
[p. 346] Negentien Leidse Gezellebrieven∗

D. Geirnaert en R. Tempelaars

In zijn studie over Guido Gezelles lidmaatschap van de Koninklijke Vlaamse Academie1 gebruikt Wim Depoortere
op de pagina’s 189-205 o.m. de in het Gezellearchief bewaarde brieven van de Vlaamse filoloog en
handschriftkundige Willem De Vreese aan Guido Gezelle, om zo de gang van zaken bij de jaarlijkse leden-
verkiezingen van de Academie te illustreren, om de bemoeienissen van diezelfde Academie met het Woordenboek
der Nederlandsche Taal toe te lichten en vooral om aan te geven hoe Gezelle bij dit alles zijn invloed (met wisselend
succes) een rol kon laten spelen. Hoe correct de voorstelling van zaken op de bovengenoemde bladzijden van zijn
studie ook lijkt te zijn, toch valt het wat te betreuren dat Depoortere daarbij wel 15 brieven van De Vreese aan
Gezelle, maar geen enkele brief van Gezelle aan De Vreese verwerkte. De reden hiervoor is dat hij - zoals hijzelf op
p. 204 schrijft - “Gezelles reacties niet (kon) terugvinden”. Toch is dat terugvinden geen zaak waarbij men
uitsluitend van toeval en geluk afhankelijk is. De naam van Willem De Vreese is immers onlosmakelijk met Leiden
verbonden, vnl. door het feit dat zijn levenswerk, de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta2, ondergebracht werd in
de Universiteitsbibliotheek van Leiden. Deze bibliotheek bevat ook een zeer aanzienlijke brievencollectie en
wanneer men in de daarbij horende catalogus op zoek gaat, vindt men onder de signatuur BPL 2998 tien brieven van
Gezelle aan De Vreese; in negen van de tien gevallen betreft het hier nu juist brieven waarmee rechtstreeks één van
de 15 De Vreese-brieven die door Depoortere gebruikt zijn, te verbinden is: het zijn m.a.w. precies de brieven die
ontbraken om de [p. 347] correspondentie tussen Guido Gezelle en Willem De Vreese in haar totaliteit te reconstrue-
ren.

Het doel van deze bijdrage is echter niet alleen een reconstructie van de briefwisseling Gezelle-De Vreese.
Uit de brievencatalogus van de Leidse UB blijkt nl. dat daar nog meer Gezellebrieven bewaard worden: drie gericht
aan T.H. de Beer (sign. LTK 1721), vier aan G.J. Boekenoogen (sign. LTK 1800) en één aan L.D. Petit (sign. LTK
1788). Ook deze 8 Gezellebrieven worden hier behandeld, waar mogelijk in samenhang met de brieven van De Beer,
Boekenoogen en Petit aan Gezelle3. Tenslotte bespreken we hier ook nog kort de brief die Gezelle in 1898 schreef
aan WNT-redacteur Kluyver en die in het WNT-archief van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden
bewaard wordt4. 

In wat volgt willen we in vijf hoofdstukken (d.i. een hoofdstuk per correspondent) de bewaarde
briefwisseling nader bekijken. We gaan bij deze brieven niet chronologisch tewerk, maar brengen ze, indien
mogelijk, per onderwerp samen. De volgorde waarin de te behandelen correspondenten aan de beurt komen, is wel

                    
∗ Dit artikel is eerder verschenen in Biekorf, Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, jg. 99
(1999), p. 346-388. De paganinummers van het origineel zijn tussen [ ] weergegeven.
1 W. Depoortere, Gezelles Lidmaatschap van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1886-1899, Gent,
1985.
2 De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (BNM) is het indrukwekkende, voor een groot deel door De Vreese zelf
samengestelde documentatieapparaat van de Middelnederlandse handschriften. De BNM bevat voornamelijk de
gedetailleerde beschrijvingen van een 11.000 handschriften en fragmenten. Al deze beschrijvingen worden ontsloten door tal
van indices: o.m. op auteur, trefwoord, handschriftsignatuur, kopiisten, scriptoria en bezitters. Het gehele papieren apparaat
wordt thans in Leiden ook in een digitale database-vorm gegoten; het is zo al voor een belangrijk deel ook via Internet en de
webpage van de Leidse Universiteitsbibliotheek te raadplegen (www.leidenuniv.nl/ub/leidcat.htm).
3 We willen hierbij uitdrukkelijk Ludo Vandamme, wetenschappelijk medewerker bij de Brugse stadsbibliotheek, danken
voor alle hulp bij het opsporen van de "tegenhangers" van onze Leidse Gezellebrieven, nl. de 32 in het Gezellearchief
bewaarde brieven van De Beer, Boekenoogen, De Vreese en Petit aan Gezelle en voor de vlotte toezending van alle
informatie rond deze documenten.
4 Gezelle heeft nog met andere Leidse geleerden contacten gehad. Zo is er uit 1897 ook correspondentie bewaard met prof.
dr. H. Kern, toen hoogleraar Oosterse talen aan de Leidse universiteit. Men zie hiervoor verder R.F. Lissens, Gezelle-
briefwisseling 1, Verzameling Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven Antwerpen, Antwerpen, 1970, blz. 62-63
en , voor de editie van de twee brieven van prof. Kern, Biekorf 9 (1898), blz. 81-87.



door de chronologie bepaald: 1. T. de Beer (eerste brief d.d. 1882), 2. Boekenoogen (eerste brief d.d. 1890), 3. W.
De Vreese (eerste brief aan Gezelle d.d. 1891), 4. L. Petit (brief van Gezelle d.d. 1895) en 5. Kluyver (brief d.d.
1898).

Uiteraard zijn niet alle brieven voor buitenstaanders even relevant en mede daarom leek het ons niet
aangewezen om hier een integrale editie te brengen van alle negentien Leidse Gezellebrieven: in deze bijdrage
hebben we er een achttal [p. 348] ter illustratie volledig opgenomen en verder werken we uitsluitend met (een ruim
aantal) uit de brieven gelichte citaten. Onze transcripties van alle negentien brieven hebben we echter wel onder laten
brengen in het Gezellearchief in de Brugse stadsbibliotheek. Dit betekent dan ook dat een eventuele belangstellende
voor dit Leidse Gezellemateriaal niet meteen naar Nederland hoeft te reizen wanneer hij van de inhoud ervan kennis
wil nemen. Bij deze transcripties hebben we tevens telkens aangegeven met welke brief of brieven van de diverse
correspondenten elke Gezellebrief rechtstreeks (b.v. als antwoord op een bepaalde vraag) te verbinden is. Omdat nu
ook deze brieven in Brugge bewaard worden, beschikt het Gezellearchief thans over een vrij volledig dossier rond
deze weinig of niet bekende Leidse Gezellebrieven.

Chronologisch overzicht van de negentien Leidse Gezellebrieven 

GG1: 2-1-1882; De Beer
GG2: 11-3-1884; De Beer
GG3: 12-1-1887; De Beer
GG4: 3-6-1890; Boekenoogen
GG5: 12-9-1890; Boekenoogen
GG6: 8-3-1891; Boekenoogen
GG7: ca. 20-6-1891; De Vreese
GG8: 7-5-1894; De Vreese
GG9: 24-6-1894; De Vreese
GG10: 16-7-1894; De Vreese
GG11: 11-10-1894; De Vreese
GG12: 24-2-1895; Petit (foute datering GG: 24-2-1894)
GG13: 26-9-1896; De Vreese
GG14: 3-4-1898; Kluyver
GG15: 24-6-1898; Boekenoogen
GG16: 25-6-1898; De Vreese
GG17: 5-7-1898; De Vreese
GG18: 13-8-1898; De Vreese (foute datering GG: 13-7)
GG19: 18-8-1898; De Vreese (foute datering GG: 18-7)

1. De briefwisseling met Taco de Beer5

De correspondentie die de Amsterdamse schoolmeester Taco Hajo de Beer (1838-1923)6 voerde met bekende [p.
349] taal- en letterkundigen is buitengewoon omvangrijk. In de Universiteitsbibliotheek van Leiden alleen al zijn er

                    
5 De correspondentie bestaat uit 3 brieven van Gezelle en 2 van De Beer.
6 De biografische gegevens over Taco de Beer zijn ontleend aan de inleiding die Ewoud Sanders schreef bij de heruitgave
(1993) van Taco H. de Beer en E. Laurillard, Woordenschat, ’s-Gravenhage 1899.



honderden brieven van deze veelschrijver te vinden, waaronder enige gericht aan Gezelle. De Beer maakte vooral
naam als oprichter en redacteur van taalkundige en letterkundige tijdschriften en weekbladen, zoals Noord en Zuid,
De Portefeuille en Onze Volkstaal. Daarnaast verwierf hij zich bekendheid met het hoogst merkwaardige en
vermakelijke woordenboek Woordenschat (1899), waarvan hij met Eliza Laurillard (1830-1908) de redactie voerde.

De briefwisseling tussen Gezelle en De Beer is niet volledig bewaard gebleven; uit de overgeleverde
brieven en briefkaarten valt op te maken dat beide heren zich vooral tot elkaar richtten in hun hoedanigheid van
tijdschriftredacteuren: Gezelle als de man van Loquela en De Beer vooral als de man van Onze Volkstaal. Voorzover
wij dat kunnen reconstrueren op grond van de in Leiden en Brugge bewaarde brieven, begint de briefwisseling op 2
januari 1882. Gezelle schrijft dan aan De Beer dat hij gaarne een abonnement op Onze Volkstaal neemt en wijst op
het bestaan van Loquela (GG1). Met klem spreekt hij van onze volkstaal, d.w.z. de taal van Noord en Zuid beide:

Kortrijk den 2 des Jaars 1882

Achtbare z. gel. Heer,

Zijt zoo goed mij aan te teekenen als inschrijver op uw blad ONZE volkstaal.
Men heeft mij uwen brief getoogd in den Brusselaar, en verneme eruit dat Gijl. over eenig werk dat mij aangaat gesproken hebt in
de Portefeuille. Ik bedanke u, immers en twijfele niet of gij zult geschreven en geoordeeld hebben in den zin van tgene van ul.
uitgesproken wordt in brief Brusselaar.
Laat mij toe hierbij nog te zeggen hoe rechtzinnig ik verhope dat “onze volkstaal” moge tot stand komen. Meer als dertig jaar
hebbe ik gearbeid, en arbeide nog dagelijks aan het verwezentlijken van ’t gene prospectus onze volkstaal aangeeft als uw doel. Ik
moet wel tweemaal zooveel items vergaard hebben, sedert Idioticon De Bo, als er in dit Idioticon woorden enz. geboekt staan. Uit
dit vergaarde en ‘t dagelijks bijkomende drukke ik ’t een en ’t ander in een maandelijks verschijnend bladtje Loquela (1e no Mei
81). Wilt gij dit bladtjen aanveerden als bijdrage tot uwe werkzaamheden in dit vat, ben bereid ul. het, zelfs onvergolden, van
geldswegen, toe te zenden, blijvende intusschentijd, met de blijde wenschen van het nieuwe jaar, [p. 350]

Ul. toegenegen dienaar
Guido Gezelle

Aan De Beer is de eenwordingsgedachte tussen Noord en Zuid niet vreemd. Op 12 oktober 1882 bedankt hij Gezelle
met een briefkaart, waarop gegevens over het taalkundige tijdschrift Noord en Zuid voorbedrukt zijn,
voor een passage in het zesde nummer van Loquela. De slozin luidt: “Moge ons verzoeningsstreven wat uitwerken
tot heil der taal”.

De eerstvolgende brief dateert van 9 maart 1884. In een opvallend persoonlijke brief schrijft De Beer:

Zeer eerwaarde Heer,

Langzamerhand begin ik weder den arbeid in te halen verzuimd door machteloosheid na den zwaren en onherstelbaren slag die mij
trof door den dood van mijn eenig kind, een 3½-jarige dochter, 14 jaar nà ons huwelijk geboren. Langzamerhand zal alles wel
weer op orde komen.

De Beer kondigt verder aan dat hij Loquela weer regelmatig zal bespreken en vermeldt verder dat het met Onze
Volkstaal zo slecht gaat, dat hij vreest dat het tijdschrift bij gebrek aan belangstelling spoedig zal moeten stoppen.
Voorts vraagt hij om nummers van Loquela die hij nog niet in zijn bezit heeft en meldt dat de studie van Vercoullie



over het West-Vlaams7 overal goed ontvangen is. De Beer besluit zijn brief met een hartenkreet en licht-kritische
noot:
"Van harte wensch ik, dat echter ook de studie der taal in haar geheelen omvang, of beter nog, de studie der spraakkunst wat
vorderingen make en ik stel mij wel voor in N.Z. [het tijdschrift Noord en Zuid, DG/RT] daarop met nadruk te wijzen, tegenover
de dwaze liefhebberen voor onzinnige ontledingen en onverdedigbare woordafleidingen. Houd me ten goede, zoo ik in ’t laatste
opzicht nu en dan niet van de meening van Loquela ben. De woordafleiding is even zeker als de wiskunde."

Het antwoord van Gezelle (GG2) volgt binnen twee dagen. [p. 351] Systematisch gaat hij in op alle punten die De
Beer aan de orde stelde in een mooie brief, die wij hier volledig citeren:

19 Handboogstr. Kortrijk 11 Maarte 1884

Mijn achtbare Heer,
Het deert mij toch zoo, van U, van uwe Vrouw en van uw lief kleen dochterken, dat u verlaten heeft! Het ging dweers door mij,
wanneer ik het droevig nieuws, dat ik al vernomen had, van uwe vaderhand zelve wederom vernemen mocht. Ah, en gij moet wel
diep en lang geleden hebben, ja nog lijden, om dat gij troost zoudt zoeken in uw verlies aan mij, die zeer verre van u af sta, te
melden en bekend te maken!
Uw moet een fijn menschelijk herte zijn; dikke, taaie, ik zou haast zeggen plantenzielen, zoo er nu zijn, en lijden dan toch zoo niet!
Moget gij het eens wederzien, het schuldeloos, lief schepselken, in eene andere en betere wereld! Uw brief brengt mij
aanmoediging in mijn werk, waarover ik u dankbaar ben; kan mijn schrijven u eenigen troost geven het zou mij een blijdschap
zijn.
Hoe jammer is ’t van uw blad de Volkstaal; op het wel lukken daarvan had ik zoo gehoopt! Zijn uwe Hollanders dan maar zoo
volksgezind! Wat gaat daar om? Wat wordt gijlieden? Moetender dan examina, wetten, boeten en straffen bij staan om
“belangstelling” te verwekken in zulk eene edel en groote zaak als de volkstaal.
Mijn bladtje Loquela trekt zoo wel, dat ik genoodzaakt ben de verloopen nos en die van afgestorvenen weer in te koopen. Ik zal
uwen name op de lijste daar zetten van die wenschen geriefd te worden van ontbrekende nos of deelen. Volledige gebonden nos en
bestaander niet.
Vercoullies studie getuigt van alderbesten wille, maar is onvolledig en bij gebrek van W. vlaamsche kennis, hier en daar zeer verre
van de waarheid af! ’t Zou me erg spijten moest iemand daaruit zijn gedacht van onze tale opmaken.
Hoeverre misschien onze dunken over ’t een en ’t ander mogen uit- en tegeneen loopen, bidde ik u, ’n neemt mij voor geen
“liefhebber van uitzinnige ontledingen” enz. De tale “in al haren omvang” is mijn betrachten, de tale en al dat men ook uit der
talen, aangaanden den talenden mensch, van nu en eertijd, kan te weten komen.
Zoo de woordafleiding “even zeker is als de uitkomst”, hoe komt het dan dat zulke mannen als uw Kern ook al gissingen
voorenstellen en van vroegere vermoedens etc. terug komen? Ik kan tusschentijd aanveerden dat zekere beginselen der
woordafleidkunde al zoo vaste staan als andere waargenomen en bekende natuurwetten.
   Blijve hiermede, achtb. Heer

Uwe toegenegen
Guido Gezelle

[p. 352] De briefwisseling Gezelle-De Beer zou hiermee waardig besloten zijn, ware het niet dat wij nog melding
moeten maken van een korte brief (GG3) van Gezelle, waaruit ten overvloede blijkt dat hij en De Beer vooral met
elkaar correspondeerden in verband met Onze Volkstaal en Loquela:

                    
7 Bedoeld is de studie ‘Spraakleer van het Westvlaamsch dialect’, die Vercoullie publiceerde in Onze Volkstaal, deel 2
(1883), nr. 1, blz. 1-47. Een recent samenvattend overzicht van het leven en werk van Vercoullie is: A. van Elslander, ‘Jozef
Vercoullie (1857-1937)’, in: A. Moerdijk, W. Pijnenburg en P. van Sterkenburg (red.), Honderd jaar etymologisch
woordenboek van het Nederlands, ’s-Gravenhage 1990, blz. 33-49.



Kortrijk den 12 Jan. 1887

Achtbare Heer en Vriend,

Na den wensch van een gelukkig jaar bidde onschuld en late u weten dat ik nu eerst rekening ontvange wegens onze Volkstaal ’83
en ’85, bedragende 9 F ct., geteekend Blom & Olivierse.
Ik was in de meening dat wij Onze Volkstaal en Loquela wisselden of ruilden. Zijt zoo goed mij te berichten of dit van uwentwege
aldus verstaan wierd. In geval van neen zal ik mij verhaasten de ingevorderde guldens op te zenden.

Ben uwe zeer toegenegen
Guido Gezelle

19. Handboogstr. Kortrijk

2. De briefwisseling met Boekenoogen8

Gerrit Jacob Boekenoogen (1868-1930) ging vooral de geschiedenis in als de maker van De Zaansche Volkstaal, een
nog altijd zeer bruikbaar woordenboek van het Zaans, waarop hij op 1 februari 1896 in Leiden cum laude
promoveerde en waarvan in 1897 een handelseditie verscheen.9 Niet toevallig trad hij ook in 1896 toe tot de redactie
van het Woordenboek der Nederlandsche Taal, waaraan hij tot zijn dood verbonden zou blijven.

Met Gezelle heeft Boekenoogen tamelijk intensief gecorrespondeerd over allerlei taalkundige
wetenswaardigheden. Die correspondentie is vrijwel geheel bewaard gebleven: de in het Gezellearchief in Brugge en
de in Leiden bewaarde brieven en briefkaarten zijn als de stukjes van een legpuzzle in elkaar te schuiven en
verschaffen ons een nauwkeurig beeld hoe de briefwisseling verlopen is. Daarbij zijn twee [p. 353] verschillende
perioden te onderscheiden: de briefwisseling uit het begin van de jaren negentig, toen Boekenoogen nog student was,
en de briefwisseling uit het einde van de jaren negentig, toen Boekenoogen met Gezelle correspondeerde in zijn
hoedanigheid van WNT-redacteur.

2.1 De briefwisseling met de student Boekenoogen

Van 1888 tot 1891 studeerde Boekenoogen Nederlandse letteren in Amsterdam. In 1891 vervolgde hij zijn studie in
Leiden, in het spoor van zijn leermeester Verdam. Op 24 mei 1893 legde hij het doctotraalexamen met goed gevolg
af. In zijn studententijd treedt Boekenoogen in contact met Gezelle.

Het begin van de briefwisseling kunnen wij exact vaststellen. Op 24 mei 1890 schrijft Boekenoogen voor
het eerst aan Gezelle: 
“Dinsdag ll. ontving ik uwen vriendelijken brief, die mij veel genoegen heeft gedaan. […] Dit is dan de eerste brief, die ik
rechtstreeks tot u richt. […] Het was reeds lang te voorzien, dat ik […] zelf rechtstreeks met u in briefwisseling zou komen. Ik
stelde het echter uit u te schrijven, totdat ik u wat degelijks zou kunnen melden over iets, dat u belang inboezemt, bv. naar
aanleiding van Loquela. Ik zou u over vele daarin behandelde woorden het een of ander kunnen mededeelen.”

Een van de onderwerpen die in Boekenoogens uitvoerige brief aan de orde komt, is de herkomst van de uitdrukking
uit mazeltjes droom komen: 

                    
8 De bewaard gebleven correspondentie bestaat uit 7 brieven en briefkaarten van Boekenoogen en 4 van Gezelle.
9 De biografische gegevens zijn ontleend aan J.W. Muller, ‘Levensbericht van Dr. G.J. Boekenoogen (18 April 1868 – 26
Aug. 1930)’, in: Handelingen en Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1930-
1931, Leiden 1991, blz. 59-82. Dit levensbericht verscheen ook in de bundel Verspreide geschriften van Dr. G.J.
Boekenoogen, verzameld door A.A. van Rijnbach, Leiden 1949, blz. 1-29.



“Ook wordt in een der bijbladen van Loquela gevraagd naar de bet. van de uitdr. “uit mazeltjes droom komen”. Daar ik geen
Vlaming ben, kan ik u natuurlijk niet berichten, wat men in Vlaanderen daaronder verstaat. Maar bij het lezen van de vraag dacht
ik terstond aan “Madox droom”, den verloren roman van den dichter van onzen heerlijken Reinaert.”

Bovendien voegt Boekenoogen een uitvoerig uittreksel bij zijn brief met alles wat hij in woordenboeken en andere
werken over vlindernamen heeft gevonden. Dit in Brugge bewaarde stuk kreeg in het Gezellearchief als opschrift:
“Leiden? 1890”; blijkens de brief van Boekenoogen kan dat gepreciseerd worden tot: Wormerveer, 24 mei 1890.
Op 3 juni 1890 ontvangt Boekenoogen per briefkaart een bedankje van Gezelle (GG4):

[p. 354] Achtbare Heer

Bedanke u van herten wegens uwe goede brieven en gedane moeite. Wist niet dat Loquela u bekend was en ’t is mij een groot
genoegen te vernemen dat gij er nu en dan iets in verneemt daar gij belang in stelt. Wegens Mazeltjes droom zende u met deze post
een schrijven van mij dat in ’t Belfort uitkwam; aanveerdt het a.u.b. als bewijs van mijn dankbare hoogachting.

Guido Gezelle

Op 4 juli bedankt Boekenoogen op zijn beurt voor het opstel over Madocs droom, dat Gezelle hem toegezonden had,
en voor de informatie die Gezelle bij de naamkundige Winkler had ingewonnen over de precieze betekenis van de
naam Boekenoogen. Reeds op 8 juli 1890 zendt Boekenoogen opnieuw per briefkaart een bedankje aan Gezelle,
voor “de zeer belangrijke mededeelingen op uw laatste briefkaart gedaan.”10

De correspondentie wordt vervolgd op 8 september 1890, als Boekenoogen Gezelle een overdruk opstuurt van een
artikel over voornamen, dat hij publiceerde in De Gids. Op 12 september schrijft Gezelle terug (GG5): 

Achtb. Heer en vriend

Danke u van herten wegens het ontvangen schriftje van uwe hand; ik zal ’t in ’t korte met zorge lezen en ’t nog te nutte zien te
brengen. Hope later in staat te zijn u ’t een of’t ander te kunnen zenden als wederjonste.

Ben uwe zeer toegenegen
Guido Gezelle

Daarmee heeft het “Achtbare Heer” (GG4) definitief plaatsgemaakt voor de aanhef “Achtbare Heer en vriend”, die
Gezelle in het vervolg van de briefwisseling telkens zal gebruiken (men zie voor een vergelijkbare evolutie in de
briefaanhef infra, het slot van paragraaf 3.2.1).
Daarna blijft het enige tijd stil, totdat Boekenoogen op 2 maart 1891 de pen weer opneemt. Hij komt terug op het
uittreksel met vlindernamen, dat hij Gezelle op 24 mei 1890 toezond:
[p. 355] “Sinds ik u het vorige jaar allerlei vlindernamen mededeelde heb ik nog het een en ander gevonden, dat u wellicht bij uw
onderzoek van dienst kan zijn. Daarom ben ik zoo vrij u dat nu op te geven, in de hoop, dat het u niet onwelkom zijn moge.”

Gezelle, die door de jonge student Boekenoogen nog steeds consequent vormelijk wordt aangesproken met
“Hooggeachte Heer” of “Eerwaarde Heer”, reageert blij verrast (GG6):

Zond. 8 Maart ’91.
Achtbare Heer en vriend,

Het zou mij erg spijten kwame ’t ooit tot zóó verre dat ik geenen tijd meer en heb om een vriend te bedanken, die mij zoo

                    
10 Deze briefkaart van Gezelle is niet, althans niet in Leiden, bewaard gebleven.



dienstbaarlijk indachtig is als gij! Uw schrijven was mij hoogst Willecome, en ’t heeft mijn steeds groeiende verzamelinge van
Vijvoudernamen veel weerde bij gezet. […] Uwe dankbaren

G. G.

2.2 De briefwisseling met de WNT-redacteur Boekenoogen

De briefwissling tussen Boekenoogen en Gezelle ligt na de intensieve contacten uit de jaren 1890-1891 enige jaren
stil. Inmiddels is Boekenoogen gepromoveerd en toegetreden tot de redactie van het WNT. Op 22 juni 1898 roept
hij, als hij voor het Woordenboek het woord opdienen moet bewerken, de hulp in van Gezelle.11 Uit het begin van de
brief blijkt ook dat beide heren inderdaad lange tijd niet gecorrespondeerd hebben:

Hooggeachte Heer,

Voor eenige jaren had ik het genoegen enkele brieven met u te wisselen. Uwe welwillendheid te mijwaart toen betoond doen mij
hopen, dat ook thans de vraag, die ik zoo vrij ben tot u te richten, een vriendelijk onthaal moge vinden.
Bij het bewerken van het woord Opdienen voor het “Nederlandsch Woordenboek” van De Vries (van welks redactie ik, zooals u
misschien bekend is, thans lid ben) wilde ik ook gebruik maken van de indertijd door mij uit Biekorf 7, 96 aangeteekende
bewijsplaats (voor het opdienen (opzitten, mooi zitten) van een hond). Aldaar vond ik de bron waaruit die aanhaling komt niet
opgegeven, doch ik herinnerde mij van dergelijke wonderwerken bij Van Vaernewijck te hebben gelezen. Na een weinig zoeken
vond ik dan ook werkelijk in de Historie van België (ed. 1574), f°140b, die plaats terug. Daar staat evenwel niet “een hondeken dat

[p. 356] opdiende”, maar “dat diende”. […] Daar de aanhaling in Biekorf ook in andere opzichten eenigszins van de lezing bij
Van Vaernewijck afwijkt, vermoed ik dat die ontleend is aan een later schrijver, die voor zijn werk de “Historie van België” heeft
gebruikt. Daar ik nu in het Woordenboek dit voorbeeld van Opdienen gaarne zou opnemen, zou ik u gaarne vragen aan welk werk
van welken schrijver Biekorf zijne aanhaling heeft ontleend.

Tevens maakt Boekenoogen van de gelegenheid gebruik om Gezelle te bedanken “voor het genoegen, dat mij de
lezing van vele uwer schoone gedichten heeft verschaft en telkens opnieuw verschaft”.
Binnen twee dagen komt het antwoord van Gezelle (GG15), tevens de laatste bewaarde brief in de briefwisseling
Gezelle-Boekenoogen:

Kortijk 24/6/’98

Achtbare Heer en vr.,

Ik heb met groote blijdschap weer een schrijven van u ontvangen en verhaaste mij u hertelijk te danken voor de eere die u mij doet.
Ik verheuge mij dat ge mijn gedichten gelezen hebt en dat sommige u behagen. Dank u. 
Het is mij onbekend wie het stuk daar in ’t W. opdienen voortkomt ingezonden heeft. Ik heb dadelijk naar Brugge geschreven.
Misschien weten de Heeren medeopstellers daar iets van; zoo ja, ik zal u bescheid daarvan zenden.
Hier hoore ik, b.v. […] Mag ik dit of dat opdienen, d.i. op tafel zetten. […] 
Maar Willem Devreese heeft nu de composita met op- [(in margine) Mijner zeer talrijke verzameling exerpta,] onder handen, ik
zal hem vragen of het bedoelde opdienen daar niet bij en valt.

tot later dan van
    Uwe dw. dr.

                    
11Het woord opdienen werd gepubliceerd in 1898, in de derde aflevering van Deel XI van het WNT, lopend van op tot
opdrinken (kolom 423-424). 



Guido Gezelle

De correspondentie Gezelle-De Vreese, die in de volgende paragraaf uitgebreid aan bod komt, bevestigt inderdaad
Gezelles toezegging aan Boekenoogen. De volgende dag reeds, 25 juni 1898, schrijft Gezelle aan Willem De Vreese
(GG16):
"… Nu krijg ik een brief uit Leiden, dien ik u over zende met verzoek van hem te lezen en bij gelegentheid terug te geven. Zoudt
gij niet willen eens kijken of opdienen, met den zin van mooi staan … geen van de composita met op- en is, die ik u opzond. Ik
denk van neen, maar ware 't er bij, laat het mij terug hebben a.u.b."

[p. 357] Enkele dagen later heeft De Vreese al aan Gezelles verzoek voldaan, zonder resultaat blijkbaar (brief De
Vreese d.d. 27-6-1898):
"… Ik heb naar opdienen gezocht in Uwe excerpten, maar, zooals ge dacht, 't woord is er niet in. Den brief van Dr. Boekenoogen
zend ik U hierbij terug." 

Boekenoogen kon dus niet verder geholpen worden. Kennelijk onder tijdsdruk nam hij uiteindelijk toch het citaat uit
Biekorf in het WNT op, weliswaar met de toevoeging dat er bij Van Vaernewijck diende staat.

3. De briefwisseling met Willem De Vreese12 

3.1 Willem De Vreese: korte biografie

Willem De Vreese (Gent, 1869) was een markant, vaak eigenzinnig man en een geleerde van formaat. Reeds op 22-
jarige leeftijd, in 1891, voltooide hij zijn wetenschappelijke opleiding met een promotie tot doctor in de Germaanse
filologie. Hij zou trouwens zijn hele leven lang een uitmuntend en zeer productief wetenschapper blijven. Het was
ook in 1891 dat hij, pas gehuwd, naar Nederland vertrok: men had hem per 27 april van dat jaar in Leiden aangesteld
als redacteur bij het Woordenboek der Nederlandsche Taal, een aanstelling waarmee hij de eerste werd in een lange
rij van Vlaamse WNT-redacteuren. Vier jaar later keerde hij al naar Gent terug om daar te doceren aan de faculteit
van Letteren en Wijsbegeerte, waarbij hij vanaf september 1896 ook het onderwijs van het Middelnederlands
toegewezen kreeg. Hij bleef echter als “corresponderend lid in België” ook dan nog verbonden met de Leidse WNT-
redactie o.m. om er, op vraag van de Vaamse Academie, over te waken dat ook de Zuidnederlandse woordenschat
een plaats in de WNT-kolommen bleef krijgen. In 1896 werd hij briefwisselend lid van deze Academie, in 1902 zou
hij als werkend lid toegelaten worden. Het streven naar deze lidmaatschappen zal [p. 358] trouwens één der
leidmotieven van zijn correspondentie met Gezelle worden.
De Eerste Wereldoorlog is bepalend voor het verdere leven van De Vreese. Hij was immers niet alleen een zeer
gedreven en uiterst kundig filoloog, maar ook al van jongsaf een fervent voorvechter van de Vlaamse zaak. Vanuit
deze overtuiging besloot hij, na lang aarzelen, in 1916 in Gent te blijven doceren, ook toen de Franstalige universiteit
met Duitse steun omgevormd werd tot een Vlaamse Hogeschool. Hij liet zich in deze periode bovendien verleiden
tot het aanvaarden van een aantal belangrijke bestuurlijke functies, ook op politiek gebied, vanuit de gedachte dat hij
zich op die manier voor Vlaanderen en de Vlamingen het meest dienstbaar zou kunnen maken. Zo werd hij eind
1917 benoemd tot hoofdbibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel en werd hij lid van de eerste Raad
van Vlaanderen, het politiek lichaam dat de Vlaamse Activisten trachtten uit te bouwen tot een
volksvertegenwoordiging met wetgevende macht voor een zelfstandig Vlaanderen. In januari 1918 werd hij

                    
12 De bewaard gebleven correspondentie bestaat uit 10 brieven van Gezelle en 23 van De Vreese. De biografische informatie
in de hieronder volgende paragraaf 3.1 is gebaseerd op R. Roemans, Het werk en de betekenis van prof. Dr Willem De
Vreese, Antwerpen 1950 en (vooral) op J.A.A.M. Biemans, Vijftig jaar BNM in de Leidse UB (Kleine publicaties van de
Leidse Universiteitsbibliotheek, nr. 3), Leiden 1989.



benoemd tot voorzitter van de tweede Raad van Vlaanderen. In België deelde men na de oorlog uiteraard De Vreeses
zienswijze niet en hij werd bij verstek ter dood veroordeeld. De Vreese zag bijtijds wat hem te wachten zou staan en
week uit naar Nederland; zijn boeken en zijn enorme hoeveelheid wetenschappelijke documentatie over
Middelnederlandse handschriften die de basis zou vormen voor de huidige BNM, werden enkele weken na zijn
vertrek in haringtonnen geladen en met een visserschuit over zee naar Nederland gesmokkeld. De resterende 20 jaren
van zijn leven bracht hij daarna grotendeels in Nederland door, waar hij in Rotterdam stadsbibliothecaris kon
worden. De Rotterdamse gemeentebibliotheek voer hier zeer wel bij: de uitbreiding van de collectie Erasmiana
bijvoorbeeld - nu de grootste ter wereld - is vooral het werk van De Vreese geweest. Ook aan zijn levenswerk, de
BNM, bleef hij tot aan zijn dood in januari 1938, met al zijn energie verder werken.

3.2 De correspondentie Gezelle-De Vreese: de inhoud

De onderwerpen die in de correspondentie Gezelle – De Vreese naast de personalia aan bod komen, zijn samen te [p.
359] brengen onder drie noemers: 1) het Woordenboek der Nederlandsche Taal, 2) aangelegenheden betreffende de
Middelnederlandse letteren of de handschriften daarvan en 3) De Vreeses kandidatuur bij diverse ledenverkiezingen
binnen de Academie. Het valt daarbij in de aanhef van de verschillende brieven op dat de beleefde afstandelijkheid
tussen de twee correspondenten (“Weledele zeer geleerde Heer , Achtbare Heer Doctor"), na enige tijd de plaats
ruimt voor wat vertrouwelijker aansprekingen als “Achtb. Heer & vr.” of “Zeer Eerwaarde Vriend” en dat de gehele
toon van de brieven persoonlijker en vriendschappelijker wordt. De “amitié de plume” die hieruit spreekt, was
trouwens zeer waarschijnlijk niet alleen “de plume”, maar werd vast ook gevoed door ontmoetingen en gesprekken
in de Academie waar ze beiden lid van waren; we zien daarenboven ook (zie de brieven van De Vreese d.d. 20 en 26
juli 1898) dat De Vreese Gezelle ook thuis in Kortrijk bezocht heeft.
Schematisch kunnen we hun correspondentie als volgt voorstellen (in de laatste kolom geven we de
hoofdonderwerpen van de betreffende brief aan; de daarbij gebruikte afkortingen verwijzen naar de drie hierboven
vermelde 'noemers'):

1891: 2 brieven (1 GG, 1 DV) WNT
1894: 8 brieven (4 GG, 4 DV) Mnl, WNT, Ac.
1895: 1 brief (DV aan GG) Ac.
1896: 1 brief (GG aan DV) Mnl
1898: 21 brieven (6 GG, 15 DV) WNT; Mnl.
1899: 2 brieven (2 DV aan GG) WNT, Ac.

3.2.1 De WNT-aangelegenheden

Gezelles aanbod van het Woordentasmateriaal
De aanleiding voor het allereerste schriftelijk contact tussen Gezelle en De Vreese is niets minder dan lektuur van De
Vreese in de eerste jaargang van Biekorf. In een briefje van 18 juni 1891 schrijft hij:
“Zeer eerwaarde Heer! Veroorloof aan een beoefenaar onzer taal U om eene kleine inlichting te verzoeken. Wat is een Klakspaan,
in Biecorf (sic, DG/RT) I (1890), blz. 267 vermeld?”

[p. 360] Naar alle waarschijnlijkheid wilde De Vreese de materiaalverzameling van het Woordenboek met dit
Zuidnederlandse woord verrijken, met het oog op de (toekomstige) bewerking van het woord klak- of klikspaan. Het
voortvarende karakter van de jonge WNT-redacteur blijkt al uit de toevoeging “hopende over korten tijd een woordje te

ontvangen, dank ik U bij voorbaat”, waarbij hij korten nog eens onderstreept. Bovendien kribbelt hij nog overlangs in de



marge, als een wat dwingend P.S. bij de brief: “het komt op eene nauwkeurige beschrijving aan.”

Gezelle beantwoordt de brief zeer gewetensvol, met nauwkeurige, door hem zelf geïllustreerde informatie.
We laten dit eerste Gezellebriefje (GG7), een briefkaartje, hier in extenso volgen:

Guido Gezelle

Laat den achtbaren Heer Professor weten dat Klakspaan, te oostende en te Zedelghem gehoord, de name is die ’t volk geeft aan de
Lazarusklap of -klep (z. Kramers13) Fr. Claquette. Op de Vastenavonddagen loopen vermomde lieden rond en maken gerucht met
een Klakspaan. Het mij bekende Klakspaan bestaat niet uit twee (Kramers) maar uit drie houtjes of spanen; ’t middenste is ’t
langste en dient tot handhave. Daar wordt een schoon oud Klakspane bewaard in ’t Hospitaal van de potterie te Brugge; op een van
de buitenspanen staat S. Rochus op ’t andere S. Barbele gesneden.
AB middenspaan, met handhave. CD en EF buitenspanen. CE stuk snare of

[door Gezelle getekende en van verwijsletters voorziene afbeelding van de klakspaan]

Hempen touw, die de twee buitenspanen aan ’t middenspaan los verbindt.
Wel ’t uwen dienste!

 Zijn inspanningen hebben echter weinig uitgehaald: het woord werd in 1930 niet voor opname in het WNT
geselecteerd door dr. Beets, de WNT-redacteur die het K-materiaal voor het woordenboek bewerkte14.
Vermeldenswaard hierbij is echter wel dat we dankzij De Vreeses brief, Guido [p. 361] Gezelles ongedateerde
antwoord vrij precies kunnen dateren. We mogen er ongetwijfeld van uitgaan dat de conscientieuze Gezelle snel
geantwoord heeft op De Vreeses dringend verzoek om inlichtingen en dat het dus niet onredelijk lijkt om voortaan
voor dit Gezellebriefje als datering ca. 20 juni 1891 aan te houden, i.p.v. “1894?” zoals in de brievencatalogus van de
Leidse U.B. gedaan wordt.

Drie jaar later, in 1894, komt de WNT-correspondentie pas goed op gang. De Vreese heeft Gezelle
blijkbaar één (of meer) van zijn recente publicaties bezorgd15: 
“Ik bedanke u van herten voor het onverdiende geschenk dat ik onlangs van u mocht ontvangen. Ik heb het met veel genoegen en

met groote bewondering gelezen”, aldus Gezelle in zijn brief d.d. 7 mei 1894 (GG8). Na deze bedanking komt hij met
wat voor De Vreese als een genereus en zeer welkom aanbod gegolden moet hebben. Gezelle schrijft: 
“’t Gebeurt mij middelnederlandsche woorden tegen te komen in zuidnederlandsche werken van de jaren 1500, 1600 1700, en
namelijke zulke die als zeldzaam kunnen gelden. b.v. ongebadig (z. Leven van S. christinae, Bormans, 286 en XII Begginen van
Ruusbroec, 10-8) staat in een werk dat te Brussel gedrukt wierd in 1655. Kunnen zulke woorden, met de aanhalinge van ’t werk
daarbij, u te passe komen, in ’t bewerken van ’t Nederl. Woordenboek of anderszins, ik zal ze u geerne zenden.”

                    
13 Met dit Kramers verwijst Gezelle naar het woordenboek (F-N/N-F) van J. Kramers Jz.; Gezelle heeft hierbij wellicht de
editie Gouda, 1883 voor zich; zie N. Bakker, ‘De bronnen in Gezelles Woordentas’, in Gezelles Woordentas, Leiden, 1998,
blz. 83-118 (herdruk van het gelijknamige artikel in Gezellekroniek 13 (1978)): op blz. 103 wordt juist deze editie van dit
vertaalwoordenboek ook als bron voor de Woordentas genoemd.
14 Deze WNT-redacteur was de zoon van Nicolaas Beets, auteur van de Camera Obscura, de 19de-eeuwse klassieker van de
Nederlandse letterkunde.
15 Het gaat hierbij naar alle waarschijnlijkheid om een overdrukje van één of meer van zijn artikelen in het Tijdschrift voor
Nederlandsche Taal- en Letterkunde (TNTL): zo publiceerde hij in de jaargang van 1892 de artikels Middelnederlandsche
fragmenten (blz. 63-70) en Een nieuw fragment van 'Valentijn en Nameloos' (blz. 140-162); het artikel Kleine
tekstverbeteringen in de jaargang van 1894 (blz. 73-76) is hier ook een goede kandidaat, maar ten tijde van het schrijven aan
Gezelle mogelijk nog zo vers van de pers dat er misschien nog geen overdrukje beschikbaar van was; een artikel uit de
jaargang 1893 (Houwaert's plagiaat, blz. 206-222) komt wellicht minder in aanmerking, aangezien het geen
Middelnederlandse stof behandelt, en daar lijkt Gezelle me in de volgende zin van zijn brief, met zijn mededeling omtrent
zijn bekendheid met "middelnederlandsche woorden", toch naar te verwijzen.



De Vreese gaat hier, weliswaar pas een maand later, enthousiast op in. Op 13 juni 1894, antwoordt hij:
“Zelden is mij een brief zoo welgekomen geweest als Uw schrijven van 7 Mei; ik ben alleen wat beschaamd dat ik er niet eer op
heb kunnen antwoorden, en U danken voor de goede meening over mijn geschrijf. Doch mijne vreugde was vooral groot, van

wege het edelmoedige aanbod dat [p. 362] Gij doet, aanhalingen uit vroeger eeuwen voor het Woordenboek te mijner beschikking
te stellen. Met beide handen neem ik het aan!”

Hij zag in het gebruik van Gezelles Woordentas duidelijk een kans om de criticasters van het Woordenboek de wind
uit de zeilen te nemen en hun kritiek, “dat dit project toch eerder een Noordnederlandse dan een algemeen
Nederlandse aangelegenheid was”, enigszins te ontzenuwen:
“Indien de talrijke beknibbelaars van het Woordenboek deden zooals Gij, dan zouden ze meehelpen om het groote werk beter te
maken. Ik heb het immers al vaak gezegd: de Redactie wenscht niets beters dan Zuidnederlandsche aanhalingen te geven, doch wij
moeten ze eerst hebben.”

Vooraleer de gehele Woordentas in augustus 1898 in haar geheel in bruikleen bij hem belandt, zal De Vreese Gezelle
dan ook regelmatig aanschrijven met de vraag om materiaal uit de collectie op te sturen, of om de afkortingen die hij
op de briefjes aantreft te verklaren. Ook verzoekt hij Gezelle meer dan eens om hem uitvoeriger bibliografische
beschrijvingen te geven van de bronnen die bij het aanleggen van de verzameling gebruikt werden en soms vraagt hij
om die bronnen zelf in bruikleen te mogen krijgen. Daarbij gaat het dan steeds om originele 16de-, 17de- of 18de-
eeuwse drukken, waarvan in Leiden (standplaats van het WNT) of Gent (woonplaats van De Vreese) geen
exemplaren voorhanden waren (cf. brieven van De Vreese d.d. 13-7-94, 10-8-94, ca. 20-6-98, 27-6-98, 2-7-98, 8-7-
98, 30-7-98).

De Vreeses gebruik van de Woordentas-fiches en van de hem toegezonden bronnen 
Enkele concrete vragen van De Vreese werpen meer licht op de manier waarop men destijds bij het WNTomging
met materiaal van Gezelle (zowel de excerpten uit de Woordentas als de bronnen zelf die hij De Vreese deed
toekomen). Zo had De Vreese blijkbaar in de Woordentascitaten van de samenstellingen met op-, die hij alle van
Gezelle toegestuurd gekregen had (zie de brieven van De Vreese d.d. ca. 20-6-98 en Gezelle d.d. 25-6-98, GG16),
bruikbaar materiaal voor het Woordenboek aangetroffen:
[p. 363] “(Wij) zouden zoo gaarne ons artikel opblinken … verrijken met Uw citaat uit Janus Erasmius van Utrecht 16, maar dat is
te Leiden noch te Gent te vinden."

Met dit simpele zinnetje van De Vreese valt toch nog een en ander te verbinden. Eerst: hoe hoog hij hier
ook de waarde van dit citaat uit de Gezellecollectie lijkt in te schatten, het werd toch niet in het WNT-artikel
opblinken verwerkt (aldaar alleen citaten uit de geschriften van Vondel en Van 's-Gravenweert). Vervolgens: het
boek van Janus Erasmius waar het citaat uit de Woordentas uit afkomstig was en waarvan zich een exemplaar in
Gezelles rijke boekenbezit bevond, was in 1898 inderdaad niet in Leiden of Gent te vinden, maar Gezelles
exemplaar, met zijn aanstrepingen, stond tot voor kort wel in de rekken van de WNT-bibliotheek17. Vreemd is dit
niet. Bereidwillig als steeds had Gezelle De Vreese ook hier weer vlot verder geholpen: "Ianus Erasmius zal u
geworden", antwoordt hij in zijn brief d.d. 5-7-1898 (GG17). Een brief van De Vreese aan Gezelle van 30 juli 1898
licht ons m.b.t. dergelijke uitleningen van Woordentasbronnen nog wat verder in. De Vreese besluit deze brief nl.
met een soort van officiële overeenkomst tussen hem en Gezelle. Hij schrijft:

“De volgende boeken heb ik van den Zeer Eerw. Heer Dr. G. Gezelle, te Kortrijk, in bruikleen:
- Den Reghel vanden Heylighen Vaeder Benedictus … Douay, 1629.
- Jani Erasmii … Opera posthuma … Harderovici 1671.

                    
16 J. Erasmius, Opera Posthuma. Tomus I. Editio secundus priori emendatior. Harderwijk, 1671.
17 Het boek is thans ondergebracht in de UB Leiden (signatuur: 1159 H 55).



- Comenii Janua Linguarum … Gandavi 1675.
- Notarius Belgicus … Brussel 1712.
- Dictionarium Teutonico-Latinum … Amst. 1702.
- Woestijne des Heeren … Antw. 1554 

Alsook twee doozen met excerpten.
Gent 30 Juli 1898
(get.) Willem De Vreese”

Blijkens de correspondentie die er nog na deze datum gevoerd werd, moet deze lijst nog aangevuld worden: zo
vraagt De Vreese in brieven van 7-8-1898 en 28-1-1899 nog resp. om toezending van de Verwarde en ontstelde
adelaer [p. 364] (1647) van D.P. Pers, om een werk uit 1622 van Nicolaus Georgius en om het driedelige Het leven
van Pater Vervisch (1791); en in een ongedateerde brief (na mei 1899?)18 geeft De Vreese een lijstje met 7 titels, met
daaraan de vraag gekoppeld om deze boekjes op te sturen ("Natuurlijk voor zoover Ge ze bezit"). Ook Gezelle maakt
in een brief van 18-8-1898 (GG19) melding van een boekenzending: "op weg zijn een hoop boeken die u sommige
verkortingen (in zijn Woordentas gebruikt, DG/RT) zullen bekend maken."

Wat er na Gezelles dood in 1899 met al de door hem uitgeleende boeken gebeurde is niet steeds even
duidelijk. Veel van wat op dat moment nog niet teruggestuurd was zal uiteraard dan alsnog wel terug naar Brugge
gegaan zijn. Toch zijn op zijn minst nog 12 werken uit Gezelles bibliotheek in Leiden achtergebleven19. Het is
daarbij opvallend dat in 8 van deze 12 boeken voorin het ex-libris van De Vreese aangebracht is ("Ende omdat ic
Vlaminc ben [illustratie] Dit boec hoert toe Willame den Frese"). Of dit betekent dat Gezelles bruikleen in een aantal
gevallen daadwerkelijk ook omgezet werd in een gift is niet duidelijk. Een bezittersnotitie van De Vreese in een van
de Gezelle-boeken (de Woestijne des Heeren uit 1554) wijst wel in die richting. De notitie luidt er: “Willem De
Vreese, cui dd. Guido Gezelle”. Heeft deze ene Latijnse toevoeging na De Vreeses naam nu ook voor andere
uitgeleende boeken gegolden? Het kan: Gezelle heeft zijn bibliotheek in de jaren '90 immers bij [p. 365]
verschillende gelegenheden uitgedund20, o.m. door boeken aan bepaalde instellingen en aan vrienden en kennissen te
schenken. Misschien heeft hij dus in het kader van een dergelijke uitdunning ook De Vreese met een aantal boeken
bedacht. Maar dan lijkt het ons wat vreemd dat De Vreese dan slechts in één boek deze gift expliciet vermeldt. We
achten het daarom evenmin uit te sluiten dat bepaalde boeken na Gezelles dood gewoon bij het WNT (of bij De
Vreese) achtergebleven zijn, waar ze vervolgens, tot bij de voltooiing van het Woordenboek in 1998, als bron
gebruikt bleven worden.

Een derde en laatste vaststelling bij het zinnetje over het opblinken-citaat is eigenlijk vervelender: het
excerpt met het citaat waar De Vreese naar verwijst, bevindt zich thans niet meer in de Woordentas. De
gevangeniskopie van Gezelles collectie21 brengt hier evenmin soelaas: op de alfabetische plaats van opblinken
bevindt zich alleen een kaartje in de hand van De Vreese, met (gedeeltelijk) de grammaticale informatie over het
                    
18 In het Gezellearchief wordt deze brief gedateerd "na juni 1898". De beginzin van de brief luidt echter: "Zeer Eerwaarde
Vriend, Zijt ge nog altijd niet ''verboekt''?"; met dit verboeken verwijst De Vreese m.i. naar Gezelles verhuizing van Kortrijk
naar Brugge in mei 1899, n.a.v. zijn benoeming in het Engels Klooster. Ook in zijn brief van 29 september 1899 gebruikt De
Vreese in de aanhef een gelijkaardige formulering: "Zeer Eerwaarde Vriend, … Ik hoop dat ge nu niet alleen verhuisd, maar
ook ''verboekt'' zijt, en dus heelemaal op Uw gemak in Uwe nieuwe omgeving."
19 De titellijst van deze 12 boeken is in bijlage aan dit artikel toegevoegd; in N. Bakker, ‘De bronnen in Gezelles
Woordentas’ (zie noot 13), worden er slechts acht genoemd. Zelf vonden wij er nog vier bij; dit is op zich niet zo moeilijk:
de door Gezelle geëxcerpeerde boekjes zijn alle duidelijk te herkennen aan de vele, dikke potloodaanstrepingen; het feit dat
het bij deze aanstrepingen steeds gaat om woorden of uitdrukkingen die ook in de Woordentas voorkomen, is daarbij nog
een extra bewijs voor de Gezelle-herkomst van deze werken. 
20 Zie b.v. L. Vandamme e.a., ‘Reizen in den geest’ - De boekenwereld van Guido Gezelle, Brugge, 1999, blz. 14-16.
21 De Gevangeniskopie is de kopie van de Woordentas, in de jaren 1901-1902 vervaardigd (overgeschreven) in de Gentse
gevangenis, ten behoeve van het WNT; de kopie wordt thans nog steeds bij het INL te Leiden bewaard. Over deze kopie zie
verder o.a. N. Bakker, ‘Gezelles Woordentas’, in: Gezellekroniek 11, 1976, herdrukt in N. Bakker, Gezelles Woordentas,
Leiden, 1998, blz. 9-70; men zie ald. m.n. blz. 14 .



werkwoord, zoals die ook in het WNT zelf aan te treffen is… De conclusie hierbij moet dan waarschijnlijk ook zijn
dat er van het materiaal dat Gezelle op vraag van De Vreese uit zijn Woordentas lichtte om het naar hem op te sturen
(en dat De Vreese vervolgens vaak naar Nederland doorstuurde, cf. brief De Vreese van 8-7-1898), zeker een
gedeelte juist door een dergelijke loskoppeling van de oorspronkelijke verzameling, jammer genoeg verloren is
gegaan. Dit ondanks De Vreeses geruststellende zin “na gebruik krijgt ge ze (t.w. de citaten uit de Woordentas,
DG/RT) in goeden staat terug” in één van zijn brieven (brief van ca. 20-6-1898).

Een andere vraag om Woordentas-materiaal levert eveneens een niet oninteressante constatering op. Een
brief van 13-7-1894 beëindigt De Vreese met een klein postscriptum: [p. 366] “P.S. Hebt U geene oude voorbeelden
van oolijk?”. Gezelle gaat hier uitvoerig op in. In zijn antwoord van 16-7 (GG10) geeft hij aan de hand van 18 citaten
(10 uit literaire bronnen en 8 "bij 't volck gehoord") een uitgebreid overzicht van wat er m.b.t. oolijk in zijn collectie
aanwezig is; 10 van deze citaten (5 literair en 5 dialectisch) werden in het WNT zo goed als letterlijk in het lemma
oolijk en oolijkheid verwerkt, echter zonder te vermelden dat het dialectmateriaal uit de Woordentas afkomstig was.
Hetzelfde kan men zien bij de WNT-informatie bij de woorden oordjesnagel (‘lange nagel, die een oordje per stuk
kost’ en ‘(fig.) bajonet) en oordjespan (‘klein pannetje dat een oortje kost’). Ook dit materiaal is door Gezelle uit zijn
Woordentas aangeleverd, op verzoek van De Vreese (zie diens brief van 10-10-1894, Gezelles antwoord GG11 van
11-10 en de Woordentas i.v.). Mocht iemand dus ooit de behoefte hebben om na te gaan in welke mate de dichter en
de dialectoloog Gezelle aan het WNT bijgedragen hebben22, dan moet hij er wel rekening mee houden dat
dialectmateriaal en -informatie uit de Woordentas soms ook onherkenbaar verwerkt zit in diverse lemma’s. Pas later -
we konden het voor het eerst vaststellen in het lemma dief (bewerkt in 1916) - is men in het WNT voor dit materiaal,
naast de mededeling “in Vlaanderen” of “Westvl.” e.d., consequent ook aanduidingen als Aant. v. Gezelle of Verz.
Gezelle gaan gebruiken. 

Een wat armlastige WNT-redactie?
Willem De Vreese hield ervan het ijzer te smeden als het heet was. Dat blijkt duidelijk uit een tweede luik in zijn
hierboven al geciteerde brief van 13 juni 1894. Hij geeft hierin nl. niet uitsluitend uitdrukking aan zijn dankbaarheid
over Gezelles voorstel om het Woordentasmateriaal ter zijner beschikking te stellen. Na de melding dat hij Gezelles
aanbod met beide handen aanneemt, vervolgt hij:

“Uw aanbod geeft me tevens de moed … U nog een ander verzoek te doen. Zoudt Ge ons niet in staat willen stellen
Uwe werken te citeeren, door mij de verzamelde uitgave Uwer Gedichten te sturen? Ik zal ze direct excerpeeren, en menig vers er

uit zou reeds in mijne eerstvolgende [p. 367] aflevering23 kunnen prijken. Tevens zou ik U willen vragen of U aan de Redactie
niet een exemplaar van Uw ‘Biecorf” (sic, DG/RT) kunt schenken? Zoo vaak staat daar voor ons iets merkwaardigs in, en wij
kunnen toch niet alles koopen. Integendeel: de Redactie is zeer arm, en wij verdienen niet veel!”

Ook hier vindt hij, blijkens Gezelles antwoord van 24-6-94 (GG9) bij de dichter een gewillig oor:

“Achtbare zeer geleerde Heer Dr.
Ik heb uw aangenaam schrijven … dankbaar ontvangen. … Ik heb mijn uitgever last gezonden u mijn dichtw. te doen geworden,
als ook Hiawatha overgedicht in 't vl. Hadde mij misverstaan en vroege mee u geld, tegen alle verwachtingen, zijt zoo goed te
weigeren en mij de eere te doen die geringe zende als geschenk te aanveerden. Zal ook schrijven naar de uitgevers en eigenaars
van Biekorf.

Ben uw zeer toegenegen
Guido Gezelle”

                    
22 Met de binnenkort beschikbare cd-rom van het gehele WNT is een dergelijk plan minder ondoenbaar dan het lijkt.
23 Het WNT verscheen nooit per deel of per stuk (een ''deel'' kan uit verschillende ''stukken'' bestaan) , maar steeds per
aflevering van (meestal) 128 kolommen of 64 pagina's. Het gehele WNT telde uiteindelijk 686 afleveringen.



De bemiddeling van Gezelle heeft succes, maar het misverstand met de uitgever over de financiering van de
boekenzending waar Gezelle het in zijn briefje even over heeft, blijft echter nog even doorwerken, zoals uit De
Vreeses antwoord (d.d. 13-7-1894) blijkt:

“Zeer Eerwaarde Heer,
Ik heb Uwe werken ontvangen, en dank U nogmaals24 van harte. Zooals U waarschijnlijk voorzien hebt, is er eene rekening bij,
doch dat zal U waarschijnlijk in orde maken? Ik heb vanwege het “berek” van Biekorf een zeer gunstigen brief gekregen. Daar er
niet het minste adres op staat, zal ik U moeten verzoeken mijn dank aan Uwe mederedacteuren te willen overbrengen. …
Nogmaals, met mijne beste wenschen,

Uw dankbare
Willem de Vreese”

Het verwerven van Gezelles werk voor het WNT heeft, zoals aan de WNT-kolommen af te lezen valt, zijn
vruchten [p. 368] afgeworpen. Vóór 1894 is Gezelle er immers zo goed als niet in terug te vinden. Na De Vreeses
tussenkomst echter zien we inderdaad de citaten uit zijn werk toenemen. Datzelfde geldt ook voor Biekorf: het
gebruik van Biekorf als WNT-bron neemt eveneens vanaf 1894 duidelijk toe25. Gezelle liet het trouwens niet bij deze
ene boekengift: in 1898 zal hij De Vreese t.b.v. de WNT-redactie ook een exemplaar van zijn dichtbundel Rijmsnoer
toesturen, alsook van zijn vertaling van bisschop Waffelaerts Meditationes Theologicae, de Goddelijke
Beschouwingen26.

Hengelen naar de Woordentas
De correspondentie De Vreese-Gezelle kent in 1898 duidelijk een piek: 21 brieven, waarvan 15 uitgaand van De
Vreese. Dit heeft alles te maken met het in bruikleen verwerven door De Vreese van Gezelles gehele Woordentas.
“Eindelijk”, moet De Vreese begin augustus 1898 gedacht hebben, toen hij twee houten kisten ontving met daarin de
lexicografische verzameling van Gezelle, want hij had Gezelle en zijn secretaresse Cordelia Vande Wiele behoorlijk
moeten bewerken vooraleer hij over de collectie kon beschikken27. Zoals hiervoor al beschreven is, had De Vreese in
de loop van de tijd Gezelle al verschillende keren om materiaal uit de Woordentas gevraagd. Het prijzen van de
rijkdom van de hem toegestuurde pakketjes met excerpten vult hij echter geregeld aan met een dringende vraag om
meer informatie bij bepaalde afkortingen en duistere [p. 369] titelaanduidingen, en vooral ook om informatie over de
vele interne, door Gezelle ingevoegde verwijzingen. In zijn brief van 2-7-1898, waarin De Vreese weer met
dergelijke vragen komt, eindigt hij dan ook met een stoutmoedige vraag:

"Het eenige afdoende middel (om het probleem met de verwijzingen op te lossen, DG/RT) zou zijn, dat Gij mij al Uwe

                    
24 De Vreese had Gezelle al voor de beloofde toezending van diens werk bedankt in zijn vorige brief (25 juni 1894): ''Mijn
innigen dank (wensch ik U) te betuigen voor het prachtige geschenk dat ik wel dra van U zal ontvangen. Ik zal mij dadelijk
aan het werk zetten, om Uw naam in ons Taalmuseum te kunnen doen prijken.''
25 Dit is vrij eenvoudig vast te stellen met behulp van de cd-rom van het WNT die in 1995 uitgebracht werd, in combinatie
met de datering van de verschillende WNT-delen, zoals die te vinden is in het informatieve voorwerk dat vooraan in de
allerlaatste WNT-aflevering gepubliceerd werd.
26 Zie de brief van De Vreese aan Gezelle d.d. 30 juli 1898: "Rijmsnoer en de Goddelijke Beschouwingen heb ik in goede
orde ontvangen. Wat staan er in 't eerste toch schoone verzen! Ik heb er gisteren heel den avond in gelezen. De Godd. besch.
treffen mij door verhevenheid. Voor 't excerpeeren zal ik dadelijk zorgen; en in den naam van de Redactie dank ik U
nogmaals voor 't schoone geschenk."
27 De collectie die De Vreese thuisbezorgd kreeg was nog niet compleet. Zo meldde Cordelia Vande Wiele in een
begeleidend briefje, dat er nog enkele dozen op komst waren, en ook Caesar Gezelle zal in een brief van 21-3-1900 aan De
Vreese, handelend over een eventuele verkoop van de Woordentas, schrijven dat hijzelf nog een aantal dozen en een stapel
nog niet in de collectie verwerkte "briefkes" in zijn bezit heeft (de brief van C. Gezelle wordt bewaard in de Leidse UB,
sign. BPL 2998).



verzameling zend, van a tot z, en dat durf ik U niet te vragen … Hoe denkt gij er over, Eerw. Vriend? Misschien zoudt Ge dat toch
willen doen, nu Loquela toch niet meer verschijnt?"

Gezelle geeft in GG17, zijn brief van 5-7-1898, De Vreese weer keurig alle gevraagde informatie, maar hij corrigeert
tegelijkertijd ook terloops De Vreeses idee over Loquela:

"Loquela verschijnt, ja wel, nog altijd voort. De uitgever, om ongeld te vermijden, wacht tot dat hij 3, 4, somtijds 5 nos.

bijeen heeft eer hij ze verzendt. Ik kan daarmee voort, zelfs zonder mijne verzameling." 
Het laatste stuk van dit slotzinnetje ("zelfs zonder mijne verzameling") lijkt ons in te houden dat hij inderdaad instemt
met het uitlenen van zijn collectie aan De Vreese. Maar verder rept hij in zijn brief niet over het afstaan van de
Woordentas. Waarschijnlijk liet hij de complexe, praktische afwikkeling van deze zaak liever aan zijn secretaresse
Cordelia Vande Wiele over, met wie De Vreese inderdaad ook regelmatig schriftelijk contact had28. Willem De
Vreese zal, om zo weinig mogelijk tijd verloren te laten gaan, allerlei suggesties doen om die praktische afwikkeling
voor Gezelle, maar ook voor hem zelf, zo vlot mogelijk te doen verlopen. Zo dringt hij er in een brief van 6 of 7 juli
1898 bij Gezelle op aan het aanvankelijk plan om zijn Woordentas bij de Academie onder te brengen te veranderen:
"Ik geloof niet dat het kan zijn als de kistjes in de Academie moeten staan, dat is voor mij niet doenlijk, elk oogenblik naar de Ac.

te loopen … Hebt ge dus geen bezwaar om me Uw materiaal in huis te geven?" Ook voor de verzending zelf weet hij raad:
"Het blijkt … dat er geen ander [p. 370] middel bestaat dan de kistjes in te pakken in eene grootere houten kist, die ge bij den
eersten den besten winkelier kunt koopen; als Gij er eene koopt van ongeveer 80 centimeter vierkant, zullen er daar al heel wat
uwer doozen in kunnen; dat kost maar 75 centiemen of zoo iets, dat U door den Secretaris (dhr. De Potter, secretaris van de
Academie, DG/RT) zal vergoed worden, en het verzenden moet ge natuurlijk ook niet betalen. Dat zal de heer De Potter doen, als
de kist hier toekomt."

Het ging Cordelia Vande Wiele ongetwijfeld aan het hart om afstand te moeten doen van de Woordentas, die ze door
het vele werk dat ze eraan besteedde, ongetwijfeld ook een beetje als haar eigen collectie beschouwd zal hebben. Ze
vraagt dan ook aan Gezelle om zelf t.z.t. het nog klaarliggende materiaal en een reeks verwijzingen toe te mogen
voegen. Maar de ongeduldige De Vreese wil zo snel mogelijk ook over dat nog niet verwerkte materiaal beschikken.
In de brief van 7-8-1898 waarin hij Gezelle de goede ontvangst meldt van zijn Woordentas wijst hij haar voorstel
dan ook af:

"Zeer Eerwaarde Vriend,
Ik heb de twee kisten in volmaakte orde ontvangen, alsook een brief van Mej. van de Wiele, waarin ze mij meldt, dat de

overige doozen ook afgezonden zijn, maar tevens dat ze U als eene gunste gevraagd heeft, de verdere "ineenwerking" te mogen
voortzetten, wanneer ik de verzameling zal weergezonden hebben.
Ik bewonder de ijver uwer schrijvelinge, Waarde Vriend, maar vinde haar verzoek nog al naïef. Ge zijt ongetwijfeld van mijn
gevoelen, en zult haar zeker wel laten begrijpen hebben, dat hetgeen nog moet ingevoegd worden even onmisbaar is als al de rest.
Onder die in te voegen briefjes kunnen er zeer belangrijke zijn voor 't Woordenboek; misschien ook wordt er naar verwezen, en
wat ben ik met die verwijzingen? Daarom verzoek ik U, al wat nog niet ingevoegd is, Woensdag (d.i. op de Academievergadering
van 10-8-1898, DG/RT) te willen medebrengen, als 't doenlijk is, of anders te zenden. En misschien zult Ge mijne vrouw en mij het
genoegen willen doen, ons na de vergadering der Academie eens te bezoeken. …"

Hoe het de Woordentas verder vergaan is en hoe ze uiteindelijk van bij De Vreese thuis toch bij het WNT
zelf in Leiden terechtgekomen is, is in diverse publicaties, o.m. van mw. dr. N. Bakker, na te lezen. Sinds dit jaar

                    
28 De Vreese, in zijn taalgebruik aanhanger van de Noordnederlandse taalnorm, wees het gebruik van een eigen Vlaamse
variant van het Nederlands af. Gezelle verschilde hierover met hem van mening. Een enkele keer schemert van dit verschil
in taalopvattingen ook iets in hun correspondentie door. Zijn brief van 5-7-1898 (GG17) eindigt Gezelle b.v. met een wat
berispend postscriptum aan De Vreese: "P.S. Spreekt toch geen hollandsch met mijn Kortrijksche 'schrijvelinge'!"
(schrijvelinge: Gezelliaans purisme voor secretaresse).



bevindt de collectie zich echter eindelijk weer in Brugge zelf, in het Gezellearchief. Bij het Instituut voor
Nederlandse Lexicologie in Leiden kan men wat de Woordentas betreft [p. 371] echter nog steeds goed uit de
voeten: men beschikt er nl. nog steeds over de Gevangeniskopie, alsook over de microfilm en de fotokopieën van de
gehele verzameling die destijds op verzoek van mw. Bakker werden vervaardigd.

De Vreeses excerpeerinitiatief van 1898
In de tweede helft van de 19de eeuw waren velen in Vlaanderen de mening toegedaan dat het WNT in feite vooral
een Noordnederlands project was, waarbij dan ook nog eens, al dan niet bewust, een eventuele Zuidnederlandse
inbreng (Vlaamse woorden, Vlaamse bronnen) buiten de deur gehouden werd. Willem De Vreese probeert geregeld
tegen een dergelijke opvatting bij de Vlaamse intelligentsia in te gaan. Zo wijdt hij er een 160 bladzijden tellende
studie aan29 om de beschuldigingen van de vermeende Noordnederlandse vooringenomenheid te weerleggen en
beschrijft hij uitvoerig de moeite die de oprichter van het WNT, Matthias de Vries, nam om ook Zuidnederlandse
bronnen in zijn materiaalverzameling opgenomen te krijgen; ook de WNT-redactie uit zijn eigen tijd ondernam
dergelijke pogingen. Toch viel er wel degelijk een kwantitatief onderscheid tussen WNT-materiaal uit Noord en Zuid
vast te stellen. Een gedeelte van de schuld hiervoor legt hij echter (terecht) gedeeltelijk bij de Vlamingen zelf. Zo
kende een vraag van De Vries aan Vlaamse wetenschappers en literatoren om Vlaamse bronnen te excerperen weinig
respons. Zelf had De Vreese ook een aantal negatieve ervaringen op dit vlak. Bij bepaalde Vlaamse schrijvers ving
hij b.v. bot toen hij hen verzocht een exemplaar van hun werken af te willen staan, zodat die voor het WNT
geëxcerpeerd zouden kunnen worden. En een plan dat hij aan alle 35 Academieleden voorlegde om voor het WNT
een aantal Vlaamse bronnen te excerperen had evenmin succes: slechts vier leden bezorgden hem inderdaad
excerpten. Een brief van de Academie d.d. 12-12-1898 aan de redactie van het WNT en thans bewaard in het INL-
archief, is hier rechtstreeks mee te verbinden. De brief begeleidt "eenig materiaal … dat, naar zij (de ondertekenaars
namens de Academie, nl. De Vreese, J. Obrie, T. [p. 372] Coopman en de secretaris De Potter, DG/RT) hopen, zal
kunnen dienen om de zware taak, het Zuidnederlandsch taaleigen naar behooren in het Woordenboek te behandelen,
eenigszins te verlichten." Het toegezondene bevatte excerpten van T. Coopman en G. Segers uit hun eigen werken en
excerpten uit de Placcaten van Vlaanderen, gemaakt door J. Broeckaert; de brief maakt verder expliciet melding van
de Woordentas: "Verder hebben de ondergeteekenden de eer U mede te deelen, dat … door ons medelid, den
Eerwaarden Heer Guido Gezelle, ter beschikking van den laatsten ondergeteekenden (d.i. Willem De Vreese, DG/RT)
is gesteld zijne uitgebreide verzameling excerpten (ongeveer 100.000), meestal uit Zuidnederlandsche schrijvers, om
ze ten bate van het Woordenboek te gebruiken."

Naast de hiervoor genoemde Coopman, Segers en Broeckaert, was Guido Gezelle één van de vier
Academieleden die excerpeerarbeid toezegden, en twee brieven uit de correspondentie De Vreese-Gezelle hangen
inderdaad samen met dit initiatief van De Vreese. Hij vraagt er o.m. aan Gezelle of hij voor zijn excerpeeractiviteiten
van enkele werken die de WNT-redactie verwerkt wilde hebben, niet zelf over een exemplaar beschikt; met de
tweede brief stuurt hij Gezelle een stapeltje speciaal voor het excerpeerwerk ontworpen invulformulieren.

De twee brieven zijn ongedateerd, maar op basis van hun inhoud zijn ze wel bij benadering redelijk precies
in de tijd te plaatsen. Ze dateren beide uiteraard uit 1898, het jaar waarin De Vreese met zijn initiatief kwam. De
Vreeses aansprekingen in de brieven helpen ons vervolgens wat verder. In de eerste brief gebruikt hij nog het wat
afstandelijke Waarde Heer Gezelle. Dit betekent zeer waarschijnlijk dat de brief nog voor 25-6-1898 geschreven
werd, want vanaf die datum gebruiken zowel Gezelle als De Vreese bij hun aanhef steeds het (afgekorte) woord Vr.
of Vriend in hun aansprekingen (zie GG16, Gezelles brief d.d. 25-6-98, en De Vreeses antwoord van 27-6) en het

                    
29 W. De Vreese, Het Woordenboek der Nederlandsche Taal en de critiek in Zuid-Nederland, Gent, 1902.



lijkt ons niet dat men, als men eenmaal gebruik is gaan maken van vertrouwelijker aansprekingen, dit bij volgende
brieven weer "terugdraait" naar een meer formele briefaanhef; de brief zal [p. 373] waarschijnlijk zelfs kort voor die
laatste week van juni 1898 geschreven zijn, want het lijkt er sterk op dat er in verwezen wordt naar materiaal waar
ook Gezelle het in zijn brief van 25 juni over heeft. De tweede brief begint De Vreese met de aanspreking Waarde
Heer en Vriend, hij zal dus na 25 juni geschreven zijn; bovendien wordt er verwezen naar de toegezegde uitleen van
de Woordentas ("Uwe doozen en bijbehoorten zie ik met ongeduldig verlangen te gemoet"): de brief dateert dus van
voor 7 augustus 1898, de dag dat De Vreese aan Gezelle de goede ontvangst meldt van zijn collectie; de periode 25
juni - 7 augustus valt echter nog te verkleinen, aangezien De Vreese pas in zijn brief van 30 juli voor het eerst
expliciet over de bijbehoorten van de dozen met het Woordentasmateriaal spreekt30. Deze brief is dus naar alle
waarschijnlijkheid geschreven tussen 31 juli en 7 augustus.

3.2.2 Middelnederlands

Hierboven (cf. het begin van de paragraaf Gezelles aanbod van Woordentas-materiaal) zagen we reeds hoe Gezelle
Willem De Vreese in zijn brief van 7 mei 1894 bedankt voor één of meer hem toegezonden overdrukjes,
waarschijnlijk van het artikel ‘Middelnederlandse fragmenten’ en ‘Een nieuw fragment van Valentijn en Nameloos’,
beide uit TNTL 1892. De Vreese laat het hier niet bij. Hij stuurt Gezelle, als dank voor diens bemoeienissen ten
zijnen faveure bij Academie-verkiezingen (zie verder 3.2.3), een nieuw overdrukje (zeer waarschijnlijk van zijn
laatste TNTL-artikel, ‘Nieuwe Middelnederlandsche fragmenten’) en een exemplaar van zijn pas verschenen boek,
Middelnederlandsche geneeskundige recepten en tractaten, zegeningen en tooverformules (Gent, 1894); bovendien
belooft hij hem ook een exemplaar te zenden van zijn eveneens binnenkort te verschijnen Sente Augustijns Regule in
Dietsche met een fragment van de „Bediedenesse”. Dit alles doet Gezelle duidelijk plezier en het stimuleert hem tot
uitvoerig lexicografisch en dialectologisch commentaar op allerlei Middelnederlandse woorden en uitdrukkingen, te
vinden in [p. 374] De Vreeses Recepten (cf. zijn brief van 24-6-1894, GG9).

De giften van De Vreese zullen waarschijnlijk gedeeltelijk toch ook nog wel bedoeld geweest zijn als
beleefdheidsgeschenken waarmee De Vreese Gezelle gunstig wilde stemmen bij de WNT- en Academie-
aangelegenheden (zie 3.2.1 en 3.2.3) waarvoor hij Gezelles hulp nodig had. Maar De Vreese, die in de Brugse
dichter ook een wetenschappelijk geïnteresseerd man trof die net als hij de Middelnederlandse letteren een zeer warm
hart toedroeg, klopt ook bij hem aan voor directe hulp en bemiddeling bij verschillende van zijn vele activiteiten op
het vlak van de mediëvistiek, dus zonder dat er een eventueel verborgen bedoeling achter schuil gaat. Zo is het
Gezelle die hem de nodige informatie geeft over bepaalde secundaire literatuur rond Jan van Ruusbroec (zie GG13
van 26-9-1896). Het is ook Gezelle die De Vreese bij diverse naspeuringen voor zijn BNM verder helpt. Hij geeft
b.v. inlichtingen over de Kortrijkse kloosters (zie brief De Vreese ca. 20-7-1898) en over het handschrift van De
Denes Testament Retoricael (zie GG17, 5-7-1898)31; hij is De Vreeses tussenpersoon bij collega-priesters die
mogelijk over voor de BNM bruikbare informatie beschikken (zie GG19), hij adviseert De Vreese bij een
voorgenomen studiebezoek aan het Gasthuis te Geraardsbergen (zie brief De Vreese 7-10-1898), maar vooral, hij
bezorgt hem bij James Weale een handige Londense "uitvalsbasis", wanneer De Vreese in 1898 in opdracht van de
Academie de British Library wil bezoeken om aldaar bewaarde Middelnederlandse handschriften te bestuderen32. 

                    
30 Het gaat bij deze bijbehoorten om het nog in te voegen materiaal, zowel woorden als verwijzingen.
31 In GG17 meldt Gezelle: "het hs. van De Dene, dat De Bo gebruikte, behoort den Heer De Wolf, Kruidenmenger bij S.
Salvators Kerke, te Brugge". Het valt hierbij echter niet uit te sluiten dat deze informatie door De Vreese bij Gezelle
opgevraagd werd t.b.v. het WNT-werk, eerder dan voor zijn documentatieapparaat rond de Middelnederlandsche
handschriften.
32 Het besluit tot deze reis werd in de Academievergadering van 21 juli 1898 genomen; over de achtergronden van deze reis



Deze Londenreis van De Vreese komt in diverse brieven van de tweede helft van 1898 terug. De Vreese
moet geweten hebben dat Gezelle met zijn vele Engelse contacten de ideale bemiddelaar kon zijn bij een eventueel
bezoek aan Engeland en een van de redenen van De Vreeses bezoek aan [p. 375] Gezelle in Kortrijk op 27 juli (zie
brieven De Vreese van ca. 20 en 26 juli) was dan ook ongetwijfeld zijn geplande trip naar Londen. De brief van 30
juli, drie dagen na zijn visite bij Gezelle in Kortrijk, eindigt met een verwijzing naar wat beiden op 27 juli besproken
moeten hebben. De Vreese vraagt:

"Zult ge niet vergeten aan Mr. J. Weale te schrijven over mij, en hem verzoeken mijn beschermer en helper te zijn in
Londen? Daardoor zult ge mij een zeer grooten dienst bewijzen, waarvoor ik U meer dan ik zeggen kan, dankbaar zal zijn." 

De Vreese wil er ook hier wat haast achter zetten, want de praktische kanten van de reis, en de kwalijke faam van de
Londense zakkenrollers, baren hem wel wat zorgen, zoals uit een kort vervolgbriefje blijkt:

"W. Vr., Ik heb vergeten, U woensdag33 te vragen of Ge naar Mr. J. Weale geschreven hadt, en wat ik in elk geval van
hem kan verwachten. Wilt Ge me dadelijk met een antwoord verplichten. Zou Uw vriend mij b.v. bij mijne aankomst willen
afhalen, zoodat ik 't slachtoffer niet word van pickpockets? Heeft hij voor Gaill[ard] en Defl[ou]34 kamers gezocht, of zij zelven?
enz. enz. Dank bij voorbaat."

In zijn brief van 13 augustus (GG18, foutief op 13 juli gedateerd) heeft Gezelle een en ander aan nuttige informatie
bij elkaar gezet, maar Weale moet hij dan wel nog aanschrijven. Dit antwoord aan De Vreese lijkt ons markant en
informatief genoeg om het hier in zijn geheel af te drukken:

Kortrijk 13 / 7 / ’98

Achtb. Heer & vr.

Ik had van u verstaan dat ge van zins waart nabij ’t British Museum een kamer te huren. Dat hebben Gailliard en De Flou ook
gedaan en zij zijn daar in geholpen geweest door Weale. Ge zoudt best naar Dover reizen en van Dover naar de statie Clapham–
Junction, uitsprake Kleph’m–djõnsj’n (bifurcation), dat nabij Clapham en buiten Londen ligt. Van Clapham–Junction is ’t eene
korte reize (?), per cab naar Clapham–Common en Weale’s adres. Kunt gij daar bij dage geraken en Weale of zijn vrouw vinden

dan zal ’t weinig moeite kosten om te [p. 376] Clapham uwen eersten nacht over te brengen en verdere hulp van Weale te
ontvangen. Ik zal hem dadelijk schrijven en u aanbevelen. U afhalen zal, om veel redenen, niet doenlijk zijn voor Weale. Schrijft
hem wanneer van zins zijt hem te bezoeken. Gij zult hem, denk ik, veel inlichtingen kunnen geven over dit en dat on the continent,
daar hij dikwijls komt doen ’t gene gij te wege zijt te doen in Engeland.
Ik vernachtte te Clapham–Common en betaalde 3 f 50 voor bed en vroegmaal. In stad zal dat hooger loopen. Ik trok ’s morgens
naar stad per omnibus, voor 0 f. 20; at etc.(?) in stad en kwam ’s avonds naar Clapham slapen. In de Museums kan men, voor kleen
geld, eten. Om tijd te sparen zoudt gij best een kamer in stad huren. 
Het eerste en ’t beste en ’t noodzakelijkste is Weale aangrijpen en u een vriend maken. Voor pick-pockets en hebt gij niet te
duchten; vraagt aan een cabman hoeveel het is, What do you charge to this adress? en Weales adres toogen. Dan betaalt gij, of laat
gij voor u betalen, wanneer gij te Weales binnen zijt, en niet eer. Ik schrijf naar Weale, schrijft gij ook en wacht zijn antwoord.

Uw zeer dienstv.
Guido Gezelle

                                                               
zie vooral W. Rombauts, De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (1886-1914), Gent, 1981, blz. 262-
263.
33 Dit is, blijkens de verwijzing in De Vreeses hier boven al geciteerde brief van 7-8 naar een ontmoeting met Gezelle, in de
Academievergadering van 10-8; de globale datering "Oogst 1898", zoals die later boven de brief toegevoegd werd, is dan
ook zeer waarschijnlijk nader te preciseren tot "ca. 11-8".
34 Ook zij maakten inderdaad, in opdracht van de Academie, verschillende reizen naar Engeland om daar Middelnederlandse
handschriften op te speuren en te onderzoeken; zie vooral Rombauts, a.w., blz. 259-263.



Ik was naar een begravinge, als uw brief hier toegekomen is.

In een briefje van vijf dagen later (GG19, door Gezelle weer foutief op 18 juli gedateerd) geeft Gezelle De Vreese
blijkbaar nog een bijkomende tip om toegang tot Weale te krijgen: hij wijst er De Vreese op dat ook Weale
Academielid is ("Onthoudt dat Weale buitenlandsch lid is onzer Academie") en dus misschien ook in die
hoedanigheid door hem makkelijker benaderd zal kunnen worden. Maar in zijn (ongedateerd) antwoord op deze
brief verzucht De Vreese: "Van Weale, wien ik al lang geschreven heb, nog geen antwoord gekregen." Hoe en wanneer De
Vreeses trip naar Londen precies plaats gevonden heeft, en of hij dan ook bij Weale gelogeerd heeft, is ons verder
niet bekend. In de correspondentie Gezelle-De Vreese komt de reis in elk geval niet meer ter sprake na augustus
1898.

Gezelle was echter op het vlak van de Middelnederlandse letteren niet alleen de belangstellende lezer van
De Vreeses werk, en hij was evenmin alleen maar diens vraagbaak of helper. Door zijn lidmaatschap van de
Commissie Middelnederlands van de Academie35 en door zijn eigen [p. 377] wetenschappelijke interesses en
activiteiten, is hij zelf ook niet onbelangrijk geweest voor de mediëvistiek. Zo zag hij b.v. als eerste het belang in van
een 15de-eeuwse handschrift met Jan Praets Speghel der wijsheit, en zorgde hij er voor dat het door de Luikse
hoogleraar Bormans in 1872 uitgegeven werd, zodat Jan Praet zijn verdiende plaats kreeg in de
literatuurgeschiedenis36.
Gezelle heeft ook zelf enige mediëvistische sporen verdiend, nl. bij de studie en editie van de zg. Enaamse codex of
het Rijmboek van Oudenaarde, een belangrijk laat-dertiende eeuws Middelnederlands handschrift met vooral
geestelijke rijmteksten die (gedeeltelijk) toegeschreven worden aan Martijn van Torhout. Gezelle bestudeerde een
aantal onbekende fragmenten van dit handschrift, een dat hij zelf in Oudenaarde had ontdekt en een ander dat door
James Weale in de Oxfordse Bodleian Library gevonden was; alle informatie die hij bij deze studie had verzameld en
de transcripties die hij had gemaakt, gaf hij in 1893 echter over aan zijn medelid in de Academie, Napoleon de Pauw,
die een nieuwe studie en editie van het Rijmboek van Oudenaarde op wilde nemen in zijn tweedelige verzameling
Middelnederlandse gedichten en fragmenten (Gent, 1893 en 1897). 

Zijn belangrijkste prestatie op het vlak van de Middelnederlandse letteren is echter wel zijn editie in 1896
van Hennen van Merchtenens Cornicke van Brabant, een 15de-eeuwse historiografische tekst van 4479 verzen, die
een overzicht biedt van de Brabantse geschiedenis, beginnend bij de Trojanen en doorlopend tot 141437. In een brief
aan De Vreese (GG11, 11-10-1894) vraagt hij hem om informatie:

"Kent gij een werk van Jacop van maerlant, dat heet Iacops Claraciën? Ik vinde 't vermeld in een onuitgegeven gedicht
van Hennen van merchtenen, 1414:

[p. 378] Ghelijc dat Iacop van Merlant
Maecte, in een buecxken dat ic vant,
Ghedicht staen, scoen ende cleere;
Welc boec es van cleinder spasien,
Ende es geheten Iacop clarasien"

De Vreese, wiens antwoord op deze brief niet bewaard bleef (misschien handelden ze de zaak ook wel alleen

                    
35 Voor informatie over deze commissie, die voor de beoefening van de medioneerlandistiek zeer belangrijk geweest is, zie
Rombauts, a.w., 245 e.v.; over Gezelles activiteiten hierin, zie Depoortere, a.w., 108 e.v.
36 Zie J.H. Bormans, Speghel der wijsheit of Leeringe der zalichede van Jan Praet, Westvlaemschen dichter van 't einde der
XIIIe eeuw, Brussel, 1872, m.n. de inleiding, blz. v-vi).
37 Zie verder o.m. Depoortere, a.w., blz. 128 e.v.; de meningen over Gezelles editiewerk zijn thans niet onverdeeld positief;
maar voor wie Hennen van Merchtenens werk wil leren kennen, is er wel nog steeds niets anders beschikbaar.



mondeling af, b.v. in een Academievergadering), heeft Gezelle hier echter niet verder kunnen helpen, want enkele
maanden later zal Gezelle dezelfde vraag voorleggen aan L. Petit, toentertijd dé bibliografische autoriteit op het
gebied van de Middelnederlandse letteren (zie 4.).

3.2.3 De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde

De Vreese wilde als medio-neerlandicus steeds zijn eigen weg gaan, maar hij wilde dit toch niet als een
"einzelgänger" doen, buiten alle structuren van de wetenschappelijke wereld van de Letteren om. In Vlaanderen was
een belangrijk deel van deze wetenschappelijke wereld samengebracht binnen de Koninklijke Vlaamse Academie
voor Taal- en Letterkunde en De Vreese heeft ettelijke pogingen gewaagd om in de Academie benoemd te worden.
Een dergelijke benoeming was uiteraard de conditio sine qua non om binnen de Academie uiteindelijk een
lidmaatschap van de Commissie Middelnederlands te verwerven: pas dan zou ook hij echt medezeggenschap krijgen
over één der hoofdactiviteiten van de Academie, nl. het editeren van oude teksten. Maar Academielid werd men niet
zomaar. Bij verkiezingen moest men natuurlijk de steun van zoveel mogelijk leden zien te verkrijgen, maar men
moest ook rekening houden met het feit dat een eventuele opname in het hoge gezelschap het zorgvuldig
opgebouwde evenwicht tussen katholieken en liberalen niet mocht verstoren. Vanaf 1894 heeft Willem De Vreese
steeds weer geprobeerd de Academieleden zijn kandidatuur voor te laten dragen en deze pogingen hebben ook in de
correspondentie met Gezelle duidelijk hun sporen nagelaten.

In 1894 moest op 20 juni bij de Academie een nieuw "briefwisselend lid" gekozen worden, ter vervanging
van [p. 379] Karel de Flou die tot "werkend lid" bevorderd was. De Vreese meent hier voor zich een kans te zien en
vraagt in zijn brief van 13-6-1894 Gezelle om steun, waarbij hij wat laatdunkend spreekt over zijn critici in de
Academie en waarbij hij zich tevens nogal negatief uitlaat over zijn Leidse werk- en woonomgeving:

"Zeer Eerwaarde Heer, over iets dat mij persoonlijk betreft. Ik zou nl. het verzoek tot U willen richten, bij de aanstaande
verkiezing voor een briefwisselend lid … Uwe stem op mij te willen uitbrengen, ofschoon mijne Candidatuur, naar het schijnt, niet
officieel voorgesteld wordt. Ik … twijfel niet, of Gij zult het wel met mij eens zijn, dat de Academie veel grooter behoefte heeft
aan een wissenschaftlich geschulten taalkundige, dan een dichter of romanschrijver.
Ik heb vernomen, dat sommige Leden tegen mijne candidatuur bezwaar hebben gemaakt, omdat ik te jong ben, en in Holland
woon. Daargelaten, of een man van bij de 26 jaar, die reeds 8 jaar wetenschappelijk werken achter den rug heeft, in deze eeuw van
stoom en electriciteit nog jong kan genoemd worden, is het immers niet de vraag: hoe oud of hoe jong men is, maar: hoe
bekwaam! Wat het andere punt betreft, omdat ik in Leiden woon, daarom ben ik, Goddank, nog geen Leidenaar, veel min een
Hollander! Ik kan noch wil het zelfs worden. Alleen mijn werkkring bindt mij aan deze plaats: mijn geest is hier, maar mijn hart is

ginder verre bij U allen."38 

Het lobbywerk van De Vreese had geen succes. Hij haalde slechts twee stemmen, die daarenboven nog ongeldig
waren, omdat hij - zoals hij trouwens zelf al aan Gezelle geschreven had - niet officieel als kandidaat door de
verkiezingscommissie voorgedragen was. In zijn brief van 24-6-1894 (GG9) verwijst Gezelle naar dit povere
resultaat:

"… Gij zult alree vernomen hebben hoe 't met de laatste kiezinge in de Ac. vergaan is. Ik hoopte dat ook anderen

                    
38 De Vreeses wat suggestieve uitspraken omtrent Leiden en de inwoners ervan, komen wat vreemd over, zeker wanneer men De
Vreeses voorliefde voor de Nederlandse norm in taalgebruik en wetenschapsbeoefening , en zijn verdere leven in acht neemt;
mogelijk wou hij op deze vrijblijvende manier echter vooral de kritiek van sommige Academieleden, dat hij al teveel op Holland
gericht zou zijn, alvast ontzenuwen.



zouden voor u gestemd hebben, zoo dacht ook de Heer Daems. Veel geluk met uwe tweevoudige bekrooningen (nl. de twee door
De Vreese toch nog behaalde stemmen, DG/RT)!"

In zijn brief van 25-6 bedankt De Vreese Gezelle voor zijn stem en drukt hij zijn spijt uit over het feit dat
verschillende andere Academieleden hem wel hun steun toegezegd [p. 380] hadden, maar deze belofte bij de
verkiezing zelf aan de kant geschoven blijken te hebben. "Het zal voor den volgenden keer zijn," besluit hij wat
laconiek.

Deze volgende keer dient zich al een jaar later aan. Maar De Vreeses kaarten lagen nu nog slechter dan in
1894: hij, die nog niet eens als corresponderend lid gekozen was, ambieerde de vrijgekomen plaats van een werkend
lid en bovendien ging het daarbij ook nog eens om een katholieke zetel, zodat hij als liberaal zo goed als geen kans
maakte. Toch vraagt hij in zijn brief van 9-7-1895 Gezelles steun bij de verkiezing van 21 augustus (een brief van
Gezelle hieromtrent bleef niet bewaard). Zoals te verwachten was viste De Vreese ook deze keer achter het net. In
1896 had De Vreese eindelijk succes. Hij werd op 17 juni als nieuw briefwisselend lid verkozen, waarbij het opvalt
dat hij een vrijgekomen katholieke zetel ging bezetten.

Nog één keer komen de Academieverkiezingen in de correspondentie Gezelle-De Vreese aan bod. De
Vreeses brief van 29-9-1899 is geheel gewijd aan de verkiezing van 18 oktober 1899 van een nieuw werkend lid. Hij
vraagt Gezelle om bij zijn stemgerechtigde vriend De Gheldere voor hem te willen pleiten. De Vreese vond duidelijk
dat hij aan de overstap naar het werkend lidmaatschap toe was. Dat zou hem binnen de Academie meer invloed
kunnen geven, het zou het voor hem gemakkelijker maken om "het prestige der Academie naar buiten (te) helpen
vermeerderen"en het zou hem financieel voordeliger uitkomen, want een corresponderend lid ontving immers geen
onkostenvergoedingen: "als briefwisselend lid kan ik voor mijn werk geen vergelding krijgen, en het is mijn plicht,
als man en vader, alleen zulk werk te doen, als hetgeen mijn inkomsten helpt vermeerderen." Zijn brief van 29-9 is
verder ook zeer informatief m.b.t. de kijk van bepaalde Academieleden op De Vreese. De Vreese was duidelijk niet
bij iedereen in de Academie een graag geziene collega en hij doet bij Gezelle zijn beklag over de tegenwerkingen en
de gevoelens van antipathie die hij bij bepaalde van zijn medeleden meent vast te kunnen stellen: 

"Gij hebt het geheele stuk van Prayon eergisteren niet gehoord, maar gij [p. 381] hebt er geen gedacht van, hoe het
geheele ding een aaneenschakeling is van drogredenen en hatelijkheden, die blijkbaar in persoonlijken wraakzucht hun oorsprong
hebben … Een ander onzer leden vermeit er zich in mijn naam te belasteren door te vertellen … dat ik een pedant ben, dat ik in de
Academie den schoolmeester met de plak speel en mijzelven als den Messias onzer inrichting beschouw… Gelukkig heb ik ook
mijne vrienden, maar of ze talrijk genoeg zullen zijn?"

Hoewel hij meende op minstens een twaalftal stemmen te kunnen rekenen, werd De Vreese in 1899 echter niet tot
werkend lid gekozen, daarvoor zou hij nog tot 1902 moeten wachten. 

Een zaak die bij de brief van eind september 1899 onwillekeurig opvalt is de aanhef, waaruit meer
medeleven met de persoonlijke leefsituatie van de dichter lijkt te spreken dan anders. "Ik hoop dat ge nu niet alleen
verhuisd, maar ook 'verboekt' zijt, en dus heelemaal op Uw gemak in Uwe nieuwe omgeving," zo schrijft De Vreese.
Het lijkt alsof hij voelt dat Gezelle het moeilijk had om, na zijn verhuizing van Kortrijk naar Brugge, de draad weer
op te pakken en opnieuw te starten in zijn nieuwe functie als rector in het Engels Klooster. Misschien voelde hij aan
dat het de dichter eigenlijk aan kracht ontbrak om in Brugge een nieuwe start te maken?

3.3 De Vreese en Biekorf

Naar aanleiding van de hier behandelde correspondentie Gezelle-De Vreese kan kort ook iets opgemerkt worden
over De Vreeses relatie met Biekorf. Uit verschillende van de brieven valt duidelijk af te leiden dat Willem De
Vreese een trouw Biekorflezer was. De aanleiding voor het eerste schriftelijk contact met Gezelle is een hem



onbekend woord dat hij aantrof in Biekorf, jg. 1 (zie hiervoor) en ook later nog is het lectuur in Biekorf die hem naar
de pen doet grijpen. Zo vraagt hij Gezelle in zijn brief van 28-1-1899: "Wat wordt er in Biekorf 1898, blz. 384
bedoeld met "Heer Goethals' boekenkamer ten stadhuize van Kortrijk"?" Het feit dat hij er bij Gezelle en bij het
Berek van Biekorf op aandringt om de WNT-redactie in Leiden een abonnement te schenken, bewijst dat hij Biekorf
waardeerde en een zeer [p. 382] bruikbare bron voor het Woordenboek vond. Er is jammer genoeg wel één vlekje
achtergebleven op de verder toch vrij smetteloze relatie De Vreese-Biekorf. In zijn brief van 13-7-1894 kan De
Vreese Gezelle inderdaad melden dat het Berek van Biekorf zijn vraag om het gratis abonnement positief beantwoord
heeft (zie hiervoor). Daar werd, niet onterecht, blijkbaar wel iets voor teruggevraagd, want De Vreese besluit zijn
dankbriefje met het zinnetje: "Zoo gauw ik eene geschikte bijdrage heb, zal ik ze, overeenkomstig het verzoek,
sturen." De Vreese is deze belofte echter nooit nagekomen: van de bijna 300 publicaties die op zijn naam staan, heeft
hij er geen enkel in Biekorf laten verschijnen39...

4. De briefwisseling met Louis David Petit40

In de Academievergadering van 20-6-1894 ontving Gezelle de officiële opdracht om de teksteditie te verzorgen van
de vijftiende-eeuwse Cornicke van Brabant van Hennen van Merchtenen. In GG11, zijn brief aan De Vreese van 11-
10-1894, vraagt hij deze laatste om hulp bij de ontraadseling van één van de bronnen die Hennen expliciet noemt, nl.
het door van Merchtenen aan Jacop van Maerlant toegeschreven Iacop clarasien ("de verklaringen van Jacob").
Zoals hierboven aan het slot van 3.2.2 al gezegd werd, kon De Vreese hem niet verder helpen. Gezelle ontdekte wel
nog een identieke bronverwijzing in een andere Brabantse kroniek: in de proloog van Die Alderexcellenste Cronyke
van Brabant, gedrukt in 1497 te Antwerpen, wordt gemeld dat de schrijver o.a. de declaratien van Jacob van
Merlant gebruikt had. Maar ook met dit nieuwe gegeven komt Gezelle niet verder, de declaratien of clarasien van
Jacob blijven even duister als intrigerend, want een werk van Maerlant met die titel was niet bekend. Met GG12,
gedateerd op 24-2-1895, probeert Gezelle het dan bij Louis David Petit, de conservator van de oude drukken van de
Leidse Universiteitsbibliotheek en befaamd bibliograaf op het vlak van de Middelnederlandistiek41 en vraagt hem of
hij enig idee [p. 383] heeft wat er achter die Declaratien schuil kan gaan. Blijkens zijn antwoord van 1-3-1895 is
Petit de mening toegedaan dat het bij de Declaratien alleen maar om Maerlants Spiegel historiael kan gaan. Dit
antwoord, hoe voor de hand liggend ook, kon Gezelle blijkbaar niet bevredigen, want het is niet in zijn annotaties bij
de tekst terug te vinden. Latere wetenschappers die zich eveneens over deze tekst en over dit identificeringsprobleem
gebogen hebben, zullen het hier evenmin ooit over de Spiegel historiael hebben: men houdt het er doorgaans op dat
het bij deze brontekst voor de twee Brabantse kronieken om een pseudo-Maerlanttekst moet gaan42.

Tot slot kan hier nog even op een laatste detail m.b.t. GG12 gewezen worden: net zoals GG18 en GG19
(beide gericht aan De Vreese) is ook deze brief door Gezelle foutief gedateerd: 24-2-1894 i.p.v. 24-2-1895. Dat
Gezelles jaartal niet kan kloppen valt o.m. af te leiden uit de datering van Petits antwoordbrief (1-3-1895), uit het feit
dat Gezelle juist tijdens de eerste maanden van 1895 zeer intensief met Hennen van Merchtenens tekst bezig was43,
en natuurlijk ook uit het feit dat hij pas in juni 1894 van de Academie de opdracht kreeg om de tekstuitgave te
verzorgen.
                    
39 Voor de lijst met De Vreeses publicaties, zie Roemans, a.w., blz. 107-130.
40 De bewaarde correspondentie bestaat uit 1 brief van Gezelle en 1 van Petit.
41L.D. Petit leefde van 1847 tot 1918. Als bibliograaf stelde hij een tweedelige Bibliographie der middelnederlandsche taal-
en letterkunde (1888-1910) samen, een werk dat ook nu nog steeds onmisbaar is, wanneer men zicht wil krijgen op het
mediëvistische werk van de 19de eeuw.
42 Zie vooral W. van Anrooy, ‘Zwaanridder en historiografie bij Hennen van Merchtenen’, in: Spiegel der Letteren, 37
(1994), 279-306, m.n. blz. 281.



5. De briefwisseling met Kluyver44

In het archief van het Woordenboek der Nederlandsche Taal wordt een brief van Gezelle (GG14) bewaard die hij op
3 april 1898 aan de redactie van het Woordenboek schreef.45 Aan wie de brief gericht is, valt niet met zekerheid uit te
maken: de naam van de adressant wordt niet genoemd. Zonder twijfel moet echter met de ‘Achtbare heer en vriend’,
aan wie Gezelle zijn brief richtte, A. Kluyver46 [p. 384] bedoeld zijn. Kluyver, van 1883 tot 1911 werkzaam bij het
WNT en nadien hoogleraar te Groningen, was rond 1898 het hoofd der redactie en handelde zo goed als alle officiële
correspondentie zelf af. Ook de latere beheerder van het WNT-archief, dr. A.C. Crena de Iongh, moet tot die
conclusie gekomen zijn: in potlood staat op de brief geschreven dat Kluyver de geadresseerde is.

Uit de brief, daterend van begin april 1898, wordt duidelijk dat men Gezelle kennelijk om informatie over
Vlaamse woorden had gevraagd. Gezelle antwoordt dat Loquela en ook zijn bundel Rijmsnoer toegankelijk genoeg
zijn. Wel biedt hij aan nog in 1898 twee Vlaamse werken voor het Woordenboek te zullen excerperen.47 Tot slot
wijst Gezelle nog eens op het bestaan van zijn Woordentas. Niet zonder trots vermeldt hij dat uit zijn immense
verzameling op aanvraag altijd informatie over woorden en boeken te putten valt. Dit aanbod lijkt misschien wat
overbodig wanneer men voor ogen houdt dat Willem De Vreese vanaf augustus 1898 toch de gehele Woordentas ten
behoeve van het Woordenboek ter zijner beschikking zou krijgen. Op het moment dat hij zijn brief aan Kluyver
schreef kon Gezelle dit echter nog niet voorzien48.

Omdat Gezelles brief als enige van de hier beschreven brieven niet via de Universiteitsbibliotheek te
raadplegen [p. 385] valt en omdat hij kennelijk deel uitmaakt van een niet volledig bewaarde correspondentie citeren
wij de brief hier in zijn geheel:

Kortrijk 3/4/’98

Achtbare heer en vriend,
Voor Loquela en moet ik gewis niet zorgen, noch voor Rijmsnoer; bij dat laatste werk is eene woordenlijst gevoegd verzendende
naar de bladzijden en ’t vers, daar elk woord te vinden is.
Dit jaar kan ik u de woorden, zegswijzen enz. mededeelen van de twee volgende werken:
De spreeck-woorden van Salomon In Dicht Verlicht door F. Judocus Vander Cruycen, Priester ende Religieus van het Clooster
van O.L.V. van Waerschoot, der Orde van Cisteaux binnen Ghendt. Te Ghendt, by Jan Danckaert, 1687. VIII – 767 – 24 blzz. Z.
de Potters Alph. Lijst, bl. 328.
Historie des beghinsels, voortganck etc. der H. Roosen-crans… door P.F. Ægidium de Lalaing ord. Prædic. 3 deelen. 8°, Gent

                                                               
43 Zie Depoortere, a.w., blz. 132-133.
44 De bewaard gebleven correspondentie bestaat slechts uit een brief van Gezelle.
45 De brief wordt sinds 1992 tentoongesteld in een vitrine in gebouw 1170 van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te
Leiden.
46 In tegenstelling tot over andere WNT-redacteuren bestaat er over Kluyver nauwelijks enige literatuur. Kluyver leefde van
1858 tot 1938. Aan de dood van Kluyver, die zelf voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde een fors aantal
levenberichten schreef, werd ook bijna geen aandacht besteed. Een uitzondering vormt het korte levensbericht dat Jacoba
van Lessen schreef voor de Groninger Studenten Almanak 1939 (blz. 151-153), onder de titel `In memoriam viri doctissimi
Alberti Kluyver in facultate philosophiae theoreticae et litterarum humaniorum professoris ordinarii propter aetatem
immunis’. Van Lessen, de eerste en enige vrouwelijke hoofdredacteur van het WNT, was van 1929 tot 1951, dus lang na
Kluyver, verbonden aan het Woordenboek. 
47 Over deze excerpeerarbeid zie in paragraaf 3 het onderdeel De Vreeses excerpeerinitiatief van 1898 en verder ook nog R.
Tempelaars: `”Hebt gij bepaalde wenschen…” De correspondentie over woorden tussen de redacteuren, de medewerkers en
de gebruikers van het WNT’, in: F. Heyvaert [e.a.] (red.), Het grootste woordenboek ter wereld. Een kijkje achter de
kolommen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), Den Haag/ Antwerpen 1998, blz. 99-147, met name blz.
104-111 en 124-126.
48 Zie de gang van zaken zoals die bij paragraaf 3 in het onderdeel Hengelen naar de Woordentas beschreven werd.



Max. Graet 1655. 1e D. XL-491, 2e D. 670, 3e D. 87, 626- blzz. Z. de Potters Alph. Lijst, bl. 101.
   Ik heb 200.000 strooken met excerpten, uit Nederl. Schrijvers van 1500 voorwaards, die volgens ABC in doozen bewaard liggen,
daaruit kan ik, voor woorden van belang, ook nadere toelichtingen zenden, zoo gij ’t begeert, telkens met den name van ’t werk,
bladzijden enz.

Ben uw zeer toeg.
Guido Gezelle

6. Enkele slotbedenkingen bij de Leidse correspondentie

De Leidse collectie van negentien Gezellebrieven en -briefjes die we hier nader bekeken hebben, werd nog nooit bij
het Gezelle-onderzoek betrokken. Op die manier konden hier een aantal onbekende en onmisbare bouwstenen
aangereikt worden voor de definitieve inventarisering van het totale brievencorpus van Guido Gezelle, een inventa-
risering die de basis dient te vormen voor een editie van Gezelles briefwisseling zoals b.v. door P. Couttenier in
Gezelliana 1991 al is voorgesteld49. Dat alleen verantwoordde eigenlijk reeds voldoende deze bijdrage. Het feit
echter dat binnen een groot deel van dit briefmateriaal inhoudelijk bovendien een duidelijke onderlinge samenhang te
constateren valt, [p. 386] maakt deze collectie op zich al tot een boeiend corpusje binnen Gezelles epistolaire nalaten-
schap. Dit geldt nog meer wanneer men dat koppelt aan het gegeven dat van veel van deze Gezellebrieven ook de
brieven van de correspondenten bewaard gebleven zijn.

De meeste van de brieven van Gezelle en zijn correspondenten hangen samen met de taalkundige
activiteiten van Gezelle. Men kan daarbij alleen maar vaststellen dat Gezelle een onderneming als het WNT duidelijk
een warm hart toedroeg: De Vreese en Boekenoogen kregen vlot de hulp en de informatie waar ze Gezelle om
vroegen, via Gezelle kon de WNT-bibliotheek verrijkt worden met zijn dichtwerk en met Biekorf, en zonder
terughouding verschafte hij de WNT-redactie zeer ruime toegang tot zijn Woordentas. Deze welwillende houding
tegenover het WNT kwam zeker niet alleen voort uit een verlangen om ook de Zuidnederlandse woordenschat goed
vertegenwoordigd te zien in het Woordenboek. Ze wortelde evenzeer in de betrokkenheid die Gezelle
onvoorwaardelijk voelde bij elk project waarin het Nederlands op enige manier geïnventariseerd en beschreven werd
(zie b.v. ook de correspondentie met De Beer). Interessant is tevens dat een aantal van de brieven, briefjes en
briefkaarten enkele tot nu toe minder bekende aspecten openbaren van de wijze waarop men bij het WNT destijds
materiaal van Gezelle verwierf en hoe men er mee omging. Ook Biekorf komt daarbij met enige regelmaat in de
brieven terug: het werd door Boekenoogen en De Vreese blijkbaar al van bij zijn ontstaan als een bruikbare bron
voor het WNT (en bij De Vreese ook voor andere wetenschappelijke activiteiten) beschouwd. In de correspondentie
met Willem De Vreese komt Gezelle daarnaast eveneens als wetenschapper op het vlak van de Middelnederlandse
letteren naar voor, en ook als het - althans in de opvatting van De Vreese - gevestigde en invloedrijke lid van de
Koninklijke Vlaamse Academie. Ook in deze hoedanigheden probeert Gezelle, voor zover het in zijn mogelijkheden
ligt, zijn correspondent steeds verder te helpen. Wat na het doornemen van de brieven aan en van Gezelle dus zeker
als algemene indruk achter blijft, is dat men blijkbaar nooit tevergeefs een beroep op Gezelle deed. Nauwgezet en
snel50 [p. 387] beantwoordde hij steeds de brieven die hij van De Beer, Boekenoogen of De Vreese ontving. Het valt
bij al deze brieven trouwens op dat ze steevast ook getuigen van het grote respect dat men, ook in Nederland,
                    
49 Zie P. Couttenier, ‘Gezelles briefwisseling: de problematiek van een editieproject’, in: Gezelliana (Colloquiumnummer),
1991/2, 26-44, m.n. blz. 29-30.
50 Bij deze snelheid springt ook dikwijls de snelheid van de toenmalige posterijen in het oog: wanneer men de dateringen
van de brieven vergelijkt met de dateringen van de poststempels die de dag van ontvangst aangeven, dan blijkt dat men voor
de afstand Leiden-Kortrijk, Wormerveer-Kortrijk of Gent-Kortrijk dikwijls slechts niet meer dan een dag nodig had; bij een
bepaald briefje van Gezelle aan Boekenoogen (GG4) is de afstempeling in Kortrijk zelfs identiek aan die in Wormerveer



toentertijd voor Gezelle had.

BIJLAGE 

Boeken afkomstig uit Gezelles bezit, thans bewaard te Leiden bij het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) of in de
Universiteitsbibliotheek (UB).

Dit overzicht, waarnaar hierboven in voetnoot 19 verwezen wordt, sluit aan bij de boekenlijst met 218 titels, afgedrukt in N.
Bakker, Gezelles Woordentas, Leiden, 1998, blz. 83-118, m.n. blz. 95-113 (herdruk van N. Bakker, "De bronnen in Gezelles
Woordentas", in: Gezellekroniek 13 (1978)). Bij elk van de twaalf nummers hieronder wordt tussen haakjes aangegeven met welk
nummer in Bakkers lijst de titel overeenkomt en of het boek in Leiden bij het INL of in de UB bewaard wordt; ook wordt vermeld
of het boek al dan niet het ex-libris van Willem De Vreese bevat. De nummers 1-8 werden destijds al door dr. N. Bakker
gemarkeerd als deel uitmakend van de WNT-bibliotheek; de nummers 9-12 werden daar door ons eveneens, na wat zoekwerk,
aangetroffen51; nr. 12 was tot nu toe nog niet als Woordentas-bron herkend.

1. (nr. 27) Castro, Joannes a., De onghemaskerde Liefde Des Hemels …, Antwerpen, 1686 (INL; met ex-libris De Vreese).
2. (nr. 41) Vaelande van Ieper (= Daele, F.D. Van), Tyd-verdrijf. Ondersoek op de Néderduitsche Spraekkonst … (2 dln.), s.l.

(Ieper), 1805-1806 (INL; met ex-libris De Vreese).
3. (nr. 67) Georgius, Nicolaus, De Naer-volghinghe des doodts onses Heeren Iesv Christi …, Antwerpen, 1622 (INL; met ex-

libris De Vreese).
4. (nr. 73) Godefridus, P. (= Vervoort, F.), Dye woestijne des Heere, leerende hoe een goet kersten mensch, Christum, dlicht der

waerheyt, ende alder duechden sal navolgen, Antwerpen, 1554 (INL; met ex-libris De Vreese). [p. 388]
5. (nr. 94) Jakemijn, Gabriel, Trivmphe van het heyligh Lijden Christi Iesv …, Brugge, 1632 (INL; met ex-libris De Vreese).
6. (nr. 128) Ottonis, Gerardvs, Hemelen buyten Hemel, Met sekere en oprechte Middelen om inden oprechten Hemel, voor alle

eeuwicheyt, te gaen …, Antwerpen, 1671 (INL; geen ex-libris De Vreese).
7. (nr. 172) Salomons, G., Uur-Werk des Verstandts op de Seven Wee-en van … de Maghet Maria …, Antwerpen, 1667 (INL;

geen ex-libris De Vreese).
8. (nr. 199) Vossius, Lambertvs, Alle de Wercken van - , Bestaende in seer Aerdige, en Curieuse Dichten, Te Weten …, Brugge,

1679 (INL; met ex-libris De Vreese).
9. (nr. 45) David, Joannes, Den Doolhof der Ketteren, Antwerpen, 1605 (INL; met ex-libris De Vreese).
10. (nr. 59) Erasmii, Jani, Opera posthuma …, Harderwijk, 1665-1671 (UB, geen ex-libris De Vreese).
11. (nr. 194) Vervisch, P.-F.-D., Wonderbaer en Rugtbaer Leven van den ex-pater Auxilius van Moorslede …, (3 dln.),

Maastricht, s.d. (1791) (INL; geen ex-libris De Vreese - dit kan echter verloren gegaan zijn toen de drie delen van een nieuwe
band voorzien werden).

12. Scronx, J., Statuyten ende Ordinantien, ghemaect by Gheraerdt van Groisbeke, Bisschop van Luyck, opden stiel, maniere van
procederen, ende administratie vander Justitie te observeren …, Leuven, 1594 (INL; met ex-libris De Vreese).

                                                               
(beide 3 juni 1890).
51 Met dank aan B. Meeuwsen, medewerker materiaalverzameling bij het WNT, die de Gezelle-herkomst van het nr. 12 in
deze lijst ontdekte.
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