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Ter inleiding  
 
In 1998, het jaar waarin het grote Woordenboek der Nederlandsche Taal werd voltooid, hebben enkele 
studenten Nederlands aan de Vrije Universiteit, te weten Sigrid de Jong, Mimi Lakeman, Suzanne Pijnacker en 
Eva Wilders, en hun docent taalkunde een aantal bijeenkomsten gewijd aan leven en werken van de eerste 
hoofdredacteur van het WNT, Matthias de Vries (1820-1892). Ze streefden daarbij naar een tastbaar resultaat 
van hun bijeenkomsten. Besloten werd om een aantal brieven van De Vries uit te geven.  
 De leden van deze werkgroep herinnerden zich de waarschuwende woorden van de toenmalige WNT-
redacteur Rob Tempelaars. De “ongelukkige” die zich gaat zetten aan het bezorgen van de onuitgegeven 
correspondentie van De Vries, “zinkt de moed bij het zien van de hoeveelheid bewaard gebleven brieven bij 
voorbaat in de schoenen”, aldus deze ervaren  redacteur. Het leek daarom verstandig om een keuze te maken en 
die keuze was deze keer niet moeilijk. Want behalve de voltooiing van het WNT was er in 1998 nog een andere 
relevante festiviteit: een Amsterdamse dubbeltentoonstelling gewijd aan het Réveil, een beweging waaraan ook 
is deelgenomen door H.J. Koenen, die – zeker in de beginfase – nauw betrokken is geweest bij het WNT.   
 In de Amsterdamse UB, in het Réveil Archief, worden de brieven bewaard die De Vries geschreven heeft 
aan Mr. H.J. Koenen (1809-1874). Koenen was een taalkundig geïnteresseerd Amsterdammer die ook op vele 
andere terreinen actief is geweest. De Vries’ brieven dateren uit de jaren 1847-1867 en ze lijken mede daarom 
van belang omdat er diverse kwesties inzake het grote Woordenboek aan de orde komen. Om praktische en 
financiële redenen moest ervoor gekozen worden om de brieven van Koenen, bewaard in het WNT-archief te 
Leiden, niet in deze uitgave op te nemen. Het nu eenmaal in tijd beperkte kader van een werkcollege noopte ook 
tot een spaarzaam annoteren van de correspondentie van De Vries.  
 Deze uitgave kan gezien worden als een opmaat tot een veel omvangrijker project. Het lijkt een goede 
gedachte om een selectie te maken uit alle bewaarde brieven van en aan Matthias de Vries. Naar de mening van 
de werkgroep zou zo’n project een fraai beeld opleveren van de negentiende-eeuwse werkelijkheid zoals die 
ervaren werd door een gedreven neerlandicus als Matthias de Vries. Vooralsnog behoort deze wens tot de vota 
die tot op heden pia zijn gebleven.  
 Als bijlage is er een interessante brief van W.J.A. Jonckbloet aan H.J. Koenen opgenomen, als specimen van 
fraai epistolair proza, maar zeker niet alleen daarom.  
 Voor enkele gegevens met betrekking tot H.J. Koenen is de werkgroep dank verschuldigd aan de heer Gerard 
A. Sloos te Schiedam. Prof. dr. Jos Biemans (UvA en UB Amsterdam) verleende toestemming om de brieven te 
publiceren. Waarvan – met erkentelijkheid – akte.  
 
De eerste editie van deze brievenuitgave werd bezorgd door eerdergenoemde leden van de toenmalige 
‘werkgroep-Koenen’; ze verscheen in 1998 onder de titel Brieven aan H.J. Koenen bij de Stichting 
Neerlandistiek VU te Amsterdam, als deel 17 van de reeks ‘Cahiers voor Taalkunde’.  
 Ten behoeve van de publicatie in Trefwoord  is door mij een aantal wijzigingen aangebracht. Onder meer 
zijn er fouten verbeterd en diverse noten geschrapt, terwijl enkele biografische gegevens zijn toegevoegd. De 
literatuuropgave is aangevuld met een aantal sinds 1998 verschenen studies.  
 
             
           Jan Noordegraaf  
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Matthias de Vries, H.J. Koenen en het Woordenboek der Nederlandsche Taal 
 
Bij wijze van introductie geven we een signalement zowel van degene wiens brieven we hierna afdrukken, M. 
de Vries (1820-1892), als ook van de man op wiens brieven hij reageerde, H.J. Koenen (1809-1874). In een 
aantal van die brieven is het Woordenboek der Nederlandsche Taal een belangrijk onderwerp. Daarom stellen 
we ook de ontstaansgeschiedenis van dit woordenboek kort aan de orde.    
 
1. M. de Vries 
 
1.1. Leven. Matthias de Vries was de tweede zoon uit het huwelijk van de doopsgezinde predikant Abraham de 
Vries en diens echtgenote Hillegonda van Geuns. Hij werd op 9 november 1820 geboren te Haarlem. De familie 
De Vries behoorde tot de kleine, protestantse intellectuele elite in de Nederlandse standenmaatschappij uit die 
dagen en beschikte over een uitgebreid netwerk van relaties in universitaire en literaire kringen. De erudiete 
Abraham de Vries (1773-1862) bijvoorbeeld, later bibliothecaris van de Stadsbibliotheek Haarlem en Leids 
eredoctor, stond enkele malen op de nominatie voor een hoogleraarschap. Zijn broer Jeronimo (1776-1853), 
gemeentesecretaris van Amsterdam, was een van de centrale figuren van het toenmalig letterkundig 
establishment. Gerrit de Vries (1818-1900), Matthias’ oudere broer, was een bekend jurist, die in 1862 benoemd 
werd tot lid van de Raad van State; later werd hij minister. De oudste zoon van deze Gerrit was de befaamde 
plantkundige en latere Amsterdamse hoogleraar Hugo de Vries (1848-1935), ook wel de ‘Nederlandse Darwin’ 
genoemd, omdat hij een belangrijke rol gespeeld heeft in de ontwikkeling van de evolutietheorie; Hugo’s 
bezigheden doen neerlandici ongetwijfeld denken aan de ‘taalplanten’-metaforiek van oom Matthias.   
 In 1838 vertrok Matthias de Vries naar Leiden om daar klassieke talen te gaan studeren. Zijn belangstelling 
voor de studie van het Nederlands blijkt onder meer uit het feit dat hij op 24 januari 1839 het dispuut Belgicis 
Literis Sacrum oprichtte, dat zich vooral bezighield met de bestudering van de Middelnederlandse letterkunde. 
De Vries was een ijverig student, die al snel ging publiceren op het gebied van het Middelnederlands. In 1843 
promoveerde hij summa cum laude op een klassiek onderwerp. Vrijwel tegelijkertijd bezorgde hij een uitgave 
van Hoofts Warenar en in hetzelfde jaar nog begon hij aan een editie van de dichtwerken van Jacob Cats. Een 
ander wapenfeit uit die dagen is de oprichting van de ‘Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche 
letterkunde’. Die vond plaats op 4 oktober 1843, ten huize van De Vries aan het Rapenburg. De Vries, W.J.A. 
Jonckbloet, J. Tideman en enkele anderen waren bij die oprichting betrokken.  
 De Vries’ carrière verliep aanvankelijk stroef. Enkele keren probeerden welgezinde hoogleraren hem aan een 
Leids lectoraat te helpen. Pas eind 1846 kreeg hij een vaste baan: hij werd benoemd tot leraar aan het Leidse 
gymnasium. Maar zijn hart lag niet echt bij het middelbaar onderwijs. “De vurigste wensch van mijnen geest” 
was “dat ik aan de studie onzer taal al mijne krachten zou mogen wijden”, heet het eind 1847 in een brief aan 
Koenen. De jonge leraar Nederlands en geschiedenis voelde zich “overladen met ene last van practicale 
bezigheden en van allerlei arbeid, die mij rusteloos voortjaagt en mijne krachten ondermijnt”. Toen de leerstoel 
Nederlands en geschiedenis in 1847 aan het Athenaeum in Deventer, een instelling voor hoger onderwijs, 
vrijkwam, moest De Vries nog de voorrang geven aan zijn vriend en oud-studiegenoot W.J.A. Jonckbloet. Bij de 
vacature die in 1849 in Groningen ontstond door het overlijden van de hoogleraar Nederlands B.H. Lulofs, stond 
de niet onomstreden Jonckbloet als tweede op de voordracht; het was evenwel De Vries die de benoeming 
kreeg. Vier jaar later, in 1853, vertrok De Vries uit Groningen naar Leiden om daar de leerstoel Nederlands en 
geschiedenis van J.M. Schrant over te nemen. Jonckbloet volgde hem in Groningen op.  
 Als hoogleraar te Leiden slaagde De Vries erin diverse onderdelen van zijn leeropdracht te doen afsplitsen, 
zoals de tijdrovende vaderlandse geschiedenis. Het was mede door zijn toedoen dat in 1876 het doctoraat 
Nederlands werd ingesteld. De Vries’ glorietijd lag in de kwart eeuw tussen 1850 en 1875; daarna liep zijn 
werkkracht merkbaar terug. Zijn laatste jaren als hoogleraar vielen hem zwaar, als gevolg van ernstige 
gezondheidsproblemen. Hij overleed op 9 augustus 1892.  
 
1.2. Werk. Begin 1840 had de student De Vries contact opgenomen met de Rotterdamse onderwijzer Arie de 
Jager, redacteur van het Taalkundig Magazijn, en hem een Middelnederlands fragment ter publicatie 
aangeboden. Wie de bibliografie van De Vries doorneemt, ziet dat zijn publicaties, los van zijn werk voor het 
Woordenboek, vooral betrekking hebben op Middelnederlandse teksten. Een uitgave van Der Leken Spieghel 
verscheen in de jaren 1844-1848 in de reeks van de werken van de Vereeniging. In 1863 verschenen van 
Maerlants Spieghel Historiael vier partieën in drie delen. Ze waren bezorgd door De Vries en zijn oud-student 
Eelco Verwijs, de mede-opsteller van het later zo omstreden Oera-Lindaboek (cf. Jensma 2004).  
 Naast de Nederlandse filologie kwam spoedig ook de historische taalkunde binnen De Vries’ blikveld te 
liggen. In de jaren 1842-1846 onderhield De Vries een frequente briefwisseling met de Zutphense 
gymnasiumleraar W.G. Brill. De Vries leverde commentaar op de Hollandsche Spraakleer die Brill aan het 
schrijven was, een omvangrijke historisch verantwoorde grammatica van het Nederlands, die uiteindelijk in 
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1846 het licht zag. Langs die weg kwam De Vries in aanraking met de resultaten van de Duitse historische 
taalkunde. In september 1846 ging hij met onder anderen Jonckbloet en de Deventer predikant en taalgeleerde 
J.H. Halbertsma naar een congres in Frankfurt. Daar ontmoette hij zijn vereerde leidsman, de Duitse historisch-
taalkundige en sprookjesverzamelaar Jacob Grimm.  
 De Vries ontwikkelde nu zijn taalkundig onderzoeksprogramma. Op 22 februari 1849 hield hij een lezing in 
Utrecht onder de titel De Nederlandsche taalkunde, beschouwd in hare vroegere geschiedenis, tegenwoordigen 
toestand en eischen voor de toekomst. Het roer moet om in de taalkunde, betoogde De Vries. Hij hield een warm 
pleidooi voor de historische studie van de levende taal, in het spoor van de ontwikkelingen in Duitsland. Met 
nadruk gaf hij aan dat hij oog had voor de verdiensten van vroegere taalgeleerden.  
 Zijn Groningse oratie uit november 1849 is in bepaald opzicht een stap terug. De titel van zijn zeker aan het 
begin nogal Bilderdijkiaans getoonzette rede luidde: De heerschappij over de taal, het beginsel der 
welsprekendheid. De Vries gaf daarmee onomwonden te kennen dat hij zich naar Groningen geroepen wist als 
docent taalbeheersing. Tegen het eind van zijn betoog laste hij nog een korte uitweiding in over de historische 
taalkunde. Die zou hij drie jaar later in Leiden uitwerken.  
 In zijn Leidse inaugurele rede (1853) sprak De Vries over De Nederlandsche taalkunde in haren aard en 
hare strekking. Leggen we beide oraties naast elkaar, dan zien we hier de slag die gemaakt wordt. In Leiden 
zette De Vries de welsprekendheid, door zijn voorgangers gedoceerd, buiten de deur: taalbeheersing is slechts 
oppervlakkige kennis, oreert hij, “zoo geheel tot het uiterlijke beperkt”. Hoewel hij aan het slot van zijn rede 
zijn voorgangers in welwillende bewoordingen toesprak, rekende hij duidelijk af met de wijze waarop zij de 
neerlandistiek bedreven: welsprekendheid, taalbeheersing, is geen wetenschap. Vervolgens kwam De Vries 
expliciet met zijn taalkundig-wetenschappelijke idealen naar voren: taalkunde is een empirische wetenschap, 
met een strikt inductieve aanpak, vaste wetten, en geen gefilosofeer vooraf.  
 In de jaren vijftig valt zijn bemoeienis met het Woordenboek der Nederlandsche Taal, waarover straks meer. 
Maar het WNT was niet het enige lexicografische project dat De Vries onder handen had. Op het rommelige 
germanistencongres te Frankfurt in september 1846 had hij een voordracht gehouden waarin hij onder meer zijn 
plannen voor een “Middel-Nederlandsch Woordenboek” uiteenzette, een project “voor hetwelk hij sints jaren de 
bouwstoffen verzamelt”. Eenmaal tot hoogleraar in Groningen benoemd, verwachtte hij meer tijd voor het vak 
te hebben. “Nog in de aanst. vacantie denk ik aan een Mnl. Woordenboek te beginnen. In drie jaren moet het 
klaar zijn, hoop ik”, schreef De Vries in januari 1850 opgewekt aan zijn correspondent J.A. Alberdingk Thijm. 
De echo van deze mededeling was later dat jaar op het Amsterdamse Letterkundig Kongres te horen: “Het 
Middel-Nederlandsch Woordenboek, welks uitgave zich mijn vriend Professor M. de Vries ter taak heeft 
gesteld, en dat, als God hem leven en kracht laat, in drie of vier jaren tijds voltooid zal zijn”, merkte Thijm daar 
op. Dat De Vries het werk aan “ ’t Mnl. Wdb.” in de jaren zestig ten slotte moest opgeven, “het hoofddoel van 
mijn leven”, en voorrang moest geven aan het WNT heeft hij dan ook niet dan knarsetandend kunnen accepteren. 
Het WNT was hem tot “slavenjuk” geworden en het gevleugelde Vergiliaanse “Infandum, regina, jubes renovare 
dolorem” uit een brief aan H.J. Koenen in 1847 duikt dan opnieuw in de correspondentie op.  
 In de jaren 1847-1867 onderhield De Vries schriftelijk contact met Koenen. Maar hij kwam hem ook 
regelmatig tegen op de vergaderingen van de Koninklijke Akademie in Amsterdam en op de bijeenkomsten van 
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Wie was deze tegenwoordig wat vergeten 
Amsterdamse geleerde?  
 
2. H.J. Koenen 
 
2.1. Leven. Hendrik Jacob Koenen werd op 11 januari 1809 in Amsterdam geboren. Zijn grootvader van vaders 
kant was uit Duitsland afkomstig; in de negentiende eeuw woonde de Duitse tak van de familie onder de naam 
‘Von Könen’ te Berlijn. Koenens vrome moeder, Francona Antoinetta Conradia Pauw, stamde uit een 
Nederlands patricisch geslacht; zij was de oudste dochter van de Delftse burgemeester Mr. Engelbert Pauw. Zijn 
vader heeft Koenen nooit gekend: Heinrich Jacob Koenen, een Amsterdamse koopman, overleed in december 
1808, precies een maand voor de geboorte van zijn zoon. De opvoeding van de jonge Koenen werd in eerste 
instantie in handen gelegd van een gouvernante; hij groeide op in een zeer godsdienstig, zeer beschermd milieu. 
Een biograaf beschrijft de jongen als enigszins verlegen en onhandig, eigenschappen die hem ook op latere 
leeftijd nooit helemaal hebben verlaten.  
 In 1824 ging Koenen rechten studeren aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam. In 1831 promoveerde hij 
op een juridische dissertatie aan de Leidse universiteit. Aangezien de familie buitengewoon gefortuneerd was, 
hoefde de jonge jurist niet serieus naar werk te zoeken. Hij kon het zich veroorloven als gentleman-onderzoeker 
bezig te zijn en over die zaken te publiceren die hem het meeste interesseerden, zoals onderwerpen op het terrein 
van de geschiedenis. En hij had ook de tijd om uitvoerige correspondenties te onderhouden: Koenen behoorde 
nog tot de waarlijk epistolaire geesten, merkte zijn jongere tijdgenoot Allard Pierson op – “Hij schreef gaarne en 
uitvoerig brieven”.  
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 Koenen was kosmopolitisch ingesteld; hij was een man van Europese allure, is wel gezegd. Zijn talen 
beheerste hij voortreffelijk en in de loop der jaren bereisde hij een groot deel van Europa. Tijdens die tochten 
verzuimde hij nooit indien mogelijk kennis te maken met beroemde buitenlanders. Zijn leven van studie en 
reizen was van een “zekere aangename eentonigheid”, zegt zijn biograaf Hasebroek.   
 In 1831 trouwde Koenen met Dionysia Catharina van Halteren, een dochter van de vermogende Leidse 
notabel Mr. Daniel van Halteren van Vrijenes en Sluipwijk. Een van de zusters van Dionysia was gehuwd met 
een Friese baron, Age Tjepke Ruurd Sixma van Heemstra; de zonen uit dat huwelijk zouden door een 
gouverneur, de latere WNT-redacteur L.A. te Winkel, voor de universiteit worden klaargestoomd. Een andere 
zuster trouwde met Albert Otto Ernst Graaf van Limburg Stirum, de latere burgemeester van Leiden, die heeft 
meebeslist over de benoeming van De Vries als Leids hoogleraar. L.A. te Winkel kwam er in zijn Leidse tijd in 
het gevolg van zijn voormalige Friese werkgeefster wel eens bij de burgemeester op de thee.  
 Sociaal-maatschappelijk toonde Koenen zich een geëngageerd en dienstbaar mens. Op 4 oktober 1842 werd 
hij lid van de Amsterdamse gemeenteraad, was zelfs vijf jaar lang wethouder, maar ten slotte kwam hij tot het 
inzicht dat hij te weinig praktisch was ingesteld om die functie als wethouder naar behoren te vervullen en hij 
trad als zodanig terug. In 1850 werd Koenen lid van Provinciale Staten. Drie jaar later stond hij als 
vertegenwoordiger van de Amsterdamse antirevolutionaire kiesvereniging ‘Nederland en Oranje’ kandidaat 
voor de Tweede Kamer, maar zonder succes. Ook was hij curator van het Amsterdamse gymnasium en van het 
Athenaeum Illustre; in beide functies had hij een belangrijke stem waar het benoemingen van leraren en 
professoren betrof. Hij probeerde in 1846 de Rotterdamse onderwijzer Arie de Jager over te halen een baan als 
leraar Nederlands in Amsterdam te accepteren. De Jager, hoofd van een “talrijk gezin”, meende echter gezien 
het matige salaris te moeten weigeren. In 1859 wendde Koenen zijn invloed aan bij de curatoren van de 
Utrechtse universiteit toen de leerstoel Nederlands daar vacant was; mede daardoor wellicht viel die leerstoel toe 
aan zijn vriend uit de kringen van het Réveil, W.G. Brill, en niet aan W.J.A. Joncbloet, de vriend van De Vries.  
 Uit enkele dagboekaantekeningen van Koenen, bewaard in een privé-archief, kunnen we een glimp opvangen 
van zijn persoonlijke contacten met De Vries eind jaren veertig. Op donderdag 6 januari 1848 noteerde Koenen 
bijvoorbeeld:  
 

1/2 12 - 12 1/4 bezoek van Dr. M. de Vries, met wien ik veel over Taalkunde, over Bilderdijk, 
Weiland, Lulofs, de Gebroeders Grimm, enz. sprak.  

 
En op donderdag 6 april 1848 luidde het: 
 

10 - 11 uur. Bezoek van Dr. M. de Vries die solliciteert om Honing als Praeceptor te 
vervangen; en uitvoerig taalkundig gesprek met hem.  

 
Op zaterdagochtend 7 april 1849 bracht De Vries opnieuw een bezoek aan Koenen, en wel van half negen tot 
half tien. Hun gesprek ging over Wim Jonckbloet. Toen De Vries hem niet veel later de gedrukte versie van zijn 
lezing over De Nederlandsche Taalkunde, hare vroegere geschiedenis, tegenwoordigen toestand en eischen 
voor de toekomst toestuurde, trok Koenen er ’s middags 2 mei 1849 twee uur voor uit om de inhoud ervan tot 
zich te nemen en een hartelijke brief aan De Vries te schrijven.  
 H.J. Koenen was zoals gezegd een vermogend man – de moderne Erinyen, onbetaalde rekeningen, 
hebben hem nooit gekweld, zegt Pierson –, maar gierig was hij beslist niet. Waar nodig verleende hij 
financiële steun. De uitgave van de Noordfriese spraakkunst (1860) van Bende Berndsen door Matthias 
de Vries bijvoorbeeld kon alleen gerealiseerd worden nadat Koenen een aanzienlijke som had 
neergeteld voor het kopijrecht ervan. Voor alles echter was Koenen een godsdienstig mens. Hij leerde 
Bilderdijk kennen, raakte bevriend met Isaac da Costa en kwam zo terecht in de kringen van het Réveil, 
de bekende negentiende-eeuwse opwekkingsbeweging. Waar hij ook was, de anders wat voorzichtige 
Koenen schroomde niet om voor zijn godsdienstige gevoelens uit te komen. Hij is wel gekarakteriseerd 
als een tolerante en opgewekte persoonlijkheid. 
 Vanaf 1863 was er de neergang. Koenen zag zich genoodzaakt diverse functies neer te leggen, omdat hij te 
kampen kreeg met een pijnlijke kwaal, die steeds verergerde en hem bij vlagen depressief maakte. Op 13 
september 1874 overleed hij op zijn buitenhuis Buitenrust in Haarlem.  
 Als geleerde is Koenen niet een figuur van het eerste plan geweest, maar wie zijn faits et gestes bestudeert, 
kan zich met Réveilkenner mw. Kluit afvragen: waar blijft “de goed gedocumenteerde biographie” van H.J. 
Koenen? Materiaal te over.  
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Mr. H.J. Koenen 1809-1874. 
 
 
2.2. Werk. Een dichterlijk aangelegde polyhistor, zo kunnen we Koenen het beste typeren. Aan een analyse van 
zijn gedichten wagen we ons hier niet –- de zangzwaan vliegt immers niet hoog genoeg, aldus Hasebroek -, 
maar het is een daad van eenvoudige rechtvaardigheid als we wijzen op zijn activiteiten als auteur c.q. 
vertaler/bewerker van christelijke liederen. Bij wijze van specimen geven we hier de eerste drie strofen van het 
beroemde oud-christelijke Veni creator Spiritus in de vertaling van H.J. Koenen: 
   
   Daal, Geest des Vaders, van den Zoon, 
   Op duivenwieken uit zijn troon; 
    Ontsluit ons hart uw woord en wet; 
    Beziel ons loflied en gebed. 
 
   Vloei als een vruchtbre regenstroom 
   Op onze harten, mat en loom; 
    Schenk ons de groei- en levenskracht, 
    Die ’t smeekend oog van u verwacht!       
  
   Dan groent weêr alles, ja, dan spruit 
   Verdorde gras- en veldscheut uit, 
    En ieder opgeloken bloem 
    Praalt in ons, uw genâ ten roem.     
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Van de talrijke studies die Koenen schreef, kan gezegd worden dat ze eerder uitmunten door hun 
verscheidenheid aan onderwerpen dan door diepgang of oorspronkelijkheid. Zijn voordrachten en 
verhandelingen bezorgden hem niettemin het lidmaatschap van een aantal geleerde genootschappen zoals de 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. In 1848 werd hij lid van de Tweede Klasse van het Koninklijk 
Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, dat overigens in 1851 door Thorbecke werd 
opgeheven. Ondanks lidmaatschappen en bekroningen voelde Koenen zich miskend, zo liet hij in 1853 in een 
brief aan Arie de Jager weten; die vond dat jammer. Misschien zal zijn benoeming tot lid van de Koninklijke 
Akademie Koenen wat vrolijker hebben gestemd. In 1855 trad hij namelijk aan als eerste secretaris van de 
nieuwe afdeling Letterkunde van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Zijn wetenschappelijke 
activiteiten en zijn inzet werden blijkbaar toch wel gewaardeerd.  
 Koenens talrijke voordrachten in Instituut en Akademie gingen deels over historische onderwerpen, deels 
over taal- en letterkundige onderwerpen. Op dit laatste gebied drukte hij vooral de voetsporen van de door hem 
vereerde Willem Bilderdijk, over wiens taalbeschouwing hij enkele malen sprak en publiceerde. Het verrast dan 
ook niet dat hij in zijn briefwisseling en zijn gesprekken met De Vries probeerde diens mening over de grote 
man te weten te komen. Ook in de brieven aan De Jager, evenzeer een groot Bilderdijkvereerder, kwam dit 
onderwerp aan de orde. Zijn taalkundige studies gingen verder onder meer over de taalkundige Johannes Kinker, 
de oorsprong van de taal, het Nederlandse alfabet, taalfilosofie, de relatie van het oude Nederlands met het oude 
Engels, taalverbastering en het uitvinden van een algemene taal. Een (onvolledige) lijst van Koenens geschriften 
is te vinden als bijlage bij het door J.P. Hasebroek geschreven levensbericht.  
 Verder was Koenen een actief deelnemer aan de bekende Vlaams-Nederlandse Taal- en Letterkundige 
Congressen. Op het Utrechtse congres van 1854, dat door hem als voorzitter geleid werd, rapporteerde zijn 
vriend De Vries over de stand van zaken rond het Woordenboek der Nederlandsche Taal, een ritueel dat op 
talrijke congressen nog herhaald zou worden. Op het eerste congres (Gent 1849) was een aanzet tot dat 
woordenboek gegeven. Maar Matthias de Vries was daar niet bij geweest.   
 
3. Het WNT en de Taal- en Letterkundige Congressen  
 
Het Tweede Nederlandsch Letterkundig Kongres werd op 16, 17 en 18 september 1850 in Amsterdam 
gehouden. Secretaris van het congres was J.A. Alberdingk Thijm. De ochtend van de tweede zitting, op 17 
september, was grotendeels gewijd aan de kwestie van een “Algemeen Nederlandsch Woordenboek”. Zoals 
afgesproken op het eerste congres (Gent 1849) bracht een aantal sprekers, onder wie David en De Jager, rapport 
uit. Anderen, zoals J.H. Halbertsma en Alberdingk Thijm, “reserveerden zich voor de debatten”. 
 Die middag lanceerde de pragmatische Thijm het voorstel om het congres een gemengd Nederlands-Vlaamse 
commissie te laten benoemen “tot samenstelling van het Woordenboek”. Voor Noord-Nederland zouden daarin 
zitting hebben H.J. Koenen, M. de Vries en A. de Jager; voor Zuid-Nederland J. David, F.A. Snellaert en 
Prudens van Duyse. De commissie zou met nog twee maal twee leden kunnen worden uitgebreid. Thijm stelde 
eveneens voor om het congres aan de Nederlandse en de Belgische overheid subsidie te laten vragen voor het 
oprichten van dit “Nationaal Muzeüm der Taalvormen”. Na veel discussie en onenigheid werd Thijms voorstel 
de volgende dag aangenomen.  
 Het is K.H. Heeroma geweest die ooit gesuggereerd heeft dat de zaak van het Woordenboek vast was 
gelopen als niet in 1850 op het Amsterdamse congres “de jonge Groninger professor De Vries aanwezig was 
geweest” die positief gereageerd had op de profetische oproep die in een congresrede geklonken had: “exoriare 
aliquis!” – ‘laat iemand opstaan!’. Maar De Vries wás er niet: in juni al had hij Alberdingk Thijm laten weten 
dat hij het congres niet zou kunnen bijwonen in verband met collegeverplichtingen – “een ambt is heilig in 
mijne oogen”. Bovendien was in juli 1850 zijn echtgenote, Cornelia W. van der Hoop – ze waren in mei 1849 
getrouwd –, in het kraambed gestorven en nu zag de geschokte weduwnaar zich belast met de zorg voor een 
pasgeboren kind. De benoeming in de commissie voor het Woordenboek zal dus het werk geweest zijn van wel 
aanwezige vrienden en correspondenten zoals Alberdingk Thijm, Koenen en De Jager. Zij hebben de jonge 
hoogleraar, in een van de congresvoordrachten expliciet “een onzer uitstekendste geleerden” genoemd, in zijn 
afwezigheid gepousseerd. Op zondagavond 22 september wordt De Vries, op doorreis van Haarlem naar 
Groningen, door Thijm in een Amsterdams koffiehuis bijgepraat. 
  Het Nederlandse deel van de commissie vergaderde op maandagavond 23 december 1850 om zes uur in 
Amsterdam bij Koenen thuis. Besloten werd een volledig plan op te stellen teneinde nutteloze discussies van een 
“onvoorbereid en (tranchons le mot) onbevoegd congres” te voorkomen, zoals De Vries dat vooraf al aan 
Koenen had gesuggereerd. Op basis van deze bespreking stelde De Vries in januari 1851 het concept-verslag op. 
“Ik heb mij secretaris genoemd, ofschoon sine justo titulo, als daartoe niet door U aangesteld”, schrijft hij eind 
van die maand aan Koenen. Hij verklaarde zich vervolgens bereid als “pennevoerder” van de commissie te 
fungeren, iets waartegen zijn medeleden blijkbaar geen bezwaar hadden. Nadat het commentaar van de Neder-
landse medeleden was verwerkt, ging het concept naar België. De kanttekeningen van de Vlaamse collega’s 
vielen De Vries bitter tegen: “In het geheel hebben de aanmerkingen van die Heeren mij opnieuw versterkt in de 
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overtuiging, dat zij eigenlijk gezegd voor de taak niet opgewassen zijn, en onbeslagen op het ijs komen”. Het 
vonnis over de Belgen is hard: “in al wat taalstudie is, zijn zij deerlijk ten achter”, luidt het in december 1850. 
 Aan het begin van de zomervakantie stelde De Vries de uiteindelijke versie op. Overigens vond hij dat het 
definitieve rapport niet eerst naar de Vlaamse leden van de commissie hoefde te worden gestuurd. Die kregen 
het grootse plan pas op de vooravond van het Brusselse congres onder ogen. We komen zo nog op dat plan 
terug.   
 Op 30 en 31 augustus en 1 september 1851 vond in Brussel het derde Nederlandsch Letterkundig Congres 
plaats. Na een bezoek aan Oxford reisde De Vries door naar de Belgische hoofdstad en las daar op 31 augustus 
namens de commissie zijn uitvoerige verslag voor, inclusief het “Plan van een Nederlandsch Woordenboek”. 
“De lezing van het Verslag wordt met een driewerf herhaeld handgeklap begroet”. Daarop werd besloten dat op 
last van het Congres en in zijn naam een woordenboek zou worden vervaardigd en uitgegeven, overeenkomstig 
het plan door de daartoe benoemde commissie ontworpen. Op voordracht van de commissie van voorbereiding 
werd een redactie benoemd, bestaande uit De Vries, de Leidse mr. L.Ph.C. van den Bergh en de Leuvense 
hoogleraar J. David. “De Hr. De Vries vraegt het woord en dankt de Vergadering wegens de benoeming. Hy uit 
de wensch dat ook de beide andere Leden, hier niet tegenwoordig, even als hy de opgedragen last zullen op zich 
nemen”, noteerden de Vlaamse snelschrijvers.   
 Na afloop van het congres ging De Vries naar Leiden voor een gesprek met de andere Noord-Nederlandse 
redacteur. Van den Bergh, die De Vries in 1849 was opgevolgd als leraar Nederlands aan het Stedelijk 
Gymnasium te Leiden, had in het voorjaar van 1851 in verband met aanhoudende ordeproblemen ontslag 
genomen. Veel zin in een onbezoldigd redacteurschap had hij niet. Toen De Vries zijn komst aankondigde, liet 
Van den Bergh weten dat hij zich “stellig” voorgenomen heeft zich niet met het Woordenboek in te laten. Hij 
had wel interessantere zaken om handen en wees De Vries er bovendien op dat “Gij met Prof. David de eenigen 
zijt, die zich der zaak aantrekken, terwijl al degenen die op het congres het moedigst geredeneerd hebben over 
het woordenboek tot handelen ongenegen zijn, zooals het trouwens in alle volksvergaderingen van welken aard 
ook gaat”. De Vries berichtte aan Thijm dat hij twee uur lang als Brugman met Van den Bergh had zitten praten, 
maar dat deze bleef volharden in zijn weigering. Er was nu een probleem en dat had alles te maken met de 
locatie. Volgens De Vries moest de zetel van het Woordenboek in Leiden zijn, “daar waar al de papieren van 
Letterkunde liggen” en een overvloed aan boeken is. Bovendien hield hij er ongetwijfeld rekening mee dat hij 
binnen twee jaar zijn Groningse leerstoel zou kunnen inruilen voor die te Leiden. Zo kwam, als vanzelf, de 
figuur van L.A. te Winkel in beeld, de vroegere huisleraar uit Friesland die door De Vries bij de Curatoren van 
het Leidse gymnasium zo krachtig was aanbevolen als opvolger van Van den Bergh. De Vries polste eerst de 
pas benoemde Leidse onderwijzer in de Nederlandse taal en na diens positieve reactie en met instemming van 
David deed hij vervolgens de Permanente Congrescommissie het voorstel om Te Winkel tot redacteur van het 
Woordenboek te benoemen. Het congresverslag vermeldt hoffelijk dat Van den Bergh “wegens veelvuldige 
bezigheden” heeft moeten afzien van zijn taak. “De HH. De Vries en David hebben later in zyne plaets den Hr. 
L.A. te Winkel, te Leiden, die de mede-Redactie wel heeft willen aanvaarden, aen de Bestendige Commissie van 
het Congres voorgedragen, welke die voordracht door hare goedkeuring bekrachtigd heeft”.  
 David had in een brief van 17 oktober 1851 al laten weten dat hij wel lid van de Commissie van Redactie 
wilde worden, maar dat hij door drukke werkzaamheden weinig zelfstandige arbeid voor het Woordenboek zou 
kunnen verrichten. Zijn activiteiten zijn inderdaad zeer beperkt gebleven. Hoe dit ook zij, in november 1851 was 
de redactie van het WNT compleet en konden de werkzaamheden beginnen. Ook Koenen werd daarbij 
betrokken, zoals we in de brieven zullen zien. Maar duidelijk is dat De Vries al snel de stuwende kracht is 
geworden, en hij heeft zichzelf ook als zodanig beschouwd. Twee voorbeelden.  
 In maart 1852 verscheen het plan dat De Vries op het derde Taal- en Letterkundig Congres had 
voorgedragen. Het draagt de titel Ontwerp van een Nederlandsch Woordenboek. Het lijkt er evenwel op dat het 
Koenen en De Jager gestoord heeft dat De Vries, zoals die dat zelf formuleerde, “als secretaris onzer voormalige 
commissie, ons Rapport zoo maar op eigen houtje had laten drukken en uitgeven, en dat wel zonder U beiden te 
noemen”. Want alleen de naam van De Vries prijkt onder dat ontwerp, niet de namen van Koenen en De Jager. 
Een misverstand, bezweert De Vries in een brief van 9 oktober 1852 aan Koenen. Hij geeft omstandig een uitleg 
die tot zijn geruststelling door beide anderen geaccepteerd wordt. In een volgende brief betuigt De Vries zijn 
spijt erover  

 
het verslag niet met ons aller namen te hebben geteekend. Zoodra ik dit in Uwen brief las, 
zeide ik aanstonds: “ ’t is waar, zoo had het moeten wezen”. Maar, eerlijk gesproken, ’t is mij 
destijds niet ingevallen. Mijn naam stond onder ’t geschreven stuk, en is vandaar in den druk 
overgegaan, zonder dat ik er verder in ’t minst bij gedacht heb. 

 
In de fraai verzorgde uitgave van Moerdijks rede over het WNT, een bijzonder woordenboek (1998) vinden we 
op de bladzijde tegenover de inleiding als afbeelding 1 het titelblad afgedrukt van het befaamde ‘Ontwerp’, dat 
door De Vries in 1851 te Brussel voorgedragen was en in 1852 te Brussel uitgegeven was In de toelichting op 
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deze illustratie wordt evenwel verwezen naar een Groningse uitgave van dit Ontwerp, eveneens uit 1852. 
Waarom twee uitgaven van het Ontwerp? De Vries gaf op het Utrechtse congres van september 1854 opening 
van zaken. De WNT-redactie was verontrust geraakt door het lange uitblijven van de officiële publicatie van het 
Ontwerp en ze had daarom tot “een doortastende maatregel” besloten. Met terzijdestelling van wat in Brussel 
besloten was, had ze “eene afzonderlijke uitgave van het Ontwerp ter perse gelegd” bij De Vries’ Groningse 
uitgever K. de Waard en die uitgave was in maart 1852 “algemeen verkrijgbaar gesteld”. De Vries gaf toe dat de 
redactie zich door deze maatregel “aan de hoogheid van het Congres” had “vergrepen”, maar het was alles in het 
belang van de goede zaak geweest, zo betoogde hij in Utrecht. De “hoogheid van het Congres”: het klinkt 
welhaast spottend uit de mond van Matthias de Vries – we weten immers dat hij het congres in deze 
“onbevoegd” achtte. Enige zelfbewustheid valt hem niet te ontzeggen. Maar ja, hoe maak je anders zo’n 
woordenboek?   
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Korte verantwoording 
 
In deze uitgave worden de brieven van M. de Vries aan H.J. Koenen afgedrukt die aanwezig zijn in het 
Réveilarchief, dat zich bevindt in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam. De brieven van H.J. Koenen aan De 
Vries konden om verscheidene redenen niet worden opgenomen. Wie ze wil raadplegen, kan daarvoor terecht in 
het WNT-archief, dat beheerd wordt op het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden.   
 Het commentaar per brief is zeer beknopt gehouden. Een aantal voor de lectuur relevante gegevens is via de 
inleiding beschikbaar; verder zijn er nog twee registers toegevoegd. Het eerste is een register dat een korte 
beschrijving bevat van de in de brieven genoemde personen; in het tweede register zijn de in de brieven 
vermelde werken en studies geïdentificeerd. Bovendien is als bijlage opgenomen een brief van W.J.A. 
Jonckbloet aan H.J. Koenen uit 1861; deze brief vormt een interessante aanvulling op een van de brieven van De 
Vries. Ook deze brief van Jonckbloet is aanwezig in het Réveilarchief.  
 In de brieven van De Vries aan Koenen komen betrekkelijk weinig varianten voor. Meestal betreft het 
onmiddellijke correcties en verschrijvingen. Daarom hebben we ervoor gekozen uitsluitend de ‘laatste’ versie 
aan te bieden, zonder de lezer te vermoeien met doorgestreepte, al dan niet ontcijferde slordigheden. We hebben 
slechts een werkuitgave willen voorleggen, voor belangstellende woordenaren, historiografen en enkele andere 
geïnteresseerden.    
 Wat betreft de transcriptie zijn de volgende uitgangspunten gekozen. Onderstreepte tekstgedeelten zijn 
gecursiveerd. Tweemaal onderstreepte gedeelten of extra zwaar gemarkeerde woorden worden weergegeven in 
klein kapitaal. Alleen bij schrijffouten die geen betekenis opleverden of die verklaarbaar waren uit het 
schrijfproces, is ingegrepen. De spelling is overgenomen zoals in het origineel met uitzondering van de ij/y (in 
principe overal als ij geschreven). Schrijffouten die voortkomen uit onkunde of onbekendheid worden 
gehandhaafd en zo nodig toegelicht. De interpunctie is weergegeven zoals in het origineel, tenzij er een 
kennelijke schrijffout kon worden aangenomen, bijvoorbeeld als er aan het eind van een zin, voor een kapitaal, 
een punt vergeten is. Hetzelfde geldt voor de afsluiting van aanhalingstekens en haakjes. Het onderscheid tussen 
kapitalen en kleine letters was soms moeilijk te maken; ook de indeling in alinea’s was in de brieven niet altijd 
duidelijk zichtbaar. Op deze punten zijn de beslissingen genomen op basis van onze ervaring met het hele 
corpus; bij vormen als ‘U’ en ‘Gij’ is voor uniformiteit gekozen. Afkortingen zijn nergens opgelost; waar dit 
onduidelijkheden kon opleveren is een toelichting gegeven. In geval van twijfel inzake aaneenschrijvingen en 
loskoppelingen is er een beslissing genomen op basis van vergelijkbare tekstplaatsen. Aanhef en ondertekening 
van de brieven zijn geüniformeerd afgedrukt, linksboven en linksonder de brief. Het aantal witregels tussen 
dateringen, aanhef en begin, en tussen slot en ondertekening is geüniformeerd. Teksthaken [ ] markeren 
toelichtingen in de tekst, { } onleesbare letters of passages.  
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Brieven aan H.J. Koenen 
 
1) Leiden, 13 Dec. 1847. 
 
WelEdelGestrenge, Hooggeachte Heer, 
 
Indien mijne drukke bezigheden het hadden toegelaten, dan zou ik U reeds eerder mijn opregten dank betuigd 
hebben voor de bemoedigende belangstelling, door U in mijnen arbeid gesteld, eene belangstelling, die mij des 
te aangenamer is, naarmate ik op Uw oordeel hoogeren prijs stel. Vergun mij, mijne hartelijke dankbaarheid 
daarvoor uit te spreken, en mij ook voor het vervolg in dezelfde welwillende belangstelling van Uwe zijde aan te 
bevelen. 
 Het plan, waarvan Gij spreekt, staat werkelijk reeds sints jaren bij mij vast en begint meer en meer te rijpen. 
Van het oogenblik af, dat de studie onzer moedertaal mijn eerste en voornaamste streven werd, en ik inzag, dat 
eene grondige studie van de taal der vroegere dagen een volstrekt onmisbare grondslag was, heb ik mij op die 
taal met ijver toegelegd; en hoe meer ik bespeurde, welk een ruim veld daar nog te ontginnen lag, des te vaster 
werd mijn plan om een woordenboek te ontwerpen, zonder hetwelk die studie op den duur niet gedijen kan. 
Sedert zijn de bouwstoffen in mijne aanteekeningen aanhoudend toegenomen, en ik mag zeggen, dat mijn plan 
in mijne papieren en in het hoofd allengskens klaar gekomen is. Tot zoover goed en voor mij zelven 
aanmoedigend. Doch, helaas! Wat ik zoo gaarne wenschte, wat ik sints lang voorbereidde, wat het middelpunt 
was van al mijn zwoegen in de laatste jaren, dat kan vooreerst althans nog niet tot stand komen, zoo het al 
immer komen moge. De vurigste wensch van mijnen geest, dat ik aan de studie onzer taal al mijne krachten zou 
mogen wijden, is mij door den loop der omstandigheden belet, en hoelang zullen die beletselen nog voortduren? 
Overladen met een zwaren last van practicale bezigheden en van allerlei arbeid, die mij rusteloos voortjaagt en 
mijne krachten ondermijnt, kan ik slechts zeer zelden eenige verstrooide oogenblikken wijden aan het vak, 
waarvoor ik leven, geheel en onverdeeld leven wilde. Al mijne plannen liggen ter neder, en wat mij ook door het 
hoofd woelt, welke onderwerpen mij ook ter behandeling uitlokken, alles moet op de rekening eener onzekere 
toekomst geschoven worden. Een toestand, WelEdelGestrenge Heer, Gij zult het begrijpen, te drukkender op 
mijn jeugdigen leeftijd, die nog zooveel studie, nog zooveel ontwikkeling noodig heeft. 
 Ondertusschen ben ik bezig om in mijne vrije oogenblikken bij horten en stooten het Glossarium op den 
Leken Spieghel te bewerken, dat althans tot een grondslag voor mijn woordenboek zal kunnen dienen. Gelukkig, 
dat die arbeid mij voor het vervolg zeer te pas zal komen, daar ik nu al de zwarigheden leer kennen, waarmede 
een lexicograaph te strijden heeft, en langzamerhand mijn geheele plan tot in de bijzonderheden toe stelselmatig 
ontwerpen en in het hoofd ontwikkelen kan.  
 Maar vergeef mij, WelEdelgestrenge Heer, dat ik zoo onbescheiden ben geweest, Uwe aandacht zoolang bij 
mijzelven te bepalen, en uit te weiden over een onderwerp, dat ik misschien met meer kieschheid in mij zelven 
had moeten smooren. Maar het strekke mij tot verontschuldiging, dat Uw brief mij de gedachte afdwong: 
  
  Infandum, regina, jubes renovare dolorem!1

 
En het kost moeite den mond niet te doen overloopen van datgene, waar het hart van vol is. 
 Met belangstelling, WelEdelGestrenge Heer, verwacht ik den uitslag van Uwe onvermoeide pogingen ten 
behoeve onzer taalkunde, van welke Gij in Uwe letteren gewaagt. De proeven, die de heer Alberdingk Thijm 
reeds van zijne bekwaamheid geleverd heeft, doen mij ook van hem veel goeds verwachten, en ik behoef wel 
niet te zeggen, dat het tot stand komen eener zo hoogst gewigtige onderneming mij met de levendigste vreugde 
vervullen zou, omdat daardoor de grootste en hinderlijkste leemte in onze taalstudie zou worden aangevuld. 
 Wat Benecke’s Mhd. Wörterb., herausg. von Dr. W. Müller betreft, ik deel volkomen in Uw gevoelen, dat 
dit werk, hoe uitstekend ook de eerste aflevering is, en hoe schoone verwachtingen zij voor het vervolg oplevert, 
toch door meerdere kennis onzer Ned. taal nog aanmerkelijk zou gewonnen hebben. Doch hetzelfde acht ik op 
bijna alle werken der Duitschen taalgeleerden, hoe doorwrocht ook, toepasselijk, en met name van Graff (wiens 
werk anders meer dan een meesterstuk is) zou ik het met voorbeelden kunnen bewijzen. Werkelijk heb ik reeds 
lang mij voorgesteld, dat gebrek der Duitsche taalkennis eens opzettelijk in het licht te stellen, ook om de eer 
onzer Vaderlandsche taal te handhaven, doch ook dit zal vooreerst wel tot de pia vota behooren. 
 Tot mijne spijt kan ik Uwe vraag naar de plaats, waar de Germanisten-vereeniging in 1848 zal gehouden 
worden, niet beantwoorden, daar mij omtrent den afloop der bijeenkomst te Lubeck nog niets ter oore is 
gekomen. Vreemd, dat onze couranten ditmaal het stilzwijgen daarover hebben bewaard. 
 

                                                      
1 “Een onuitsprekelijke smart, o koningin, beveelt gij mij te vernieuwen” (Vergilius, Aeneïs 2,3; Aeneas tot Dido die 
hem vraagt de ondergang van Troje te verhalen).  

 14



 De gegrondheid van Uwe aanmerking op de spraakleer van mijn vriend Brill [sc. Brill 1846] kan ik niet 
ontveinzen, en zij is ook mij bij de lezing van dat werk telkens voorgekomen. Doch het verheugt mij, dat ook in 
Uwe oogen dit werk eene belangrijke bijdrage is, die de studie van het vak niet weinig bevorderen zal. Er is nu 
althans een grondslag van stevige wetenschappelijke kennis gelegd, en ik vlei mij, dat eerlang op dien grondslag 
met kracht en lust, met moed en met talent, zal worden voortgebouwd. 
 Mag ik de vrijheid nemen, U de bijgaande stukjes aan te bieden, als een gering blijk van mijne 
erkentelijkheid wegens Uwe vereerende belangstelling in mijne studiën? Ik voeg er den wensch bij, dat 
diezelfde welwillendheid mij ook in het vervolg moge ten deel vallen. 
 In de eerste dagen van het volgende jaar hoop ik, bij leven en welzijn, mij een paar dagen te Amst. te 
kunnen ontspannen. Bij die gelegenheid stel ik mij het genoegen voor, van het een en ander coram nader met U 
te bespreken. 
 In de hoop van U door mijn lang geschrijf niet lastig gevallen te hebben, noem ik mij met ware hoogachting, 
 
WelEdelGestr., Hooggeachte Heer, 
UwEG. dw. dienaar 
M. de Vries 
 
Gij zult het mij, vertrouw ik, ten goede houden, dat ik in het vermijden van wanstaltige titulatuur-pronomina den 
wijze raad van het Instituut heb opgevolgd.                                                   
 
2) Leiden, 24 Dec. 1847.             
                         
WelEdelGestrenge, Hooggeachte Heer,       
                                   
Onder herhaalde dankzegging voor de belangstelling, mij op nieuw in Uwe letteren betoond, maak ik van de nu 
juist aangebrokene winter-vacantie terstond gebruik om de door U gedane vragen te beantwoorden. 
 Omtrent de gezondheid van Jonckbloet geloof ik U geheel gerust te mogen stellen. Wel is hij zeer zwaar 
ziek geweest, zelfs niet zonder gevaar, maar gelukkig is hij dat gevaar te boven gekomen. Sedert heeft hij zich 
tot verder herstel in den Haag opgehouden, en is thans weder naar Deventer vertrokken, waar hij, naar ik mij 
voorstel, weldra zijne oratie houden zal.  
 Het Mhd. Wörterbuch van Ziemann is een zeer bruikbaar werk, dat lang aan de behoefte voldaan heeft, maar 
thans voor dat van Benecke zal moeten wijken. Het is reeds sedert eenige jaren uitverkocht, zoodat ik voor mij 
het nooit heb kunnen magtig worden. Ook op de Bibl. der Maatschappij van Ned. Lett. bevindt het zich niet, en 
evenmin op de Academische. Maar Jonckbloet bezit het, en van hem heb ik het meermalen gebruikt. 
 Wat de gelijkheid van zoovele Mnl. woorden met Engelsche betreft, zeker is die gelijkheid onloochenbaar; 
doch zij geeft, naar ik meen, geen regt om daaruit eene vroege handelsgemeenschap tusschen onze gewesten en 
Engeland af te leiden. Onze taal is voor verre ’t grootste deel de Saksische, en de Saksische taal is, in verband 
met de stamverwante taal der Anglen, het grootste bestanddeel van ’t Engelsch; geen wonder, dat die talen in 
woordenschat en vormleer overeenstemmen. Dat gevoelde men ook oudtijds reeds, en ik behoef U slechts te 
herinneren aan de bekende verzen van Melis Stoke, die niet alleen op de eigenlijke Friezen, maar ook op ons 
geheele volk van toepassing zijn ([Rijmbijbel] I, 127 sqq.) : 
 
   Inghels was Willibroert becant, 
   Gheboren van Noorthumbert lant. 
   Ende want de Ingels sijn gewassen,  
   Als men leest, van Neder Zassen, 
   Conste hi te bet de vriessche tale. 
   Dat mach elcman proeven wale. 
 
Het Mnl. woord oeken, door U bijgebragt en met I ought vergeleken, is mij in den zin van moeten onbekend, en 
ik veroorloof mij daaromtrent een bescheidenen twijfel. Wel ken ik oeken in den zin van vermeerderen, waartoe 
ons ook behoort, maar van de beteekenis van moeten heb ik nooit eenig spoor vernomen. Gaarne zou ik dus van 
U eenige nadere inlichting daaromtrent ontvangen. 
 Het plan, om de regten onzer taal bij de Germaniserende philologen te verdedigen, zou reeds bij mij vast 
staan, zoo niet mijne omstandigheden mij dwongen, alle plannen voor als nog op te geven en mij alleen in den 
rusteloozen molen der practicale werkzaamheden te laten rondslepen.  
 Gij spreekt, WelEdelGestrenge Heer, van mijne Aant. op Dboec vanden houte. Om der regtvaardigheids 
wille zij het mij vergund, U te doen opmerken, dat de eer der uitgave van dat werk, niet aan mij, maar aan mijn 
vriend J. Tideman toebehoort. 
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 In de hoop van U over eenige dagen in welstand te mogen aantreffen, heb ik de eer mij met ware hoogachting 
te noemen, 
 
WelEdelGestrenge Heer, 
Uw zeer dw. dr. 
M. de Vries 
 
3) Leiden, 14 Mei 1849.      
                        
WelEdelGestrenge, Hooggeachte Heer, 
 
Reeds eerder had ik U moeten antwoorden op Uwe geëerde letteren van den 2den en 5den dezer; doch het zal 
genoeg zijn, ter mijner verontschuldiging bij te brengen, dat ik binnen weinige dagen den blijden naam van 
bruidegom hoop te dragen,2 en derhalve te veel door allerlei beslommeringen afgetrokken ben, om mij geregeld 
tot schrijven te kunnen zetten. 
 Ik ben U grooten dank verschuldigd voor Uw gunstig oordeel omtrent mijne voorlezing.3 Dat zij U heeft 
mogen behagen, acht ik de streelendste voldoening, die mij te beurt kon vallen. 
Met belangstelling las ik Uwe aanmerkingen over Bilderdijk als handhaver der historische taalkunde.4 Ik stem 
volgaarne toe, dat ik dit punt meer opzettelijk had moeten behandelen. Doch de aard van mijn opstel liet niet 
veel meer toe dan eene vlugtige schets van het allervoornaamste, en ik moest derhalve, over B. sprekende, ook 
alleen zijne meest in het oog loopende zijde kenschetsen. Hieraan trachtte ik te voldoen, maar gaf tevens door de 
woorden (onderaan bl. 27): “maar ook in hare wording en vorming”, en passant zijne historische rigting te 
kennen. Zeker, dat was schraal en weinig beduidend, maar ik meende er toch mede wat UE. bedoelt. Met U 
erken ik B., althans in zijn lateren tijd, als handhaver en beoefenaar onzer historische taalkennis, die hij echter 
meer door leer en opwekking dan door eigen voorbeeld voorstond. Want hetgeen hij aan teksten uitgaf, was 
vergelijkenderwijze slechts weinig en fragmentarisch, en zijne wijze van behandeling laat veel te wenschen 
over; niet alleen door enkele fouten van détail, maar in het geheel door de blijken, die zij oplevert, dat B. zelf 
nooit opzettelijke studie van het Mnl. gemaakt had, en den zin der woorden meer raadde en giste, dan kende. 
Met dat al, zijne overtuiging van het nut dier studie, de warmte waarmede hij haar meermalen aanprees, de 
krachtige navolging die zijn voorbeeld opwekte, dat alles geeft hem aanspraak op den eernaam, hem door U 
geschonken. Ik zal dan ook bij de uitvoeriger behandeling van mijn onderwerp (die ik eenmaal hoop te geven) 
niet missen hierover opzettelijk te handelen. En ik beschouw den inhoud van Uwe letteren dan ook met 
dankbaarheid als de eerste der “aanmerkingen en bedenkingen van deskundigen”, van welke ik in mijn 
voorberigt gewaagde. 
 Ook voor Uwe belangstelling in mijne benoeming tot Corresp. der 2de Klasse van het Instituut, en voor Uwe 
pogingen daartoe in het werk gesteld, zeg ik U hartelijk dank. Ik behoef U wel niet te zeggen, dat ik zulk eene 
vereerende onderscheiding op zeer hoogen prijs stel, en daarin een krachtigen prikkel vind om op het pad der 
studie voort te streven.  
 Mij in Uwe toegenegenheid aanbevelende, heb ik de eer mij met bijzondere hoogachting te noemen, 
 
WelEdelGestrenge Heer, 
Uwen zeer dw. dr. 
M. de Vries 
 
Het werkje de Christelijke denkleer heb ik op Uwe aanbeveling besteld, maar nog niet ontvangen. Ik ben er 
nieuwsgierig naar. 
 
4) Groningen, 28 Oct. 50.  
 
WelEdelGestrenge Heer en Vriend, 

                                                      
2 Op 30 mei 1849 trouwde De Vries te Leiden met de twee jaar jongere Cornelia Wilhelmina van der Hoop. 

3 De Vries 1849.  

4 Op 19 oktober 1848 had Koenen voor de Tweede Klasse van het Instituut een lezing gehouden over “de 
vergelijking van eenige beginselen van taalstudie bij Willem Bilderdijk en Jacob Grimm”. Deze verhandeling is 
overigens niet gepubliceerd. Zie Lida Zutt, “J.H. Halbertsma en de taalkundige opvattingen van Willem Bilderdijk en 
Jacob Grimm”. Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek 17 (1998), 207-227.  

 16



 
Vergeef mij, dat ik Uwe vriendelijke letteren niet terstond beantwoord heb. De aanvang van den Acad. cursus, 
gevoegd bij het afwerken van de Inleiding op den Lekensp., die eindelijk gaat verschijnen! heeft mij zooveel 
werks gegeven (en geeft het mij nog), dat ik naauwelijks tijd voor briefschrijven vinden kan. Doch om het 
gewigt der zaak mag ik het nu toch niet langer uitstellen. 
 Van harte juich ik Uwen ijver voor de ons opgedragene taak toe, en ben het volkomen met U eens, dat er nu 
door geleerde genootschappen, Congressen enz. enz. genoeg gepraat is, en het eindelijk tijd wordt de handen 
aan het werk te slaan. Ook ben ik zoo volkomen overtuigd, dat ik met U en de Jager in de beschouwing der 
hoofdpunten zal overeenstemmen, dat ik er geen bezwaar in zag, mij, volgens vereerenden last, als bondgenoot 
aan Uwe zijde te scharen. En den tijd, dien ik beschikbaar heb, stel ik ten dienste der goede zaak. Als het plan 
goed ontworpen, het bestek behoorlijk gemaakt, de arbeid geregeld verdeeld is, dan hoop ik U te toonen, dat ik 
ook werken wil. Maar op plan, bestek en verdeeling komt het in de eerste plaats aan, en daarover moeten wij 
ons, dunkt mij, eerlang in persoon beraden. Schriftelijk is dit ondoenlijk, en tegenwoordig voor mijn beperkten 
tijd veel te omslagtig. Maar binnen weinige weken is de Kerstvacantie daar. Dan kom ik naar Holland, om mijn 
lief kind, de kostbare nalatenschap mijner diepbetreurde echtvriendin,5 en mijne ouders enz. te bezoeken. De 
Jager zal dan ook het best vrijen tijd kunnen vinden, en zoo het U derhalve, te midden van Uwe drukke 
bezigheden, niet ongelegen kwam, wenschte ik U dus voor te stellen, dat wij in dien tijd te Amst. eene 
bijeenkomst hielden. Dag en uur laat ik volkomen aan U over, ik zal mij daarin gemakkelijk kunnen schikken, 
mits tusschen 22 of 23 Dec. en 8 of 10 Jan. Mag ik u verzoeken, zoo U dit goeddunkt, een datum te bepalen 
(liefst wat vroeg, dat wij ’t desnoods nog eens herhalen konden). Als de Jager het ook goedvindt, hebt Gij van 
mij geen bezwaar te duchten. 
 Daar moeten wij dan, dunkt mij, een positief antwoord vaststellen op deze en dergelijke vragen: Hoe ver zal 
het woordenboek zich uitstrekken? Verouderde woorden? Provincialismen? Kunstwoorden? enz. enz. Hoe zal 
elk artikel behandeld worden? Hoe de rangschikking, etymologisch of alphabetisch? Welke spelling? Hoe den 
arbeid te verdeelen, naar welk stelsel, aan welke personen? enz. enz. Staat dit bij ons vast, en enfin, wij moeten 
het nu maar vaststellen (anders komt er aan ’t praten geen eind), dan kiezen wij de personen, die werken zullen, 
informeren of zij werken willen, en regelen ieders taak en het gemeene toezigt. En dat volkomen geregelde plan, 
met naam en toenaam van de bewerkers, die zich daartoe bepaald verbonden hebben, dragen wij dan aan ’t 
Congres voor. Dat behoeft dan niet meer te discussiëren, maar eenvoudig goed te zeggen, en ons werk neemt 
een aanvang, met stellig plan, binnen zóóveel jaren moet het klaar zijn. 
 Ziedaar mijn denkbeeld, en de belofte er bij, dat ik voor mijn aandeel daden bij woorden hoop te voegen. 
B.v., gelijk ik reeds aan Alb. Thijm schreef, zoo onze schikking het medebragt en Uwe goedkeuring mij ten deel 
viel, zou ik bereid zijn, het etymologische gedeelte voor mijne rekening te nemen. 
 Ziehier mijne gedachten en mijn voorstel. Draagt het een en ander Uwe goedkeuring weg, dan wachten wij 
nu vooreerst tot de persoonlijke ontmoeting. En dan hoop ik U op de bovengenoemde vragen van mijne zijde 
een bepaald antwoord aan te bieden, ten einde daarop Uw oordeel en Uwe bedenkingen te mogen vernemen. 
 Al het bovenstaande gaat uit van de onderstelling, dat onze vriend De Jager het mede goed zal keuren. 
Welligt ware het, kortheidshalve, goed dat Gij hem dezen mijn brief toezondt, om zijn gevoelen daarop te 
hooren. En zoo het houden eener bijeenkomst op den genoemden tijd door U beiden goed gevonden wordt, meld 
mij dan s.v.p. alleen dag en uur, en ik zal, Deo favente, verschijnen. 
 Nog een woord over den persoon, dien wij ons zullen moeten toevoegen. Van Halbertsma, schrijft Gij, zou 
moeilijkheid te voorzien zijn. Ik voor mij ben zeker overtuigd dat hij de ware man zou zijn ... om alles in ’t riet 
te laten loopen. Ik heb hooge achting voor zijne bekwaamheden (schoon ik hem als taalkenner, buiten het 
Friesch, lang niet hoog stel), maar waar ’t op handelen, kort en goed handelen, aankomt, daar moeten wij liefst 
buiten Z Eerw. blijven. 
Maar ook dit punt zullen wij mondeling zonder veel moeite met eenstemmigheid kunnen afdoen. 
 Intusschen geef ik U de opregte verzekering van mijne zeer bijzondere hoogachting en van mijn opregten 
wensch, dat onze pogingen tot iets goeds mogen leiden. Geloof mij steeds, 
 
WelEdelGestr. Heer en Vriend, 
Uw dw. dr. 
M. de Vries 
 
Den Richardson eens in te zien, zal mij hoogstaangenaam zijn. Ik houd mij aanbevolen. 

                                                      
5 Cornelia W. van der Hoop was op 22 juli 1850 in het kraambed gestorven, enkele uren na de geboorte van een 
zoon, Abraham (1850-1888). Na bijna vijf jaar weduwnaar geweest te zijn trouwde Matthias de Vries op 4 april 1855 
in Groningen met Geertrui Johanna Gockinga (1824-1890); zij stamde uit een bekend Gronings geslacht dat vele 
juristen had voortgebracht.  
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5) Gron. 3 Dec. 1850.  
 
WelEdelGestrenge Heer, 
 
Vergeef mij, wat ik U bidden mag, dat ik Uwe vriendelijke letteren van 20 Nov. tot hiertoe onbeantwoord liet. 
De rustelooze stroom van spoedvereischende bezigheden joeg mij aanhoudend voort, en deed mij, hoe ongaarne 
ook, de schuld van onbeleefdheid op mij laden. 
 De door U voorgeslagen dag voor onze bijeenkomst (23 dezer, om 6 uur) schikt mij opperbest, en indien 
onze vriend DJ. er ook genoegen mede neemt, zal ik, zonder nadere aanzegging, zorg dragen op het bepaalde 
uur mij bij U aan te melden. Den 20sten dezer hoop ik de reis naar Holland, waarnaar mijn heele ziel verlangt, te 
kunnen aannemen.  Wat mijne briefwisseling met den Heer Alb. Thijm over het woordenboek betreft, die 
is, ook al uit tijdgebrek, minder uitvoerig geweest dan ik wel gewenscht had. Hij heeft mij de geschiedenis van 
het op ’t Congres verhandelde in ’t breede medegedeeld en de rapporten ter lezing gezonden, en daarop heb ik 
hem mijne inzigten overgebriefd. Sedert zijn wij op dat punt niet teruggekomen. 
 Ik wenschte wel meer vrijen tijd te hebben, om mij met het beschouwen onzer taak meer bepaald te kunnen 
bezighouden. Doch, helaas! ’t moet alles wat vlugtig gaan, en dat is voor de zaak niet voordeelig. Maar ik 
twijfel niet, of mondeling zullen wij een heel eind ver komen; en ik acht dit ook daarom te meer zeker, omdat ik 
tot mijn overgroot genoegen zie, dat Uwe denkbeelden en die van den Heer dJ. in bijna alle opzigten met de 
mijne overeenstemmen. De Heer dJ. deelde mij Uwen brief mede, en al wat Gij daarin schrijft 10 over de 
grenzen onzer taak; 20 over Provincialismen; 30 over etymologie; 40 over Kunstwoorden, daarmede vereenig ik 
mij zonder bedenking; en ik durf voorspellen dat onze persoonlijke ontmoeting al ras tot een resultaat zal leiden. 
 Maar op één punt wenschte ik Uwe aandacht nog eens bepaald te vestigen. Het is de vraag: “Wat moeten wij 
doen?” Een plan maken, of een woordenboek opstellen? Vergun mij U te zeggen, wat mij, onder verbetering, 
wenschelijk zou voorkomen. 
 Ten einde nuttelooze discussiën van een onvoorbereid en (tranchons le mot!) onbevoegd Congres af te 
snijden, maar tot handelen te geraken, geloof ik dat wij best zouden doen met een volledig plan op te stellen, 
bevattende 10 de juiste omschrijving van het Woordenboek, dat wij ons voorstellen, in zijn doel, strekking en 
grenzen; 20 de gedetailleerde aanduiding, hoe en door welke verdeeling van arbeid die taak uit te voeren zou 
zijn; 30 naam en toenaam van hen, die zich tot het volbrengen van dien arbeid, elk voor zijn aandeel, zullen 
verbinden.  
 Omtrent No. 2 en 3 zal ik een bepaald plan, en voorstel ter tafel brengen, en ik zou dan de door ons te kiezen 
personen willen uitgenoodigd zien, om ons de bewerking van een aandeel stellig toe te zeggen. 
 Dat plan dan, geheel en al klaar, wenschte ik aan het Congres voor te leggen, met dien verstande, dat het dan 
niet weder verzwolgen werd in eindelooze debatten, maar door de Vergadering eenvoudig óf goedgekeurd óf 
verworpen. In ’t laatste geval ware ons mandaat oogenblikkelijk opgehouden, in het eerste zou met de 
bewerking terstond een aanvang gemaakt worden. En bij elk volgend congres konden wij (als blijvende 
Commissie van Redactie) rekenschap geven van de vorderingen van onzen arbeid. 
 Het spreekt wel van zelf dat ik, ofschoon alle debatten over ons voorstel afsnijdende, toch niet ongenegen 
zijn zou, van deskundigen gegronde aanmerkingen te hooren en er ons voordeel mede te doen. Maar de 
beslissing moet aan ons staan, anders komt er nooit een einde aan. En mij, dunkt, in een jaar of 4 à 5 kunnen wij 
al een aardig woordenboekje klaar krijgen.  
 Wil ik U ronduit bekennen, wat mijne grootste zwarigheid is? Entre nous, onze Belgische confraters. 
Daarvan voorzie ik eindelooze moeilijkheden. De onmogelijkheid om zamen te komen, het onoplosbaar verschil 
van inzigten, en dan, hoe hoog ik die heeren acht, maar eilieve, waarin is hunne roeping tot Lexicographie 
(D[avid]. misschien uitgezonderd) gebleken? Want, ondanks al mijne sympathie voor de Belgen, maar eerlijk 
gesproken, in al wat taalstudie is, zijn zij deerlijk ten achter. Welk een chaotische verwarring b.v., in het 
hooggeprezen laatste werk van Bormans, die toch nog hun geleerdste is! 
 Doch over ’t een en ander nader. Ik verheug mij intusschen in U en de J. medeleden gevonden te hebben, die 
ik onbepaald hoogacht, en wier overeenstemming met mijne zienswijze ik mij tot eere reken. 
 Geloof mij steeds hoogachtend  
 
Uw dw. dr. 
M.de Vries.  
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6) Haarlem, 30 Dec. 1850.  
 
Hooggeachte Heer en Vriend, 
 
Tot mijn leedwezen moet ik U berigten, dat ik Maandag ll. iets op mij genomen heb, dat ik voor als nog niet in 
staat ben te vervullen. Ik had U volgaarne binnen weinige dagen mijn rapport gezonden, maar ’t is mij letterlijk 
onmogelijk. Hier bij mijne ouders gelogeerd in aanhoudende drukte van goede vrienden die mij komen zien, en 
volstrekt buiten gelegenheid om eenig otium  te vinden, is ’t mij ondoenlijk voor als nog aan ’t opmaken van dat 
rapport te denken, te meer daar ik morgen naar Leiden ga, waar andere vrienden wel al mijn tijd in beslag zullen 
nemen. Zoo mogelijk, zal ik trachten nog in de Kersvacantie, die met 12 Jan. eindigt, U het bewuste stuk te 
zenden. Anders ontvangt U het terstond daarna uit Gron. Ik zal het voorloopig kort weg stellen; later, als wij ook 
’t gevoelen der Belg. heeren kennen, ben ik wel bereid het in extenso, ook wat stijl en voordragt betreft, uit te 
werken. De eerste dagen der Groote Vacantie zullen mij daartoe gelegenheid geven: dat is nog ruim tijds genoeg 
vóór het Congres. 
 ’t Spijt mij zeer, U en den heer De Jager voor ditmaal te moeten teleurstellen, maar c’est plus fort que moi. In 
allen gevalle is er geen vrees, of wij zullen wel bij tijds klaar komen. 
 Ontvang intusschen de verzekering mijner ongeveinsde hoogachting, en geloof mij steeds 
 
Uw dw. dr. 
M de Vries 
 
In haast 
 
 
7) Groningen, 22 Jan. 51.  
 
Hooggeachte Heer en Vriend, 
 
Wel hebt Ge regt mij te beschuldigen, dat ik tot nog toe in gebreke bleef U het beloofde rapport te zenden. Maar 
’t was mij letterlijk ondoenlijk. In Haarlem heb ik geen rustig oogenblik gehad, zoodat ik er daar, ook met den 
besten wil, niet aan kon denken. En in de eerste dagen na mijne terugkomst alhier had ik natuurlijk met het 
hervatten mijner lessen de handen te vol, om vrijen tijd te kunnen vinden. Eerst gisteren avond kon ik er een 
eenigen tijd voor afzonderen, en ik loop misschien gevaar van geen geloof bij U te vinden, als ik U zeg, dat ik 
juist bij ’t ontvangen van Uwen brief aan het stuk begonnen was. Het is evenwel de zuivere waarheid. Tot over 
de helft heb ik gisteren mijn rapport afgemaakt, maar, eilacen! nu is ’t mij weer onmogelijk er tijd voor te 
vinden vóór Zaturdag avond. Maar dan hoop ik het ook af te werken, en zal het U onmiddellijk toezenden, 
zoodat Ge er bijna op rekenen kunt het uiterlijk Dingsdag te zullen ontvangen. 
 Dank voor de mededeeling van het treffende voorbeeld, hoe noodig eene juiste taalkennis is, om in geene 
onkosten te vervallen. Het is inderdaad een merkwaardig geval. 
 Zeer verheug ik mij over Uwe groote en blijvende belangstelling in de ons opgedragen taak. Ik ben 
overtuigd, dat de goede zaak van deze Uwe belangstelling goede vruchten zal inoogsten.  
 Geloof mij intusschen met ware hoogachting 
 
Uw zeer dw. dr. en vriend 
M. de Vries 
 
Raptim. 
 
De door U genoemde boeken bezit ik niet. Zij waren anders tot Uwe dienst. 
 
 
8) Gron. 25 Jan. 1851.  
 
Aan de Heeren 
Mr H.J. Koenen 
en Dr A. de Jager. 
 
Geachte Medeleden, 
 
Eindelijk, ja wel eindelijk, ontvangt Gij mijn beloofde verslag; maar ik durf U verzekeren, dat het oponthoud 
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mijne schuld niet geweest is. Ik hoop, dat de vorm en inrigting daarvan naar Uw genoegen mogen zijn. De 
inhoud is geheel naauwkeurig en conform met onze afspraak. Nu ontvang ik dit stuk met Uwe aanmerkingen 
terug, laat het daarna verbeterd overschrijven, en zend het dan terug aan Mr Koenen, die zoo goed zal zijn, hoop 
ik, voor de expeditie naar België en daarbij behoorende correspondentie te zorgen. Hebben wij dan hunne 
aanmerkingen, en des noodig na correspondentie over de punten, waarin verschil van gevoelen bestaan mogt, 
dan maak ik het stuk definitief op, doch in een anderen vorm. Thans heb ik bepaling en motief kortheidshalve 
bijeen gezet, en meer aangestipt dan uitgewerkt: daar had ik geen tijd toe. Maar in ’t begin der groote vacantie 
wil ik er gaarne een paar dagen aan wijden, om ’t stuk zoodanig in te rigten, dat het met fatsoen aan ’t Congres 
voorgedragen kunnen worden. Dan zal ik al de artikels, zonder eenig motief, kortweg bij wijze van wet stellen, 
en er eene uitvoerige Memorie van Toelichting bijmaken, waarin de geheele zaak ontwikkeld, opgehelderd, 
verdedigd en tegen bedenkingen beschermd zal worden, met toepasselijke Inleiding en Slot. Dat stuk kan ik dan, 
vóór de mededeeling aan ’t Congres, aan de gezamenlijke leden der Commissie, b.v. den dag vóór ’t Congres, 
ter goedkeuring voorlezen. Mijne N.N. medeleden kunnen ’t schriftelijk nazien.  
 Meldt mij s.v.p. of dit plan Uwe goedkeuring wegdraagt, en let ditmaal in mijn verslag niet op den stijl. Ik 
had geen tijd genoeg om daar zorg voor te dragen. Vóór het overschrijven zal ik ’t nog wat polijsten. 
 Ik heb mij Secretaris genoemd, ofschoon sine justo titulo, als daartoe niet door U aangesteld. Ik dorst dat 
vroeger niet aan, om den omvang van ’t werk. Nu ik echter dit gedeelte achter den rug heb, enfin, wil ik voor de 
rest ook niet bang zijn, en ben dus bereid Uw “pennevoerder” te zijn, zoo Gij dit verlangen mogt, doch alleen op 
voorwaarde dat een deel des werks, de correspondentie b.v., door U worde waargenomen, want alles kan ik 
onmogelijk op mij nemen. 
 In afwachting van Uw oordeel en Uwe bedenkingen blijf ik steeds hoogachtend 
 
Uw dw. dr. en vrd. 
M. de Vries 
  
Ik zend dezen per post, omdat ik bij ondervinding weet, dat dit nog beter uitkomt dan de diligence. 
 
 
9) Gron. 22 febr. 51.                         
                                                
Hooggeachte Heer en Vriend, 
   
Zoo even krijg ik het concept thuis, dat ik U nog juist heden avond per diligence en stoomboot kan toezenden. 
Wilde ik er nog een brief bijvoegen, dan werd het te laat, en zou ik tot Dingsdag avond moeten wachten. Vergun 
mij dus s.v.p. het concept te doen voorafgaan, en morgen per post door een brief te laten volgen. 
 Intusschen heilwenschend 
 
Uw dw. dr. 
M. de Vries 
 
10) Groningen, 23 febr. 1851.  
 
Hooggeachte Heer en Vriend, 
 
Toen ik gisteren het concept van den kopiist had ontvangen en nagelezen, was het hoog tijd ter verzending, daar 
de diligence op ’t punt van vertrekken stond, en er anders vóór Dingsdag avond geene zoo geschikte 
gelegenheid was. Daarom moest ik het stuk wel zonder brief verzenden, dien ik thans volgen laat. 
 Gij zult gezien hebben, dat van de gemaakte aanmerkingen overal gebruik is gemaakt: alleen de woorden van 
Heyse, door U aangehaald, over de vreemde woorden, heb ik hier weggelaten, daar zij slechts eene meening 
behelzen, die niet overal opgaat. Doch ik zal in mijne latere omwerking die woorden aanhalen en in verband met 
onze taal nader toelichten. 
 Uw denkbeeld omtrent het bijeenbrengen van soortwoorden onder één hoofd juich ik, gelijk U gebleken zal 
zijn, van harte toe, hoezeer al de moeilijkheden, aan de uitvoering verbonden, volkomen inziende. Doch eene 
nadere omschrijving en bepaling van dit punt binnen zekere grenzen kan later mondeling geschieden. Ik hoop, 
dat de wijze waarop ik het voorstel medegedeeld heb, Uwe goedkeuring zal wegdragen. In het ligchaam van het 
concept mogt ik het niet inlijven, daar het niet mede door onzen vriend dJ. goedgekeurd was. Uw denkbeeld 
omtrent de Oostersche woorden ontving ik te laat, om ’t nog onder het eerste bijvoegsel op te nemen. Vindt Gij 
goed, dat ik eene lijst achter het werk heb voorgesteld? Mij dunkt, in het woordenboek zelf mogen die vreemde 
woorden geene plaats vinden, dan voor zooverre zij ook hier te lande algemeen gangbaar zijn (als bakkeleijen, 
rotting, oorlam enz.) 

 20



 Gij zult nu de goedheid hebben, het stuk naar België op te zenden, en U te belasten met de correspondentie. 
Dring s.v.p. een weinig er op aan, dat zij ’t niet al te lang houden, en ons hun gevoelen duidelijk melden. En 
wees tevens zoo goed, hun mijn plan van latere omwerking (wat den vorm betreft) mede te deelen, alsmede hun 
uitdrukkelijk te verzoeken, geen gebruik te maken van het regt, om zich nog nieuwe medeleden toe te voegen. ’t 
Zou nutteloos oponthoud zijn. 
 De verdere denkbeelden, in Uwen brief aan dJ. ontwikkeld, kon ik moeilijk in ’t concept zelf opnemen, als 
geheel theoretisch van aard, maar bij mijne omwerking, die louter theoretisch zijn zal, hoop ik er een dankbaar 
gebruik van te maken. 
 Ik vergat daar, omtrent de Oostersche woorden op te merken, dat het verkrijgen van zulk eene lijst, naar mijn 
inzien, geene moeilijkheid zal opleveren. Er zijn menschen genoeg hier te lande, die ons daaraan helpen kunnen. 
Maar R.v.E. [Roorda van Eysinga] zou ik liefst niet inhalen, dat is de oppervlakkigheid zelf. Het liefst zou ik 
mij tot Veth en van Hoëvell wenden. Sed haec posterioris curae. 
 Volkomen deel ik in Uw gevoelen omtrent de welluidendheid onzer moedertaal. Het is mij altijd 
voorgekomen, dat men op dit punt, alleen Fransche Kunstregters raadplegende, welluidendheid met 
zoetvloeijendheid verwarde. Ware alleen ’t zoetvloeijende welluidend, dan ja stond ik oogenblikkelijk aan Italië 
en Frankrijk onze eerepalm af, maar mij dunkt, dat, in eene gepaste, gemakkelijke en bevallige afwisseling van 
het stoute met het zachte de ware welluidendheid is gelegen. Als Tasso van een stormram zegt: “Cozza il 
mouton, è rimbomba col suono”. Dan vind ik dat belagchelijk, en zeg: “neen, man, dat gaat niet in Uw 
fluweelen Italiaansch.” Maar hoor eens ons Hollandsch:  
 “De stormram beukt den muur, en dreunt met dof gebom”.  
Dat klinkt anders, niet waar? Mij komt het voor, dat wij in ’t eerste vereischte der welluidendheid, kracht en 
nadruk, de Zuidelijke talen verre overtreffen, derhalve ook meer afwisseling hebben, maar in het zachte en 
liefelijke voor haar onder doen; ofschoon ik het Zuidelijke geteem en gefleem voor onze ronde gezonde 
Hollandsche klanken niet zou willen inruilen. Eene taal is toch niet alleen bestemd voor liefkozend 
mingekeuvel!  
 Met betrekking tot de keelklanken, wordt Uw gevoelen door het Sanscrit volkomen bevestigd. Dat is rijk in 
alle, ook in keelklanken. Het kent de volgende:  
 k, kh, g, gh, h, ñg.  
En toch heeft het altijd den naam van eene hoogstwelluidende taal gehad, en het verdient dien inderdaad, zelfs 
bij onze gebrekkige uitspraak. Ook in ’t Grieksch houd ik mij overtuigd, dat die � zoo heel mal niet klonk, maar 
juist daardoor hadden zij een hulpmiddel voor afwisseling met krachtige toonen. En alles te zamen genomen, 
zou onze taal in de keelklanken het van Sanscrit en Grieksch beide winnen in zachtheid, daar de wetten der 
klankverschuiving a priori, en de bestaande woorden a posteriori overtuigend bewijzen, dat eene aspiratie in 
anlaut, ook bij de keelklanken, in ’t Hollandsch onverstaanbaar is, terwijl noch het Sanscrit, noch het Grieksch 
daar een bezwaar in vonden: een niet onbelangrijk punt, dat ik misschien in den loop van dit jaar in de J’s 
Archief uitvoerig hoop te staven. 
 Ontvang de verzekering mijner opregte hoogachting, en geloof mij steeds heilwenschend 
 
Uwen dw. dienaar 
M. de Vries 
 
11) Haarlem, 25 April 1851.  
 
WelEdelGestrenge Heer en Vriend, 
 
Aanstaanden Maandag hoop ik ’s avonds om 6 uur te Amst. aan te komen, om ’s anderen daags vroeg per 
stoomboot weder naar Gruno’s vest te keeren. Het is mijn plan, terstond van het station bij u aan te komen, ten 
einde de gelegenheid niet te verzuimen, om het een en ander omtrent het Woordenboek met u te bespreken, dat 
welligt later omslagtige correspondentie vorderen zou. ’t zou mij ten hoogste aangenaam zijn, zoo het u gelegen 
mogt komen, mij circa half 7 uur af te wachten, en mij een half uurtje te schenken. Mogten echter uwe 
gewigtige bezigheden u verhinderen, het spreekt van zelf dat ik daarin geenen stoornis zou willen te weeg 
brengen. Ik zal in allen gevalle maar bij U aankloppen, in de hoop op een gewenscht onderhoud, waartoe deze 
gelegenheid mij te gunstig is, om er niet eene poging voor te wagen. 
 Intusschen blijf ik steeds hoogachtend, 
 
WelEdelGestrenge Heer, 
Uw dw. dr. 
M. de Vries 
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12) Gron. 10 Junij 1851.  
 
WelEdelGestrenge, Hooggeachte Heer, 
 
De stukken uit België zijn mij in der tijd in orde geworden; maar ik wist niet, dat Gij nader berigt daarop van 
mij gewacht hadt: anders ware ik niet in gebreke gebleven, U dat te doen toekomen. Thans moet ik U in de 
eerste plaats melden, dat aan het opmaken van mijn breeder verslag vóór de groote vacantie niet te denken valt. 
Er is, dunkt mij, ook geen haast bij. In de eerste helft van Julij hoop ik het te Haarlem te stellen, en dan kan het 
nog vóór mijn vertrek (over Engeland) naar België, bij U en Dr. de Jager rondgaan. In allen gevalle kom ik vóór 
het bewerken van het stuk nog enkele punten definitief met U bepraten. Mondeling gaat dat veel beter dan 
schriftelijk. Voorloopig echter kan ik U reeds melden, dat ik volkomen instem met Uwe beschouwingen omtrent 
de noodzakelijkheid van het opnemen van Belgische woorden, ter wille van onze Zuidelijke collega’s, ofschoon 
ik het betreur, dat zij zoo weinig het ware beginsel van ons plan begrepen of erkend hebben. In het geheel 
hebben de aanmerkingen van die Heeren mij opnieuw versterkt in de overtuiging, dat zij eigenlijk gezegd voor 
de taak niet opgewassen zijn, en onbeslagen op het ijs komen. Hun prijzen van Terwen is een hard vonnis, over 
zich zelven uitgesproken. Enfin, wij zullen zien het zoo goed mogelijk met hen te stellen. Ik hoop veel van eene 
persoonlijke ontmoeting; gesteld maar, dat werkelijk het Congres nog in Aug. plaats hebbe, anders zou ik voor 
mij natuurlijk uitgesloten zijn. Maar den datum op 19-22 Sept. te stellen, zou toch ook wat al te ongerijmd, en 
wat al te onbeleefd jegens de Noord-Nederlanders zijn, voor wie het in die maand in geen enkel vak vacantie is. 
 Maar, zoo als gezegd is, binnen een week of drie hoop ik nader met u onze afspraak te maken, en vast te 
stellen wat nog twijfelachtig is.  
 Met U ben ik van gevoelen, dat Thijms apologie van Bild. in vele opzigten een uitmuntend stuk is. Hoe ik 
over Bild. denk, heb ik in mijne beide redevoeringen, vooral in die over de Ned. Taalkunde, kort maar duidelijk, 
naar ik geloof, gezegd. Ik ben overtuigd, dat hij een diepen blik sloeg in het wezen der taal, dieper dan iemand 
voor hem gedaan had; maar ’t was een blik van een dichter en de phantasie speelde te ruim haar spel. Het 
verband van taal en ziel, Bild. heeft het ’t eerst geraden, ja gezien, maar hij was niet de man om het langs 
wetenschappelijken weg naauwkeurig te ontwikkelen. De hist. taalstudie daarentegen, die de taal in hare 
wording meesterlijk ontleed heeft, bleef veelal te koud en te prozaïsch. Bild. had meer wetenschappelijk, of de 
wetenschap meer dichterlijk moeten zijn. Vraagt Gij, wat mij het ware toeschijnt. Ik geloof, eene behoedzame 
harmonieuse vereeniging van beide, slechts schijnbaar uiteenloopende, rigtingen. Met het beeld der taal voor 
oogen, zoo als het genie van Bild. het ontwierp, onderzoeke men langs den historischen weg; deze alleen 
beslisse in elk bijzonder geval, en betreedt men dien weg streng en naauwgezet, prozaïsch en nuchteren, dan zal 
men allengs à posteriori opklimmen tot het resultaat, waarvan Bild. uitging, en daardoor zal dat resultaat 
steviger en fikscher zijn, dan het bij hem à priori wezen kon. De bijzondere etymologiën van Bild. zijn zeer 
zeker voor 9/10 valsch, maar toch straalt er overal een tint van diepe waarheid door heen. ’t Was bij hem meer 
een duister besef, een poëtisch gevoel, dan een helder inzigt, op redenering gegrond. Maar als eens de hist. 
kennis alle bijzondere gevallen in een helder en onloochenbaar licht zal hebben gesteld, dan zal men er toe 
komen om de waarheid, die in Bild.’s stelsel doorschemert, ontdaan van phantasiën, verdichtselen en dwalingen, 
helder in te zien en te doorgronden: en de psychologisch-historische rigting zal aan al de eischen der wetenschap 
voldoen. Zij zal in een heerlijk tafereel doen zien, hoe de taal oorspronkelijk uit de menschelijke ziel onbewust 
en noodwendig ontsprong, maar hoe de eens geborene taalstof zich straks daarna en steeds verder historisch 
ontwikkeld, uitgebreid, vervormd en veranderd heeft; hoe uit de oorspronkelijke grondtaal des menschdoms 
allengs de bestaande talen in haren historischen toestand voortgesproten zijn. 
 Maar dit punt is te breed, om hier naar hartelust te behandelen. Moge ik maar duidelijk mijn gevoelen in 
weinig woorden hebben uitgedrukt. Mondeling nader daarover, ook om door wisseling van denkbeelden mijne 
beschouwing te louteren en scherper te bepalen. 
 
Geloof mij intusschen met ware hoogachting, als steeds, 
 
WelEdelGestrenge Heer, 
Uw dw. dr 
M. de Vries 
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13) Haarlem, 9 Jan. 1852.  
 
Hooggeachte Heer en Vriend, 
 
Dezer dagen ben ik met collega te Winkel te Leiden bezig geweest aan het organiseren der zaak van ’t 
Woordenboek. Ik heb daarbij alle reden gehad om mij te verheugen over zijne benoeming tot lid der Redactie, 
daar mij evenzeer zijne flink ontwikkelde wetenschappelijke kennis als zijne praktische geschiktheid zóodanig 
gebleken is, dat ik mij durf voorspellen, met groot gemak met zulk een bondgenoot te zullen arbeiden. Prof. 
David had ons volmagt gegeven, en zoo hebben wij dan in eene reeks van bijeenkomsten van 2 tot 7 Jan. de 
grondslagen van het werk gelegd. Wij hebben eene kast en doozen laten maken, van de Maatsch. van Letterk. 
vergunning bekomen, om die kast in een harer lokalen te plaatsen, een klerk aangesteld, die ons een zeer 
geschikt persoon voorkomt, enz. enz. Vervolgens hebben wij eene oproeping aan het publiek opgesteld, die den 
2 Febr. e.k. in de Noord- en Zuid-Nederl. dagbladen zal verschijnen, en eene circulaire ontworpen, om aan een 
aantal letterkundigen te rigten, welk stuk op denzelfden datum zal worden afgezonden. Met belangstelling 
verbeiden wij, welke toezeggingen wij daarop van onderscheidene zijden zullen ontvangen. Ook van U, 
Hooggeachte Heer, zien wij natuurlijk een verblijdend antwoord te gemoet, daar Uw ijver en Uwe 
ingenomenheid met het ook door U ontworpene plan ons genoegzaam bekend zijn. Doch juist omdat wij van 
Uwe hand eene bijzondere medewerking mogen verwachten, neem ik de vrijheid U reeds voorloopig hierover te 
raadplegen. Vroeger is ons door U de toezegging gedaan, dat Gij U bepaaldelijk wildet belasten met het 
verzamelen van Kunstwoorden, tot allerlei neringen betrekkelijk. Uwe voormalige betrekking heeft U daartoe 
gewis beter dan iemand anders in staat gesteld, door U met de voornaamste industrieelen, werkbazen enz. in de 
hoofdstad persoonlijk bekend te maken. Wij zouden er den hoogsten prijs op stellen, indien wij werkelijk de 
vervulling van deze, zoo belangrijke toezegging van U mogten verwachten, en noodigen U met beleefden 
aandrang tot eene zoo nuttige medewerking uit. Indien wij het geluk mogten hebben, in U, Hooggeachte Heer, 
als ’t ware het middelpunt te zien van de verzameling der kunstwoorden in de hoofdstad (die hier toch boven 
alles in aanmerking komt); indien Gij de goedheid wildet hebben, die woorden van verschillende kanten te doen 
opzamelen en tot U te doen toevloeijen, ten einde ons alzoo in het bezit te stellen van eene zoo veel mogelijk 
volledige verzameling: wij zouden ons daardoor ten zeerste aan U verpligt gevoelen, en Uwe hoogstbelangrijke 
medewerking dankbaar erkennen. Misschien vragen wij van U een onbescheiden eisch: maar wij vragen het in ’t 
belang eener nationale zaak, in ’t belang eener onderneming, die in U steeds een warm en ijverig voorstander 
heeft gevonden. Daarom durven wij ons vleijen, dat Uw antwoord onze wenschen zal bekroonen. 
 Tot mijn groot leedwezen is met het drukken van ons Verslag nog geen begin gemaakt. Groot is de 
belemmering, die onze arbeid hierdoor ondervindt, daar zij, wier medewerking wij inroepen, met ons plan 
geheel onbekend zijn. Brief op brief zend ik naar Brussel; maar zij treuzelen al maar voort. Spoedig zal mijn 
geduld ten einde zijn. Eerlang zal de tijd komen, dat ik in het belang der zaak (die mij van hooger gewigt is dan 
alle kleingeestige bedenkingen), de vrijheid zal nemen om mij van de verpligting aan het Congres ontslagen te 
rekenen, en het stuk op eigen gezag te doen drukken en uitgeven. Waarom heeft ook het Congres het noodlottige 
besluit genomen, om mij de vergunning daartoe te weigeren, en alzoo mij een blok aan ’t been te binden, dat 
mijne voortvarendheid allerhinderlijkst belemmert?  
 Indien wij op onze bovenstaande uitnoodiging een gewenscht antwoord van U mogen ontvangen, wenschen 
wij tevens U daarbij te doen opmerken, dat omtrent zulke vakken, waarvan reeds afzondelijke 
kunstwoordenboeken zijn uitgegeven, de moeite eener opzettelijke verzameling kan worden uitgewonnen. Zoo 
b.v. omtrent zeevaart, landbouw enz. Ons plan is, de bestaande werken van dien aard aan deskundigen te doen 
toekomen, met verzoek ze te willen nazien en verbeteren. Zoo ook, wat de eigenlijke wetenschappen betreft, als 
daar zijn botanie, zoölogie, chemie enz., waaromtrent ons reeds van bevoegde handen toezeggingen gedaan zijn. 
Maar bovenal zouden wij uit de hoofdstad kunstwoorden wenschen te ontvangen, die tot alle soorten van 
ambachten en neringen betrekking hebben. 
 Intusschen zoudt Gij mij ten hoogste verpligten, door mij s.v.p. eene opgave te willen doen van al de U 
bekende woordenboeken en woordenlijsten, die over verschillende kunstvakken mogten zijn uitgegeven, als van 
Ter Reehorst, De Flines, Staring, enz. U zijn, naar ik meen, de meeste dier werken bekend. Wij houden ons 
daarom voor de mededeeling aanbevolen. Ik zal mij al de bestaande werken onmiddellijk aanschaffen. 
 Dingsdag morgen vertrek ik naar Gron. Wees dus s.v.p. zoo goed, Uw antwoord óf voor dien tijd naar H., óf 
na dien tijd naar Gr. te adresseren. En vergun mij, U ten slotte de opregte verzekering mijner hoogachting, en 
mijne beste heilwenschen aan te bieden. Geloof mij steeds, Hooggeachte Heer, 
 
Uw dw. dr. en vriend 
M. de Vries 
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14) Haarlem, 10 Jan. 1852. 
 
Hooggeachte Heer en Vriend, 
 
Aangenaam werd ik heden middag verrast door uwe bezending en bijgaande letteren. Ik dank U innig voor dit 
blijk van bereidwillige hulpvaardigheid en belangstelling. Indien wij vele medewerkers mogen vinden van 
gelijken ijver, dan durf ik mij iets goeds voorspellen, en met vertrouwen de toekomst te gemoet gaan. 
 Het opstel van den Heer Quack komt mij (ronduit gezegd) alleronbeduidendst voor, en zoowel zijn soi-disant 
plan voor een woordenboek als zijne geleverde proeve geven hem volkomen regt om zich voortaan maar 
stilletjes te huis te houden, en zich niet te wagen op een gebied, waar hij zelfs als liefhebber slechts een droevige 
rol kan spelen. 
 De verzameling van den Heer Boonzajer, hoezeer niets dan eene dorre lijst, is niet te min bruikbaar pro 
memoria, ten einde zich te vergewissen, of de daarin voorkomende woorden, die werkelijk algemeen in gebruik 
zijn, wel allen in ’t lexicon zijn opgenomen. 
 Maar zeer belangrijk acht ik de verzameling van zeetermen, vooral om de beknopte en duidelijke definities. 
Zij zal ons van groot nut zijn, en bijna geheel in ons werk overgaan. Maar hoe komt het, dat er eenige letters 
geheel ontbreken? Zou er kans bestaan, die op gelijke wijze aangevuld te krijgen? Het ware anders een 
hinderlijke leemte. 
 Wees zoo goed, mij bij gelegenheid te melden, welke Uwe bedoeling is omtrent de mij toegezonden 
papieren. Worden zij ons voor een bepaalden, of voor onbepaalden tijd ten gebruike verstrekt? In het eerste 
geval zag ik gaarne den termijn wat lang gesteld, daar voorshands onze klerk overvloed van werk heeft aan het 
opschrijven van alle hoofdwoorden uit Weiland. 
 Wat betreft de bijdragen, die wij van Uwe hand zullen mogen ontvangen, wij durven daaromtrent natuurlijk 
geenerlei bepaling maken, maar laten gaarne alles aan Uwe eigen keuze over. Voor de waterstaat b.v. ware ons 
eene verzameling van technische woorden hoogst welkom: de landbouw is ons door mijn collega van Hall al 
half en half toegezegd. Maar wij wenschten boven alles te Amst., als hoofdplaats (c’est Paris qui fait la loi), een 
middelpunt gever tijd te zien, waarheen de kunstlezingen uit allerlei vakken (behalve diegene, waarvoor reeds 
speciale werken bestaan) zouden toevloeijen, natuurlijk door diverse personen bijeengebragt. Wildet Gij, 
Hooggeachte Heer, U met die gewigtige zaak belasten, onze hoogste wensch ware vervuld. Uwe persoonlijke 
bekendheid met de voornaamste personen, die voor ’t opgeven van zulke woorden in aanmerking komen, Uwe 
ervarenheid in vele takken van nijverheid, door Uwe vroegere betrekking verkregen, Uwe maatschappelijke 
positie eindelijk, die U hiervoor eenen invloed verschaft, waaraan menig Amsterdammer volgaarne gehoor zal 
geven, dit alles doet ons wenschen, dat Uwe keuze moge overeenstemmen met het verzoek, dat wij, misschien 
wel wat vrijmoedig, aan U gerigt hebben. 
 Wat den tijd aangaat, waarop wij de bijdragen onzer medewerkers inwachten, daaromtrent durven wij niets 
voorschrijven. Een paar jaren zullen zeker alleen aan ’t verzamelen heengaan. Hoe eerder ons iets worde 
toegezonden, te liever zal ’t ons zijn. Maar wij mogen onze medewerkers niet in hunne vrijheid beperken; wij 
moeten afwachten wat zij zelven zullen goedvinden te doen. 
 Ontvang nogmaals mijn hartelijken dank voor Uwe belangrijke mededeelingen, en geloof mij steeds, met 
aanbeveling in Uw vriendschappelijk aandenken, Hooggeachte Heer, 
 
Uw dw. dr. 
M. de Vries 
 
15) Haarlem, 8 Julij 1852. 
 
Hooggeachte Heer en Vriend, 
 
Juist heden ontvang ik eindelijk een brief van collega David, die, tot mijne groote vreugde, onze sombere 
vermoedens ongegrond doet blijken. Zijn schrijven is zeer welwillend en geeft goeden moed. Hij heeft vijf 
brieven van Belgische uitgenoodigden ontvangen, houdende belofte van medewerking, en hij schijnt nog meer 
te verwachten. De aanvrage om subsidie is door hem gedaan; en ofschoon hij nog geen antwoord daarop 
ontving, schijnt hij goede hoop te koesteren. 
Om den minder gunstigen indruk weg te nemen, dien mijne berigten van gisteren bij U moesten achterlaten, 
wilde ik u dit terstond doen weten. Ik ben het verschuldigd aan Uwe warme belangstelling, waarop ik den 
hoogsten prijs stel, en waarvan ik voor de groote zaak het beste durf hopen. 
 Na aanbeveling steeds hoogachtend 
 
Uw dw. dr. 
M. de Vries 
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16) Gron. 14 Sept. 1852. 
 
Hooggeachte Vriend, 
 
Bij mijne terugkomst alhier vond ik Uwe letteren van de 2 dezer, geschreven toen ik mij te Leiden bevond. Ook 
mij heeft het zeer gespeten, U niet aan te treffen; doch mijn tijd liet niet toe, mijn bezoek te herhalen. Ik blijf 
hopen op een mondeling onderhoud in een der volgende maanden, want het te Berlijn gehoorde geeft mij 
daartoe rijke stof,6 en zeer gaarne zou ik daarover met U van gedachten wisselen, als die in de zaak van het 
Woordenboek een zoo levendig belang stelt. Doch de zaak is te gewigtig en te belangrijk, om ze schriftelijk en 
passant te behandelen. Wij komen er dus later mondeling op terug. 
 Hiernevens Uw proef-blaadje in dank terug. Veroorloof mij s.v.p. de volgende aanmerkingen, in het belang 
der eenparigheid van bewerking. 
 10  Volgens art. 6 der bepalingen in onze circulaire worden de bladen beschreven in de breedte, en die 
breedte is in art. 5 aangeduid, als die kant van het papier, die 2,05 N.p. lang is. Gelieve dit s.v.p. in het oog te 
houden. 
 20  De citaten van Da Costa wenschten wij gaarne er bij uitgeschreven. ’t Is onmogelijk voor ons, die 
duizenden van citaten op te slaan en af te schrijven. Gaarne zien wij ze dus op het excerpt overgenomen, en juist 
daarom hebben wij onze bladen van die grootte gekozen. 
 30  Wees zoo goed, de citaten altijd tussen “...” te zetten, opdat er nooit eenige verwarring moge ontstaan. 
N0 2 is te meer noodig, omdat inderdaad gevoelig aan, voor en over verschillende zaken zijn, iets dat door de 
citaten moet blijken. 
Ontvang intusschen bij herhaling onzen dank voor Uw welwillend aanbod, en moge Uw arbeid U zelven tot 
genoegen en ons (des twijfel ik niet) tot nut en voordeel verstrekken. 
 Het Sanskrit is hier te lande niet zoo geheel verwaarloosd als Gij schijnt te onderstellen. Sinds 10 jaren 
doceert Prof. Rutgers het te Leiden, en heeft altijd 3, 4 of meer discipels. Ik had het voorregt, zijn eerste discipel 
te zijn, en heb, terstond na mijne aanstelling alhier, zijn voorbeeld gevolgd en een privaatcollegie over het 
Sanskrit geopend, dat ik nu sinds 3 jaren geef, en niet zonder voldoening. Maar ’t is waar, ’t blijft nog in een 
beperkten kring, en heeft voor de wetenschap, in ’t openbaar althans, nog weinig vruchten hier te lande 
gedragen. 
 Met ware hoogachting heb ik de eer vriendschappelijk te zijn, 
 
Uw dw. dr. 
M. de Vries 
 
 
17) Gron. 9 Oct. 1852.  
 
Hooggeachte Heer en Vriend, 
 
Uit een passage in een brief van onzen vriend De Jager, dezer dagen bij mij ontvangen, zou ik moeten opmaken, 
dat er bij U eenig misnoegen bestond, omdat ik, als secretaris onzer voormalige commissie, ons Rapport “zoo 
maar op eigen houtje” had laten drukken en uitgeven, en dat wel zonder U beiden te noemen. Ik stel te hoogen 
prijs op de toegenegenheid en vriendschap, die ik steeds van U mogt ondervinden, dan dat ik mij niet haasten 
zou, mij hierover tot U te wenden, ten einde alle bezwaar, indien er al eenig bestaan mogt, aanstonds uit den 
weg te ruimen. Gelukkig mag ik mij overtuigd houden, dat het schrijven van DJ. aan een misverstand te wijten 
zal zijn. Immers, het ontwerp is reeds in Maart ll. uitgegeven; sinds dien tijd ontving ik meer dan éénen brief 
van U, en mogt ik eenige malen het genoegen hebben U te zien en met U de zaak van het Woordenboek te 
bespreken. Maar noch in één Uwer brieven, noch bij eene persoonlijke ontmoeting is een enkel woord door U 
gezegd, waaruit ik zou kunnen opmaken, dat van de bovengemelde aanmerking zelfs het denkbeeld bij U had 
bestaan; terwijl ik toch, indien dit werkelijk het geval ware geweest, natuurlijk van Uwe loyaliteit mogt 
verwachten, dat U die aanmerking niet zoudt verbergen, maar ze mij mededeelen met die rondborstigheid, die 
onder regtschapen menschen past, en die ik van U gewoon ben. Inderdaad, ik vertrouw dan ook ten volle, dat 
hier een misverstand plaats grijpt; want zulk eene aanmerking kon ook met geene mogelijkheid bij U oprijzen, 
daar ik inderdaad niet anders gehandeld heb dan volgens pligt en roeping. 
 Toen ons verslag moest worden uitgegeven, bestond onze Commissie niet meer, en kon dus per se niet meer 

                                                      
6 In de zomer van 1852 had De Vries een bezoek gebracht aan de gebroeders Jacob en Wilhelm Grimm te Berlijn. 
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geraadpleegd worden. Het Ontwerp was het eigendom van ’t Congres geworden, de uitgave aan de Permanente 
Commissie opgedragen, en de Redactie belast met al wat tot de zaak van ’t Woordenboek betrekking had. Nu 
draalde de Perm. Commissie (althans hare gelastigden) met de uitgave op eene wijze, die aan de zaak van ’t 
Woordenboek reeds terstond den ondergang dreigde. Alle aansporingen bleven vruchteloos. Eindelijk was de 
tijd daar, dat van eene onverwijlde uitgave het al of niet leven der zaak afhing: en toen heb ik, getrouw aan de 
gewigtige roeping als Redacteur, die ik aanvaard had met stellig plan om ze getrouw te vervullen, niet 
geaarzeld, namens de Redactie te doen, wat de lasthebbenden van ’t Congres verzuimden. Ik durf U gerustelijk 
verzekeren dat, indien ik dat niet gedaan of zelfs maar uitgesteld had, de zaak van ’t Wdb. reeds in de geboorte 
voorgoed verongelukt zou zijn. Dat kon, dat mogt ik niet gedoogen: daarvoor is de zaak te belangrijk en mij te 
lief. Ik heb er geen berouw van, dat ik bijtijds het dreigende gevaar heb afgewend, al mogten ook sommige 
leden van ’t Congres het mij euvel duiden; hetgeen mij echter tot hiertoe niet is gebleken. 
 Maar moest ik bij die uitgave dan tot U en den Hr. DJ. mij gewend hebben, en dus ook tot de HH. David, 
Snellaert en Van Duyse? Immers neen, want onze voormalige Commissie was ontbonden, en kon dus geen 
gevoelen meer uitbrengen. Of heb ik welligt mij meer aangematigd bij die uitgave dan mij toekwam? Zeker 
verre van daar. Nergens noem ik mij auteur van het verslag. Op den titel zeg ik: Voorgedragen door, en aan het 
slot staat: Namens de Comm. enz., en noem ik mij in alle nederigheid Secretaris der Comm., terwijl 
daarenboven op bl. 6 uitdrukkelijk de namen mijner vijf medeleden worden genoemd. Meer kon men inderdaad 
niet verwachten, en niemand kan beweren, dat ik mij in het minste iets heb aangematigd, wat aan een ander 
toekwam; gelijk ik dan ook voor zulk eene handelwijze mij altijd zorgvuldig hoop te wachten. 
 Mijne belangstelling in Uwe geëerde toegenegenheid, Hooggeachte Heer, heeft mij onwillekeurig tot deze 
nadere verklaring mijner handelwijze gedrongen, ofschoon ik die inderdaad voor overbodig mag houden, in het 
volle vertrouwen, dat noch bij U noch bij onzen vriend DJ. die beschuldiging tegen mij in ernst kan hebben 
bestaan. En bestond zij werkelijk, dan kon zij slechts haren oorsprong ontleenen aan eene misvatting, die ik 
natuurlijk terstond uit den weg behoorde te ruimen, al ware ’t slechts om U te toonen, dat ik Uwe achting en 
vriendschap op den hoogsten prijs stel, en zelfs den minsten schijn van verkoeling in beiden met innig 
leedwezen zou betreuren. 
 Aangenaam zal het mij wezen, eerlang van U te mogen vernemen, dat ik mij in de zaak in quaestie niet heb 
bedrogen, dat inderdaad een misverstand heeft plaatsgegrepen. Ik vlei mij, hetzelfde van den Hr. DJ. te zullen 
mogen hooren, die weet hoe waard mij zijne vriendschap is. En met vertrouwen durf ik hopen, dat wij de 
handen eendragtig in een zullen slaan, om het groote werk, dat wij hebben aangevangen, tot nut van het 
Vaderland te voltooijen. 
 Ontvang, Hooggeachte Heer, de ongeveinsde verzekering der gevoelens van achting en vriendschap, 
waarmede ik de eer heb mij te noemen 
 
Uwen dw. dr. 
M. de Vries 
 
Zou ik U wel beleefdelijk mogen verzoeken, dezen brief, na lezing, ook aan den Hr DJ. te willen toezenden? Ik 
schrijf hem wel morgen over andere zaken, maar mijne drukke bezigheden laten niet toe, dit punt ten tweeden 
male uitvoerig te bespreken; en toch stel ik er prijs op, dat ook hij mijne verantwoording hoore. Al het 
bovenstaande is tot hem evenzeer als tot U gezegd. Wees dus, bid ik U, zoo goed, het ook aan hem ter lezing te 
zenden. 
 
 
18) Gron. 23 Oct. 1852 
 
Hooggeachte Heer en Vriend, 
 
Heb dank voor de loyale wijze, waarop mijn laatste schrijven door U is opgevat, en voor Uw open en gulhartig 
antwoord. Regt aangenaam was het mij, daaruit te zien, dat mijne bedoelingen door U en onzen vriend De Jager 
niet zijn miskend; en van harte verheug ik mij, dat thans elke zweem van misverstand en verkeerde beoordeling 
tusschen U beiden en mijzelven is weggenomen: iets dat mij natuurlijk niet van hoogst aangenaam zijn kan om 
de ongeveinsde hoogachting en opregte vriendschap, die ik U beiden toedraag en steeds zal blijven toedragen.  
 Om U van mijnen kant te toonen dat ik gaarne aanmerkingen hoor van geachte zijde, en bereid ben de 
juistheid daarvan te erkennen, wil ik U ronduit verklaren, dat het mij van achteren spijt, het verslag niet met ons 
aller namen te hebben geteekend. 
 Zoodra ik dit in Uwen brief las, zeide ik aanstonds: ’t is waar, zoo had het moeten wezen”. Maar, eerlijk 
gesproken, ’t is mij destijds niet ingevallen. Mijn naam stond onder ’t geschreven stuk, en is vandaar in den druk 
overgegaan, zonder dat ik er verder in ’t minst bij gedacht heb. 
 Met heeler harte vereenig ik mij met Uw zeggen, dat de groote zaak bij ons allen vóór moet gaan, en dat wij, 
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in wederzijdsch vertrouwen op elkanders goede bedoelingen, alle kleingeestige bedenkingen op zijde moeten 
stellen. Zooveel in mijn vermogen is, ijver ik voor die groote zaak. Tot hiertoe hebben wij alle reden om 
tevreden te zijn. De verdeeling van den arbeid raakt al beter en vollediger georganiseerd, en reeds beginnen 
sommige bijdragen in te komen, die veel goeds doen verwachten. Het ontvangen subsidie heeft mij nu ook in 
staat gesteld, mij hier van een bezoldigden klerk te voorzien, die onder mijn toezigt geregeld werkt, en elken 
Zaturdag avond mij de vruchten van zijnen arbeid te huis brengt. Ik heb het goed met hem getroffen; hij werkt 
vlug, netjes, naauwkeurig en met oordeel. 
 Nadere omstandige berigten omtrent bijzonderheden moet ik, ten gevolge mijner drukke correspondentie en 
verdere aanhoudende bezigheden, tot een gewenscht mondeling onderhoud besparen. Ik hoop, dat mij dit in de 
aanstaande Kerst-Vacantie zal mogen ten deel vallen. Alsdan zal ’t mij aangenaam zijn, ons slechts even 
aangevangen gesprek voort te zetten over mijne ontmoeting met de Grimm’s, en wat uit het met hen gehouden 
overleg zal kunnen voortvloeijen voor de zaak van het Woordenboek. 
 Wees intusschen vriendschappelijk gegroet, en geloof mij steeds hoogachtend 
 
Uwen dw. dr. en vriend 
M. de Vries 
 
Als ’t niet te veel gevergd is, zou ik dan ook voor dit schrijven wel toezending aan onzen vriend DJ. mogen 
verzoeken? Ik ben overtuigd, dat Uw brief ook zijne gevoelens uitdrukte. Ook aan hem zag ik dus gaarne mijne 
dankzegging overgebragt. 
 
 
19) Gron. 13 Maart 1853. 
 
Hooggeachte Heer en Vriend, 
 
Ik mag waarlijk wel vreezen, dat Gij vreemd zult opzien, nu Gij eindelijk eens weder eenig schrijven van mij 
ontvangt. Maar ik mag ook rekenen op Uwe welwillendheid, die mij gereedelijk verontschuldigen zal, als ik U 
berigt, dat mijne overdrukke ambtsbezigheden mij stellig dwingen, mijne correspondentie tot het strikt 
noodzakelijke te bepalen. ’t Is inderdaad diep te betreuren, dat de Professoren aan onze armoedige Academiën 
zoo met onderwijs in allerlei vakken overkropt zijn, dat er, zelfs bij den eerlijksten en heiligsten ijver voor de 
wetenschap, geen enkel oogenblik voor eigen wetenschappelijke studie overschiet, dan alleen in de vacantiën, 
waarin toch ook familie, vriendschap en de noodzakelijkheid om ook iets van den vreemde te leeren kennen, 
hare regten gebiedend doen gelden. Hoe gaarne zou ik dag en nacht arbeiden aan de taal: maar helaas! buiten het 
onderwijs blijft het een pium votum. En wanneer zal er einde komen aan den ellendigen staat onzer Academiën, 
die alleen strekt om bruikbare krachten te verslijten en te bederven, in plaats van ze op te wekken en vruchtbaar 
te maken? 
 Zooveel mij intusschen mogelijk is, houd ik de zaak van ’t Woordenboek gaande, en ik mag mij gelukkig 
verblijden in een vooruitgang, die alleszins voldoende mag heeten. Een punt, in deze zaak van groot belang, is 
thans de meer bepaalde aanleiding van mijn schrijven. 
 Sedert geruimen tijd heb ik ernstig gezocht naar een geschikt persoon, die zich (desnoods tegen geldelijke 
belooning) zou willen en kunnen belasten met de omvattende taak van het verzamelen der duizenden van echt 
Hollandsche kunsttermen, die in de winkels en werkplaatsen onzer nijvere klasse, in den uitgestrekten zin, leven 
en bloeijen: voorzoover althans die woorden niet behooren tot eene bepaalde, reeds door andere medearbeiders 
gekozen klasse, zoo als b.v. die van den Waterstaat enz. - door U welwillend zijn aanvaard. Na veel schrijven en 
wrijven zijn wij onlangs, naar ik meen, in de keuze van een geschikt persoon niet ongelukkig geslaagd. Het is de 
Heer (thans Mr.) P.A. Bleekrode, broeder van den Delftschen Professor, en te Amst. woonachtig, als 
geëmployeerde bij de Nederl. Vereeniging voor Volksvlijt. Deze zijne betrekking stelt hem uitmuntend in staat, 
de bovengenoemde taak voor ons te bewerken: en zijn broeder, een erkend deskundige, heeft ons toegezegd, dat 
hij den verrigten arbeid zal nazien en, des noodig, aanvullen en verbeteren, kortom, dien zoodanig helpen 
redigeren, dat hij er zijn naam zou kunnen voorzetten. Onlangs is de Hr. B. bij mij geweest, en heb ik de zaak 
nader met hem besproken. Ik heb hem toen den raad gegeven, dat hij de vrijheid zou nemen, zich tot U te 
wenden, ten einde zich bij U aan te bevelen voor die inlichtingen, medewerking en steun, waaraan hij bij zijnen 
arbeid behoefte zal gevoelen, en die niemand zeker hem beter verleenen kan dan Gij, Hooggeachte Vriend, deels 
door Uwe volkomene bekendheid met het plan des Woordenboeks en zijne taalkundige eischen, deels door Uwe 
ervaring in praktische zaken en uitgebreide persoonlijke relatiën in de hoofdstad met al die personen, wier hulp 
of raad hij zal mogen behoeven. Mijn vriendelijk verzoek is derhalve, dat de genoemde Hr. B., die eerstdaags de 
vrijheid zal nemen zich bij U aan te melden, door U vereerd moge worden met al die inlichting, raad en 
ondersteuning, waaraan hij behoefte zal gevoelen. Uwe bekende ijverige belangstelling in de groote zaak, die 
wij trachten tot stand te brengen, is mij een voldoende waarborg, dat dit mijn verzoek volgaarne door U zal 
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worden ingewilligd. Het zal een nieuwe en gewigtige dienst zijn, door U aan de zaak van het Woordenboek 
bewezen. 
 Indien ik in de aanstaande Paaschvacantie eenigzins den tijd kan vinden, dan zal ’t mij een groot genoegen 
zijn, U eens te komen bezoeken, ten einde onze zaak nader met U te bespreken, en tevens eens van U te 
vernemen, in hoeverre de door U ons toegezegde bijdragen allengs in gereedheid beginnen te komen. Van 
onderscheidene kanten ontvangen wij reeds het een en ander: in den laatste tijd echter wat minder. Mogen wij 
intusschen ons niet bedriegen in de verwachting, dat onze geëerde medearbeiders hunne taak geregeld 
voortzetten, ten einde wij althans in den loop van dit jaar het meerendeel van hetgeen ons beloofd is, in goede 
orde zullen mogen ontvangen. Het excerpt van Cats, dat hier onder mijn toezigt vervaardigd wordt, nadert zijne 
voltooijing, en voldoet mij zeer goed. Het zal inderdaad eene ruime bijdrage zijn. De hoeveelheid dier 
geexcerpeerde woorden is verbazend: gelukkig, dat de wijze van bewerking ook alle goedkeuring verdient. 
 In de hoop, dat eerlang de Hr. B. Uwe bekende welwillendheid zal mogen ondervinden, en steeds zich die 
waardig zal maken; in de hoop tevens, dat ook deze poging krachtig moge strekken ter bevordering onzer groote 
nationale onderneming; heb ik de eer mij, na aanbeveling in Uwe geachte vriendschap, als steeds te noemen 
 
Uwen dw. dr. en vrd. 
M. de Vries 
 
20) Gron. 29 Mei 1853. 
 
Hooggeachte Heer en Vriend, 
 
Reeds voorlang had ik plan om U te schrijven, maar de stroom der dagelijksche bezigheden deed het mij 
aanhoudend uitstellen. Om evenwel te zorgen, dat van uitstel geen afstel kome, wil ik thans van een vrij uurtje 
gebruik maken, om aan mijn lang gekoesterden wensch te voldoen. 
Het heeft mij bijzonder leed gedaan, dat ik U niet te huis trof bij mijn kortstondig verblijf te Amst., d. 21 April 
ll. Uwe afwezigheid beroofde mij van het genoegen, dat ik mij had voorgesteld, U persoonlijk te zien en te 
spreken. Zeer had ik gewenscht, de zaak van het Woordenboek eens mondeling met u te behandelen, vooral om 
van U te mogen vernemen, hoeverre Uwe werkzaamheden reeds gevorderd zijn, en wanneer ongeveer wij de 
hoop mogen voeden de ons door U toegezegde bijdragen, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, te zullen ontvangen. 
Van onderscheidene kanten komen reeds bijdragen of aanmoedigende berigten in, en bij het naderen van het 
aanstaande Congres, waarop wij omtrent den stand der zaak verslag zullen moeten doen, is het ons natuurlijk 
hoogst aangenaam, nog bij tijds de bouwstoffen te mogen ontvangen, die strekken kunnen om den inhoud van 
dat verslag te meer bevredigend te maken. Ten hoogste zouden wij ons derhalve verpligt gevoelen, indien wij 
ook van Uwe belangrijke werkzaamheden eerlang eenig nader berigt mogten ontvangen, of welligt, zoo 
mogelijk, een gedeelte Uwer voorgenomen taak ons mogt worden toegezonden, tijdig genoeg om daarvan in ons 
verslag behoorlijke melding te kunnen maken. Ik ben zoo vrij daarom eens bij U te komen aankloppen, en houd 
mij voor eenige mededeeling van Uwe zijde beleefdelijk aanbevolen. 
 Mr. van Lennep berigtte mij heden, dat hij zijn woordenboek voor ’t Zeewezen voltooid heeft: waarlijk, een 
verblijdend berigt, dat U zeker niet minder dan mij zal verheugen, daar het ons voor een zoo belangrijk gedeelte 
van onzen gezamenlijken arbeid het beste doet hopen. ZE. vraagt mij, of hij de hem verstrekte stukken van den 
Hr. Lehman de Lehnsfeld naar Gron. zal zenden, of ze aan U doen toekomen. Ik zal hem verzoeken, het laatste 
te doen, dat mij verreweg het kortst en verkieselijkst voorkomt. 
 Ik noemde zoo even het Congres, in Aug. aanst. te Utrecht te houden. Het bevreemdt mij, dat daartoe tot nog 
toe geene oproeping heeft plaats gehad. Bij vorige Congressen had die aankondiging (nisi fallor) reeds vroeger 
plaats. Moge zij dit jaar door eene ruime deelneming worden gevolgd. 
 In de hoop, spoedig iets van U te mogen vernemen, en mij bij voortduring in Uwe hooggewaardeerde 
vriendschap aanbevelende, blijf ik met ware hoogachting 
 
Uw dw. dr. 
M. de Vries 
 
21) Haarlem, 5 Julij 1853. 
 
Hooggeachte Vriend, 
 
Onlangs las ik in de Dagbladen het berigt omtrent het aanstaande Congres, waarin de meening doorstraalde, 
alsof dat Congres niet zoude worden gehouden. Het spreekt wel van zelf, dat ik aan dat gerucht weinig hecht, 
omdat ik mij naauwelijks zou kunnen voorstellen, dat men inderdaad hiertoe besloten zou hebben. Hoe, zou de 
treurige spanning en verdeeldheid in ons vaderland ook hier, op het vreedzame gebied der letteren, haren 
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invloed doen gevoelen? Zou de goede verstandhouding met onze wakkere taalbroeders bedreigd worden door 
het schrikbeeld van een verdicht gevaar, waarvan reeds het denkbeeld aan onze natie tot oneer zou verstrekken? 
Dat kan, dat mag ik niet gelooven. Ik mag mij niet voorstellen, dat al het goede, door drie Congressen 
opgebouwd, in éénen slag weder verbroken zou zijn. 
 Te meer twijfel ik aan het bedoelde gerucht, omdat ik geene officieele kennisgeving heb ontvangen; en ik 
mag toch vertrouwen, dat de Permanente Commissie wel de beleefdheid zou hebben, van een eventueel uitstel 
mij bepaaldelijk kennis te geven, daar zij weet dat ik voor het aanstaande Congres een uitvoerig verslag over de 
zaak van het woordenboek te stellen heb, en zij zeker ongaarne aanleiding zou geven, dat ik mijn tijd 
vruchteloos verspilde aan een arbeid, die toch niet noodig zou blijken. 
 Maar, hoe ook twijfelende, aan den anderen kant vraag ik mij af: Indien het gerucht onwaar en door 
kwaadwilligheid uitgestrooid is, waarom wordt het dan door de Commissie niet regtstreeks tegengesproken, en, 
in elk geval, waarom aarzelt de Commisie, de beschrijvingen voor het Congres te doen uitgaan, die anders reeds 
in Januarij of Februarij werden verzonden? 
 In dezen twijfel, Hooggeachte Vriend, neem ik de vrijheid, mij tot U te wenden, die zeker, als lid der Perm. 
Commissie, met den staat van zaken bekend zijt. Eilieve, wees zoo goed een einde te maken aan den twijfel, 
waarin zoo velen verkeeren, die gaarne hunne plannen voor dezen zomer zouden maken; wees zoo goed, mij 
zekerheid te geven, of ik, al dan niet, een 14 dagen zal moeten wijden aan het opstellen van een Verslag. De tijd 
dringt, en ik wenschte daarom gaarne te weten, hoe ik mijne werkzaamheden voor deze vacantie zal moeten 
inrigten. 
 Met groot genoegen las ik onlangs Uwe voorlezingen over de Geschiedenis der Ned. handels, een 
hoogstbelangrijk werk, vol leerrijke bijzonderheden en nuttige wenken. Mogt het krachtig bijdragen tot het 
opwekken van die geestkracht en energie, waarin ons voorgeslacht zoo uitmuntte, maar die thans, helaas! zoo 
bitter verslapt is. Voor U zou het eene aangename voldoening zijn, die ik U van harte toewensch. 
 In de hoop, spoedig eenig antwoord van U te mogen ontvangen, waardoor ik mij zeer verpligt zal gevoelen, 
heb ik intusschen de eer mij met bijzondere hoogachting te noemen, 
 
Uwen dw. dr. en vriend 
M. de Vries 
 
 
22) Haarlem, 15 Julij 1853. 
 
Hooggeachte Vriend, 
 
Van harte zeg ik U dank voor Uwe welmeenende belangstelling in mijne benoeming te Leiden,7 en voor de 
vriendschappelijke gelukwenschen, mij toegebragt in Uwen aangenamen brief van d. 9 dezer. Ik behoef U wel 
niet te zeggen, dat de eervolle onderscheiding, die mij ten deel viel, door mij beschouwd wordt als een 
onschatbaar voorregt, dat ik niet dankbaar genoeg kan erkennen. Ik gevoel echter maar al te wel, hoe zware 
eischen die gewigtige roeping mij stelt, en met schroom vergelijk ik die eischen met mijn bewustzijn van de 
zwakheid mijner krachten. Doch ik schep moed bij de gedachte aan de schoone gelegenheid, mij geschonken, 
om nuttig te worden aan het vak mijner keuze, en zoo doende het heil te bevorderen van mijn dierbaar 
Vaderland. Ik bid den goeden God, wiens hand mij tot nog toe sterkte, en die thans mij tot dit standpunt heeft 
willen verheffen, dat Hij mij goedgunstig de krachten verleene om dat standpunt niet onwaardig te handhaven, 
en om althans eenigermate te voldoen aan de verwachtingen, die Regering en Curatoren en belangstellende 
vrienden zoo vereerend omtrent mij willen koesteren. 
 Met vertrouwen, Hooggeachte Vriend, beveel ik mij bij het aanvaarden mijner gewigtige taak, ook in Uwe 
voortdurende vriendschap en welwillendheid aan. Wees overtuigd, dat Uwe aanmoediging, Uw raad, Uwe 
medewerking altijd door mij op hoogen prijs gesteld zullen worden. 
 Voor de vriendelijke toezending Uwer schoone lijkrede op Van Lennep betuig ik U (ook namens mijn 
geëerden Vader) onzen innigen dank. Het treffende beeld, daar door U opgehangen van den beroemden man, 
was mij dubbel welkom in deze dagen, en heeft mij dubbel opgewekt om krachtig te streven naar het edele 
voorbeeld van den man, die in hetzelfde ambt, dat ik mij gelukkig reken mede te mogen bekleeden, met zooveel 
roem en zooveel zegen werkzaam was. Voor de moeite, door U aan deze doorwrochte rede besteed, zal U gewis 
van het letterkundig publiek eene even aangename voldoening ten deel vallen, als U reeds vroeger gebeuren 
mogt in de toejuichingen Uwer toehoorders. 
 Ik had gehoopt, dezer dagen mijn bezoek aan U eens te herhalen; maar de buitengewone drukte, die het 
gevolg is van mijne benoeming, maakte het mij onmogelijk. Heden middag vertrek ik naar den Haag, en 

                                                      
7 Bij K.B. van 7 juli 1853 was De Vries benoemd tot hoogleraar Nederlands en vaderlandse geschiedenis te Leiden. 
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vervolgens voor eenige dagen naar Groningen. Later echter hoop ik in de gelegenheid te zijn U te komen zien. 
Ik adresseer dezen maar naar Amsterdam, waar ik meen dat Gij U heden bevindt. 
 Mijn Papa verzoekt mij U uit zijn naam beleefdelijk te groeten. Na ook de groeten aan Uwe geachte 
huisgenooten verzocht te hebben, blijf ik opregtelijk Uw hoogachtende Vriend. 
 
M. de Vries 
 
23) Groningen, 27 Sept. 1853. 
 
Hooggeachte Vriend, 
 
Op Uwe geëerde letteren van den 9den dezer zou ik reeds eerder geantwoord hebben; doch vooreerst werd ik 
telkens verhinderd door de buitengewone drukten, aan mijn naderend vertrek verbonden, en daarenboven 
wenschte ik eerst het antwoord van den Hr Bende Bendsen af te wachten. Thans, nu ik dat antwoord ontvangen 
heb, wil ik mijn schrijven niet langer uitstellen. In de allereerste plaats haast ik mij, U namens den ongelukkigen 
schrijver zijnen innigen en diepgevoelden dank te betuigen voor de onverhoopte redding, hem door Uwe 
edelmoedige hulp te beurt gevallen, waardoor hij niet alleen eene gewenschte uitkomst erlangt in zijne 
kommerlijke omstandigheden, maar ook wordt opgebeurd in zijne wetenschappelijke verwachting, door het 
vertrouwen dat de vrucht zijner ingespannen studiën toch eenmaal het licht zal kunnen zien. Ik reken mij 
gelukkig, bij U de tolk te mogen zijn van zoodanige gevoelens. 
 Een vriendelijk verzoek omtrent de wijze van verzending van het geld. Ik heb van een koopman hier ter stede 
vernomen, dat niets gemakkelijker is dan het verzenden van een wissel op Amsterdam, dien ik hier voor elke 
som, die men slechts bepaalt, oogenblikkelijk krijgen kan, en dien B.B. in zijne woonplaats zelve bij iederen 
koopman kan afgeven, om er gereed geld voor te ontvangen. Deze manier komt mij verkiezelijk voor, zoowel 
voor hèm, die zich dan niet naar Hamburg of Kiel behoeft te wenden, als voor mijzelven, daar ik anders weder 
met den Hr Müller zou moeten corresponderen en het geld aan hem overzenden. Draagt deze verzendingswijze 
Uwe goedkeuring weg, eilieve, heb dan de goedheid mij daartoe wel te willen magtigen; Dan zal ik er terstond 
gevolg aan geven. 
 Wat de berekening der som betreft, ik moet bekennen, Hooggeachte Vriend, dat ik mij vergist heb. Er waren 
Pruisische daalders bedoeld, en ja, het is waar, 300 zulke daalders maken niet f 480., maar f 540. Het doet mij 
leed dat deze vergissing heeft plaats gehad. Vergun mij s.v.p., dat ik voorshands, zonder U verder lastig te 
vallen, den man zijne 300 Th. overzende, om later de zaak met U te vereffenen, wanneer ik de vrijheid zal 
nemen, U mijn aandeel in dank te rembourseren. 
 Binnen drie weken hoop ik te Leiden te zijn, om nog in October aanstaande mijne Inwijdings-Redevoering te 
houden. De vele drukten, die mijn vertrek mij veroorzaakt, nopen mij tot kortheid in het schrijven. Ontvang dus 
s.v.p. mijne vriendschappelijke groeten, ook aan Uwe geeërde familie, en geloof mij steeds hoogachtend 
 
Uwen dw. dr. en vriend 
M. de Vries 
 
24) Leiden, 21 Oct. 1853. 
 
Hooggeachte Vriend, 
 
Hiernevens de quittantie van B.B., die ik gisteren ontving. Het doet mij genoegen, dat het geld in goede orde bij 
hem ontvangen is. Hij zond mij tevens de bijgaande Danksagung, aan U en mij gerigt, die U zeker wel eenig 
genoegen zal geven, en die voor ’s mans godsdienstig gevoel en dankbare erkentenis getuigt. 
 Gelijk Gij ziet, heb ik voor de 300 Thaler f 525. betaald, de Thaler tegen f1.75 gerekend. Ik heb dus slechts f 
45.- aan het ontvangene toegevoegd. Gij zult mij, hoop ik, vergunnen, in de aanstaande Kerstvacantie onze 
rekening te vereffenen. Ik hoop dan tevens de wijze van uitgave van het aangekochte werk nader met U te 
bespreken. 
Mijne Intree-rede is op den 29sten dezer bepaald, zoo als U reeds uit de Dagbladen bekend zal zijn. Mogt het 
mij te beurt vallen, mij van dien moeilijken pligt niet onwaardig te kwijten. En mogt mij hier in mijne nieuwe 
betrekking dezelfde zegen op mijn arbeid geschonken worden, waarin ik mij te Groningen heb mogen 
verheugen. 
 Voor heden moet ik mij tot dit weinige bepalen, want huiselijke en andere drukten laten mij naauwelijks tijd 
tot schrijven over. Intusschen blijf ik, na vriendschappelijke groeten, ook aan Uwe hooggeachte familie, steeds 
 
Uw dw. dr. en vriend 
M. de Vries 
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[Bijlagen] 
 
Danksagung 
 
   Gott segne Dich,Vermittler, wie den Guten,  
   Der, was die Rechte thut, die Linke nicht erfährt;  
   Der seinen Namen birgt, wo Herzen bluten,  
   Um zu erhöhn der theuern Gabe Werth!  
   Der, liebend eingedenk, des Bruders Sorgen,  
   So freudig als bescheiden und verborgen,  
   Mit reinem Menschensinn zu lindern strebt,  
   Und, wie ein Gott, in seinem Wohlthun lebt! 
  
    Zwar jede gute Gabe kommt von oben,  
   Auch die Gesinnung, die den Willen lenkt:  
   Drum will mit Euch gemeinsam Den ich loben,  
   Der sie Euch beiden tief ins Herz gesenkt! 
 
 
Quittung. 
 
Dass mir von dem Herrn M. de Vries, Dr. und Professor zu Leiden, aus Gröningen vom 6ten October d. J. fl 525 
N.Gt. oder 300 Reichsthaler preuss. für ein Werk über die Sprache der Nordfriesen an Honorar übersandt 
worden sind, und dass ich diese Summe am 12ten d. M. richtig empfangen habe, wird hiemit dankbarlich von 
mir bezeugt. 
 
Arröeskjöping  
den 15ten Octbr. 1853 
 
Bende Bendsen 
Privatlehrer. 
 
Dem Herrn Professor M.de Vries in Leiden, so wie auch meinem mir unbekannten Gönner und Wohlthäter in 
Amsterdam. 
 
Arröeskjöping auf der Insel Arröe im Herzogthume Schleswig, des Königreichs Dänemark - den 15ten October 
1853. von dem armen Privatlehrer Bende Bendsen, einem gebornen Nordfriesen, im Kirchspiele Riesum, Amts 
Tondern, der Bökingharde.  
 
25) Haarlem, 28 Dec. 1853.  
 
Hooggeachte Vriend, 
 
Ingevolge onze vroegere afspraak wenschte ik gaarne, U dezer dagen eens te komen spreken over de verdere 
zorgen, aan het werk van onze Bende Bendsen te wijden. Ten einde geene vruchtelooze reis te maken, ben ik 
zoo vrij U te verzoeken, mij wel met een enkel woord te willen melden, op welken dag en welk uur van het 
resterende gedeelte dezer week het U gelegen zou komen mij te ontvangen. Mij is het onverschillig, indien ik 
maar na ons gesprek nog dien eigen avond huiswaarts kan keeren. 
 In de hoop, dat deze in welstand bij u zal worden ontvangen, blijf ik steeds hoogachtend 
 
Uw. dw. dr. en vrd. 
M. de Vries 
 
In haast 
Wees zoo goed, uw antwoord naar Haarlem te adresseren, waar ik tot 1e Jan. hoop te verblijven. 
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26) Leiden, 9 Jan. 1853 [= 1854]. 
Veelgeachte Vriend, 
 
Reeds eerder zou ik Uwen laatsten beantwoord hebben, indien niet een logeergast mij een paar dagen zoo 
aangenaam had opgehouden, dat er aan geen schrijven te denken viel. Thans echter wil ik het niet langer 
uitstellen, U te melden, dat ik in den Maand Vergadering van Vrijdag ll. Uwe aanzienlijke gift bij de 
Maatschappij van Ned. Letterkunde heb ingebragt. Ik behoef U wel niet te zeggen, hoe aangenaam en welkom 
die verrassing voor de Vergadering was, en ik reken het mij tot een genoegen, mij te kwijten van den mij 
opgedragen last, voor U deswegens den diepgevoelden dank der Maatschappij over te brengen. Ook het opstel 
van den Hr Lansens is met genoegen en erkentelijkheid ontvangen, en zal in de Bibliotheek worden geplaatst. 
 Ingevolge Uw verlangen, heb ik met Te Winkel de vrijheid genomen, een voorstel te doen omtrent de 
boekwerken, voor Uw geschenk aan te koopen. Wij wenschten daarvoor in de eerste plaats aan te schaffen de 
geschiedenis der Engelsche taal van Latham en Harrison waarop door U in een vorig schrijven was gewezen; 
voorts het werk van Kolbe, dat ik onlangs bij U zag (en dat juist voor verminderden prijs verkrijgbaar is 
gesteld); en het overschietende te besteden tot completering der Oudhoogduitsche teksten op de Bibl., van welke 
er nog verscheidene (althans wat de nieuwere uitgaven betreft) ontbreken, tot merkelijk ongerief voor 
taalkundige studie. Indien dit voorstel Uwe geëerde goedkeuring mag wegdragen, zal het onmiddelijk ten 
uitvoer worden gelegd. 
 Met den Hr Brill heb ik over de uitgave van onzen B.B. gesproken. Hij is daartoe bereid, en wil aan den Hr 
Sicherer, als Duitschen corrector, f 100.- betalen; doch maakt slechts deze voorwaarde, dat hem de verkoop van 
50 exemplaren hier te lande worde gewaarborgd. In afwachting Uwer nadere goedkeuring heb ik dit voorloopig 
aangenomen, daar het ons wel niet moeilijk vallen zal, eene lijst van 50 Inteekeningen bijeen te brengen. Reeds 
heeft een tiental mijner vrienden zich aangegeven en van den Hr Ottema, wien ik aanstonds geschreven heb, 
mag ik binnen eenige weken toch wel eenig resultaat verwachten. Meld mij s.v.p. eens, of mijne voorloopige 
afspraak met den Hr Brill door U wordt goedgekeurd. Zoo ja, dan hoop ik bij gelegenheid ook wel eens van U te 
vernemen, welke namen uit den kring Uwer vrienden en bekenden wij op de Inteekeningslijst zullen mogen 
plaatsen. 
 Ontvang de opregte verzekering van mijne hoogachting en vriendschap, en wees van harte gegroet 
 
van Uwen dw. dr. en vrd  
M. de Vries 
 
 
27) Leiden 11 Jan. 1854. 
 
Veelgeachte Vriend, 
 
In Uwe geëerde letteren van 7 Jan., die de mijne kruisten, geeft Gij den wensch te kennen, het bewuste vers van 
B.B. terug te ontvangen, als bij vergissing met het HS. verzonden. Het spijt mij, aan dezen wensch niet te 
kunnen voldoen, om de eenvoudige reden, dat het vers zich werkelijk niet bij Uwe verzending bevond. Bij 
naauwkeurig onderzoek vond ik slechts de hiernevens teruggaande Quittung. Het vers moet dus nog bij U 
liggen, en zal bij nazoeken zeker wel voor den dag komen. 
 Met hooge belangstelling vernam ik Uw plan omtrent het nasporen van de geschiedenis der Nederlandsche 
uitgewekenen, en ik herken daarin een nieuw bewijs van Uwen belangeloozen en onbekrompenen ijver, waar 
het de zaak van wetenschap en vaderland geldt. Dat ik Uw voornemen van ganscher harte toejuich, zal ik 
naauwelijks behoeven te zeggen. Met U geloof ik, dat een dergelijk onderzoek belangrijke resultaten zal kunnen 
opleveren, en ik zie met ongeduld de vruchten der aanstaande nasporingen en Uwe mededeelingen daaromtrent 
te gemoet, die tot eene waardige beantwoording van de prijsvraag van ’t Utr. Genootschap den weg zullen 
kunnen banen. 
 Wat de door U genoemde boeken betreft, het was mij regt aangenaam van U zelven eene opgave te mogen 
ontvangen omtrent het besteden Uwer gift voor de Bibl. Ik zal met Te Winkel de prijzen der genoemde werken 
nazien, en zorg dragen, dat het door U opgegevene worde aangekocht, zoover de som strekt, of, mogt er iets 
overschieten, nader worde aangevuld met nuttige en bruikbare werken. Later doen wij U wel berigt toekomen 
omtrent het bepaaldelijk aangekochte. 
 Aangenaam was mij Uwe goedkeuring van mijne voorloopige afspraak met den Hr. Brill. Die zaak is dan nu 
geregeld, en ik hoop in Maart aanstaande gereed te zijn, om met den druk een aanvang te maken, en dien dan 
ook geregeld door te zetten, ten einde de uitgave nog in dit jaar moge geschieden. 
 De inteekeningsprijs van een werk van ± 640 bladzijden, zal, dunkt mij, ook zoo ongeveer f 6 à f 7 moeten 
bedragen. Dien prijs heb ik ook aan den Hr. Ottema opgegeven. Naauwkeurig is het natuurlijk vooraf niet te 
bepalen. 
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 Voor ’t oogenblik niets anders te melden hebbende, eindig ik dezen met vriendschappelijken groet, en blijf 
steeds hoogachtend 
 
Uw dw. dr. en vrd 
M. de Vries 
 
 
28) Leiden, 23 Jan. 1854. 
 
Veelgeachte Vriend, 
 
Dr. Halbertsma te Deventer, dien ik door zijnen zoon, litt. cand. alhier, van de zaak van onzen Bende Bendsen 
had doen onderrigten, verrast mij heden door de toezending van eene door hem gestelde en geteekende 
oproeping tot Inteekening, die hij mij verzoekt ergens te doen plaatsen. Ik denk het stuk naar den Letterbode op 
te zenden, en dan de Leeuwarder Courant te verzoeken, het over te nemen. Daar echter Uw naam er in genoemd 
wordt, zou ik het onkiesch achten tot de openbaarmaking over te gaan, zonder eerst van U verlof te hebben 
gekregen. 
 Dr. Halb. schrijft letterlijk het volgende: 
“De Hooggeleerde Heer Professor M. de Vries heeft zich de uitgave op het allerkrachtdadigst aangetrokken, en 
door zijne aanbeveling en machtige voorspraak het werk reeds op eenen zeer goeden weg geholpen. De Heer 
Mr. H.J. Koenen te Amsterdam getroost zich eene opoffering van zestehalfhonderd guldens om zich van het 
copijrecht dezer Noord-Friesche Grammatica meester te maken, en daar het onedelmoedig zoude zijn, hem 
bovendien nog de kosten der uitgave te vergen, zo waag ik ’t thans om ene intekening op het werk te openen”, 
enz. 
 Het komt mij raadzaam voor, hem de volgende verandering voor te stellen:  
“Mr. H.J.K. te A. heeft zich eene zeer aanzienlijke geldelijke opoffering getroost, om zich in het bezit te stellen 
van het copijrecht dezer NFr. gramm.”. 
 Meld mij s.v.p. of dit naar uw genoegen is, en of Gij er geene bedenking tegen hebt, dat uw naam op deze 
wijze openlijk worde genoemd. Mij zou het regt aangenaam zijn, indien wij ons in uwe toestemming mogten 
verheugen, opdat het door U gegeven voorbeeld van edelmoedige ondersteuning der wetenschap aan onze 
landgenooten mogt bekend worden, om ook anderen welligt in soortgelijke zaken tot aanvolging op te wekken. 
 In afwachting van uw antwoord, waarvoor ik mij vriendelijk aanbevolen houd, heb ik intussen de eer mij 
hoogachtend te noemen, 
 
Uwen dw. dr. en vrd. 
M. de Vries 
 
In haast 
 
Aan de Redactie van het Wdboek is dezer dagen door onze regering een tweede subsidie van f 500.- toegestaan. 
 
29) Leiden, 17 Nov. 1854. 
 
Hooggeachte Vriend, 
 
Volgaarne voldoe ik aan Uw verzoek, door U omtrent mijn collegie over het Gothisch het een en ander mede te 
deelen. Het is altijd mijne overtuiging geweest, dat het onderwijs in die taal aan onze Hoogescholen niet mogt 
ontbreken, maar noodzakelijk vereischt werd als grondslag eener wetenschappelijke studie der moedertaal. Te 
Groningen echter heb ik het nog niet kunnen geven, daar de ingespannen drukte van een Professoraat in de 
eerste jaren, en vooral de vlijtige beoefening der historia Patriae, waarin ik mij destijds nog tamelijk zwak 
gevoelde, mij letterlijk allen tijd wegnamen. Thans echter heb ik het aangekondigd, en met goed gevolg, want 
niet minder dan 5 jongelieden hebben zich opgedaan om het collegie bij te wonen. Ik geef die les (niet 
Zaturdags te 2 uur, als op de series staat, maar) Maandags van 6 tot 8 à 9, bij mij aan huis, amicaal onder thee en 
sigaar. Wij gebruiken tot eerste handleiding STAMM’s Vorschule zum Ulfila (1851), eene korte, maar zeer goede 
grammatica met leesboek en glossarium. Zoodra zij dit uit zullen hebben (ik denk binnen een maand of drie), zal 
ik hen de Gothische Studien van IGN. GAUGENGIGL (welluidende naam!) doen ter hand nemen, die uitvoeriger 
leesboek en glossarium en andere bijzonderheden bevatten, om daarna in den volgenden Cursus, de geregelde 
lezing en verklaring van Ulphilas, uit de editie van LOEBE en GABELENTZ, tot het onderwerp mijner lessen te 
maken. Zeer zeker is het mijn plan, allengs mijn onderwijs ook tot de andere Germaansche talen uit te breiden, 
bovenal het Oud-Duitsch, Angelsaksisch en Oud-Friesch. Misschien zal ik het eerste reeds in den volgenden 
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cursus aankondigen, en zoover mij maar immer mogelijk is, zal ik de mij toevertrouwde wetenschap in extensie 
en intensie trachten te bevorderen. Jammer maar, dat de patria altijd mijn halven tijd wegneemt, en daardoor, 
deels voor mijn taalkundig onderwijs, deels voor het Woordenboek, mij op eene bedroevende wijze belemmert, 
en dat juist nu in de kracht mijner jaren en het volle vuur mijner geestdrift! Mogt onze geachte Minister toch 
eens een einde maken aan die monstercombinatie, die het groote struikelblok is voor de vooruitgang der beide 
wetenschappen.  
 Te Groningen gaf ik ook privatim het Sanskrit, en hier zet ik dat voort met den student Verwijs, die mij van 
Gron. herwaarts gevolgd is. Doch ook hier heb ik het verder niet aangekondigd, ter wille van mijn geliefden 
leermeester Rutgers die zelf met lust dat onderwijs voortzet. Met zijne goedkeuring geef ik echter voor een paar 
jongelui vergelijkende taalverklaring van het Indo-Germaansch. 
 Veel, zeer veel ware er nog te spreken over een onderwerp, dat mij zoo dierbaar is. Maar thans moet ik 
afbreken, om weder voor andere dingen, een praktisch stijlcollegie nl., dat mij straks wacht, te zorgen. Alleen 
wil ik u nog even vertellen, dat de druk van Bende Bendsen eindelijk aangevangen is. Twee halve bladen liggen 
reeds afgedrukt, het derde is in proef. Het zal echter, bij mijne vele bezigheden, slechts langzaam voortgaan, 
want het kost een nameloozen tijd; daar het werk bij nader beschouwing dringend behoefte heeft aan revisie, 
zoowel in de rangschikking, als de redactie enz. enz. Met behulp van mijn vriend Dr. Sicherer, die voor ’t 
Hoogduitsch optreedt, heb ik, in ’t belang der zaak, die revisie ondernomen en zal ze, Deo favente! voortzetten. 
Maar o, o, wat een arbeid! Gelukkig, dat er geen periculum in mora is.  
  Geloof mij, met de u bekende gevoelens en heilwenschen, 
Steeds uwen dienstv. 
 
M. de Vries 
 
30) Leiden, 14 Maart 56. 
 
Hooggeachte Heer en Vriend, 
 
Vóór mijn vertrek naar Groningen, waar ik de Paaschvacantie hoop door te brengen (hetgeen mij tot mijn 
leedwezen verhinderen zal de zitting der Academie op 25 A. bij te wonen) wil ik nog even met een enkel woord 
U dank zeggen voor de toegezonden woorden uit het vak der diamantslijperij. Zij zullen, denk ik, nog wel voor 
vermeerdering vatbaar zijn. Intusschen was het ontvangene reeds welkom, en houd ik mij voor eene nadere 
definitie van de beteekenis der woorden vriendelijk aanbevolen. 
 De druk van Bende Bendsen’s werk is reeds te verre gevorderd (hoe langzaam dan ook, helaas! 
voortgaande!), dan dat het nog mogelijk zijn zou, het doel des werks te veranderen en het voor de Acad. te 
bestemmen. Maar mij dunkt, de regering kan zich nog niet verwonderen over het geringe aantal der door onze 
Afdeeling bedrukte bladen, als zij in aanmerking neemt, dat wij nu pas een jaar bestaan. In één jaar kan men 
toch geen belangrijke wetenschappelijke arbeid schrijven, gereedmaken, drukken en uitgeven. Hopen wij op 
ruimere toevoer in ’t vervolg. Ik kan echter niet ontkennen, dat ik nog geene groote verwachtingen heb. 
 Met vriendschappelijken groet blijf ik steeds hoogachtend 
 
Uw dw. dr. en vriend 
M. de Vries 
 
31) Leiden, 20 April 1859. 
 
Hooggeachte Vriend, 
 
Ontvang mijn opregten dank voor de vriendschappelijke attentie, mij dezer dagen bewezen door de beleefde 
toezending van Prof. Michelsen’s Program over het oude Dijkregt van Noord-friesland. Alleraangenaamst was 
mij dit geschenk, niet alleen om den inhoud van het stuk, waarmede ik met veel genoegen kennis heb gemaakt, 
maar ook als eene welkome herinnering aan Uwe belangrijke Academiereis, en als een blijk Uwer 
hooggewaardeerde vrienschap. Bijzonder werd de waarde Uwer bezending voor mij nog verhoogd door de 
heusche woorden, waarvan zij vergezeld ging, en waarvoor ik U verzoek de verzekering mijner innige 
erkentelijkheid te willen aanvaarden. 
 Binnen kort hoop ik U te Amst. te mogen ontmoeten en iets van Uw reisverhaal te mogen vernemen. 
Intusschen kan ik U melden, dat de druk van onze Noordfriesche Spraakkunst, die door allerlei omstandigheden 
een poosje gerust had, thans weder goed aan den gang is. Vroeger heb ik U tot bl. 200 het afgedrukte laten zien. 
Thans is bl. 360 afgedrukt. Het gehele werk zal bijna 500 bldz. beslaan.  
 Wij naderen ons langzaam tot het einde. In allen gevallen hoop ik het werk, Deo volente, in 1860 uit te 
geven. Doch het kost mij zooveel vermoeijenden arbeid van tekstverbetering en proefcorrectie, dat het, bij mijne 
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drukke bezigheden, niet anders dan langzaam kan voortgaan, terwijl ook de uitgever het dikwijls staakt, als hij 
iets voordeeligers ter perse heeft. 
 Met herhaalden dank en de betuiging mijner opregten hoogachting en vriendschap, heb ik de eer mij te 
blijven noemen 
 
Uwen dw. dr. en vriend 
M. de Vries. 
 
32) Leiden, 26 Nov. 1859. 
 
Hooggeachte Heer en Vriend, 
 
Ik haast mij Uwe geëerde letteren van gisteren te beantwoorden. Tot mijn leedwezen echter zie ik mij niet in 
staat, aan Uw verzoek te voldoen. Het staat mij wel voor, dat Gij mij in der tijd over het bedoelde Prospectus 
gesproken hebt, maar ik herinner mij volstrekt niet, dat ik het stuk van U ter leen zou hebben ontvangen. Ten 
overvloede heb ik nog eens alles nagezocht, maar niets gevonden; gelijk dan ook, bij de stipte orde van al mijne 
papieren, niet wel eenig stuk zich zou hebben kunnen verschuilen. Kan hier welligt een misverstand plaats 
hebben, dat b.v. het stuk door U aan een ander geleend is? Of werd het mij misschien door U ter hand gesteld in 
eene vergadering der Academie, zoodat het welligt door mijne buren is ingezien en van hand tot hand 
verdwaald? Ik durf niets met zekerheid bepalen, maar betreur het zeer, U thans te moeten teleurstellen. 
Misschien komt de zaak nog wel te regt; en ik zou mij hartelijk verheugen, zoo de uitkomst mij mogt 
regtvaardigen. Ligt daarentegen de schuld werkelijk aan mij, dan blijft mij niets over dan een deemoedig 
peccavi, ignosce res confitenti.  
 Ik bezit van Ruysbroeck de Vier Schriften, door Ullmann in 1848 van hem uitgegeven, en het Boec vanden 
gheesteleken Tabernacule, waarvan prof. David onlangs de uitgave bezorgde. Kan een dezer beide werken U 
welligt van eenige dienst zijn, dan zijn zij op den eersten wenk te Uwer beschikking. 
 Hopende, dat mijn al zeer onvoldoend antwoord vergiffenis bij U zal mogen vinden, blijf ik intusschen met 
de U bekende gevoelens van hoogachting en vriendschap, steeds  
 
Uw dw. dr. 
M. de Vries    
 
33) Leiden, 22 Febr. 1860. 
 
Hooggeachte Heer en Vriend, 
 
Met innige deelneming las ik heden morgen het treurige berigt van den zwaren slag, die U en de Uwen getroffen 
heeft door het overlijden van Uwen derden Zoon. Het is mij eene behoefte, U terstond met een enkel woord de 
verzekering te geven, dat ik van harte deel in Uwe droefheid. Helaas! dat uw gezellige huiselijke kring, waarin 
ik nog zoo kort geleden een paar zoo aangename uren mogt doorbrengen, thans reeds zulk een smartelijk verlies 
heeft moeten ondergaan. Hoevele schoone verwachtingen zijn voor U verijdeld, hoeveel zoete hoop is voor U 
bitter teleurgesteld, nu Uw dierbare zoon reeds in dien jeugdigen leeftijd aan Uw hart ontrukt werd. Verwacht 
niet, dat ik eene poging zal wagen, om U troostgronden aan te bieden, die Gij zelf in Uwe godsdienstige 
overtuiging, in het vaste vertrouwen op Gods alwijs bestuur, meer en beter zult vinden dan eenig belangstellend 
vriend ze U zou kunnen toespreken. Maar, zoo de hartelijke deelneming van vrienden, zoo de innige aandoening 
van hen, die steeds zich in Uwe welwillendheid mogten verheugen, iets kan toebrengen, om Uwe smart te 
lenigen, vergun mij dan die gevoelens van mijn hart met een kort en eenvoudig woord voor U uit te spreken, en 
U vurig toe te bidden, dat Gods zegen steeds U en de Uwen moge vergezellen en Uwen huiselijken kring voor 
smartelijke verliezen verder genadig behoede niet alleen, maar U vooral in de U overgeblevene panden eene 
ruime bron van troost en bemoediging, van blijvend duurzaam geluk doe vinden. 
 U verzoekende, mijne diepgevoelde deelneming ook aan Mevrouw Uwe Echtg. en Uwe verdere 
huisgenooten te willen overbrengen, noem ik mij met ware hoogachting 
 
steeds Uwen dw. dr. en vriend 
M. de Vries 
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34) Leiden, 9 Maart 1860. 
 
Hooggeachte Vriend, 
 
Het strekt mij tot een waar genoegen, U eindelijk een exemplaar van onzen nu geheel voltooiden Bende Bendsen 
te kunnen toezenden. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik mij zeer verheug, dat dit werk nu eindelijk is 
afgeloopen, dat mij zwaren en volhardenden arbeid, en, te midden mijner drukke bezigheden, dikwijls groote 
moeite veroorzaakt heeft. Enfin, die gedachte dat het in dienst der wetenschap geschiedde en dat er een nuttig 
werk voor de vergelijkende taalkunde door tot stand gebragt werd, heeft mij met lust doen volhouden en schenkt 
mij thans eene aangename voldoening. Maar niet minder streelend was het mij, Hooggeachte Vriend, U door 
dezen arbeid een klein bewijs te kunnen geven van mijne opregte en diepgevoelde erkentelijkheid voor de even 
welwillende als krachtige hulp, mij door U in het bevorderen dezer zaak geschonken. Van harte hoop ik, dat het 
eenvoudig woord van dankzegging, U in de opdragt toegesproken, U niet ongevallig moge zijn; en dat de wijze, 
waarop ik mij van mijne taak als uitgever gekweten heb, Uwe goedkeuring moge wegdragen, zoodat het geheel 
U niet onwaardig moge voorkomen, om onder de bescherming van Uwen naam in het licht te verschijnen.  
 Ik hoop Maandag een ex. aan de Kon. Akad. aan te bieden en er een woordje bij te voegen over de historie 
van het boek. Gij zult wel de goedheid hebben, mij daartoe in de gelegenheid te doen stellen. 
 Hoe smart het mij, dat mijne bezending, die ik gehoopt had dat door U in ongestoorde vreugde zou mogen 
ontvangen worden, U zal aantreffen in de weemoedige stemming, waarin het verlies van een dierbaar pand U 
gebragt heeft. Mogt de hartelijke deelneming van belangstellende vrienden, waaronder ik zoo gaarne mij 
medereken, iets hebben toegebragt om U en de Uwen in de bittere droefheid te vertroosten. 
 Mij verder in uwe geëerde vriendschap minzaam aanbevelende, heb ik de eer, met beleefde groeten aan 
Mevrouw Uwe Echtg., mij te noemen 
  
Uwen dw. dr. en vriend 
M. de Vries 
 
35) Leiden, 11 Mt 1860. 
 
Hooggeachte Vriend, 
  
Hoe aangenaam mij ook Uwe welwillende uitnoodiging was, om morgen aan Uwe gastvrijen disch te komen 
aanzitten, zie ik mij toch tot mijn leedwezen verhinderd daarvan gebruik te maken.  
 Mijne ouders wachten mij ook ditmaal te Haarlem, iets dat ik hun reeds voor eenige dagen heb toegezegd, en 
waarop ik te meer prijs stel, daar ik hen al weder een geheele maand lang niet gezien heb, en met Papa het een 
en ander heb te bepraten. Ik zie mij dus gedwongen, reeds per trein van half 5 te vertrekken; maar blijf U 
intusschen erkentelijk voor Uw vriendelijk aanbod. 
 Regt aangenaam was het mij, dat de uitgave van B. Bendsen Uwe goedkeuring heeft mogen wegdragen. Over 
de verdere punten, in Uwen brief aangeroerd, hoop ik morgen mondeling met U te kunnen handelen.  
 In het aangenaam vooruitzigt, U in de vergadering der Akad. te ontmoeten, blijf ik intusschen  
 
Steeds Uw dw. dr. en vriend 
M. de Vries 
 
36) Leiden, 30 Nov. 1860. 
 
Hooggeachte Vriend, 
 
De drukke stroom der Academische lessen heeft mij verhinderd, uwe heusche letteren van 26 ll. eerder dan 
heden te beantwoorden. Ontvang mijn hartelijken dank voor Uw welwillend oordeel over mijn Verslag. De 
goedkeuring, door U aan dien arbeid geschonken, is voor mij eene aangename voldoening op het werk, dat mij 
meer moeite gekost heeft dan menigeen misschien van zoo’n eenvoudig rapport onderstellen zal. 
 Ik ben het met U volkomen eens, dat de werken van onzen Ten Kate met uitstekende vrucht voor het 
Woordenboek zouden kunnen geraadpleegd worden. Zijn naam mag voorzeker niet ontbreken. De reden, 
waarom ik anders het excerperen van nog levende tijdgenooten niet bijzonder aangedrongen heb, is eenvoudig 
deze, dat het citeren van tijdgenooten een praktisch bezwaar heeft. A. wordt boos, als B. geciteerd wordt, en hij 
zelf niet. Evenwel, op gevaar af om den Hr. Hofdijk c.s. met diepe verontwaardiging te vervullen, dat wij b.v. 
van al zijne menigvuldige taalzonden geene enkele opnemen, geloof ik dat Ten Kate niet ongenoemd mag 
blijven: hij is inderdaad in de taal een te gelukkig kunstenaar, om niet met zijne gewrochten ons voordeel te 
doen. Ik meen, dat in Uwe geëerde letteren het vriendelijk aanbod van Uwe zijde ligt opgesloten, U zelven met 
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die zaak te willen belasten. Met warmen dank zou dit aanbod door de Redactie worden aanvaard. Het zou ons 
zeer verblijden, het werk aan zoo bekwame hand toevertrouwd te mogen zien. Vergun mij, U daarbij 
beleefdelijk te mogen wijzen op bl. 57 vlg. van ons Verslag, en den wensch te uiten, dat Uwe citaten ons vooral 
een goed aantal zeer gewone en alledaagsche woorden met voorbeelden mogen “beleggen”, (als de Duitschers 
zeggen), want juist aan zulke citaten van gewone woorden hebben wij de grootste behoefte. 
 Zal ik nu maar de vrijheid nemen, U voor de “dicht- en prozawerken van J.J.L. Ten Kate” op onze lijst van 
“toegezegde bijdragen” aan te teekenen? Bij de aanstaande Academiezitting hoop ik mondeling uwe definitieve 
toestemming te mogen erlangen. 
Beets heeft de goedheid gehad, zich met de werken van Da Costa te belasten. Het verheugt mij zeer, dat die 
hinderlijke leemte zoó goed zal aangevuld worden. 
 Ik ben U nog zeer mijn dank schuldig voor de vriendelijke toezending van Uw belangrijk stuk over B.’s 
verdiensten voor onze taal. Met het grootste genoegen herlas ik Uwe zoo juiste en keurige schets, die mij reeds 
bij de voordragt zooveel genot had geschonken. Ontvang ook mijn dank voor de vleijende woorden, op bl. 4 
door U gebezigd omtrent hetgeen ik vroeger over B. schreef. Ik ben regt blij, dat het U niet heeft doen besluiten 
“van het woord over dit onderwerp af te zien”. Wij zouden er eene keurige bijdrage door gemist hebben, en dat 
ware dan mijne schuld geweest, iets dat ik mijzelven nimmer vergeven zou heben.  
 Met smachtend verlangen zie ik uit naar de afdrukken van mijn stukje over Theophilus. Waar blijven die 
toch? 
 Geloof mij, na beleefde groeten, steeds met ware hoogachting en vriendschap 
 
Uwen dw. dr. 
M. de Vries        
 
37) Leiden, 16 Jan. 1861.  
 
Hooggeachte Vriend, 
 
Hiernevens het uittreksel uit het Proces-verbaal in dank terug, met eenige verandering in de redactie van het 
door mij gezegde. Ik blijf U zeer verpligt voor de beleefde toezending.  
 Ik moet hierbij opmerken, dat ik niet iets nieuws gezegd heb of eene eigene meening voorgedragen. De door 
mij vermelde verklaring is bij de etymologen algemeen als de ware erkend. Het bevreemdde mij, dat onze 
vriend Brill er niet van gewaagde. Daarom heb ik mij veroorloofd, het met een enkel woord op te merken. 
 De zaak van het Woordenboek is wel nog niet geregeld, maar ik heb toch hoop dat zij in orde zal komen. 
Voor dit jaar zullen wij ons quoqunque modo moeten redden, maar bij de volgende begrooting zal de Minister 
het waarschijnlijk andermaal voordragen, en dan kan de Kamer behoorlijk ingelicht zijn, hetgeen zij nu niet 
geweest is. De Kamer zal definitief te beslissen hebben: zal het Wdb. komen of niet? Neemt zij de voordragt 
aan, best, dan kan zij op ons rekenen. Verwerpt zij die, dan leg ik de zaak neder, dat staat vast; want gelijk ik 
ijverig getracht heb mijn nationaal mandaat te vervullen, zoo moet ik daarmede ophouden, zoodra de natie, door 
hare wettige vertegenwoordigers, dat mandaat intrekt. Ik mag der natie, tegen haren zin, geen Woordenboek 
opdringen.  
 Dat intussen het gebeurde mij diep geschokt heeft, behoef ik U niet te zeggen. Ik heb alle geestkracht noodig 
gehad, om bij dien slag staande te blijven, en vriend Te Winkel had het misschien nog zwaarder te 
verantwoorden.  
 Met gespannen verwachting zie ik de benoeming van een opvolger van Beijerman te gemoet. Ik verheug mij, 
dat de zaak vooral in Uwe handen berust, en mag dus met vertrouwen de zegepraal van het waarachtige belang 
der wetenschap verwachten. Het publiek noemt zulke dwaze namen, dat het waarlijk al te gek is. Maar alle 
deskundigen zijn het eens, dat hier eigenlijk geene keuze te doen valt. Eén schitterende naam is vanzelf 
aangewezen, die aan het Atheneum Illustre (of de toekomstige Universiteit) tot roem zou verstrekken; maar ik 
verklaar U eerlijk, dat ik onmogelijk een tweeden naam zou weten te bedenken, zelfs om als tweede op de 
voordragt met eenig fatsoen te kunnen geplaatst worden. Ik acht U gelukkig, dat Uwe betrekking U het voorregt 
verleent, regt en billijkheid te doen zegevieren en aan de vaderlandsche wetenschap, die U reeds zooveel 
verpligt is, op nieuw zulk eene onschatbare dienst te bewijzen. Alle weldenkenden zullen U daarvoor dankbaar 
blijven,  vooral hier te Leiden, waar men meer dan elders de groote verdiensten van Jonckbloet weet te 
waardeeren. 
 Vergeef mijn slecht schrift. Mijne hand beeft van de koude, want ik kan mijne kamer des morgens niet meer 
warm stoken.  
 Mijne groeten s.v.p. aan uwe geëerde familie. Geloof mij steeds met ware hoogachting en vriendschap 
 
Uwen  
M. de Vries    
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38) Leiden, 6 Febr. 1861. 
 
Hooggeachte Collega, 
 
Bij de toezending van nevensgaande stukken betrekkelijk de mededeeling van den Heer Bakh. Vd Br. over den 
Haarl.-meer-penning, die ik U beleefdelijk verzoek zoo spoedig mogelijk aan den Heer Boot, voorzitter onzer 
Commissie, te doen geworden, wil ik niet verzuimen, U met een enkel woord hartelijk dank te zeggen voor de 
welwillende belangstelling, zoo vriendschappelijk door U betoond in de vereerende onderscheiding, die, naar de 
verzekering der dagbladen, mij van wege de Kon. Acad. te Berlijn ten deele gevallen moet wezen. Mij zelven is 
daarvan nog niets bekend, daar ik tot dusverre geenerlei berigt ontvangen heb. Mogt het evenwel zoo zijn, dan 
behoef ik U wel niet te zeggen, dat die onderscheiding mij ten hoogste aangenaam zou zijn, en wel vooral, 
omdat ik ze bepaaldelijk verschuldigd zou wezen aan Jacob Grimm, wiens goedkeuring mij natuurlijk is 
B@88o< <J•>4@H 88T< [Even veel waard als van vele anderen]. Wees overtuigd, dat de hartelijke woorden 
van Uwen brief mij innig genoegen hebben gedaan, en ontvang daarvoor mijnen diepgevoelden dank. Ik zal mij 
zeer verheugen, indien mijne pogingen in het belang onzer taalkunde altijd de goedkeuring mogen wegdragen 
van een zoo bevoegd en deskundig regter, als ik in U, hooggeschatte vriend, altijd geëerd heb en zal blijven 
eeren. Bij de gedachte, dat misschien de bearbeiding van onzen Bendsen de naaste aanleiding tot het gunstig 
oordeel der Berlijnsche Akademie geweest is, gevoel ik te meer de uitstekende waarde der bereidvaardige en 
edelmoedige hulp, die ik in die zaak aan U te danken heb gehad.  
 In de hoop, U Maandag te ontmoeten, en mondeling mijnen dank te herhalen, noem ik mij met ware 
hoogachting en vrienschap, 
 
steeds Uwen dw. dr. en vrd  
M. de Vries 
 
39) Leiden 16 Maart 1861. 
 
Hooggeachte Heer en Vriend, 
 
Verleden Maandag, in de drukte onzer vergadering, heb ik vergeefs de gelegenheid gezocht, om U een 
oogenblikje rustig te spreken. Ik neem dan thans het eerste vrije uur te baat, om mij schriftelijk tot U te wenden. 
Ik behoef niet te vreezen, mij aan onbescheidenheid schuldig te maken, als ik U schrijf over een onderwerp, 
waarover mijne meening niet gevraagd wordt, noch gevraagd behoeft te worden. Het hooge belang der zaak, die 
voor de wetenschap, welke mij aan deze hoogeschool is toevertrouwd, eene levensquaestie mag heeten, zal mij 
genoegzaam verontschuldigen en mij vrijpleiten van elke verdenking van onbehoorlijke inmenging in zaken 
waartoe ik niet geroepen ben. Ik zou zelfs meenen een duren pligt te verzuimen, indien ik niet vrijmoedig tot U 
sprak, waar de belangen van mijn vak op het spel staan; en vrijmoedig mag ik tot U spreken, om de opregte 
vriendschap, waarmede Gij mij steeds vereerd hebt, en omdat ik weet dat onze vaderlandsche wetenschap U, 
evenzeer als mij, de warmste belangstelling inboezemt, en U, ook door eigen grondige studiën, hartelijk dierbaar 
is. 
 Ik zal maar ronduit zeggen, wat mij tot dit schrijven bewoog. Misschien is het een valsch gerucht: des te 
beter; maar daar ik de waarheid van dat gerucht niet kan onderzoeken, ben ik wel verpligt, op hooren zeggen af, 
mijne gedachten voor U uit te storten. Men verhaalt dan, dat bij de overweging der vraag, wie de opvolger zal 
zijn van Collega Beijerman, als deze zijn emeritaat bekomt, de kansen van Jonckbloet niet gunstig zouden staan; 
ofschoon men niet weet te gissen, wie tegen hem over wordt gesteld. Behoef ik U te zeggen, dat dit gerucht 
(mogt het ongegrond zijn!) mij met innig leedwezen vervult, niet zoozeer om de vriendschap die mij aan J. 
verbindt (want een casus pro amico mag hier niet bestaan), maar om de waarachtige belangen onzer taal en 
letteren, waarvan hij de uitstekendste vertegenwoordiger is. U, waarde Vriend, behoef ik wel niet te zeggen, wie 
J. is en wat hij voor het vak heeft gedaan. Gij kent zijne werken, die lange reeks van geschriften, altijd even 
grondig en degelijk, even geleerd en scherpzinnig, even zelfstandig en oordeelkundig. Wie heeft de studie onzer 
oude letteren tot eene wetenschap verheven? Wie anders dan de uitgever van den Lancelot, Walewein, Reinaert, 
Guillaume d’Orange enz. enz., de schrijver van de Geschiedenis der Mnl. Dichtkunst? Wie heeft ons van de 
oude liefhebberij-sleur verlost? Wie anders dan de auteur der uitstekende recensie van het beruchte Handboek, 
eene recensie, die ja in jeugdige opgewondenheid geschreven werd in een toon die afkeuring verdiende en dan 
ook thans door J. zelven afgekeurd wordt, maar die niettemin een meesterlijk pleidooi is voor grondige 
geleerdheid en gezonde kritiek. Wie heeft in deze studie den goeden naam van ons Vaderland buitenslands 
hersteld, wie anders dan J.? Ik heb zijne studiën gevolgd van het oogenblik dat ik zelf aan het vak begon, en 
altijd heb ik in hem den meest wetenschappelijken en talentrijken beoefenaar van die studiën gewaardeerd. 
Gaarne beken ik, dat ik aan zijn voorbeeld alles verschuldigd ben, en nooit heb ik er een geheim van gemaakt, 
dat (naar mijne innige overtuiging) hem, eerder dan mij, de leerstoel hier te Leiden had moeten toevertrouwd 
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zijn. Gij weet dan ook, hoe hoog zijn naam buitenslands staat aangeschreven; hoe Duitsche geleerden hem 
meermalen hunne werken opdroegen en altijd met den grootsten lof van hem gewaagden. Misschien interesseert 
het U, kennis te nemen van nevensgaand afschrift van een brief van Jacob Grimm, in 1853 aan den Minister Van 
Reenen geschreven, waarin hij J. aan onze Regering aanbeval, die hem dan ook kort daarna te Gron. benoemde. 
Grimm zond dien brief aan mij toe, met verzoek dien aan den Minister op te zenden. Ik nam er toen dit afschrift 
van, dat ik als een merkwaardig gedenkstuk bewaar. Ik verzoek U dan ook beleefdelijk, mij het afschrift later te 
willen terugzenden.  
 Een zoo loffelijk getuigschrift als dat van een Jacob Grimm spreekt krachtiger dan ik zou kunnen doen, wie 
J. in de wetenschap is. En zou dan de hoofdstad niet gretig de gelegenheid aangrijpen om hare Doorluchtige 
School te versieren met een hoogleeraar, die haar zoozeer tot roem zou verstrekken en de vaderlandsche 
wetenschap in vollen glans aan den Amstel vertegenwoordigen? Ik kan mij niet voorstellen, welke bedenking 
daartegen kan oprijzen. Zeker niet de hoogere aanspraken van eenig ander kandidaat; want welken naam kan 
men noemen, die met eenig fatsoen naast dien van J. zou kunnen gesteld worden? Ronduit gezegd, al ga ik alle 
namen na, die maar eenigszins kunnen uitgedacht worden, ik zou waarlijk niet weten, wien ik met hem op de 
nominatie zou durven stellen, indien ik zelf Curator ware. Indien men dan J. niet naar Amst. roept, wie zal dan 
de man zijn? Voorzeker, als Amst. een professor beroept, dan moet dat een man wezen, wien het geheele land 
met den vinger aanwijst, en wiens naam klinkt als eene klok. Zoo ooit, dan is dit hier het geval, waar niet alleen 
J. de blijkbaar aangewezene persoon, maar zelfs de eenig mogelijke persoon is, indien ten minste de benoeming 
de waarachtige belangen van het Athenaeum bevorderen zal, gelijk de wensch en het streven van HH. Curatoren 
is. 
 ’t Is waarlijk niet uit indiscrete bemoeizucht, maar uit hartelijke liefde voor waarheid en regt, als ik U betuig, 
dat ik wel eens wenschte te weten, welke bezwaren er dan toch tegen J. bestaan kunnen. Ik heb de vaste 
overtuiging, dat ik alles op de meest voldoende wijze zou kunnen beantwoorden en oplossen. Ik weet, dat, 
tijdens de vacature te Utrecht, allerlei bedenkingen, alle even ongegrond en meerendeels ongerijmd, zijn 
geopperd; maar ik weet ook, als met al de bijzonderheden van nabij bekend, uit welken koker dat alles kwam, en 
wat het te beteekenen had. En er is thans tijd genoeg verloopen, om de billijkheid en het goed regt te doen 
zegevieren, en te doen zien, hoe men de zaken verkeerd voorstelde en onjuist beoordeelde. Ik ken J. beter dan 
iemand. Sinds 23 jaren heb ik al zijn doen en laten van nabij nagegaan, hem als geleerde, als docent, als mensch 
door en door leeren kennen; en met de hand op het hart verklaar ik, dat hij in ieder opzigt die hoogachting 
verdient, die hem om zijne zeldzame geleerdheid en groote talenten in zoo hooge mate toekomt, en die allen die 
hem kennen, hem evenzeer toedragen om zijne regtschapenheid en loyaliteit. Trouwens, zijn persoon en zijn 
werkkring zijn geen geheim! Nu zeven jaren lang heeft hij aan de Gron. Akad. geschitterd. Vraag het aan elken 
student: wie is het sieraad der Gron. Akad.? Wiens collegiën worden door ieder om strijd geprezen? Wie is, 
boven allen, bij de studenten geëerd, geacht, bemind, op de handen gedragen? Allen zullen U eenparig J. 
noemen. Het bloote gerucht, dat hij kans had van naar Utrecht te worden beroepen, was een ware schrik voor 
allen die den bloei der Gron. Akad. op prijs stelden, gelijk ik U uit talrijke brieven enz. zou kunnen bewijzen. 
Vraag o.a. onzen Collega Sloet (van ’s Hage) maar eens, wie J. voor zijnen zoon geweest is. Zelf heb ik verleden 
jaar een paar zijner collegies bijgewoond. Zijne voordragt was levendig en onderhoudend, de inhoud degelijk en 
belangrijk, en blijkbaar wist hij zijne toehoorders zeer te boeijen; gelijk dan ook, buiten de studenten, 
meermalen andere ingezetenen der stad zijne lessen hebben gevolgd. Ik kan niet denken, dat Amst. zulk een 
man goedwillig aan Gron. zou overlaten, om zich zelve bescheiden met dezen of genen anonymus tevreden te 
stellen; thans vooral nu het vak daar zoo lang in zoete rust heeft geslapen, en het dringend noodig is leven op te 
wekken, opdat de hoofdstad niet achtersta bij andere scholen, maar krachtig en flink het voorbeeld geve. 
Inderdaad, het zou de eer van Amst. te na zijn. De talenten van J. moeten schitteren op een waardig tooneel. 
Roepe het Athenaeum Illustre hem tot zich, het zal er den naam van Illustre des te waardiger om dragen, en des 
te meer het beeld van een Hollandsch Athene wezen. 
 Eene groote en onschatbare dienst, Hooggeachte Vriend, kunt Gij aan de wetenschap bewijzen, door de 
wettige aanspraken van J. te doen zegevieren, en ik weet niet welke ongegronde bedenkingen uit den weg te 
helpen ruimen. Mogten Uwe hooggeschatte MedeCuratoren die overtuiging met U deelen. Nog altijd herdenk ik 
dankbaar de warme belangstelling, in 1853 door Uwen vriend Groen van Prinsterer in J. betoond; want deze 
heeft toen zijne benoeming te Gron. sterk bevorderd, en zelf in den Nederlander eenige regelen tot zijne 
aanbeveling geplaatst. Geve de goede Genius van ons Vaderland, dat zijn voorbeeld te Amst. sympathie vinde. 
Wie de benoeming van J. bevordert, kan er zeker van zijn, dat hij eenmaal met zelfvoldoening zal terugzien op 
een werk, dat niet missen kan uitmuntende vruchten te dragen.  
 Maar te lang misschien hield ik reeds uwe aandacht bezig. In het belang eener zoo gewigtige zaak, en ter 
wille onzer vriendschap, zult Gij mij dit vertrouwelijk schrijven wel ten goede willen houden. Met ware 
hoogachting en opregte vriendschap blijf ik steeds 
 
Uw dw. dr.  
M. de Vries  
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40) Leiden, 23 Aug. 1863. 
 
Hooggeachte Vriend, 
 
De Proeve van het Ned. Wdb. is door ons aan U persoonlijk toegezonden, om U - bij de ons zoo dikwijls 
geblekene levendige belangstelling, door U in die zaak gesteld - terstond met de eerste vruchten van onzen 
arbeid bekend te maken, en tevens om Uw oordeel en Uwe bedenkingen te mogen vernemen. Voor eene dis-
cussie in de Kon. Acad. komt de zaak mij minder geschikt voor. Eene toevallige beraadslaging van onvoor-
bereide letterkundigen over eene zaak, die door ons van letter tot letter, en van komma tot komma, rijpelijk is 
overwogen, zou niet veel vrucht kunnen opleveren, ja zelfs, bij de U welbekende stemming van enkele leden, 
voor ons niet aangenaam kunnen zijn. Veroorloof ons dus, de Academie met deze zaak niet lastig te vallen. 
 Het zou kunnen zijn, dat ik in de October-vergadering wellicht eene mededeeling had, naar aanleiding van 
studiën omtrent Maerlant en Velthem, die mij tegenwoordig druk bezig houden bij het ten einde spoeden onzer 
uitgave van Maerlant’s Sp. Hist. Ik kan echter nu nog niet bepalen, in hoeverre die studiën gelegenheid zullen 
geven tot eene gepaste mededeeling in de Acad. Mocht het resultaat bevredigend zijn, dan zal ik U van mijn 
voornemen bijtijds kennis geven. 
 Geloof mij intusschen steeds hoogachtend en vriendschappelijk 
tt 
 
M. de Vries 
 
41) Leiden, 1 Mei 1866. 
 
Hooggeachte Heer en Vriend, 
 
Uwe hartelijke belangstelling in den bloei van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, en Uwe warme 
sympathie voor alles wat de zaak der wetenschap kan bevorderen, is reeds zoo dikwijls en op zoo treffende 
wijze gebleken, dat ik zonder schroom het wagen durf de belangen onzer Maatsch. beleefdelijk bij U aan te 
bevelen, nu het de verwezenlijking geldt van een plan, dat het Bestuur lang gekoesterd heeft en waarvan wij 
thans, bij gelegenheid van het naderende eeuwfeest, gevolg wenschen te geven. 
 Aan het slot der toespraak, waarmede ik in ’t vorige jaar de Algemeene vergadering opende, en waarvan ik 
de eer had U een afdruk te doen toekomen, heb ik den finantieelen toestand der Maatschappij openhartig 
behandeld en gewezen op de noodzakelijkheid van versterking harer krachten in dit opzicht. Dat woord heeft het 
Bestuur aanleiding gegeven tot het aanwenden van pogingen, om bij gelegenheid van het eeuwfeest een vast 
fonds voor de Maatsch. te stichten. Van het welslagen van dit plan hangt de toekomst der Maatsch. af; gelukt 
het, dan kan zij zich op ruimer schaal ontwikkelen. Eerstdaags ontvangt Gij eene circulaire, die aan de leden der 
Maatschappij wordt rondgezonden, tegelijk met eene andere, aan de hooge staatsambtenaren en de heeren, die 
verkiesbaar zijn voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal, door het Bestuur gericht.  
 Erkentelijk voor de vele en krachtige blijken van goedkeuring en belangstelling, die de Maatsch. van U 
mocht ontvangen, neemt het Bestuur de vrijheid - want ik schrijf dezen niet uit mijn naam alleen, maar ook uit 
dien mijner medebestuurders - de zaak aan Uwe welwillende aandacht aan te bevelen. Wij rekenden ons aan U 
in het bijzonder verplicht, U niet blootelijk door het toezenden der circulaire van ons plan kennis te geven, maar 
ook schriftelijk U mede te delen wat wij in het belang der Maatsch. hebben ondernomen. Van Uwe genegenheid 
jegens de Maatsch. zijn wij te zeer overtuigd, om niet op Uwe instemming met ons streven te durven 
vertrouwen. Het zij ons dan vergund, de zaak aan Uwen veelvermogenden invloed te mogen aanbevelen. Uw 
woord zal ongetwijfeld eene goede uitwerking hebben bij diegenen Uwer stadgenooten, die, als verlichte en 
edelmoedige voorstanders van wetenschap, als ware vrienden van onze Nederlandsche nationaliteit, gaarne ook 
de pogingen willen ondersteunen, die in het belang daarvan worden aangewend. De hoofdstad heeft ten allen 
tijde zich op talrijke Maecenaten mogen beroemen. Eene Maatschappij als de onze, die zich geheel aan de 
vaderlandsche wetenschap wijdt, en dat honderd jaren lang gedaan heeft, mag zeker wel hopen, dat, bij 
gelegenheid van haar eeuwfeest, de ondersteuning en aanmoediging van aanzienlijke landgenooten haar niet 
ontbreken zal. Zij durft het met te meer grond vertrouwen, omdat reeds onze Koninklijke Beschermheer, H.M. 
de Koningin en de Prinsen van het Koninklijk Huis een goed voorbeeld hebben gegeven en milde bijdragen 
hebben geschonken tot grondvesting van het fonds, dat wij wenschen te stichten. Met dat voorbeeld van de 
vorstelijke familie voor oogen, hebben wij goeden moed op het welslagen onzer pogingen.  
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 Ons goede plan aan Uwe welwillende hulpvaardigheid beleefdelijk aanbevelende, verheug ik mij deze 
gelegenheid te mogen aangrijpen, om U nogmaals de verzekering te geven der gevoelens van hoogachting en 
vriendschap, waarmede ik de eer heb mij te noemen  
 
Uwen dienstw. dr. 
M. de Vries 
 
42) Leiden, 5 Dec. 1866. 
 
Hooggeachte Heer en Vriend, 
 
Na de ontvangst van Uw aangenaam schrijven betreffende de sphragistische8 verzameling onzer Leidsche 
Maatschappij, heb ik er terstond werk van gemaakt aan Uw verlangen te voldoen. In de Bestuursvergadering, 
waarin ik de zaak ter sprake bracht, vond Uw denkbeeld veel sympathie en werd de Heer Janssen uitgenoodigd 
het onderwerp in de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde te doen behandelen en een voorstel van die 
Commissie uit te lokken. Gisteren avond is die Commissie vergaderd geweest, en ik haast mij thans U 
nevengaand schrijven van Dr. Janssen te doen toekomen, waarin hij mij den uitslag der Commissie-vergadering 
mededeelde. Ik mag vertrouwen, dat deze aanvankelijke uitkomst van Uwe belangstellende poging U niet 
ongevallig zal zijn.  
 In de hoop, U aanstaanden Maandag te mogen ontmoeten, en dan de zaak nader met u te bespreken, noem ik 
mij hoogachtend en vriendschappelijk 
 
Uwen dw. dr. en vrd 
M. de Vries   
 
43) Leiden, 1 Juni 1867. 
 
Hooggeschatte Vriend, 
 
Uw plan om bij het aanstaande Congres over Ruusbroec en het belang van zijne werken voor onze oude 
taalkennis te spreken, komt mij hoogstbelangrijk voor en zeer geschikt om aan de verhandelingen, die ons daar 
wachten, eene degelijke wetenschappelijke belangrijkheid bij te zetten. Ik heb U echter omtrent R. niets mede te 
deelen, wat U niet sinds lang bekend zal zijn. Behalve de vijf deelen der uitgave van zijne werken, door wijlen 
Prof. David, en de vroeger verschenen “Vier schriften von Johan Ruusbroek in Niederdeutscher sprache”, 
uitgegeven door A. v. Arnswaldt, met eene voorrede van Dr. G. Ullmann (Hannover, 1848), is mij niet bekend, 
dat er iets merkwaardigs over R. geschreven is, of het moest zijn in theologische, kerkhistorische werken, die 
niet tot den kring mijner studiën behooren. 
 Ik denk, dat het werk van Von Arnswaldt U bekend zal zijn. Mocht het U wellicht ontgaan wezen, dan stel ik 
mijn exemplaar gaarne te Uwer beschikking.   
 Uw voorstel om ter gelegenheid van het Eeuwfeest onzer maatschappij een eerepenning toe te kennen aan 
Mevr. B[osboom].-T[oussaint]., is bij het Bestuur ontvangen, en heeft ons op nieuw een bewijs geleverd van 
Uwe belangstelling in de Maatschappij en van Uwe onbekrompen mildheid in het behartigen van alles wat haar 
betreft. Misschien heeft de Secretaris U den uitslag onzer beraadslagingen reeds medegedeeld. Bij alle 
waardeering van het schoone en aanlokkende van Uw voorstel, meende het bestuur toch eenig bezwaar te 
moeten maken in het stellen van een antecedent, dat toch later waarschijnlijk òf niet gevolgd zal worden, òf 
aanleiding tot moeilijkheden en gevaarlijke vergelijkingen zou kunnen geven, terwijl men daarenboven meende, 
dat nevens Mevr. B.T. ook andere namen te stellen waren, die het wel eenigzins bezwaarlijk maakten, aan haar 
uitsluitend een zoodanig ongewoon eerbewijs toe te kennen. Mondeling hoop ik de zaak nader met U te 
bespreken, wanneer wij het genoegen mogen hebben, U bij het Eeuwfeest hier te zien. De Junivergadering der 
Kon. Acad. zal ik niet kunnen bijwonen, daar de naderende 20 Juni mij de handen vol werks geeft en ik dus 
geen dag missen kan.  
 Met ware hoogachting blijf ik steeds vriendschappelijk 
 
Uw getrouwe  
M. de Vries 

                                                      
8 Zegelkundig. 
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Register van personen 
 
De verwijzingen zijn naar de nummers van de brieven   
 
Alberdingk Thijm, Josephus Albertus (1820-1889) - letterkundige, zakenman, hoogleraar aan de Academie van 
beeldende kunsten te Amsterdam. 1, 4, 5, 12 
 
Bakhuizen van den Brink, Reinier Cornelis (1810-1865) - historicus en letterkundige. 38 
 
Beets, Nicolaas (1814-1903) - predikant en letterkundige onder de naam Hildebrand, van 1874 tot 1884 
hoogleraar in de theologie aan de universiteit van Utrecht. 36 
 
Beijerman, Hugo (1791-1870) - hoogleraar Nederlands en vaderlandse geschiedenis te Deventer (1830), 
vervolgens te Amsterdam (1839). Hij ging in 1865 met emeritaat. 37, 39 
 
Bendsen, Bende (1787-1875) - frisist, docent te Arröeskoping in Sleeswijk. 23-30, 34, 35, 38  
 
Bilderdijk, Willem (1756-1831) - advocaat en dichter, bewoog zich ook op het terrein van de taalkunde, 
medicijnen, geschiedenis en het recht. 3, 12, 36 
 
Bleekrode, Philippus Abraham - jurist, promoveerde in 1853 te Groningen. Zijn broer, Salomon Abraham 
Bleekrode (1814-1862), natuurkundige, was hoogleraar te Delft. 19 
 
Boonzajer, Cornelis Gerardus (1788-1863) - notaris en wethouder te Gorinchem; extern medewerker aan het 
WNT, vervaardiger van een proeve van Gorinchems taaleigen. 14 
 
Boot, J.C.G. (1811-1901)- hoogleraar klassieke talen te Amsterdam, secretaris van de Koninklijke Akademie. 38 
 
Bormans, Jan Hendrik (1801-1878) - Vlaams letterkundige, hoogleraar te Gent. 5 
 
Bosboom-Toussaint - zie Toussaint.  
 
Brill, Evert Jan (1812-1871) - uitgever te Leiden, broer van W.G. Brill. 26, 27 
 
Brill, Willem Gerard (1811-1896) - leraar te Leiden en Zutphen aan het Stedelijk Gymnasium, sedert 1859 
hoogleraar Nederlands en geschiedenis te Utrecht. 1, 37 
 
B-T  - zie Toussaint.  
 
Da Costa, Isaac (1798-1860) - dichter en prozaschrijver, vooraanstaand figuur in het Réveil. 16, 36 
 
David, Jan Baptist (1801-1866) - Vlaams jezuïet en flamingant; taalkundige en historicus, hoogleraar te Leuven, 
1852-1863 redacteur van het WNT. 13, 15, 17, 32, 43 
 
Duyse, Prudens van (1804-1859) - studeerde rechten te Leuven en Gent, leraar, dichter-flamingant. De 
zinspreuk “De Tael is gansch het Volk” schijnt aan een van zijn gedichten te zijn ontleend. 17 
 
Grimm, Jacob Ludwig Karl (1785-1863) - Duits taalgeleerde en sprookjesverzamelaar. 18, 38, 39 
 
Grimm, Wilhelm (1786-1859) - Duits taalkundige en sprookjesverzamelaar, broer van Jacob. 18 
 
Groen van Prinsterer, Guillaume (1801-1876) - politicus en historicus, zeer gefortuneerd, aanhanger van het 
Réveil en grondlegger van de anti-revolutionaire richting in de politiek. 39 
 
Halbertsma, Joast Hiddes (1789-1869) - predikant en taalkundige te Deventer. 4, 28 
 
Halbertsma, Tjalling (1829-1894) - classicus, zoon van J.H. Halbertsma, studeerde te Leiden, werd later 
hoogleraar Grieks te Groningen. 28 
 
Hall, Herman Christiaan van  (1801-1874) - botanicus, hoogleraar botanie en landhuishoudkunde te Groningen, 
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extern medewerker WNT voor namen van bomen etc. 14 
              
Heyse, Karl Wilhelm Ludwig (1797-1855) - Duits taalgeleerde, bezorger van het Handwörterbuch der 
deutschen Sprache, angelegt von Dr. J.C.A. Heyse. Magdeburg 1833-1849. 10                 
 
Hoëvell, Wolther Robert baron van (1812-1879) - theoloog, predikant en gevierd redenaar, kenner van Indië, lid 
Tweede Kamer, lid Raad van State. 10 
 
Hofdijk, Willem Jakobsz. (1816-1888) - dichter, proza- en toneelschrijver; leraar aan het Amsterdams 
gymnasium. 36   
 
Jager, Arie de (1806-1877) - Rotterdams onderwijzer en taalgeleerde, werd op voordracht van M. de Vries in 
1850 eredoctor te Groningen. 4-6, 8, 10, 12, 17, 18 
 
Janssen, Leonard Johannes Friedrich (1806-1869) - tot predikant opgeleid, maar trad – depressief – terug. Hij 
werd conservator Museum voor Oudheden te Leiden, voorzitter Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en 
extern medewerker aan het WNT. 42 
 
Jonckbloet, Willem Jozef Andries (1817-1885) - literatuurhistoricus, hoogleraar Nederlands te Deventer (1847-
1854), Groningen (1853-1864) en van 1877-1883 hoogleraar in de Nederlandse letterkunde te Leiden. Tussen 
zijn Groningse en Leidse hoogleraarschap was hij lid van de Tweede Kamer.  2, 37, 39 
 
Kate, Jan Jacob Lodewijk ten (1819-1889) - predikant en letterkundige. 36 
 
Koenen, Hendrik Jacob (1809-1874) - historicus en politicus, aanhanger van het Réveil, lid van de 
gemeenteraad en wethouder van Amsterdam, lid van Provinciale Staten en curator van het Athenaeum Illustre te 
Amsterdam. 
 
Lansens, Pieter - veelschrijvend Vlaming, auteur van onder meer Kort taelkundig onderzoek naer de bevolkers 
van West- en Oostvlaanderen (Dixmuide 1850) en België’s geschiedenis, zeden, gewoonte, letterkunde en 
nijverheid (Brugge 1862). 26   
 
Lehman de Lehnsfeld, A. - oud-kapitein ter zee, relatie van H.J. Koenen, die als wethouder hem een betrekking 
in Amsterdam wist te verschaffen. 20 
 
Lennep, David Jacob van (1774-1853) - classicus, dichter en toneelschrijver; befaamd hoogleraar klassieke 
letteren Athenaeum Amsterdam, leermeester van H.J. Koenen. 22 
 
Lennep, Jacob van (1802-1868) - advocaat, politicus en letterkundige. Hij was de populairste schrijver van zijn 
tijd. Onder meer auteur van een Vermakelijke Spraakkunst (1865). 20 
 
Maerlant, Jacob van (ca. 1230-ca. 1291), schrijver van ridderomans, geschiedkundige, religieuze en 
natuurwetenschappelijke werken, en gedichten over actuele gebeurtenissen. 40 
 
Michelsen, Andreas Ludwig Jacob (1801-1881) - Duits jurist en historicus, beoefende bij voorkeur 
Scandinavische rechtsgeschiedenis. Hoogleraar te Kiel, later te Jena. 31 
 
Müller, Hr. - relatie van M. de Vries. 23  
 
Ottema, Jan Gerhardus (1804-1875) - classicus, conrector aan het gymnasium te Leeuwarden. Als secretaris van 
het Friesch Genootschap raakte hij betrokken bij de discussie over het Oera Linda Bok. 26, 27 
 
Quack, Hr. - zijn ideeën over het WNT werden door De Vries van de hand gewezen. Het is vooralsnog onzeker 
of deze Quack geïdentificeerd kan worden met mr. Hendrik Peter Godfried Quack (1834-1917), zakenman, 
bankier en hoogleraar economie te Utrecht en later te Rotterdam, die als jong jurist in Haarlem werkzaam was 
als ondergeschikte van Mr. Gerrit de Vries (1818-1900), de broer van Matthias. In 1889 zou H.P.G. Quack de 
eerste voorzitter worden van het Comité van Bijstand voor het Woordenboek, dat De Vries en diens redactie zou 
ontlasten van alle financiële en administratieve beslommeringen. 14  
 
Reenen, Gerlach Cornelis Johannes van (1818-1893) - conservatief politicus; burgemeester van Amsterdam, van 
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1853-56 minister van Binnenlandse zaken, daarna lid Tweede Kamer, ten slotte vice-president van de Raad van 
State. 39 
 
Roorda van Eysinga, Philippus Pieter (1796-1856) - hoogleraar in de Maleise taal en de land- en volkenkunde 
van Nederlands-Indië aan de Koninklijke Militaire Akademie te Breda, auteur van Nederlands-Maleise 
woordenboeken. 10  
 
Rutgers, Antonie (1805-1884) - 1837-1875 hoogleraar in de letteren aan de universiteit van Leiden, waar hij was 
belast met het onderwijs in het Hebreeuws, Hebreeuwse antiquiteiten, uitlegkunde van het Oude Testament en 
Sanskriet; docent van M. de Vries. Voorzitter van de Commissie voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde van 
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. 16, 29 
 
Ruusbroec, Jan van (1293-1381) - Brabants schrijver en mysticus. 32, 43  
 
Sicherer, C.A.X.G.F. (1807-1886) - leraar Duits aan het gymnasium te Leiden, 1846-1874. 26, 29 
 
Sloet van de Beele, Ludolf Anne Jan Wilt baron (1806-1890) - jurist, voorzitter van de Raad van Toezicht op de 
Spoorwegen, later gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië. Lid van de Akademie vanaf 1856. 39 
 
Snellaert, Ferdinand Augustijn (1809-1872) - medicus; Vlaams schrijver en letterkundige, flamingant. 17 
 
Stoke, Melis (midden 13e eeuw-na mei 1305) - historieschrijver, auteur van de beroemde Rijmkroniek van 
Holland. 2 
 
Tasso, Torquato (1544-1595) - Italiaans auteur. 10 
 
Terwen, Johannes Leonardus (1816-1873) - (hoofd)onderwijzer, later leraar gymnasium te Gouda, schreef onder 
meer een etymologisch woordenboek. 12 
 
Thijm - zie Alberdingk Thijm.  
 
Tideman, Jan (1821-1901) - studeerde letteren te Utrecht; met Jonckbloet en De Vries richtte hij in 1843 de 
‘Vereeniging ter bevordering der Oud-Nederlandsche Letterkunde’ op.  2  
 
Toussaint, Anna Louisa Geertruida (1812-1886) - vooral bekend als schrijfster van historische romans en 
verhalen. Zij trouwde in 1851 met J. Bosboom. Op 24 maart 1847 had zij H.J. Koenen leren kennen toen zij 
logeerde bij wederzijdse kennissen. Er volgde een belangrijke correspondentie, waaraan de brieven van Koenen 
echter ontbreken. In de jaarvergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde van 20 juni 1861 
kwam een eventueel lidmaatschap van haar ter sprake, maar als vrouw werd ze uitgesloten. Ze werd op 16 juni 
1870 toch als erelid gekozen. De Vries complimenteerde haar op 27 oktober 1884 met haar Gids-artikel over 
Nicolaas Beets en bedankte haar voor een exemplaar van Majoor Frans, dat ze hem met opdracht als geschenk 
had gezonden. 43 
 
Velthem, Lodewijk van (13e-14e eeuw) - Middelnederlands dichter, zette het vierde deel van de Spieghel 
Historiael van Maerlant voort. 40 
 
Verwijs, Eelco (1803-1880) - leerling van Matthias de Vries; taalgeleerde, leraar en archivaris; ten slotte 
redacteur WNT en Middelnederlandsch Woordenboek. Mede-auteur van het Oera Linda boek. 29 
 
Veth, Pieter Johannes (1814-1895) - van 1841 tot 1842 hoogleraar in de Oosterse talen aan het Athenaum te 
Franeker, van 1842 tot 1864 hoogleraar in de Oosterse talen aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam, van 1864 
tot 1877 hoogleraar in de etnologie en Islam aan de Rijksinstelling tot opleiding voor Indische ambtenaren te 
Leiden en van 1877 tot 1885 hoogleraar in de etnografie van de Oost-Indische archipel aan de universiteit van 
Leiden. Van 1844 tot 1876 was hij redacteur van De Gids, waarin hij vooral schreef over koloniale 
onderwerpen. 10 
 
Vries, Abraham de Vries (1773-1862) - doopsgezind predikant o.a. te Haarlem, vader van Matthias de Vries. 22, 
35 
 
Vries, Abraham de Vries (1850-1888) - zoon van Matthias de Vries en Cornelia Wilhelmina van der Hoop 
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(1822-1850). 4  
 
Vries, Matthias de (1820-1892) - 1846-1849 praeceptor (leraar belast met het onderwijs in de lagere klassen) 
aan het gymnasium te Leiden, 1849-1853 hoogleraar Nederlands en vaderlandse geschiedenis aan de universiteit 
van Groningen, van 1853-1891 hoogleraar Nederlands te Leiden.  
 
Weiland, Pieter (1754-1842) - remonstrants predikant en taalkundige, auteur van een Nederduitsche spraakkunst 
(1805) en een elfdelig Nederduitsch taalkundig woordenboek (1799-1811). 14 
 
Winkel, Lam(m)ert Allard te (1809-1868) - onderwijzer, docent Nederlands te Leiden, doctor h.c. te Leiden, 
redacteur van het tijdschrift De Taalgids, redacteur WNT vanaf 1852. 13, 26, 27, 37 
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Register van werken en studies  
 
De verwijzingen zijn naar de nummers van de brieven 
 
Alberdingk Thijm, J.A. -  Recensie van W.G. Brill, Hollandsche Spraakleer (1846) in Algemeen Letterlievend 
Maandschrift 34, Nieuwe Serie, 6 (1850). Boekbeoordeelingen, 514-549. 12    
 
Arnswald, A. von - zie Ullmann. 
 
Benecke, G. Fr. - 1, 2  zie ook Müller, Wilhelm.  
 
Bendsen, Bende. Die Nordfriesische Sprache nach der moringer Mundart zur Vergleichung mit den verwandten 
Sprachen und Mundarten [...] herausgegeben von Dr. M. de Vries. Leiden 1860. 24, 25, 28, 30, 31, 34, 35, 38 
 
Boendale, Jan - zie Vries, M. de.  
 
Brill, W.G. Hollandsche Spraakleer. Leiden 1846. 1  
 
Christelijke denkleer - zie Liefde, Jan de. 
 
David, J. (ed.). - zie Ruusbroec. 
 
Dboec van den Houte - zie J. Tideman.  
 
Flines, Q. de. Scheeps- en Zeemans-Woordenboek in het Nederduitsch en Fransch. Amsterdam 1806; Rotterdam 
1820. 13    
 
Gabelentz, H.C. von der & J. Loebe. Ulfilae Gothorum epicopi opera omnia sive Veteris et Novi Testamenti 
versionis Gothicae fragmenta quae supersunt. Ad fidem codicum castigata, latinitate donata, prolegomenis 
historicis et philologicis necnon annot. critica et perpetua instructa, ex ed. H. C. de Gabelentz et J. Loebe; 
accesserunt grammatica et glossarium linguae Gothicae, ab iisdem auctoribus elucubrata, e Germanico sermone 
in Latinum conversa, necnon notis historicis, geographicis, criticis et epexegeticis adornata, interprete F. 
Tempestini [...]. Parisiis 1848. 29  
 
Gaugengigl, Ign. Gothische Studien. 3. Ausg. 2 dln. Passau 1853. 29  
 
Graff, E.G. Althochdeutscher Sprachschatz oder Wörterbuch der althochdeutschen Sprache [...] etymologisch 
und grammatisch bearbeitet. 7 dln. Berlin 1834-1846. 1 
 
Harrison, M. The rise, progress, and present structure of the English language. London 1848. 26 
 
Jager, A. de (red.). Archief voor Nederlandsche Taalkunde. 4 dln. Amsterdam 1847-1854. 10 
 
Jonckbloet, W.J.A. Recensie van Handboek van den vroegsten bloei der Nederlandschen Letterkunde door B.H. 
Lulofs. De Gids 10 (1846), Eerste deel, 1-56. 39 
 
Jonckbloet, W.J.A. (ed.). Roman van Lancelot. Het (eenig-bekende) handschrift der  
Koninklijke Bibliotheek op gezag van het gouvernement uitg. 2 dln. ’s-Gravenhage 1846-1849. 39 
Jonckbloet, W.J.A. (ed.). Roman van Walewein door Penninc en Pieter Vostaert. 2 dln. Leiden 1846-1848.  
Werken uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche letterkunde).  39 
 
Jonckbloet, W.J.A. Geschiedenis der Middennederlandsche dichtkunst. 3 dln. Amsterdam 1851-1855. 39 
 
Jonckbloet, W.J.A. (ed.). Guillaume d’Orange. Chansons de geste des XIe et XIIe siecles publiées pour la 
première fois et dediées a sa Majeste Guillaume III, roi des Pays-Bas, Prince d’Orange. 2 dln. La Haye 1854. 39 
 
Jonckbloet, W.J.A. (ed.). Vanden Vos Reinaerde. Groningen 1856. 39 
 
Koenen, H.J. Lijkrede op D.J. van Lennep, gehouden in de groote gehoorzaal der doorluchtige schole te 
Amsterdam op maandag den 11 April 1853. Amsterdam 1853. 22  
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Koenen, H.J. Voorlezingen over de geschiedenis des Nederlandschen handels. Amsterdam 1853. 21 
 
Koenen, H.J. “Over de verdiensten van Bilderdijk, ten aanzien van de beoefening onzer taal”. Handelingen van 
het zesde Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres, gehouden te ’s-Hertogenbosch, den 11, 12 en 13 
September 1860. ’s-Hertogenbosch 1860, 102-113. 36 
 
Kolbe, K.W. Über Wortmengerei. Nebst einem Nachworte gegen die Herren Fr. Passow und Fr. Horn. 3te 
teilweise ganz umgearbeitete Ausgabe. Berlin & Leipzig, 1823. 26 
 
Latham, Rob. Gordon. The English language. 3rd ed. London 1850.  26 
 
Leken Spieghel - zie Vries, M. de.  
 
Lennep. J. van. Zeemans-woordenboek: behelzende een verklaring der woorden, bij de scheepvaart en den 
handel in gebruik en een opgave der algemeene wetsbepalingen, daartoe betrekkelijk, en der spreekwijzen, 
daaraan ontleend. Een en ander voorzien met taalkundige opwerkingen en aanhalingen uit onderscheidene 
schrijvers. Leiden 1864. 20   
 
[Liefde, Jan de]. Christelijke denkleer, op woordafleiding gegrond. Een leesboek voor de jeugd. Amsterdam 
1849. 3 
 
Loebe, J. - zie Gabelentz. H.C. von der. 
 
Maerlant, Jacob van - zie Vries, M. de. 
 
Michelsen, A.L.J. (ed.) Frisiae Septemtrionalis vetus jus aggerale. Textum recensuit lectionis varietatem 
adjecit. Notis instruxit. Jena 1859.  31 
 
Müller, Wilhelm. Mittelhochdeutsches Wörterbuch mit Benutzung des Nachlasses von G.Fr. Benecke ausgearb. 
von Wilhelm Müller [& Friedrich Zarncke]. 3 dln. Leipzig 1854-1866. 1   
 
Ontwerp van een Nederlandsch Woordenboek. Verslag der commissie, in de vergadering van het Derde 
Nederlandsch Letterkundig Congres, te Brussel, den 31 Augustus 1851, voorgedragen door Dr. M. de Vries, 
hoogleeraar te Groningen. Brussel 1852. (52 pp.)  8, 12, 13, 17, 18 
 
Ontwerp van een Nederlandsch Woordenboek. Verslag der commissie, in de vergadering van het Derde 
Nederlandsch Letterkundig Congres, te Brussel, den 31 Augustus 1851, voorgedragen door Dr. M. de Vries, 
hoogleeraar te Groningen. Groningen 1852. (91 pp.) 
 
Reehorst, K.P. ter. Prospectus van Zeemans Woordenlijst. Amsterdam 1848. 13 
 
Richardson, Edward. Anglo-Belgica. The English and Netherdutch Academy = Anglo-Belgica. d’Engelsche en 
Nederduytsche Academy. Amsterdam 1677, 1689, 1698/9. 4 
 
Ruusbroec, Jan van. Dat boec van den gheesteleken tabernacule. Met inleiding en glossarium door J. David. 2 
dln. Gent 1858. 32, 43     
 
Ruusbroec, Jan van  - zie ook Ullmann. 
 
Stamm, Friedrich Ludwig. Vorschule zum Ulfila, oder Grammatik der gothischen Sprache zur Selbstbelehrung. 
Paderborn 1851. 29 
 
Staring, W.C.H. Proef eener Nederlandsche kunstspraak [terminologie] voor de aardkunde. Deventer 1844. 13 
 
Stoke, Melis. Rijmkroniek van Holland (ca. 1290-1305). 2 
 
Terwen, J.L. Etymologisch handwoordenboek der Nederduitsche taal, of proeve van een geregeld overzigt van 
de afstamming der Nederduitsche woorden. Gouda 1844. 12 
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Tideman, J. (ed.). Dboec vanden houte. Leiden 1844. (Werken uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering 
der Oude Nederlandsche letterkunde). 2 
 
Ullmann, G. (Hrsg.). Vier Schriften von Johann Rusbroek in niederdeutscher Sprache mit einer Vorrede von G. 
Ullmann [und Einl. von A. von Arnswald]. Hannover 1848. 32, 43 
 
Vries, M. de Vries (ed.). Jan Boendale, Der Leken Spieghel, leerdicht van den jare 1300. 6 dln. Leiden 1844-
1848. (Werken uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering der Oude Nederlandsche Letterkunde). 1, 4 
  
Vries, M. de. De Nederlandsche taalkunde, beschouwd in hare vroegere geschiedenis, tegenwoordigen toestand 
en eischen voor de toekomst. Haarlem 1849. 3, 12 
 
 
Vries, M. de. De Nederlandsche taalkunde in haren aard en hare strekking. Haarlem 1853. (Inaugurele rede 
Leiden). 23 
 
Vries, M. de. Verslag der redactie van het Nederlandsch Woordenboek, omtrent den staat harer werkzaamhe-
den, van 1 januarij 1852 tot 1 augustus 1854. Haarlem 1854. 20, 21 
 
Vries, M. de. Verslag der redactie van het Nederlandsch Woordenboek, omtrent den staat harer werkzaamhe-
den, van 1 Julij 1856 tot 1 Julij 1860. Haarlem 1860. 36 
 
Vries, M. de. “Bijdrage tot de kritiek van het Middelnederlandsche gedicht Theophilus”. Verslagen en 
Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afdeling Letterkunde 6 (1862), 80-100. 36  
 
Vries, M. de. “Toespraak der opening der Algemeene Vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde, gehouden den 15 Juni 1865”. Handelingen en mededeelingen van de Maatschappij der Nederland-
sche Letterkunde, te Leiden, over het jaar 1865. Leiden 1865, 7-26. 41 
 
Vries, M. de & E. Verwijs (eds.). Jacob van Maerlant, Spiegel Historiael. Deel 1-3. Leiden 1863. 40 
 
Vries, M. de - zie ook Bendsen. 
 
Weiland, P. Nederduitsch taalkundig woordenboek. Amsterdam 1799-1811. 14 
 
Ziemann, Adolf. Mittelhochdeutsches Wörterbuch zum Handgebrauch. Nebst grammatischer Einleitung. 
Quedlinburg [etc.] 1838. 2     
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Bijlage 
 
Een brief van W.J.A. Jonckbloet aan H.J. Koenen  
 
Vanaf eind 1858 waren de curatoren van het Amsterdamse Athenaeum Illustre, onder wie H.J. Koenen, bezig 
geweest met het ontwikkelen van plannen om het Athenaeum grondig te reorganiseren. Beoogd was onder meer 
het in het leven roepen van vijf afzonderlijke faculteiten, een uitbreiding van het aantal leerstoelen en 
uiteindelijk de verheffing van het athenaeum tot een universiteit. In 1860 ging de Gemeenteraad in beginsel 
akkoord met reorganisatie, maar verwierp eind mei 1861 het voorgestelde reglement. De ‘Universiteit van 
Amsterdam’ zou nog een aantal jaren op zich laten wachten. 

Een van degenen die genoemd werden als mogelijk hoogleraar aan de nieuwe universiteit, was W.J.A. 
Jonckbloet, hoogleraar Nederlands en geschiedenis te Groningen. Al jaren wilde Jonckbloet weg uit wat hij 
beschouwde als zijn noordelijke ballingschap. Eerdere pogingen “om uit Siberië verlost te worden” waren 
mislukt en vooral ‘het échec te Utrecht’ – hij was in 1859 gepasseerd voor de Utrechtse leerstoel Nederlands – 
had hem diep gegriefd. In Utrecht was W.G. Brill benoemd, mede op aanbeveling van H.J. Koenen, terwijl De 
Vries zich sterk had gemaakt voor Jonckbloet, zoals hij dat ook inzake de Amsterdamse benoeming zou doen 
(zie brieven 37 en 39).  

We drukken hier een brief af waarin Jonckbloet bij zijn mede-Akademielid de kwestie van een Amsterdamse 
leerstoel aansnijdt. Ook deze brief bevindt zich in het Réveilarchief te Amsterdam. Het boek waaruit de auteur 
zichzelf citeert, is Beatrijs en Carel ende Elegast, uitgegeven en toegelicht door W.J.A. Jonckbloet (Amsterdam: 
P.N. van Kampen, 1859). Enkele kleine afwijkingen van de gedrukte tekst zijn stilzwijgend gecorrigeerd.  
 
 
Tekst 
 

Groningen 22 februari 1861 
 
Zeer geëerde collega, 
 
Ontvang mijn hartelijken dank voor uwe letteren van den 19e dezer, gisteren avond bij mij ontvangen: vooral 
voor de openhartige mededeeling van den stand van zaken. 
Zoo eene wijze van handelen te mijwaarts een aangenamen indruk op mij maakt, de inhoud van uw schrijven 
was van een anderen aard, omdat het mij wederom het bewijs opleverde hoe ik, ondanks mijn eerlijk streven op 
wetenschappelijk gebied, ondanks ijverige plichtsbetrachting in mijn ambt, voortdurend blootsta aan verkeerde 
beoordeeling en grievende miskenning. 

Toen er sprake was van mijne benoeming te Groningen heeft laster en leugen mij tegengewerkt, bewerende 
dat ik een roode republikein was, een persoonlijke vijand des konings, redakteur der hevigste oppositiebladen –- 
waarin ik nooit een regel geschreven had, –  om niet te gewagen van den vuigsten laster die in anonyme brieven 
aan den Koning werd uitgebracht. Dat hield mijne benoeming maanden lang op, totdat eindelijk aan Z.M. het 
bewijs geleverd werd van de onwaarheid en kwade trouw dier machinatie. Ik werd benoemd. En het beste bewijs 
dat de koning tot andere inzichten gekomen was, bestond hierin, dat Hij de opdracht aannam van mijnen 
Guillaume d’Orange, hetgeen mij eerst geweigerd was. 
 Toen er later eene vacature ontstond te Utrecht meende ik recht te hebben op bevordering. De litterarische 
fakulteit aldaar gaf kollektief aan Curatoren te kennen, dat men mij als opvolger van Visscher wenschte; – maar 
ook hier werd ik tegengewerkt. Van den eenen kant zei men, dat ik niets van historie afwist; van den anderen 
kant verbreidde men dat ik op mijne kollegies atheïsme verkondigde, dat ik een van de redakteurs van de 
beruchte ‘Dageraad’ was. 
 Wat het laatste betreft, deed ik onder ’s hands weten, dat ik in dat blad niet alleen nooit een letter geplaatst 
had, maar dat ik het zelfs nooit onder ogen had gehad; en wat het eerste aangaat antwoordde ik eenvoudig: 
informeert u hier in Groningen bij Curatoren, Professoren, studenten en de geheele beschaafde burgerij. ’t 
Mocht niet helpen: ik werd te licht bevonden. 
 Hoe grievend dat ook voor mij was, ik had niets te zeggen daar men Brill benoemd had. Ik vond het ook niet 
noodzakelijk op te komen tegen praatjes die vanzelf wel moesten blijken niets dan leugen en laster in te houden; 
maar de beschuldiging van niet berekend te zijn voor de historie tastte mij en mijn werkkring aan, en ik meende 
daartegen te moeten opkomen. Ik deed het in den Brief aan De Vries geplaatst voor mijn “Beatrijs en Elegast”, 
in 1859 bij vKampen in het licht gekomen. Het eenvoudigste zou zijn U daarvan een exemplaar toe te zenden, 
maar ik heb er geen te mijner beschikking, ik moet mij dus bepalen tot een extrakt.  
 “Gij weet, schreef ik, welken loop mijne studiën genomen hebben: Gij weet hoe van lieverlede bij mij het 
litteraire streven meer eene historische richting heeft gekregen.  
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 Toen ik voor twaalf jaren het vereerend beroep naar Deventer ontving, wist ik maar al te goed, dat aan mijne 
historische vorming veel ontbrak; maar ik had den vasten wil in ieder opzicht mijn plicht te doen. Daarom werd 
van dien tijd af de studie van de Geschiedenis des Vaderlands mijne hoofdbezigheid. Het onderzoek der 
bronnen, het vorschen naar oorzaak en verband der feiten, het nadenken over de eischen der historie deed een 
nieuw licht in mij opgaan. Niet slechts leerde ik onze geschiedenis eerst kennen, maar ik kwam tevens meer en 
meer tot het bewustzijn van mijne natuurlijke richting, van mijne aanleg. Ik kreeg de overtuiging dat historie 
veel meer overeenkomstig was met mijne natuur en ontwikkeling, dan grammatische studie. Mijne Geschiedenis 
der Mnl. DK was de eerste vrucht van die ontdekking, van dien innerlijken drang. Dit onderwerp was de 
natuurlijke overgang van de vroegere periode tot de nu ingetredene. Maar meer en meer werd de overtuiging bij 
mij levendig, dat de behoefte aan eene nieuwe Geschiedenis des Vaderlands groot was; en meer en meer rijpte 
mijn voornemen om eene poging te doen om in die behoefte te helpen voorzien”. 
 Na eene korte uiteenzetting van de reden die mijne latere uitgaven hebben in het leven geroepen en van de 
historische methode daarbij gevolgd ging ik aldus voort: 
 “Sommigen mijner vrienden, die meer van nabij met mijne studie bekend waren, hebben mij wel eens de 
vraag gedaan, hoe het kwam, dat ik bij mijne overtuiging omtrent de behoefte aan eene Geschiedenis des 
Vaderlands, en mijne vooringenomenheid met de gedachte om daaraan zelf mijne krachten te beproeven, hoe 
het kwam dat ik de hand nog niet aan het werk had geslagen? 
 Mijn antwoord was gereed: de oorzaak van mijn zwijgen was tweeledig. Vooreerst had ik leergeld gegeven 
met mijne Geschied. der Dichtk. Over dat onderwerp bestond letterlijk niets, daar was in zekere opzicht 
periculum in mora. Haastig, met zekere gejaagdheid werd daardoor dat werk geschreven: het ging bij kleine 
gedeelten naar de pers, vaak opgesteld zonder gedachtig te zijn aan bijzonderheden, die later hare plaats zouden 
innemen. Vandaar dat gebrek aan inwendige eenheid, dat ik misschien beter dan iemand anders in staat ben er in 
op te merken. Door ondervinding was ik wijzer geworden, en mijn besluit stond vast, om nooit meer een 
aanvang te maken met den druk van een historisch werk vóór dat ik den samenhang der deelen, ook in hunne 
bijzonderheden, goed had doorzien. Kan het verwonderen, dat ik gedraald heb met het drukken van een 
fragment van een zoo groot, zoo innig samenhangend geheel als onze Geschiedenis? Daarbij komt in de tweede 
plaats nog dit, dat ik gaandeweg hooger eischen doe aan den vorm van een werk, dat niet bestemd is om te 
onderzoeken en te polemiseren, maar om te verhalen en uit een te zetten, niet voor geleerden, maar voor de 
beschaafde natie. En ik wil niet ontkennen, dat dit mij dikwerf huiverig heeft gemaakt om mijn voornemen ten 
uitvoer te brengen”. 
 Na dan gezinspeeld te hebben op den twijfel aan mijne bevoegdheden, vervolgde ik: “Ik acht het in het 
belang van mijne akademische lessen en om enkele andere redenen noodzakelijk, mij niet aan zoodanig 
vermoeden bloot te stellen. 
 Daarom meen ik dat thans de tijd is gekomen om het tot rijpheid gebrachte plan te verwezenlijken. Twaalf 
jaren van studie, twaalf jaren van niet zonder voldoening gegeven onderwijs, schijnen mij toe genoegzame 
waarborgen van voorbereiding op te leveren, en mij voor de beschuldiging van lichtvaardigheid, ten minste a 
priori, vrij te waren. 
 En daar nu dit werk al den tijd en al de krachten zal vorderen, die mijne ambtsbezigheden mij laten, kunt gij 
begrijpen, dat er voor de uitgave van taalmonumenten, voor omvangrijke litteraire studie, die zeer veel tijd kost, 
geene ruimte meer is”. –  
 Ik heb dit zoo in het breede afgeschreven, geëerde collega, omdat dit een eenvoudig en waar exposé van 
feiten uitmaakt. 
 Reeds sinds lang wenschte ik een gedeelte onzer geschiedenis uitvoerig te behandelen, dat tot heden zeer 
stiefmoederlijk bedeeld is: de ondergang der Republiek. Reeds voor negen of tien jaar heb ik daarover te 
Deventer eene reeks van publieke voorlezingen, of liever voordrachten gehouden; maar nog altijd blijft dat mijn 
lievelingsdenkbeeld. Maar 1795 is voorafgegaan door 87 of liever door de revolutie in dat jaar zoowat gesust 
door de Pruisische bajonetten: de periode is niet te begrijpen zonder 1747 te behandelen. De invloed van de 
wijzigingen door Willem III en het regeringssysteem gemaakt, deden mij tot dat tijdperk opklimmen, maar 
vooral ook door de gebeurtenissen onder Willem II. Daar deze echter Maurits heeft gekopieerd, meende ik tot 
1584 te moeten opklimmen. Zóó breidde zich van lieverlee de kring van mijn speciaal onderzoek verder uit. 
Intusschen werd het veld mij te groot en na veel weifeling begreep ik eindelijk best te doen met een aanvang te 
maken met de verheffing van Willem IV, in al wat noodig was tot recht verstand van het punt van uitgang in 
eene inleiding te condenseren. 
 Dat is dan nu de taak die ik mij vooreerst heb opgelegd, en die ik gaarne zou ten uitvoer brengen. Ook dat 
behoort onder de redenen, waarom ik gaarne naar Amsterdam zou worden overgeplaatst; want hier is het bijna 
ondoenlijk dat werk te volbrengen. Afgesloten van bibliotheken, archieven en persoonlijken omgang met 
onontbeerlijke raadslieden, ik noem bv maar BvdBrink zal ik hier nooit kunnen leveren wat ik eigenlijk beoog. 
In Amsterdam daarentegen zou ik in een middelpunt zijn waar al dat voor mij onontbeerlijke gemakkelijk te 
erlangen was.   
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 Toen ik u openhartig mijn wenschen kenbaar maakte, meende ik dat zonder aanmatiging te mogen doen, 
terwijl de eerbied voor uw karakter mij deed heenstappen over de ongewoonheid van den vorm. Ik wenschte 
naar de Amsterdamsche katheder onder meer redenen van huiselijken aard, vooral in het belang van het werk 
dat ik wensch te volbrengen, dit bewoog mij vooral mij direkt tot U te wenden. Ik geloof dat ik niet van te 
groote ijdelheid zal worden beschuldigd wanneer ik er bijvoeg dat mijne eventueele benoeming ook geen kwaad 
zou doen aan de Amsterdamsche Universiteit, daar ik toch het voorrecht heb mij te mogen verheugen in een 
goeden naam, zoowel buiten als binnen ’s lands.   
 ’t Schijnt intusschen dat ik ook weder met bezwaren te kampen heb, en nog wel met bezwaren die ik niet 
verwacht had: mijn “optreden tegen den ouden hoogl. Lulofs”. 
 Zoo geformuleerd is het bedoelde feit niet juist omschreven. Ik had bij mijne recensie van Lulofs’ Handboek 
niet de minste persoonlijke bedoeling. Ik kan met de hand op het hart zeggen, dat zoo iets mij op mijn geheele 
wetenschappelijke loopbaan vreemd is gebleven. Toen ik voor nu ruim 16 jaren mijne recensie schreef kende ik 
Lulofs in ’t geheel niet persoonlijk, en werd ook door geene persoonlijke konsideratie geleid. Dat L. oud  en ik 
jong was had in zekeren zin ook met de zaak niets te maken. Trouwens, den grijsaard heb ik ook niet beoor-
deeld, wel den letterkundige. In het algemeen zou ik nog zeggen, wat ik in 1849 aan Bormans schreef in mijne 
opdracht van den “Mnl. Epischen Versbouw”: “Den diepsten eerbied zal ik in het private leven aan een iegelijk 
betoonen wiens kruin het zilver der jaren dekt,” – en ik geloof dat ik mij in dit opzicht kan beroepen op de 
ervaring mijner ouden collega’s – “maar bij eene openlijke handeling op het gebied der letterkunde mag ik naar 
stand noch jaren vragen”.  
 Sints geruimen tijd was het vak waarin Lulofs toen optrad, tot eene wetenschap verheven, maar hier te lande 
bleef men nog altijd zich bepalen tot een onwetenschappelijk liefhebberen, waaronder geen vak, zooals Gij 
weet, meer geleden heeft dan dat onze taal- en letterkunde. Het boek van Lulofs, een professor in het vak, gaf er 
het treurig bewijs van. Aan dat onwetenschappelijk liefhebberen moest een einde komen. Dat was het doel dat ik 
beoogde en ook bereikte. Alle beoefenaars van het vak zijn er mij dankbaar voor geweest, ook in gedrukte 
geschriften. Ik meende dus dat het feit als zoodanig mij eer als een verdienste was toe te rekenen dan dat het 
aanleiding kon geven tot blaam! – Maar de vorm dan! Gaarne beken ik dat die beleefder had kunnen en zeker 
minder heftig had moeten zijn. Dat ik het suaviter in modo niet heb behartigd, erken ik thans, even als ik reeds 
in 49 in den gedrukten brief aan Bormans schreef, “ik aarzel niet mij deswegen zoowel bij het publiek als bij 
den heer Lulofs te verontschuldigen”. Zoo ik thans al tegen het Handboek nog dezelfde bezwaren zou in 
brengen, ik zou het zeer zeker niet doen op dien toon, dien ik afkeur. – 
 Maar als ik nu, na een verloop van zestien jaren nog moest gestraft worden voor den vorm door mij zoo lang 
geleden gebezigd, zie dat zou ik hard vinden. De grootste vrienden van Lulofs hier ter stede, die mijne 
benoeming hier hadden tegengemaakt, zijn later mijne zeer goede vrienden geworden, toen zij mij hadden leeren 
kennen en wisten, dat geen persoonlijke bedoelingen mijne pen hadden bestuurd. Ik kan mij niet meer op 
Numan beroepen, maar zijne weduwe kan daarvan getuigenis geven en Roovers heeft er blijk van gegeven toen 
hij sterk mijne benoeming te Utrecht patrocineerde. – Dat is de grootste voldoening die ik gesmaakt heb; en ik 
geloof dat dit feit mijne tegenwoordige tegenstanders te Amst. de wapens uit de hand neemt. – 
 Ik weet niet of het noodig is hier nog iets bij te voegen. Met het oog op hetgeen men zoo omtrent mij heeft 
uitgestrooid is het misschien niet kwaad, dat ik er hier de waarachtige verklaring bijvoeg, dat ik op politiek 
terrein ben een voorstander van het konstitutionele koningschap in het Huis van Oranje; dat ik op het gebied des 
geestes conscientieus zoek naar waarheid en mijne overtuiging waar het nodig is uitspreek, zonder daarom de 
achting uit het oog te verliezen die de overtuiging van anderen recht heeft te vorderen. Dat geldt zoowel op 
godsdienstig als wetenschappelijk terrein. –  Zoo ik er dit  bijvoeg is het minder voor U, die mij bij eene 
vroegere gelegenheid reeds hieromtrent recht hebt laten wedervaren, dan wel voor andere die des noods deze 
mijne verklaring uit uwen mond willen vernemen. –-   
 Ik eindig met mijne belangen en die der wetenschap die ik beoefen in uwe welwillendheid te blijven 
aanbevelen. Aangenaam zal het mij zijn als ik eens mag vernemen omtrent de hangende kwestie der reorganisa-
tie, en omtrent mijne eigene vooruitzichten te Amsterdam. 
 Ontvang inmiddels, zeer geëerde collega, de hernieuwde verzekering der bijzondere achting waarmee ik ben  
 
                     Uw zeer verplichte dr  
   
                     Jonckbloet  
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