi ahala, batari eta

Hogeita zazpi kapitulu hauek ia 800
orrialde trinko osatzen dituzte. Hauei
«amaitu gabeko» beste sei kapituluak
gehitu behar zaizkie. Egileak utzi zituen
bezala bildu dira liburuan, batzuk lan-

Lan hau, irakasleak ikasleengan pentsatuz

duxeago, beste batzuk ez hainbeste, bai-

sortutako materialez osatua dago. Bere

na funtsezko puntuak modu laburrean eta

bizi guztiko irakasle-lana da. Lehenbiziko

zuzenean jasotzen dituzte.
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Juan San Martin eta Jose Mari Satrustegirekin 1998an.
Euskal Herrira etortzen zenean, Euskaltzaindiko bisita
ezinbestekoa izaten zen

Patxi Altuna lagun zuela, Euskaltzaindiko Gramatika
batzordearen jardunaldietan, Areatzan 1998ko uztailaren 4an. Bi gramatikalari fin

Honi glosategia eta gai aurkibide zehatza

sartzen denean, ohartzen da, gai nagusi

gehituz gero, 1.370 orrialde trinkoko li-

horretaz gainera beste gai xumeagoak ere

buru mardula da de Rijk-ek eskuetan jarri

itsatsirik daramatzala, askotan gai nagu-

diguna.

siarekin zerikusi zuzenik ez dutenak. Gai-

Bestalde, liburuaren zenbait erreseinatan
aipatzen den bezala, agerian gelditzen da
egilearen zehaztasuna, gai nagusietan nahiz ñabardurarik xeheenetan.

tez hornituak datoz kapitulu guztiak.

Lan onaren aitortza

Honek guztiak de Rijk-en Standard Gra-

De Rijk-en lanaren bikaintasuna duda ezi-

mmar hau erreferentziazko gramatika

na da. Eta hala aitortu dute hizkuntzala-

bihurtzen du eta ez nolanahikoa. Alegia,

riek, Euskaltzaindiak eta Euskal Herriko

ez da gramatika didaktiko bat, euskaraz

Unibertsitateak berak ere.

ikastekoa, hasierako asmoa, beharbada,
hori bazen ere, eta izenburuan jasotzen
den «progressive» adjektiboak iradoki dezakeen bezala. Egia da kapitulu gehienak
«ikasgai» modura antolatuta daudela.
Horrela ulertu behar da bestela harriga-
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nera, hiztegi txiki batez eta itzulpen arike-

Euskaltzaindiak, de Rijk-en ordu arteko lanari bikain iritzi zion eta etorkizun handia
zuela igarri ere bai. Horrela, 1965ean euskaltzain urgazle izendatu zuen. Eta 1991.
urtean, berriz, euskaltzain ohorezko.

rri gertatzen den beste zerbait ere, alegia,

Akademiaren lana batzordeetan gauzatzen

izenburuan gai nagusi bat iragarri ondo-

da bereziki. Hain zuzen, Gramatika batzor-

ren, gero, irakurlea, kapituluaren barnean

deak biziki estimatu izan du beti de Rijk-en

Rudolf de Rijk-ek itzal handia zuen bertoko eta kanpoko euskalarien artean. Hemen, Salome Gabunia
georgiar irakaslearekin eta Andolin Eguzkitzarekin,
Baionako Euskaltzaindiaren XV. Biltzarrean

Georges Rebuschi eta de Rijk, bi euskalari handi parez
pare, Baionan, Euskaltzaindiak Lafitte-ren omenez eratutako XV. Biltzarreko etenaldi batean, 2001eko irailean

Xabier Altzibarren tesiaren zuzendaria izan zen Rudolf.
Biak elkarrekin 1998an

Arantzazu Elordietaren tesia ospatzen. Leiden-en
2001ean, Jon Ortiz de Urbina ere tartean dela

lana, iritzia eta aholkua, beti zintzoa eta zu-

Jadanik aipatua dugun artikulu bilduma
bikaina argitaratzera ez zen mugatu Euskal
Herriko Unibertsitateak egindako merezimendu aitortza. Zeren de Rijk-en lan oparoa aintzat hartuta, lankideek, ikasleek eta
adiskideek, gure Unibertsitateko eta beste
leku askotako lagunek, aitortza gisa, de
Rijk irakaslea erramuz koroatzea erabaki
genuen bere erretiroa zela eta. Artikulu bilduma bat eskaini genion, hogeita hemeretzi
lan mamitsuk osatutako liburukia (X. Artiagoitia, P. Goenaga eta J. Lakarra (arg.).

rikeriarik gabea. Euskaltzaindiaren biltzarretan ere maiz hartu zuen parte. Azkena,
Baionan 2001eko irailean egin zenean.
Baina Euskaltzaindiak bakarrik ez. Euskal Herriko Unibertsitateak ere izan du
de Rijk-en lankidetza. Letren fakultatea
eratu zenez geroztik, tesi epaimahaietako
kide maiz izan zen de Rijk. Zenbait tesiren
zuzendari ere bai. Bazuen irizpidea eta fidagarria zen edozein arlotan.
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2002. Erramu Boneta: Festschrift for Rudolf
P. G. de Rijk. ASJU-ren gehigarriak XLIV,
Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbao).
Baina Unibertsitateak eskain dezakeen
ohore handiena ere jaso zuen Rudolf de
Rijk-ek, nazioarteko euskalari nagusitzat
aitortu eta Doctor Honoris Causa izendatu
baitzuen 2002an.
Zoritxarrez, ezinezkoa gertatu zen jendaurreko ekitaldi akademiko jendetsu eta
dotore bat egitea unibertsitatean bertan.
Oso eri zen ordurako eta bere Amsterdameko etxean jaso zituen izendapenaren
agiria eta gainerako ezaugarriak, familia
giroko ekitaldi batean.

Amsterdam 2002-11-29. Honoris Causa doktoretza eman ziotenekoa.
Ezkerretik eskuinera, Joseba Lakarra (Letren fakultateko dekanoa), Manuel
Montero (EHUko errektorea), Rudolf de Rijk, ohoratua, Pello Salaburu
(EHUko errektore ohia) eta Antonio Rivera (EHUko errektoreordea)
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Euskararen bidegile
Bertsogintza oso maitea zuen Rudolfek.
Hona hemen Lazkao Txikik 1965ean berari propio eskainitako bertsoa, oraingo
euskarara egokiturik.
Baldin zuk ontzat hartu baduzu /
Euskal Herriko egona,
Gauza hauxe eskatzen dizut gaur /
zu, holandatar gizona:
Zabal ezazu hemengo berri /
nahiz txarra eta nahiz ona.
Esan hizkuntza zahar bat badela /
ia galduan dagoena.
...
Baldin zu bazara eta /
zahartu eta hemen izan,
hemen mintzoa galdu liteke /
oraintxe dihoan gisan.
Hemen ezjakin gazterik bada, /
zuk gazte haiei esan:
Ni gazterik etorritakoan /
holaxe hitz egiten zan.
Ez dut dudarik, bertsolariaren eskaria
ongi bete zuela de Rijk-ek. Zahartzeko
aukerarik ez zuen izan, baina fruitu oparoa utzi zigun. Bidea egin zuen eta ongi
markatua ere utzi zigun. Rudolf P. G. de
Rijk, bidegile zintzoa.
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