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Brieven 1881 

Van O. Wattez aan Pol De Mont (Wambeek, Vlaams schrijver en dichter Karel Maria Polydoor De 

Mont) gedateerd 7 oogst ?Mijn beste preekheer. "... Vergeet den datum  niet, den 8sten september 

te Heurne aan te komen en dien avond trekken wij nog naar Schoorisse. Mijn oom rekent daar stellig 

op, zijn familie ooK. Om die lievelijke heuvels te beklimmen en die groene gouwen door te trekken, 

zullen wij, 't is te hopen goed weder hebben. .. Ik heb in een verloren oogenblik hier een novelle 

geschreven, die mij zeer wel aanstaat. Ik heb een andere toon aangeslagen dan degene, dien in 

gewoonlijk gebruike. Eene zinsnede om u te oordeelen / ... De novelle zal een achttal blz. beslaan. 

Het slot is blij-eindigend ! Sommige tijdschriften zijn voor zoo. Dat valt in de werkelijkheid ook veel 

meer voor. Morgen woensdag ben ik reeds te Heurne tot maand eerstkomend.  S. vergezelt mij dien 

dag naar Doornik, waar wij tot einde oogst blijven. Dan keeren wij terug naar Heurne voor de heel 

maand september. 

 
Van O. Wattez aan Vanderstraeten (?) ,gedateerd 11/12/1881 
Ik reken het mij ten plichte aan U, een der befaamste kunstkriticussen onzes tijd twee 
presentexemplaren van het werkje, dat ik heb laten verschijnen te zenden. Het ware met een 
oprecht genoegen dat ik uw oordeel over mijn nederig werk zou aanschouwen en overwegen. 
Aanvaardt, waarde Heer dit klein bewijs mijn hoogachting. 
 
Brieven 1883 

Van O. Wattez aan Max Rooses (Antwerpen, Vlaams schrijver en leider van de Vlaamse Beweging) 
gedateerd 07/02/1883 
De afdeeling Kunst critiek en Schoonheidsleer van het Taalverbond te Gent houdt te Gent om 2 ure 
namiddag ten gasthove 'De Graaf van Egmont, Catalognestraat haar eerste vergadering. De 
voorzitter Rogghe vraagt als u er niet een voordracht of lezing zou willen geven. 
 
Van O. Wattez aan Julius De Geyter (Lede,Vlaams schrijver) gedateerd 11/07/1883 
Nadat de heer Minnaert mij reeds warm -en om mijn onderwijs en om mijn schriften - bij Mr 
Haegens had aanbevolen, heeft deze mij eenen brief gestuurd, waaruit ik opmaak, dat het dwaas is - 
ondank kennis en waarde - mij in de Scheldestad te willen benoemd zien. Ik verkeer nochtans in de 
gedachte, dat een stedelijke opziener, niet zozeer een toepasser van beslissingen en regelen als wel 
een aanwerver van ernstige leraar diende te wezen. Wees dus bekwaam zooveel ge wilt, omdat men 
te Antwerpen geboren en een bijlage van de stad geniet en met deze eene verbintenis heeft 
aangegaan men gaat voor in deze, die blijken gag van kennis en moed, kan wachten tot er wat 
brokkelingen van de tafel vallen. Ik kan verstaan, dat zij de zonen hunner kiezer moeten 
bevoordeeligen - als het hun daarom te doen is heb ik hen – de hhr van Beers en Allewaert gezegd, 
dat ik ook een cijnskiezer was voor prov. en gemeente, als afgevaardigde door mijne schoonmoeder, 
die grondeigenaares is. (Voor algemene kiezer geldt dit niet - anders ware ik het ook) Doch ik den in 
Antwerpen heel wat ander te kunnen uitrichten dan alle 2 of 3 jaar een stembriefje inde bus te gaan 
werpen. Ik maakte beiden ook opmerkzaam op mijne positie te Heurne en mijn streven en vroeg om 
in eene der hoogste klassen eener betalend school te mogen onderwijzen. "Zulke plaatsen waren 
dikwijls open, zegde de heer van Beers en hij zou voor mij zorgen. Ik versta wel, dat ieder onderwijzer 
kan leeren dat 2 x2 = 4. Doch ik ben ook overtuigd, dat de onderwijzers niet legio zijn, die zulke en 
dergelijke waarheden wat geest weten in de hersenen der kinderen te duwen. En dat doe ik - 
daarvan kunnen de hhr Minnaert, Verdeyen hoofdopziener te Gent en anderen getuigen. IK zou bij 
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Mr Verdeyen en andere opzieners ook om aanbevelingen kunnen gaan - doch ik doe het niet. Die van 
Mr Minnaert, een man van kennis moet ik voor mr. Haegens, voldoende zijn.  Wil deze nadere 
inlichtingen, hij wende zich tot den heer Verdeyne, die hier en daar in onderwijs conferentiën - in 
mijne afwezigheid getuigde dat wetenschappelijke lessen, zooals ik ze gaf, modellen waren. Zijn 
mijne werken niet voldoende om mijne denkwijze te staven - de hh hoofden der lib. partij hier in 
Oudenaarde - zoogenaamde lib., volgens mij - zouden kunnen getuigen, wat ik, als voorzitter eener 
talrijke onderwijzers-maatschappij, voor de ontvoogding der leden en de verspreiding der vrije 
denkbeelden deed - op ernstige wijze. Dat alles zegde ik aan die heeren. Doch bij iedereen wil ik hier 
om aanbevelingen niet gaan bedelen, ik werk niet allen uit eigenbelang, en bewierooken zou ik nooit 
of 't moet verdiend zijn. Wat mij hier ook erg tegengaat zijn de kleingeestige plagerije van den heer 
Germonprez, onzen kantonalen inspecteur, een vermomden klerikaal,die van een lib. gouvernement 
zulke benoeming wist af te persen door protectie. Die heer rekent niet, wat ik doe om van de 
onderwijzers, zijne onderhoorigen mannen van waarde en kennis te maken. Mijne voordrachten, de 
bijeenkomsten, die ik beleg om die mannen vooruit te helpen - dit alles telt voor niets - erger geen 
oogenblik zou hij laten voorbijgaan om te laten hooren of voelen, dat ik te "pretentieus" of zoo iets 
ben. Over een jaar overleed zijn broeder - een vrije denker - de h inspecteur bewerkte de 
tusschenkomst der geestelijkheid op sterfbed en begraving. Die broeder had zijn ziekte zien 
verergeren omdat hij machteloos werd gemaakt tegen de papen door zijnen broeder en ouders. Ik 
als voorzitter van den kring, had een lijkrede bereid. och voor ik mij op weg begaf, komt een brief van 
dien inspecteur mij verwittigen dat ik van niet over "strijd, vrijheid, overtuiging, enz"  in mijn lijkrede 
mocht plaatsen. Ik had er niets aan veranderd - doch het luiden der  klokken - het kerkhof is rond de 
kerk - nam toe en hield niet op - vooraleer ik en allen weg waren. Jezuëtiek comedie !! Later verzocht 
die Jezuïet mijn den brief te willen vernietigen. Ziedaar, wat iemand die durft te zeggen, wie hij is, 
zoo al heeft mee te te rekenen in de comptabiliteit van zijnen handel in "vrije gedachten". Ik denk 
wel dat er nevens Pol de Mont ook eene plaats voor eenen Remo zal open zijn. 
Noot : Minnaert G.D. (Gent 1836 - 1919) was o.a. leraar en pedagogisch directeur van het stedelijk 
onderwijs te Gent, voorzitter van het Willemsfonds. Hij behoorde tot de gematigde strekking binnen 
de liberale flaminganten te Gent.  
 
Brieven 1885 
 
Van Jan Van Beers (Antwerpen,Vlaams dichter) aan O. Wattez gedateerd 02/07/1885 
t Is mij nog al eene kiesche zaak eene beoordeeling, waarin ik zelf beoordeeld wordt te beoordeelen! 
Te meer daar ik zeer weinig van wat in mijn leven, ten goede of ten kwade, over mij geschreven werd 
heb gelezen. Ik ben daaraan nagenoeg volstrekt onverschillig.  - Hoe dat komt weet ik niet, maar 't is 
zoo - Nu eene recensie over u zelven op voorhand lezen, moet toch wel aardig zijn. Kan ik er u dan 
plezier meedoe, zend mij uw factuur maar, ik zal er geloof ik  in allen gevallen genoegen in vinden. 
Uw toegenegen van Beers 
 
Van Jan Van Beers aan O. Wattez gedateerd 07/07/1885 
Tegelijk met dezen zend ik u uw handschrift terug. Ik dank u van harte, vorenal om de oprechte 
warme toegenegenheid die uit elken regel spreekt - waarlijk degenen die gij onder handen neemt 
verdienen niet met zooveel ernst terecht wijst. De een is een domkop, die door de blindhoek van zijn 
geloof verbijsterd werd, de andere  (men zegt Wazenaar is een afgunstige die, om zijn pad naar den 
vijfjaarlijkschen prijs schoon te maken, zich niet geschaamd heeft mij in een katholiek dagblad af te 
breken. - Och! mijn goede man, dat zijn van die dingen waar men zich met walg van afwendt en 
verder niet meer aandenkt. Lij laat dat alles volkomen onverschillig, en ik houd me maar aan de 
spreuk die ik in mijn jonge jaren een in Thomas a Kempis gelezen heb : non melior  si laudaris, nec 
vilior, si vituperaris; - qoud es, es" - Laat ons maar werken zoo goed en zoo lang we kunnen om ons 
vlaamsch wereldjen op te bouwen, en de honden laten bassen. Bassen is hun stiel en daarmee uit. 
Nogmaals gedankt en van harte gegroet. 
 



 
Brieven 1886 
 
Van Rooses Max  aan O. Wattez gedateerd 11/04/1886 
In de laatste dagen is in de Antwerpsche afdeeling van het Willemsfonds het aanleeren onzer taal 
door de Walen ter sprake gekomen en in eene aanstaande zitting zal er nogmaals worden over 
gehandeld. Ten einde met kennis der taalstoestanden over deze zaak te spreken zou ik gaarne weten 
hoe het onderwijs over taal tegenwoordig bij de Walen is ingericht, namelijk hoeveel uren er in de 
verschillende klassen worden aan besteed; of de leergang verplichtend of vrij is, en,in dit laatste 
geval, hoe hij wordt gevolgd. Vergelijking met de voorwaarden in welke de andere moderne talen 
gesteld zijn en opgaven van verschillende inrichting in andere atheneums, indien deze bestaan en 
aan u bekend zijn, zouden mij zeer welkom zijn. Ik dan u op voorhand voor uwe inlichtingen, die ik 
voor mij houd en groet u hartelijk. 
 
Brieven 1887 
 
Van O. Wattez aan Vuylsteke Julius (Gent, Vlaams liberaal politicus) gedateerd  28/01/1887 
Reactie op de opmerkingen zie brief van Vuylsteke enkele dagen voor 28 jan 1887.  
"Mijn roman zou meer kunnen uitgewerkt worden, dat weet ik. Ik heb een gebrek - te veel ideaal en 
te weinig handeling. Dat heeft men mij dikwijls doen opmerken en ik ben er ook van overtuigd. Ik 
weet niet, ik geloof, dat zulks voortvloeit uit mijnen afkeer voor die burgerachtigheid, die platheid, 
welke men ons als naturalisme opdischt. Ten hoogste waardeer ik werken, als Sophie, Arm 
Vlaanderen; doch ik heb toch een hekel aan sommige hoofdstukken, die me te veel aan 
pastoorsmedien doen denken. En waar vindt men het hooger gemeld naturalisme beter dan bij die 
aan merkenswaardige exemplaren mensch. Men denke toch ook niet, dat ons volk zoo erg op Stijns 
ende de Lovelings verlekkerd is. Meer dan eens hoorde ik de buitenlezers zeggen : maar, dat is ons 
geen nieuws, we zien het alle dagen ! En ik ook, ik houde meer van het naturalisme in natuur, dan 
van de photographie ervan. Er zou nog veel in mijn werk kunnen gevoegd worden. Scenes uit de 
schoolstrijd heb ik voor het grijpen daar ik hun met eigen oogen gezien heb - zelf voor een aanzienlijk 
deel medegestreden... Neen, het is iets anders dat me zeer karig met "naturalisme" doet omgaan. ... 
Toch zou ik gaarne met u eens een uurtje over mijn werk spreken, want ik heb vast geloof, dat gij op 
menig punt zult terecht helpen. Ik weet wel mijn idealisme zou wat mogen ingetoomd worden.  
 
Van Vilders J. (?) aan O. Wattez gedateerd 26/06/1887 
Ik ben tot heden belet geweest U bij brieve een woordje dank toe te sturen voor uwe knap 
geschreven en gezond gedachte artikelen, die Ge mij zoo vriendelijk vroeger in deze weeek liet 
geworden. Voor gehalte en vorm wensch ik er U geluk over. Bij uitstek heeft uw schrijven over 
Multatuli mij bevallen. Niet alleen voor hem, die den man kent uit zijne geschriften, maar bovenal 
voor iemand, als ik, die lange jaren in persoonlijke vriendschap met hem heeft geleefd, en hem tot in 
de diepste plooien zijn ziel kent, is het bijzonder treffend. Het is een photografisch portret naar 
lichaam en ziel. Ook heb ik het, met uwe andere artikelen, aan mijn leerlingen der beide 
normaalscholen medegedeeld, waar het  gretig gelezen en gesmaakt word, en als prikkel tot 
grondiger letterstudie niet onvruchtbaar zal wezen. Te midden van de wederwaardigheden des tijds, 
waarin het onderwijs van den Staat door den Staat belemmerd en vernederd wordt, is het een troost 
zich te mogen verheugen in de arbeid van schrandere en moedige leerlingen, als bekroning eener 
loopbaan, die haast ten einde spoedt. Uw oudleeraar en vriend J Vilders 
 
Van O. Wattez aan Julius De Geyter gedateerd  24/09/1887 
Zie brief van De Geyter enkele dagen ervoor. "Ik dank u vooreerst voor de vleiende beoordeling van 
mijn nietig werkje (Welk ?) Verlangend zie ik, met zooveel anderen, de verschijning van uw epos 
"Keizer Karel" tegemoet.  
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Brieven 1888 
 
Van Wazenaar (Eksaarde, Pseudoniem van Armand de Vos, legerarts, dichter, romanschrijver en 

polemist.) aan O. Wattez gedateerd 02/02/1888 
i.v.m. Rijzenden Bladeren van Van Beers : "Ik voel aantrekking tot u, omdat gij blijk geeft vatbaar te 
zijn voor waardeering en bewondering van anderen. Doch, juist uit eerbied voor dit gevoel meen ik U 
te mogen waarschuwen tegen eenen overspanning ervan, die aan zijn waarden schaden zou. Vooraf 
is het de plicht, mijns denkends, bij een groot man, gebreken schoolbank-slordigheid herinneren aan 
te wijzen en te veroordeelen.  Wat vooreerst V.B.'s Feestzang aangaat, ik zal de feiten, aangestipt in 
mijn artikel, door U bedoeld, hier niet herhalen; maar voeg er een paar nieuwe bij. enz. 
 
Van Wazenaar aan O. Wattez gedateerd 28/02/1888 
Erkentelijk voor uw vertrouwen, zend ik u hieringesloten de twee handschriften terug. Ik geloof niets 
van V.B. onverschilligheid; of  dan moet zijn huid nog dikker zijn, dat die van Kôtje-den-milder zijn 
viervoetige zakkendrager. Ik durf wedden, dat hij zelf niet gelooft van eenige waarheid zijner 
beeldspraak die mij onder de bassende honden rangschikt. Maar V.B., die walgt over de aftakeling 
van zijn confiteorsch liberalisme, is kostelijk. 
 
Van O. Wattez aan Pol De Mont gedateerd 13/04/1888 
De inhoud van een nieuwe kleine novelle Hero en Leander. Nooit verschenen ? Prosper van 
Langendonck komt mij in de Halle af te breken. Al wat ik in dicht vertel is oud en versleten. Hij zou 't, 
zegt hij veel beter uit drukken ! Dat geloof ik, zijn volledige werken zijn er borg voor !! Nu, hij doe wat 
hij wil en kan; ik zal 't ook doen. Ofschoon ik, als dichter uit den tempel der jongste richting 
gestooten werd, toch wil ik nog eer doen aan 't engagement dat ik vroeger nam t.w. een poëtische 
bijdrage voor  de Portefeuille van toekomende Kerstdag te leveren. Hierbij voeg ik ze. Indien ze ook, 
evenals mijn stemmen oud versleten en slecht verzorgd is werp ze in de scheurmand. Mij dunkt, voor 
zooveel ik er kennis van heb, dat ze zoo heel diep onder 't peil der voortbrengselen van de jongste 
richters en rechters als P.V.L. niet staat. 
 
Van Rooses Max  aan O. Wattez gedateerd 05/04/1888 
Gij zult mij wel voor een heel onbeleefden mijnheer gehouden hebben, dat ik niet vroeger 
antwoordde op het vriendelijk aanbod van uw Stemmen uit het Hart. Gij zoudt er waarlijk er het 
recht toe hebben, want het boek ligt daar al weken op mij lessenaar, zonder dat ik tijd gehad heb het 
te lezen. Het is de plaag van schrijvers in het later dagen geen tijd meer te vinden om alles wat zij 
zouden willen en moeten  lezen kunnen te lezen. Vroeger had ik er hier en daar een bladzij in 
gelezen, vandaag las ik het door. Mijn eerste indruk is gebleven; er zijn fraaie stukken in den bundel 
(bv. Eene Italiaansche liefde, Lente-fantazij); maar een gebrek hebben allen in mindere of meerdere 
mate; het zijn verzen van een prozaschrijver. Laat u dit woord niet ontmoedigen. Ik zou het u op 
verre na niet nadoen in het verzen maken, maar ik maak geene verzen; ik trachtte ordentelijk proza 
te schrijven en dit acht ik niet minder moeilijk, kunstig en nuttig dan afgemeten regels met of zonder 
rijm te schrijven. Indien ik U een raad mag geven, zou ik u zeggen doe als ik : schrijf proza en tracht 
het ordentelijk te doen en beter dan vele anderen, die denken dat alleen verzen schoon kunnen zijn 
en zorg vereischen. Gij schijnt mij een geboren prozaschrijver, volg uw roeping en versmaad niet het 
vak u door uw moeder natuur aanbevolen. Geloof aan mijne beste gevoelens en wees hartelijk 
gegroet. Rooses Max  
 
 
 
 
 
 



Van Jan Van Beers aan O. Wattez gedateerd 17/10/1888 
Ik lig al eenige dagen met een razende rhumatisme te bed. Toch wil ik een uiterste poging wagen om 
U mijnen hartelijken dank te betuigen voor  het begonnen artikel over mij in de Revue poëtique. Ik 
druk U inden geest de hand maar schud ze niet of ik schreeuw moord en brand. 
Van O. Wattez aan Max Roses gedateerd 15/11/1888 
Overlijden Van Beers. "Deser dagen nog ontving ik eenen brief van zijne hand waarin hij mij dank 
zegde voor het artikel, waar van het eerste deel in de Monde Poëtique van Parijs komt te 
verschijnen. ... Waarschijnlijk zal de vriend de Mont zijne plaats op 't Atheneum innemen. Om 
honderden redenen zou ik gaarne in Antwerpen zijn. Dat kan slechts door tusschenkomst van 
invloedhebbende mannen, als gij, bij het besturend Bureel van 't Atheneum. Is het niet teveel van u 
vragende uwe voorspraak bij het Bureel in te roepen, opdat ik mijne droomen, - mij in een Vlaamsch 
midden te bevinden-verwezenlijkt zie ? Of ik er u danbaar zou voor zijn ! 
Noot : O. Wattez wordt pas in 1907 leraar te Antwerpen 
 
Van O. Wattez aan Jan Van Rijswijck (Antwerpen, advocaat, journalist en politicus van de Liberale 

Partij.) gedateerd  15/11/1888 
Mag ik u verzoeken bij 't besturend Bureel van Antwerpen mijn voorspreker te willen zijn ? Om vele 
redenen zou ik mij in Antwerpen willen benoemd zien. Aan een 'vrijzinnig Flamingant' als gij zijt, hoef 
ik de redenen niet op de sommen. Gij kent mijne overtuiging en streven genoegzaam, opdat ik 
daarvoor niet uitweide. Of ik u voor uwe invloedhebbende tusschekomst zou dankbaar zijn !! Ik durf 
hoopen, waarde heer van Rijswijck, dat de uitslag mij voordeelig zal zijn... 

Van O. Wattez aan Vuylsteke Julius gedateerd  16/11/1888 
Ik heb die plaats bij den minister aangevraagd. Doch in de benoeming heeft het besturende Bureel 
van 't Antwerpsch Atheneum veel te zeggen. Ik ben overtuigd, dat een woord van u aan den heer 
Allewaert, schepen van onderwijs, veel zou vermogen. ... Gij begrijpt hoe ik mij, ver van mijne 
strijdgenooten, in 't Walenland verveel. Ik voldoen aan alle voorwaarden om zulke plaats te 
bekoomen, daar ik reeds vijf jaar als leeraar in Atheneum benoemd ben. Waarschijnlijk zal Pol de 
Mont de leerstoel van Van Beers bekleeden en zou ik de plaats van de eersten gesteld worden. Mag 
ik op een woordje voorspraak rekenen ? Had ik nu maar iemand van mijne titels als Vlaamsch 
letterkundige bijv den heer Greyson, bestuurder van 't Middelbaar onderwijs te doen gelden, ik 
geloof dat ik van langs alle kanten zou klaar komen.  Ondersteuning bij eenen katholieken minister 
moet ik natuurlijk derven. .. Men moet toch uit de bestaande leraars nemen. Ik geloof onder dezen 
de laatste toch niet te zijn. 
 
Van Julius De Geyter aan O. Wattez gedateerd 22/11/1888 
Ik deed, doe en zal alles doen wat helpen kan. Bij den hr. Gr. zal iemand gaan die een machtigen 
invloed had vóór de val van 't liberaal in ministerie. Dat Gij in het Walenland gaarne weg zoudt zijn, 
gevoel ik zeer wel. Eilaas, 't zijn echter clericalen die uw lot in handen hebben en die hebben met 
menschen als Gij en ik zelden deernis. Zelden ! Nooit ! 'T is daarbij gekend, en 't gezond verstand zegt 
ons dat in 't arrondissement Antwerpen niets gebeurt zonder de goedkeuring der antwerpsche 
kamer- en senaatsleden. De Laet is machtiger dan al de Brusselaars binnen en buiten 't ministerie. 
Oordeel dus over uw kansen... 
 
Van Julius De Geyter aan O. Wattez gedateerd 25/11/1888 
De aflevering van Holland-Vlaanderen zend ik u onder band terug, en dank U hartelijk over de 
verdediging en de mededeeling. Maar ik zie : 1e dat gij over Keizer Karel nog iets had geschreven; 2e 
dat ook Helena Swartz erover schreef in de Dicht- en Kunsthalle, 3e Claeys in het Belfort. Van dat 
alles wist ik niets. Ik lees geene tijdschriften sinds vele vele jaren. Maar dat zou ik nu toch wel eens 
willen lezen. Hebt Gij die nrs en wilt Gij zoo goed zijn ze mij voor een uur toe te vertrouwen. Is die 
Claeys een pastoor of is hij een professor aan de middelbare school van Namen. Dit laatste had ik 
verstaan bij van Beers begrafenis. 
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Van O. Wattez aan Julius De Geyter gedateerd 28/11/1888 
In 3 afleveringen van het Belfort schreef de pastoor Claeys van Oostakker, één der toongevers van de 
Vlaamsche Academie, kritiek op 'Keizer Karel' van De Geyter.  OW schrijft : " Ik zal eens zijne heel 
beoordeeling over Keizer Karel onder handen nemen. Ik zend u afdrukjes van vroegere artikelen, die ik 
in 't Nederlandsch Museum tegen hem richtte. Claes, waarvan ik u op Van Beers begraving sprak, is 
leeraar van Nederlandsch aan 't Atheneum van Namen en schrijver van verschillige bundeltjes "brave 
- Hendrikken - poëzie. Hij is katholiek. Men sprak van hem voor de plaats in Antwerpen. Maar daar is 
niets van, hij zelf vraagt dat niet. Men spreekt nu van Sabbe uit Brugge te doen vertrekken, waar hij 
de katholieken in den weg loopt, en hem naar Antwerpen te zenden, waar hij zooveel kwaad aan 
hunne partij niet kan doen. Sabbe zelf vraagt geene verandering. Nu, ik zal de loop der 
omstandigheden afwachten en ik dank u zeer, mijn waarde de Geyter, voor hetgeen gij voor mijn 
gedaan hebt en nog zult doen. " In Holland-Vlaanderen belooft OW nog iets te schrijven over  Keizer 
Karel. en in Oudenaarde geeft hij daar een voordracht over. In het tijdschrift Monde Poëtique waarin 
hij tot nu toe over Vuylsteke, Pol de Mont en Van Beers schreef zal hij nu een artikel over De Geyter 
schrijven. 
 
Van Julius De Geyter aan O. Wattez gedateerd 29/11/1888 
Het Belfort in dank ontvangen, gelezen en reeds teruggezonden. - 't Is ellendig !... Laat U toch niet 
verschoolmeesteren waerde Vriend : er is geen "eenige" regel voor het beoefenen van Kunst. Elke 
kunstenaar stort zich uit, geeft zichzelf, zooals hij is; elke vogel zingt gelijk hij gebekt is. Te beklagen, 
zwak knechtsch is hij die navolgt. Scheppen is de hoogste vereischte in Kunst. Hoe meer 
verscheidenheid hoe rijker... 
 
Brieven 1889 
 
Van Wazenaar aan O. Wattez gedateerd 20/02/1889 
EEN NIEUW BOEK OVER DE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE, Bielen.  (Ik heb uw 
boekje doortast, zoo gelijk de tolbeambte met zijn ijzeren priem de balen katoen, en, jammer voor u,  
- op sluikwaar gestooten; waarvoor gij schattig en boetplichtig zijt. Ik heb nog meer gedaan. Ik heb, 
naar aanleiding hiervan een bijvoegsel aan mijne Keerzijde voor de pers klaar gemaakt. Zoodra ik 
weer in Gent ben, laat ik het naar de drukker brengen;, en zend u 't eerste gereed exemplaar, een 
lang kapittel voor u alleen. Ik doe dit alles, met een wezenlijk spint voor u, omdat gij, willende daar 
wat gij gedaan hebt, het niet anders, - niet beter hebt gedaan - dit zal u, hoop ik, uit mijne nieuwe 
bijdrage tot onze confiterolitteratuur, ten duidelijkst kunnen blijken. Doch, mijne meewarigheid 
weerhield mij niet, met alle erkenning uwer zeer gewaardeerde verdienste - weinig toegevend  maar 
toch,  meen ik uiterst rechtvaardig te zijn. 
 
Van Wazenaar aan O. Wattez gedateerd 23/02/1889 
Dank en bravo! Zie, die koddige verlustiging in uw jongste schrijven heeft eenige oogenblikken 
versche vreugde verschaft. Dit is werkelijk beter dan de stokpaardlitteratuur van uw brochuurtje. 
Van De Mont Pol aan O. Wattez gedateerd 06/03/1989 
Een vierde leraar voor Nederlandsch zal eerlang op ons atheneum benoemd worden. Heden, een half 
uur pas geleden, ontving ik zelf het bezoek van den candidaat, den heer Léopold Plettinck, thans 
mede opsteller van L'Escaut en eenen overtuigden Vlaamschgezinden. De inlichtingen, de 
uurtabellen & lesverdeeling betreffend , mij door hem gevraagd, weigerde ik hem natuurlijk niet. Ik 
heb hem evenwel verklaard, dat ik geen voetstappen kon aanwenden vermits ik U al mijnen  steun 
had toegezegd. Hij wordt intusschen door de Antwerpsche deputatie uit alle kracht ondersteund, 't is 



op zijn verlangen zelfs, dat deze heeren vinden dat in de benoeming van eenen 4de titularis eindelijk 
voorzien worde. Ik schrijf u dit omdat ik graag met open kaarten speel... Handel nu maar naar 
goeddunken! Op mij en de liberaal vrienden van Antwerpen kunt gij rekenen, ofschoon ik niet 
verbergen wil dat de heer Plettinck  eene naer en goede kennis van mijn is en ik hem - als gij toch 
niet slaagt - niet ongaarne tot collega krijg. 
 
Van O. Wattez aan Max Rooses gedateerd 13/04/1889 
Over het atheneum van Doornik en de stad : antwoord op de brief van 11 ll? In het Doornikse 
atheneum is het Nederlands geen verplichtend leervak maar wel voor de Vlaamse leerlingen. Die 
Vlaamse leerlingen maken ongeveer de helft van de schoolbevolking uit. Het aantal internen 
bedraagt 160 waarvan er 75 uit de Vlaamse provincies. Er zijn iets meer externen en ook hier zijn er 
40 à 50 van Vlaamse Ouders die in Doornik gevestigd zijn of die dagelijks van Kortrijk en omstreken 
komen. In Doornik wonen zowat 2500 à 3000 Vlamingen. 
 Alhoewel het niet verplicht is volgen de meeste lln de Nederlandse cursus (240 lln van de 318). "Dat 
het grootste deel der Walen den leergang Nederlandsch volgen hebben wij deels te danken aan de 
bemiddeling van onze Vlaamschgezinden studieprefect, den heer Nelissen. Deze kent onze taal, is op 
de hoogte onzer literatuur en wendt alle middelen aan om bij de Waalsche ouders de vooroordelen 
tegen "het Vlaamsch" uit den weg te ruimen." Wattez heeft in het atheneum ook verkregen dat 2/3 
van de middelen die ter beschikking staan voor de aankoop van boeken voor de prijsuitdeling dienen 
voor de aankoop van Nederlandse werken. In 1885 ging dat over een bedrag van 350 à 400 fr. In de 
gemeentescholen van Doornik wordt er geen Nederlands gegeven behalve in de betalende 
jongensschool waar een Vlaming die opdracht voor zijn rekening neemt. "In de kostschool van 't 
atheneum teekent zich de strijd tusschen de beide rassen soms duidelijk en luidrichtig aan (naar wij 
horen) Leerlinen uit de Vlaamsche provincieën worden er veelal door hunne ouders gezonden om, 
naar dezen oordeelen, beter Fransch te leeren dan in de Vlaamse steden. Doch nog al een aanzienlijk 
getal verlaat het gesticht met een luchtje van flamingantism. Daar zorgen wij wat voor." 
 
Van Wazenaar aan O. Wattez gedateerd 05/06/1889 
Leest met belangstelling en veel genoegen vooral de bijdragen van Wattez in het tijidschrift Holland-
Vlaanderen. 
 
Brieven 1891 
 
Van Pol De Mont aan O. Wattez gedateerd ??/??/1891 
Omer Wattez bezoekt Londen en vraagt De Mont mee. Pol  de Mont schrijft : Maar 'k mag niet, man, 
Met 40 fr die ik op 't oogenblik bezit, reist men niet over 't Kanaal! Ik verwacht duiten… Zij kunnen 
zelfs elk oogenblik op mijn kop vallen….Maar die heb ik noodig om te eten twee maanden lang. 
Vriend, en zoo komt het, dat ik deugdzaam blijf ! 't Eenige dat er van af mag, is om naar Gent gaan. 
Dat doe ik , om -waar het ook mag pas geven - de Vl. K. Akademie - Michens (Micheel J ?)de mond te 
snoeren. ... Om te sluiten een vraag. Wat is er nu met uw stuk over den 5 jaarlijkse prijs ? Waar, 
wanneer verschijnt het ? Gij kondigt het aan, en dan spreekt van niets meer ! Wat wordt dat nu ? 
 
 
Van O. Wattez aan Pol De Mont gedateerd 28/04/1891 
OW las op zondag 12 april 1891 het staatsblad terwijl hij zijn middagdruppeltje dronk  in het 'Café de 
l'Europe" te Doornik.  Hierin ontdekte hij "het verslag der jury over de vijfjaarlijkse prijskamp der 
Vlaamsche letteren", in zijn ogen een 'potsierlijke stuk'. De keurraad voor de Vijfjaarlijkse prijs was 
toen samengesteld uit P. Willems, voorzitter, Theo Coopman, secretaris-verslaggever, L. Roersch, 
ondervoorzitter en de leden S.D. Daems, Julius Obrie, L. Mathot en J.-A. van Droogenbroeck. Het 
desbetreffende verslag was goedgekeurd en ondertekend in de zitting van 27 april 1890.  De 
keurraad had de vijfjaarlijkse prijs van de Nederlandse letterkunde (VIIIe tijdvak, 1885-1889) met 
algemene stemmen toegekend aan de "Gedichten van Mej. Hilda Ram"    



Het verslag moet bij OW zeker niet in goede aarde gevallen zijn. Onmiddellijk stuurde hij een 
postkaart naar zijn vriend Reimond Stijns waarin hij zijn verontwaardiging uitte. Een brief met zijn 
opmerkingen, 6 bladzijden, stuurde hij op 28 april 1891 naar zijn vriend Pol de Mont. Enkele van zijn 
opmerkingen en bedenkingen typeren OW en zijn toenmalige ideeën. 
 “Wij wisten het waarlijk niet, zonder die pruiken het ons verklaarden, dat “Noord en Zuid” maar 
eene taal hebben (blz 5). En dan al die splinternieuwe (!!!) gedachten over Concience!  En die 
beweegredenen van De Geyters onkunde en machteloosheid.  En Teirlinck, die een schoolvos is, den 
dorpstendenz toegedaan en geen Fransche boeken mag lezen. En gij (Pol de Mont)? Rampzalige, gij 
schrijft taalfouten en zijt onkiesch !!!” Over Isidoor Teirlinck schreef de Keurraad : De roman Cilia van 
IS. TEIRLINCK bevat, nevens zwakke, ook uitstekende brokken, merkwaardige tafereelen.... Zijn 
verhaaltrant is te vergelijken bij dien van Conscience en van Aug. Snieders, en dat is veel. Wat hoeft 
er nog om die vereeniging van zeldzame gaven, van natuur en kunst, te volledigen? Maar weinig! 
Geene boeken en vooral geene Fransche lectuur, geene dorpachtige tendenz of 
schoolmeesterachtige bekrompenheid; slechts eene vrije en krachtig volgehouden studie op markt 
en kade, in dorp en stad, in huis en kerk, op kermis- en rouwdag, altijd en overal, gansch Vlaanderen 
door, waar iemand, die een doel heeft en niet menschenschuw is, in onmiddellijke aanraking komt 
met volk en burgerij, zich vereenzelvigen kan met dezer gevoelens en behoeften, lust en leed, 
nationale en menschelijke gebreken en deugden . 
In het verslag stond verder dat het werk ‘Fladderende Vlinders’ van Pol de Mont veelal onbeduidend 
en onkies was. “Het naakte, in kleur en beeld, kan rein zijn, ja de uitdrukking van de verhevenste 
kunst, doch verfijnde, gelikte, rooskleurige en -geurige onkieschheid is immer te veroordeelen, vooral 
in onze wedergeborene nationale letterkunde...”    
De brief van Wattez gaat verder : “Maar zeg eens wat willen zij met dat Jezuitische “onkiesch” zeggen 
? Kunt gij daar wijs uit worden ? En ik die dacht, dat kiesch fijngevoelig beteekende. Gij, niet 
fijngevoelig ? Als er een bundel is, waarin gij daarvan blijken ten overvloede hebt gegeven, dan is ’t 
wel in Fl. Vl.” 
OW kan geen goed woord over dat verslag neerschrijven. “Zie als ik dat las, kon in geen godv.d. 
onderdrukken. Ik drukte de wensch ook uit, dat die heeren beter zouden doen wat meer boeken te 
lezen – Fransche en andere ! Hunne critiek en hunne taal zouden er machtig veel bij winnen meen ik. 
De Academie heeft het nodig.” 
En al bij al komt de politiek er ook bij te pas. “En nu moet ik het beginnen gelooven, dat wij Liberale 
schrijvers, niets goeds van V. D. en Th. C. te verwachten hadden.”  Over één punt was hij wel 
tevreden. “Maar alles wel in acht genomen, voel ik mij toch nog tevreden in dat verbazend stuk proza 
niet genoemd te worden, waar de fijne stylist Rooses nevens Van Steenwegen en Ameet Distelvink of 
zoo iets (hij bedoeld pater Ameet Vyncke), wordt gesteld, en waar men een onzer beste 
romanschrijvers – zooniet de beste – afwijst met de hoop dat hij toch wel goeds zal brengen dat aan 
Conscience of Mevr. Courtmans kan komen.” 
Zijn rekwisitoor beëindigde hij als volgt :  “Ik zou ’t verdomd, toch beter doen dan die “7 uilen die op 
eenen pereboom zaten” zoals Stijns me schreef. Ik zou er toch wel voor zorgen, dat mijn oordeel 
villige (?) meer scherpzinnigheid verraden dan de orakels (!) van die droge broecken en koopmanslui. 
En ik zou ook mijn tegenstrevers aandurven, iets, wat ik niet verwacht van die heeren, als zij zullen 
afgeranseld worden naar behooren. In hun geval zou ik mij, met zulk werk, ook diep in mijne ‘pijp’ 
terugtrekken.” Hij ondertekende de brief met ‘Remo’. Wattez dacht eraan om dat verslag eens te 
ontleden en zijn commentaar in brochure vorm uit te geven, maar vooral niet op zijn kosten. 
Misschien kon Rooses helpen om het te  publiceren in een of ander tijdschrift, maar “in de ‘Halle’ 
schrijf ik geen letter meer”. Stijns had hem, tijdens de voorbije verlofdagen "stichtende dingen 
verteld over de 'ministerie-dichters zooals hij ze noemde. Hij brandmerkte vooral J.v. D die hem zoo 
vrekkig was en hem daarenboven onbeleefd behandelde, toen hij een brokje van den koek vroeg, 
dien V.D. uitdeelt..."  
En de stof, in Fladderende Vlinders, is veelal onbeduidend, somtijds onkiesch. 
Het naakte, in kleur en beeld, kan rein zijn, ja de uitdrukking van de verhevenste kunst, doch 
verfijnde, gelikte, rooskleurige en -geurige onkieschheid is immer te veroordeelen, vooral in onze 



wedergeborene nationale letterkunde, die, al mocht ze maar bogen op reinheid van gevoel en 
verstand - en op niets anders, nog recht zou hebben op onze achting en onzen eerbied, al ware het 
enkel uit eerbied en liefde voor ons volk, dat wij mannelijk willen, opdat zijne dichters het eenmaal 
tot mannelijke daden zouden kunnen oproepen. 

 

Brieven 1892 
 
Van O. Wattez aan Peter Benoit (Harelbeke, componist en muziekpedagoog) gedateerd 
08/03/1892 
K. van Nieuwehuyse is in de vergadering van de Vlaamsche kring aangesteld tot eerevoorzitter . Het 
toetreden tot de kring is te danken aan de bemiddeling van Peter Benoit. Dank ook voor de 
toezending van "uw schitterende kunstparel Mijn Moederspraak". 
 
Van Minnaert Gillis D. (Gent pedagogisch directeur van het stedelijk onderwijs te Gent, voorzitter van 
het Willemsfonds) aan O. Wattez gedateerd 20/07/1892 
Ontvang in de eerste plaats mijn hartelijken dank voor de vriendelijke toezending van uw boekje "Uit 
het Kinderleven". Ik en mijn dochtertje hebben het met veel genoegen gelezen. De stukjes "naar het 
Bosch", "van een  … " en "eene Kinderwereld" zijn uitstekend, zoo frisch gedacht, zoo dichterlijk en 
kinderlijk geschreven, ook het boekje is keurig uitgegeven. Ik durf u daarmee veel succes voorspellen. 
Mijn dochtertje heeft er aanstonds eene ereplaats in hare kleine bibliotheek aan gewezen, en ik 
verheug mij er niet minder om dit echt kinderwerkje te bezitten van den oud)leerling, wiens 
aandenken mij u innig dierbaar zal blijven. Met ware belangstellin zie ik reeds uit naar een tweede 
kinderboekje van uwe hand, even friosch als de natuur, waaraan het eerst vooral het grootste deel 
zijne stof heeft ontleed. .. Ik wil heel gaarne aan de Schepen van Onderwijs, den heer De Ridder 
warm aanbevelen voor onze schoolbibliotheeken en voor 't volgend jaar voor onze 
prijsuitdeelingen... Voor de nieuwe uitgaaf van mijne "Dicht- en Prozastukjes" zal het mij aangenaam 
zijn een fragment uit uw stukje "naar het Bosch" te mogen overnemen.... 
 
Van Rooses Max aan O. Wattez gedateerd 20/07/1892 
Ik heb u hartelijk te danken om het presentexemplaar van uw "Uit het Kinderleven". Ik heb het 
boekje met een waar genoegen gelezen, het is frisch en waar en warm. Mein Liebchen was willst du 
noch mehr ? Maar gij zondt het aan een criticus en mocht u verwachten dat uw vriendelijk geschenk 
met vriendelijke critiek werd vergolden. Hoor deze dan, indien gij er lust toe hebt. Ik vraag mij af of 
gij voor kinderen of voor groote menschen schreeft en antwoord dat indien het voor de eersten was 
uw boekje te weinig verhalende en te veel bespiegelend is; zoo het voor de tweede was is het te 
eenvoudig en te nuchter.  
 
Brieven 1893 
 
Van Stijns Reimond (Mullem, Vlaams schrijver) aan O. Wattez gedateerd 06/02/1893 
Wattez vroeg om inschrijving voor zijn nieuw werk : Styns antwoord : … Ik zal wel andere 
inschrijvingen vinden tot nu deed de gelegenheid zich niet voor... Ze beginnen mij te schuwen. Hier in 
Brusselhebben we het Dietsche heim (30 fr), de Distel, De Veldbloem, het Willems-fonds, de 
Vlaamsche Leeuw, de Burgerkring van Molenbeek enz. en vooral de politieke kringen. Hoe meer de 
politiek de krachten opslorpt hoe meer de letterkunde op de plaats van den bezem gaat staan...Hoe 
langer het wordt, hoe meer ik zeg voor alle politieke roepen "onze plaats is daar niet". Ik bedoel 
natuurlijk uwe moedige voordracht in Doornik niet ... Met veel genoegen heb ik uw werk gelezen... 
Ziehier nu wat een leeraar - alles uitpluizende leeraar - van 't atheneum gezegd heeft. "Men ziet 
onmiddellijk dat Wattez een goede pen bezit en ben over zijn werk zeer tevreden. Ik heb nochtans 
een tiental uitdrukkingen aangetekend die mij min goed toeschijnen: ik zal ze u geven voor eene 2de 
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uitgave. Mij schijnt ook, dat hij al te laudatif is, maar ik mag ook niet vergeten dat ge een schrijvend 
ras zijt. Maar toch, 't werk is goed, 't is goed." Dit is een trouw relaas van onze gewichtige 
samenspraak. Wees maar niet verwonderd over Hiel, hij kan mij niet meer verwonderen. Ik heb het 
inzicht met Paschen naar de streek te komen, en hoop, dat ik u zal zien eer de dag van de aftocht 
voor mijn aangebroken zij.  PS Ik zal ook zorgen of liever zoeken uw boek voor de prijs uitdeelingen 
onzer gemeentescholen te plaatsen, maar voor Molenbeek zou het moet met prijsvermindering zijn. 
Kan ik van u geen heel eenvoudig verhaaltje krijgen in proza voor kinderleesboek. Een lesje niets dan 
enkelvoudige. zinnen bevattende. - of zoo een gedichtje. Ik weet dat het goed zal zijn en zoo wordt 
uw naam eens te meer gekend. 
 
Van Stijns Reimond aan O. Wattez gedateerd 23/05/1893 
Dank voor de toezending van uw zoo hartelijk geschreven boek - 't heeft mij aanstonds de pen in de 
hand gegeven om ook een herinnering - Eene eerste Boodschap - in schrift te stellen... Ik had 
verondersteld P. de Mont op de zitting van "het Taalverbond " te zullen ontmoeten; hij is niet 
gekomen, zoo viel mijn voornemen, hem over Zwitserland te spreken in 't water. Een derde, 
reisgenoot, die aan al de gegevens voldoet heeft men zoo voor 't rapen niet... Nu ik zal maar blijven 
rondzien naar de gewenschte witte raaf, zoo niet, dan houden we elkander gezelschap.  We zullen 
toekomende jaar - als 't lot het toelaat - onze wederhelften naar Engeland leiden en zoo een 
denkbeeld geven van het verschil, dat er bestaat tusschen Mullem-Heurne en Londen. (Er was hier 
sprake van een leraar Engels die echter naar Engeland op reis zou gaan. zie brief van 1893/06/12)  
 
Van O. Wattez aan  Rooses Max gedateerd 02/06/1893 
OW is ontgoocheld, opnieuw wordt een werk van hem niet opgenomen in de prijsboekenlijst van de 
lagere scholen.  "Aan het boekje dat ik je verleden jaar stuurde en waarover gij mijn vleiende 
bewoordingen spraakt is de onderscheiding te beurt gevallen van niet op de prijsboekenlijst van de 
lagere scholen te zullen aangenomen worden. Welke mag de reden zijn ? Overal werd het nochtans 
welkom geheeten en gunstig beoordeeld. Het dunkt mijzelf ook wel dat het goed kan opwegen tegen 
veel werkjes welke men in onze lagere scholen als prijsboeken geeft. Iemand heeft mij verzekerd dat 
er in de verbeteringsraad (!) voor 't lager onderwijs thans mannen zetelen, die niet dulden, dat men 
oneerbiedig over eenen pastoor spreekt van, 'bijbelsche legenden' gewaagt en op godsdienstig terrein 
blijft. En dat deed ik in leven... Nu vrees ik wel, dat hetzelfde met mijne "Poësie neerlandaise" zal 
gebeuren. ... Maar hier is de verbeteringsraad dezelfde niet. Er zullen daar meer mannen in zitten 
....die niet willen dat enkel boeken gekozen worden om "cretins" te vormen, zooals De Decker in de 
Kamer zei. Nu wilde ik u vragen, waarde heer Rooses, welke de formaliteiten zijn die ik te vervullen 
heb om mijn  "Poësie neerl. te doen mededingen voor den prijs De Keyn, die deze maal aan werken uit 
het middelbaar onderwijs besteed worden, - en ook of gij geen woordje zoude willen ten beste doen 
om aan mijn boek een deel van dien prijs, die immer gesplitst wordt te doe toekennen. Overal oogste 
ik met dat werk bijval, maar dit voldeed niet om mij schadeloos te stellen voor de opofferingen, welke 
ik voor de uitgave ervan deed. Ik reken ook dat de vrienden het voor de prijsuitreikingen der athenea 
zullen gebruiken. Verschooning waarde heer Rooses, dat ik u voor deze zaken van stoffelijken aard 
onderhield, maar in den goeden strijd dient een strijder, dient daaraan gedacht te worden wil men 
niet tot ontmoediging geraken. Ik hoop wel dat gij mijn den dienst zult bewijzen, dien ik van u verlang 
en bied u intusschen de uitdrukking mijner oprechte gevoelens van genegenheid te willen 
aanvaarden." 
 
Van Rooses Max aan O. Wattez gedateerd 05/06/1893 
Om mede te dingen naar een prijs De Keyn, evenals naar elken anderen zal wel de rechte weg zijn uw 
boek te zenden aan den Secrétaire Perpétuel de l' Académie royale de Belgique, Palais des 
Academies te Brussel... Ik zal uw werk aanbevelen waar ik kan en doe het in de eerste plaats aan 
Prof. Paul Fredericq wien ik vandaag zal schrijven en uwen brief mededeelen. Hij maakt gewoonlijk 
deel uit van de jury en is de natuurlijke verdediger der belangen onze letteren. 
 



 
 
Van Minnaert G. aan O. Wattez gedateerd 12/06/1893 
Zooals ik beloofd had, heb ik uw werkje "Uit het kinderleven" op de lijst onzer prijsboeken gebracht 
en het den heer Schepen De Ridder zeer warm aan bevolen. De commissie met het lezen der boekjes 
belast, onder de leiding van den Heer D. Verraert, adjunct-inspecteur der stadsscholen, zal deze 
week of de volgende van uw boekje verslag doen, en ik heb alle redenen om te gelooven, dat dit 
verslag gunstig zijn zal en tot eenen bestelling moge aanleiding geven.  
 
Van Stijns Reimond aan O. Wattez gedateerd 12/05/1893 
Alea jacta est ! 't Is besloten ! Uw plan vind ik overheerlijk. Vergeef mij dat ik ook niets voorstel, niet 
spreek van wat we zooal merkwaardigs zullen zien. Ik ben een vriend van het onverwachte op reis. 
Gelukkig voor mij, dat ik u heb... Ik vertrouw u alles toe, zal u gedwee volgen en leven als God in 
Frankrijk! Het is een egoïstisch stelsel maar ge moet ook bekennen dat het zeer gemakkelijk is... Ik 
vind het min terugstoorend met een oude vijl 1 000 000 beroeste nagels te doen blinken, dan zoo 
week-in, week-uit altijd aan het schaven en poetsen te zijn van den geest en het hart der jonge 
schoolschavuiten. Voor wat de prijsdeeling betreft, ik zal wel de toelating bekomen er te schitteren 
door mijne afwezigheid. .. Neen, 'k zou liever gansch de tocht te voet doen, dan thuis te blijven... Ik 
heb u vroeger over mr Dutroncquoy leeraar van Engelsch gesproken. Hij kon niet mee, moest naar 
Engeland. Hij komt terug op zijn eerste besluit gaat mee met ons. Ik heb u reeds gezegd dat hij goed 
en hartelijks en een warm hoofd heeft. Wat zegt ge er van ? Hij is met alles tevreden.  
 
Brieven 1894 
 
Van Wazenaar aan O. Wattez gedateerd 20/04/1894 
Ontvangen met erkentelijke verrassing uwe herinnering van Lugano. Ook dadelijk uitgelezen, 
doorsmaakt en genoten. Ach ! De frischeid ervan zal mij blijven op de lippen kleven al de "asti 
spumante" en het persikensap van Melide. 
 
Van Julius Mac Leod (Oostende, Plantkundige en bioloog) aan O. Wattez gedateerd 10/12/1894 
Mac Leod vraagt aan Wattez om in de provincie Henegouwen de werking van het Kruidkundig 
genootschap Dodonaea bekend te maken. "Te beginnen met 1895 zal Dodonaea een tijdschrift voor 
fytopathologie (plantenziekten) uitgeven. Het eerste nummer zal omstreeks 15 februari verschijnen. 
Tot nog toe bestaan slechts twee tijdschriften van dien aard in Europa, nl. één in Duitsland en één in 
Italië. Voeg daarbij de Vriend der Natuur, waarvan ik U een paar nummers zend. Het is ongetwijfeld, 
dat de Walen er belang bij hebben, aan onze werkzaamheden en niet langer vreemd te blijven. 
Vooral in de provincie Henegouwen, waar de studie van het Nederlandsch, naar het schijnt, minder 
veracht wordt dan in de andere Waalsche provicieën, zal het misschien niet onmogelijk zijn voor de 
Nederlandsche wetenschappelijke literatuur belangstelling op te wekken. Ik zou U zeer dankbaar zijn 
indien U mij kon eenige wenken geven omtrent de wijze waarop in de provincie Henegouwen 
propaganda zou kunnen gemaakt worden. Dodonaea blijft buiten den eigenlijke taalstrijd, volkomen 
vreemd, maar hij is Vlaamsch en personen die zouden verlangen lid te worden moeten met het 
uitsluitend gebruik van het Nederlandsch op de vergaderingen en in de uitgaven vrede nemen. 
 
Van Wazenaar aan O. Wattez gedateerd 09/05/1894 
Hartelijk deugd heb ik mij gedaan, in uw zoo gezond schrijven over de taalpolitie. Uw gevoelen en 
gedachte daarover waaieren mij verfrissend, van onder Zuid-Vlaanderen, in uwen luchtigen stijl, als 
een lustig lentekoeltje toe. Ik ook hou mij met net nagaan der strevingen van de NNM. en De Vr. 
bezig. Kon ik met u daar eens mondelings wat over praten, 't zou me recht genoeglijk zijn. Naast 
bedenkelijkswaarde wenken, die zij geven, wat al taalverarming, wat al bekrompen dwingelandij ! Gij 
hebt bijzonder wel gedaan, met ook het vreselijke geknoei der Hollandsche spraakhegemonie nadruk 



te leggen. Zij valt erg "defect" en wij dienen ons "immuum" te maken tegen die pest uit het 
broederland. 
 
Brieven 1895 
 
Van Stijns Reimond aan O. Wattez gedateerd 07/03/1895 
… Daar gij de man zijt, die voor eenen min of meer bepaalde som, gedurende een min of meer 
bepaald aantal dagen natuur en ander wonderen laat zijn, had ik geen boorstel durven doen. Vooruit 
dus voor God en vaderland tot in Venizia la Bella. … Dutranquoy zal met evenveel genoegen als wij 
reizen voor vermaak en bewondering te vinden. Hij gaat ook maar mee op voorwaarde, dat gij alles 
schikt en hij zich aan alles onderwerpt. Iets stoot mij nochtans tegen de borst. De kerel, hoe jong ook, 
heeft schier geen haar meer! Ik stel voor dat er altijd eenen onzer den hoed op 't hoofd houd, als we 
ergens binnenkomen - 't zij dat we zonder licht waren en wenschten de gazet te lezen ! Wilt ge hem - 
als inschrijver - een werk zenden "La Poësie Neerlandaise". Hij zou er gaarne kennis mede maken. 
Stuur uw boek a.u.b; op naar Bergen - daar woont hij... Ik had uw werk bij den prefekt aanbevolen 
die mij liet roepen om mij te melden, dat hij zich dit jaar in de onmoogelijkheid bevindt enz. enz. 
doch stellig beloofde voor het naaste jaar minstens 2 dozen "Poësie" te nemen. Ik zal het onthouden. 
Hier voor de prijsuitdeelingen in de gemeenteschool hetzelfde antwoord, wat ik ook niet zal 
vergeten. Atheneum prijsuitdeeling 3 oogst. Zoudet gij dien dag naar Brussel komen dan zouden wij, 
des anderen daags - drie koningen koene - ons naar 't oosten begeven!... Hoeveel denkt ge dat de 
reis ons - ten naaste bij - zal kosten ? ... Nog een viertal weken, en we staan met den knapzak op de 
rug, met "opgeschorste" kleederen en we zullen met het bloed van 't Paaschlam de stijlen en de 
bovendorpels onze deuren bestreken hebben ! 
 
Van Julius Mac Leod aan O. Wattez gedateerd 28/07/1895 
… Voor eenigen tijd heeft eene dame die haar onderwijs in de middelbare school voor juffrouwen te 
Doornik ontvangen heeft, mij gezegd dat men aldaar goed Nederlandsch leert , maar dat de leerlingen, 
behalve de schoolboeken, nooit een Nederlandsch boek te zien krijgen, en daardoor de vruchten van 
het onderwijs bijna volkomen verloren gaan. Ware het niet mogelijk hierin een verbetering te brengen 
? Indien daartoe eenige kans bestaat zal ik gaarne eenige door mij uitgegeven boeken en brochures 
afstaan tot verspreiding onder de leerlingen der school. .. Het verheugt mij ten zeerst telkens ik nieuw 
over het leven der Vlamingen in het Walenland mag vernemen, en gaarne ben ik bereid de loffelijke 
pogingen die aldaar gedaan worden om onze taal te bevorderen in de mate mijner krachten te 
ondersteunen.  
 
Van Julius Mac Leod aan O. Wattez gedateerd 16/08/1895 
De opbrengst van den verkooop, inzonderheid van Taal en Kennis (à 10 centimes) mag besteed worden 
ten voordeele van een Vlaamsch werk te Doornik Hetgeen U schrijft over de prijsuitdeelingen te 
Doornik is zeer verheugend; laten wij hopen dat het goede voorbeeld veel navolgen zal vinden. Is U 
bekend met de stichting en de werkzaamheden van het Nederlandsch Verbond hetwelk sedert enkele 
maanden te Brussel tot stand gekomen is ? Wij hopen ook te Gent een comiteit van die vereeniging te 
zien ontstaan. Later zal het N. V. ongetwijfeld veel kunnen doen ter verbreding van het Nederlandsch 
in de Waalsche provinciën. 
 
Van Stijns Reimond aan O. Wattez gedateerd 04/05/1896 
Uw boek heeft mij veel genoegen verschaft een adem uit Zuid-Vlaanderen waait er mij vriendelijk 
tegen. Alles is juist afgekeken, zoo of ge nooit de streek verlaten hadt. Het heeft mij veel sluimerende 
herinneringen wakker geschud. Alles is natuurlijk ongewrongen verteld en allen trekt aan; de eerste 
novelle vooral stelt een eenige bijzondere onzer boerenzeden schitterend in het licht. Uwe 
natuurbeschrijvingen geven diepen indruk weer. Geluk met uw werk.  
 
 



 
 
 
Brieven 1896 
 
Van O. Wattez aan De Cock A. (?) gedateerd 03/10/1896 
OW stuurt een exemplaar  van zijn onlangs verschenen werk "Van twee Koningskinderen"             
"Mag ik u bidden het in een of ander tijdschrift te willen bespreken ?" 
 
Van O. Wattez aan Max Rooses gedateerd 03/10/1896 
OW zond Rooses zijn jongste werk 'Van twee Koningskinderen". "Uwer raad altijd indachtig geen 
verzen meer te schrijven zou ik gaarne nu uw oordeel kennen en durf u ook te vragen het te doen 
kennen waar het u in uwe letterkundige briefwisseling mogelijk is. Dat zal me wat troosten in al mijn 
tegenspoed. Sinds jaren vraag ik aan 't MInisterie mijn verplaatsing naar Brussel of Antwerpen. 
Telkens er een plaats openkomt wordt ze weggekaapt door jongeren dan ik, die, als leeraar geen 
ondervinding hebben, die ook geen de minste letterkundige verdienste bezitten. Ben ik het slachtoffer 
van mijn flamingantisme bij de Waalsche bureaucratie of wel dat mijner denkwijze bij 't Ministerie ? 
Ik weet het niet. Nochtans geeft mijn prefect steeds de beste verslagen over mij, iets waaraan ik nooit 
twijfelde. Ik deed hier mijn plicht en richtte mijn leergang van Nederlandsch ernstig in. Ik stichtte een 
Vlaamschen kring en gaf kostelooze leergangen. Dat alles heeft me niets gebracht en als ik vraag 
naar een ander atheneum over te gaan word ik afgescheept gelijk een onwaaridge of een 
onbekwame. Onlangs werd de plaats van de heer Doms te Brussel gegeven aan den jongen heer 
Bielen van Tongeren. Hij heeft luttel jaren dienst en heeft onlangs een afgrijselijk monster op 
letterkundig gebied voortgebracht : Leiddraad tot de studie van de Geschiedenis van den Ned. 
Letterk." En zoo iemand moet het Nederlandsch in de hoogere klassen onderwijzen. Zulke stijl doe 
iemand omvallen." 
 
Van Rooses Max aan O. Wattez gedateerd 30/11/1896 
Ik heb uw boek "van twee Koningskindern" gelezen met dezelfde belangstelling waarmede ik kennis 
neem van al uw geschriften en heb er eenvoudige stille verhalen in gevonden, hier en daar wat 
sententien en wat nuchter , maar over het algemeen gezond en natuurlijk. De bescheiden stukjes 
doelen naar geen hooge kunst en grijpen niet sterk aan, maar uw doek om - het ware leven in de 
wereld der kleinen te schilderen hebt gij wel bereikt. Mocht ik u raad geven dan ware het, uwe 
natuurlijkheid behouden te trachten wat meer kleur aan uw verhalen te geven en strikt objectief te 
blijven. 
 
Van Wazenaar aan O. Wattez gedateerd 23/12/1896 
...Aldus weer uw overdruk van het fel gispend opstel in het B(elfort?) ontvangen. Het is goed 
verdiend en volkomen raak. Ik bewonder uwe immer frisschen moed en eenen onverzwakte 
werkzaamheid. Hier was uwe afbraak dubbel gepast, ingezien de betreurenswaardige goedkeurig van 
twee onzer beste, aan een knoeiwerk geschonken. 
 
Brieven 1897 
 
Van O. Wattez aan Rooses Max gedateerd 10/02/1897 
".. Dat gij mij nogmaals uwe hooggeschatte tusschenkomst kondet verlenen om hem (de heer 
Sleeckx, lid van de keurraad) mijn werkje La Poësie Néerlandaise aan te bevelen en het te gedenken 
als men de prijzen zal toestaan. Vóór vijf honderd jaar (1394) had hier een kampstrijd plaats tusschen 
de Vlaamsche rederijkers-genootschappen. Hij scheen uitgeschreven te zijn door het staatsbestuur. 
(Snellaert Histoire dela littérature flamand, page 73 , Bruxelles Jamar Bibliotheque nationale) Ik vroeg 
reeds om inlichtingen bij archivaris en bibliothecaris alhier, maar ik ontmoet zoo weinig 
bereidwilligheid. Kent gij de bron niet, waaraan Snellaert dat geput heeft ? Wij zouden dien datum 



herdenken en de stadschouwburg huren om een Vlaamsche vertooning te doen geven door den 
eenen of anderen tooneeltroep dit toekomende winter. Ware dat niet mooi ? 
 
Van Stijns Reimond aan O. Wattez gedateerd 12/06/1897 
Uw geschenk heeft me aangenaam verrast; daar ik te Mullem elk huis ken, onderscheid ik alles 
duidelijk en vooral de woning "waar mijn wies eene stond" Uw studie heeft mij ook veel genoegen 
verschaft. …Volgens Brans me verzekert verschijnt "Germania" in de maand maart e.k. Ik heb hem 
een novelletje toegezegd; Met verlangen wacht ik op uw reisindrukken. 't Wordt tijd dat er van ons 
mannen iets verschijnt 't zou er weldra in onze letterwereld poverkens uitzien. 'k begin veel van mijn 
vertrouwen in de jongeren te verliezen: daar is te veel pretentie van hunnentwege in 't spel en dat 
deugt niet.  
 
Brieven 1898 
 
Van Ram Hilda (Antwerpen, pseudoniem van Mathilda Ramboux, Vlaams schrijfster en dichteres) 

aan O. Wattez gedateerd 21/02/1897 
… of het U aangenaam en mogelijk zou wezen een lezing te komen houden van wat gij verkiest uit 
uwe eigen werken ? De leergang van Mijnheer Scharpé ten einde zijnde, heeft men besloten de 
volgende donderdagen nog aan het Vlaamsch toe te wijden en ons publiek met eenige onzer beste 
schrijvers in kennis te brengen zoo wij de vrouwen overhalen tot de liefde voor onze taal, zal, ons 
denkens, de Franschdolheid goedbevochten worden. Ik hoop wel, geachte Heer, dat gij, met uwe 
vast overtuiging en uw erkend talent ons behulpzaam zult wezen. Wees zoo goed ons te verwittigen 
welken donderdag in maart en om welk uur in den namiddag gij zoud willen komen. ook het bepalen 
der vergoeding voor reiskosten en tijdverlies verzoeken wij u ons aan te duiden. Dit voor het Comiteit 
van ons "onderricht voor vrouwen".  Ik, persoonlijk moet u geluk wenschen met uwe laatste studie in 
het Belfort. Het is prachtig gedacht en gezegd. Ik kan u niet zeggen met welk genoegen ik die artikels 
lees. Het smaakt altijd naar nog.   
 
Van O. Wattez aan Ram Hilda gedateerd 24/02/1898 
OW zal op donderdag 10 maart een lezing houden voor de dames van de Antwerpsche 'University 
Extension' "van eenige fragmenten, waaraan ik sinds geruimen tijd werkzaam ben en welken ik de 
beginselen mijner artikel uit het Belfort heb getracht te belichamen. ... Als vergoedling reken ik 25 fr 
voor reis en verblijfkosten. " Tevens vraag hij het adres van M.E. Belpaire, 'zij zond mij reeds wat 
geleden een ex van haar "Herfstrozen". Ik zou haar daarover willen schrijven." 
 
Van O. Wattez aan Belpaire Maria Elisabeth (Antwerpen, Vlaams schrijfster en 

een mecenas binnen de Vlaamse Beweging en het katholiek meisjesonderwijs). gedateerd 
03/03/1898 
"Ja, het Christen Ideaal volstaat om groote kunstenaars te bezielen. We hebben te lang en te veel 
naar dat verouderde Heidendom geblikt, en ons vergaapt aan die gevoelooze hedendaagsche 
wetenschap, die alles wil oplossen en niets nader bewijst. Het is tijd dat de ware beginselen van de 
Heiland meer en meer in de kunst en de letteren gehuldigd worden; daar kunnen ze wonderen doen". 
(OW schrijft dit na de bundel "Herfstrozen" ontvangen te hebben waarin hij dan aandacht besteed 
aan het prachtige stuk "Christen Ideaal") "waarin ik zoovele treffende bladzijden heb gevonden en 
waarin gij mij aan zoovele geliefde dichters en kunstenaars hebt herinnerd. Op zoovele punten ben ik 
het volkomen eens met u. Het is alsof ik dat zelf gevoeld had...." 
 
Van Minnaert G.D. aan O. Wattez gedateerd 04/06/1898 
... Ik zal Hoste verzoeken U een presentexemplaar der zoogezegde 6de uitgaaf (van mijn Nederlansch 
Leesboek) 1897 te sturen en hem terzelfdertijd op het hart drukken het handschrift van "Jonge 
Harten" U terug te zenden.  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mecenas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_Beweging


 
 
 
 
Van Minnaert G.D. aan O. Wattez gedateerd 22/06/1898 
Wat betreft den herdruk uwer "Jonge Harten" in den hier inliggende brief van Hoste van 7 juni l.l. zult 
ge zijn antwoord lezen op mijn mondeling verzoek, die ik onmiddellijk na de ontvangst van uwen 
brief gedaan had. Sedertdien ben ik nog tweemaal ten zijnent geweest, om uwe belangen warm aan 
te bevelen. Bij de eerste gelegenheid zal ik hem zijn belofte herinneren. 
 
Van Julius Mac Leod. aan O. Wattez gedateerd 16/09/1898 
Mac Leod reageert op een van de onderwerpen die in een door Wattez toegezonden brochure staan. 
"... Het maakt den indruk, alsof gij tot nog toe weinig bekend waart met de Vlaamsche beoefenaren 
der wetenschap,ik spreek hier van de natuur en geneeskundige wetenschappen... Zij worden allen 
voortgedreven door een ideaal, nl: de liefde voor het volk, voor de ongelukkige Vlaamsche massa, die 
verstoken blijft van de moderne beschaving, die in een toestand van inferioriteit blijft in vergelijking 
met de naburige volkeren. Voor ons volk willen wij iets doen, het is hoogst onrechtvaaridg die 
baanbrekers te gaan beschuldigen van americinisme of iets dergelijks. Ik mag U verzekeren dat die 
natuuronderzoekers en geneeskundigen ontwikkelde menschen zijn, die ook iets over hebben voor 
de kunst, ofschoon zij niet werkzaam zijn op het gebied der eigenlijke kunst. Vele letterkundigen en 
dichters zouden blozen tot achter hun ooren moesten zij een uurtje doorbrengen met de mannen 
van het proza, omdat ze zouden ondervinden dat die mannen in vele gevallen hooger staan voor hun 
kunstgevoel en hunne uitgebreide kennis van de letterkunde. Tracht maar eens betrekkingen met 
hen aan te knoopen, Gij zult zelf ondervinden dat ze beter de Nederlandsche letterkunde kennen en 
beter vertrouwd zijn men den inhoud van onze museums dan verreweg de meeste Vlaamsche 
letterkundigen... Meent Gij waarachtig dat wij geen poëzie kennen, dat wij geen ideaal hebben, dat 
wij de kunst willen versmachten ? Wij volbrengen den arbeid waartoe wij geroepen zijn, maar wij 
waarderen de kunst, wij stellen ze op hoogen prijs. Wanneer ik persoonlijk veel, zeer veel verwacht 
van de Vlaamsche wetenschap, dat is het omdat ik overtuigd ben dat zonder wetenschap het 
Vlaamsche volk zou ten onderen gaan, met de Vlaamsche kunst. ... De letterkundige geschriften 
hebben reeds in vele gevallen den weg gevolgd die door de wetenschap was gebaand. Ik geef U dit 
ter overweging. Ik heb dit geschreven met volle rechtzinnigheid, ik hoop en vertrouw dat gij mij die 
rechtzinnigheid niet zult ten kwade duiden. Zooals ik hooger schreef zou ik zeer gaarne  met U over 
die zaken een spreken. Het doet mij leed dat bij U en enkele anderen een soort van antagonisme 
tusschen wetenschap en kunst ontstaat. 
 
Brieven 1899. 
 
Van Minnaert G.D. aan O. Wattez gedateerd 18/01/1899 
Opnieuw heb ik met Hoste gesproken over de vertraging in het afdrukken van uw boek (Jonge Harten 
?) "Hij zegde mij, dat ze in den laatsten tijd met stadsdrukwerken, dat geen uitstel duldt, zoodanig 
overlast waren, dat er aan geen ander werk te denken viel. De groote drukte voorbij zal hij zorgen 
dat uw boek regelmatig afgedrukt wordt. 
 
Van Minnaert G.D. aan O. Wattez gedateerd 27/01/1899 
"Het Witte boek" Onze Vlaamsche tooneelschrijvers geleiden hunne lezers en toeschouwers te 
weinig in beschaafde kring, ze vergeten, dat er eene gegoede Vlaamsche burger bestaat, die in vele 
steden nog niet geheel ontaard is. Ik hoop van ganscher harte dat uw boek in die kringen veel 
waardering mag vinden. Ik stem tenvolle in met hetgeen ge "Willem" op blz 44 en 45 in de mond legt 
aangaande de kunstrichting onzer dagen. Gaarne wil ik mijn best doen, om het Bestuur der Gentsche 
afdeeling van 't Willemsfonds te doen inschrijven voor een exemplaar voor elk harer bibliotheken. Bij 



den schepen van onderwijs den heer De Ridder is het vruchteloos een dergelijk verzoek te doen.... 
dat het vruchtelooze moeite zou zijn aan die deur aan te kloppen. 
 
 
 
Van O. Wattez aan Belpaire Maria Elisabeth gedateerd 09/02/1899 
Het deed me veel genoegen te hooren dat ik met het uitgeven van mijn "Witte Boek" een edele daad 
heb verricht. Mocht mijn stem maar niet de eens roependen in de woestijn blijven, dat is maar te 
dikwijls het geval met ons, letterkundigen in Vlaanderen. Bij ons onbeduidend getal lezers wil de een 
zoo en de andere zus. Voeg daarbij de verheven(!) critiek onzer tijdschriften en de bereidwilligheid 
van al degenen, die zich de leiders onzer beweging noemen. Gelukkig dat wij door onze kunst nog 
voldoening in ons zelven vinden, als onzen drukker maar betaald geraakt, nog een van die punten 
waarmede een Vlaamsch letterkundige heeft af te rekenen  eer hij een werk laat verschijnen. 't Zal 
misschien beteren als onze burgerij meer Nederlandsch zal lezen. Laat ons hopen. Wat aangaat mijn 
"Idealist", nu en dan voeg ik er een hoofdstukje aan toe en zoo zal het allengskens een boek worden 
dat ik toch ook de wereld zal inzenden.  Voor uw "Wonderland" heb ik een novelle, getiteld 
"Moederken" dat ik nog moet overschrijven en u dan zal zenden, gelukkig in uw verzameling een 
plaatsje te mogen bekleeden. Het stukje is voor kinderen geschikt." Wonderland (6 delen) (1894-
1908) 
 
Van O. Wattez aan Belpaire Maria Elisabeth gedateerd 23/02/1899 
"Ik zeg niet dat ik heel sterk ben in ’t Noorsch, maar ik ken er toch genoeg van om het loopend te 
lezen. Van Andersen heb ik in 't Deens niets anders gelezen dan zijn "Billebog uden Billeder". Al 't 
ander van dien keurigen schrijver las ik in 't Duits. ... Ik ben heel tevreden dat gij mij eenige 
inschrijvers zult aanbrengen voor mijn "Idealist". Ik zal zien hoe het met den verkoop van mijn “Witte 
Boek” gaat. Kan ik aan de onkosten niet geraken, dan ga ik weer naar Holland waar ik toch steeds een 
uitgever vond die de zaak gansch op zich nam en honorarium betaalde. " 
 
Van O. Wattez aan Belpaire Maria Elisabeth gedateerd 05/08/1899 
"Mag ik U beleefd verzoeken voor het Belfort een beoordeling of artikeltje te willen schrijven over 
mijn "Het Witte Boek". In ons gezegend letterwereldje is het voor den kunstenaar moeilijk iemand te 
ontmoeten, die zich genoeg aan de letteren interesseert om aandachtig boeken te lezen en ze te 
beoordeelen. In uw geëerden brief van 28 januari j.l. hebt gij mij getoond dat gij mijn doel begrepen 
hadt - nl de veredeling der vrouw, ontwikkeling van haren zin voor 't goede en 't schoone, hare rol in 
een beschaafd midden. Ik vraag noch vriendenbeoordeeling, noch gunst, noch lof; ik ben ervaren 
genoeg om over terechtwijzingen en tegenovergestelde gedachte niet geërgerd te wezen. Mag ik u 
wel om zulken dienst verzoeken ? Ik zeg het u openhartig - anders loopt mijn boek gevaar zelf niet in 
het tijdschrift, waaraan ik zoo gaarne medewerk, ernstig gekeurd te worden. Het is de heer Siffer 
zelf, die mij aanried een beoordeeling aan iemand mijner kennissen te vragen. Ik wend mij bij 
voorkeur tot een dame mijner letterkundige kennissen, omdat deze beter in staat is te begrijpen wat 
ik wilde, en wat mijne denkbeelden over de vrouwenbeweging onzer dagen zijn. Ge deed mij 
opmerken dat ik misschien beter zou gedaan hebben mijn onderwerp in romanvorm te behandelen -
een gedachte die goed is vol te houden, en die mij sinds heeft doen nadenken. Maar het is nu zoo 
eenmaal niet. Men lei mij reeds in "Neerlandia" ten laste, elders ook, dat mijn samenspraken wat 
lang zijn, dat er handeling ontbreekt enz. Dat schrijft men over alle tooneelstukken. Het ligt in den 
aard van het stuk te doen redeneeren. Het is mogelijk, dat het publiek onzer schouwburgen meer 
aan hansworsterij gewoon is en aan declamatorische stijl dan aan beschaafde redeneering. Voor dat 
publiek heb ik niet geschreven. Lange Samenspraken ! Ibsen heeft in zijn laatste stuk "Johan Gabriel 
Borckman" samenspraken van een half uur. Maar genoeg! Ik begin zelf al mijn critiek en raas maar 
voort..." 
 
 



 
 
 
 
 
Van O. Wattez aan Belpaire Maria Elisabeth gedateerd 03/11/1899 
"Ik ben zeer verheugd u te kunnen mededelen dat mijn boek af is. Het draagt voor titel "Wouters 
Jonge Jaren, bladzijden uit het levensboek van een Idealist”. Ik heb het boek voor de 
"Duimpjesuitgave" beloofd en ik wil mijn woord gestand doen. Ik moet u echter vooraf zeggen dat 
mijn werk een werk van strekking is, Christelijke strekking  vooral. Het oordeel van mijn held is soms 
wat scherp en bijtend; maar het kon waarlijk niet anders. Voor opmerkingen houd ik mij steeds 
aanbevolen. "Errare huanum est". Nu zou ik graag de voorwaarden kennen onder welke de Duimpjes 
uitgaven geschieden. Zal ik het boek aan U of aan den heer Cuppens zenden ? Gaarne zou ik hebben 
dat gij zelve het eens inzaagt en mij uw oordeel liet kennen. ... Ik heb het boek juist twee jaren na 
datum, waarop ik het begonnen had, afgewerkt. Het eerste stuk was - zoudt gij het gelooven ? - de 
Allerzielendag geschreven onder den indruk der scharen, die voorbij mijn huis naar 't kerkhof gingen 
op dien dag. Dan ontwikkelde zich de gedachte om een heel werk met dies trekking te scheppen. Of 
ik gelukte zullen de kenners oordeelen. Schrijf me een woordje en ik stuur U het handschrift. 
 
Van O. Wattez aan Belpaire Maria Elisabeth gedateerd 05/11/1899 
OW stuurt het handschrift van zijn boek"Wouter". "Ik voldoe gaarne aan uw verzoek om het eerst in 
het nieuwe tijdschrift te laten verschijnen. Lang is het boek niet; 150 blz. ... Moge uwe onderneming 
met het tijdschrift gelukken, dit is de vurige wensch van uw dienstwillige OW". Het nieuwe tijdschrift 
waarvan Belpaire medeoprichtster was is DWB. Het is het oudste nog bestaande Vlaams literair 
tijdschrift. Het kwam voor het eerst uit in 1900 als Dietsche Warande en Belfort. Medeoprichtster 
was Marie-Elisabeth Belpaire. Het tijdschrift ontstond als een fusie van de tijdschriften “Dietsche 
Warande”, opgericht in Nederland in 1855 door Joseph Alberdingk Thijm en in 1887 door zijn broer 
Paul naar Vlaanderen gebracht, en “Het Belfort” dat in 1886 was opgericht door Jan Bols. Gedurende 
de Eerste Wereldoorlog verbleef Belpaire in de (nu verdwenen) villa Swiss Cottage in De Panne. Ze 
was ook de oprichtster van de frontsoldatenkrant “De Belgische Standaard”.  
 
Van O. Wattez aan Belpaire Maria Elisabeth gedateerd 22/11/1899 
Wouterse jonge Jaren - "Wat aangaat de opmerkingen, welke gij gemaakt hebt, zeer gaarne wil ik mij 
er naar schikken. Wijsgeerige en politieke beschouwingen zal ik op de aangeduide plaatsen wat 
inkorten en bedoelde zinspeling er uit doen verdwijnen. De geloofsbelijdenis van Wouter zou ik wat 
meer kunnen bevestigen, zoals gij beoogt... Gij moet mij verschoonen, waarde vriendin, indien ik niet 
altijd dadelijk op uw schrijven antwoord. Mijn ambt brengt mijn veel werk mede. De eerste maal dit 
jaar onderwijs ik in de hoogsten klassen de drie Germaansche talen en moet derhalve mijn 
letterkundige stukken -Nederlandsche, Engelsche en, Duitsche - voorbereiden.  Na een paar jaar zal 
dit mij meer tijd laten om mij met letterkundige arbeid en eigen schepping te kunnen bezig houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Brieven 1900 
 
Van O. Wattez aan Belpaire Maria Elisabeth gedateerd 21/02/1900 
Wouterse Jonge Jaren.  Ik heb u sinds lang mijn "Wouter" beloofd en laat er u nu geworden, daar ik 
weet dat hij in goede handen is. Hoe eerder hij dan in 't licht kan gegeven worden, hoe liever ik het 
heb. Ik word zelf nieuwsgierig hem weerom te lezen, te meer daar ik begin ernstig te denken aan 
Wouters latere jaren. Dit gansch onder ons. want ik heb nog geen stof voor dat boek of ten minste zij 
is verre van gereed te zijn. Dat zijn onderwerpen welke men lang moet overwegen en vol 
zelfondervinden eer nu gedurft aanvatten.  Ik zal eerst zien, hoe mijn eerste Wouter zal onthaald 
worden - of 't publiek nog van "idealisme" houdt in ons ultra positieven tijd, waarin iedereen schijnt 
zijn gevoel door zijn rede te willen onderdrukken. Velen vergeten dat de rede in zooveeel 
levensomstandigheden onder blijft om plaats te maken voor het gevoel dat veel grotere dingen heeft 
tot stand gebracht dan die brooze rede. Dit zal ik eens nader ontwikkelen en al na hooren, zien, 
waarnemen, verdedigen van mijn onderwerpen, aanhoren van tegenspraak enz het ogenblik zal 
gekomen zijn, vat ik mijn tweede "Wouter" aan. Maar de eerste moet ik eerst wat in het leven 
hebben gezien, aanschouwen of hij leefbaar is. Jammer dat Doornik zoo ver van Antwerpen is om 
daar nu en dal al eens over te kunnen redekavelen. 
 
Van de Willem De Vreese (Gent, hoogleraar aan de universiteit van Gent, activist, collaborateur met 
de bezetter tijdens WOI) aan O. Wattez gedateerd 29/07/1900 
De Vreese ijvert voor de eenheid van de Nederlandse taal en zet zich af tegen Vlaams 
taalparticularisme. In 1914 wordt hij doctor honoris causa aan de universiteit van Groningen. De 
vernederlandsing van de Gentse universiteit wordt een van zijn grote aandachtspunten. Hij 
beklemtoont het verband tussen een volwaardige universiteit, een volwaardig academiewezen en 
een volwaardig volksbestaan. Tijdens de Eerste Wereldoorlog engageert De Vreese zich in het 
activisme. Hij wordt lid van de Raad van Vlaanderen en, in maart 1918, voorzitter van de tweede 
Raad. Na de oorlog wijkt hij uit naar Nederland. Hij wordt uit zijn ambt ontzet en in 1920 
veroordeeld. In augustus 1919 wordt hij directeur van de gemeentebibliotheek in Rotterdam. Hij 
breidt de instelling gevoelig uit en brengt ze op een hoger wetenschappelijk niveau. De Vreese blijft 
in Nederland wonen en werken tot aan zijn overlijden in 1938. De Vreeze pareert de kritiek van o.a. 
Prayon van Zuylen in een klein boekje dat hij aan Wattez stuurt. Ook citeert hij de kritiek van Wattez 
: in deze brief schrijft hij : Gij zult inzien,dat ik ook uwe artikelen tegen mij heb geciteerd, maar op 
bescheiden wijze. Ik geloof niet na onze gesprekken op onze Engelsche reis dat ge die artikelen nog 
zoo zoudt schrijven. Ik heb er dan ook maar van gewaagd uit zelfverdediging. Voor op of 
aanmerkingen, die u bij het lezen mijner verdediging mochten invallen, houd ik me zee aanbevolen. .. 
Hebt ge geen exemplaren van uwe werken disponibel om ze te exerpeeren ten behoeve van het 
Woordenboek der Nederlandsche Taal ? IK ben bezig met aanhalingen in de werken der jongere 
generatie te zoeken (de oudere is nu in ruime mate geëxperteerd) en me dunkt dat gij daarvoor een 
der eersten in aanmerking komt.  Als je daarvoor van uwe voornaamste werken een paar 
excemplaren over hebt zend ze aan mijn adres.: ik zorg voor de rest. 
 
Van Maurits Sabbe (Brugge, letterkundige en een voorvechter van de Vlaamse Beweging.) aan 
O.Wattez gedateerd 02/09/1900 
Wij hebben besloten een reeks novellen van Vlaamsche schrijvers uit te geven elk in eene 
afzonderlijke aflevering, die tegen zeer geringe prijs zou verkrijgbaar gesteld worden... In deze 
novellen verzameling is U een der eerste plaatsen voorbehouden.  
 
Van de Willem De Vreese aan O. Wattez gedateerd 03/09/1900 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogleraar
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..bij wijze van vergelding zal ik uwe boeken zoo gauw mogelijk exerpeeren want het is wel goed 
materiaal in. Uit "De twee Koningskinderen" en uit “Wouters Jonge Jaren” (in mijn ogen uw beste 
werken) heb ik vroeger onder 't lezen al eens wat opgeteekend, maar alleen te hooi en te gras. Nu zal 
ik het regelmatig doen. 
Van Maurits Sabbe aan O.Wattez gedateerd 23/09/1900 
Uw schrijven van 28 sept ll. Heeft me veel genoegen gedaan en ik dank er u hartelijk voor. Legt 
iedereen zooveel goede wil aan den dag als gij, dan zal het wel gaan. Wij zullen dus de "Koorknaap" 
opnemen. Ik ken de novelle en vind ze heel geschikt. Nu zou ik nog graag uw portret en eenige 
biografische nota's krijgen. Zooveel mogelijk zullen we geregeld den schrijver aan de  lezer bekend 
maken. Mogen wij nu ook nog rekenen op uwe medewerking voor het verspreiden der novellen. 
 
Van Julius Mac Leod. aan O. Wattez gedateerd 11/10/1900 
"Ik zal dus mijne lessen geven op 10, 17 en 24 november van tot 10 tot 12. De syllabus breng ik 
mede, daarmede behoeft gij U niet te bekommeren... Met veel dankbaarheid neem ik het voorstel 
aan betreffende de boekententoonstelling... Acht gij het nodig die uitnodigingen in de twee talen te 
laten drukken ? Of is het Nederlandsch alleen voldoende ? Ons doel is niet alleen voor de Vlamingen 
die te Doornik wonen, het prestige van het Nederlandsch te laten blijken - maar ook op de Walen 
indruk te maken. .. Ik verwacht zeer veel van die lessen te Doornik, - niet alleen wegens het nut dat 
de Doornik zal gesticht worden, maar ook wegens den zedelijken invloed daarvan in het Vlaamsche 
land. Ik mag U verzekeren dat het kalm, krachtig optreden van de Vlaamsche Beweging op zuiver 
intellectueel gebied, zonder twisten en zonder politiek gewauwel, hoe meer indruk maakt. De 
fransquillons gedragen zich tegenover de nieuwe richting op tweeërlei wijze : de kleine minderheid 
juicht toe en komt naar ons over en werkt mede !. De meeste fansquillons zijn daarentegen diep 
onthutst. Zij beginnen te gevoelen dat hun rijk wankelt en aan 't afbrokkelen gaat !...Bij onze eerste 
ontmoeting zal ik U daarover veel vertellen, want sedert ons laatste gesprek te Brussel is er heel wat 
voorgevallen. 
 
Brieven 1901 
 
Van O. Wattez aan Belpaire Maria Elisabeth gedateerd 27/02/1901 
OW kan hem niet gelasten met de gevraagde vertaling. "Ik heb drie, vier werken op touw, waaraan ik 
mijn weinigen beschikbare tijd besteed. 1. Een reeks novellen die met "Moederken" een bundel 
zullen vormen. 2. Mijne reisschetsen die 't huis Vanderpoorten te Gent zal uitgeven met platen. 3, 
Een reeks "Beelden uit de Germaansche Heldensagen en Middeleeuwsche Sproken; die me veel werk 
en studie vragen. ... En met letterkunde is er niet veel te verdienen. Dit ondervond ik nog in den 
laatsten rijd met mijn "Witte boek", dat de zoogenaamde "Verbeteringsraad van 't Middelbaar 
Onderwijs" geweigerd heeft op de lijst voor de prijsboeken te brengen.  Daar zijn werken op die lijst, 
die ik leeraar aan mijne leerlingen mag geven, b.v. Brunetière's studie over "Le Roman naturiste", 
Zola en Maupassant en tal van anderen, maar mijn eigen "Witte Boek" mag ik niet als prijs aan mijn 
meer dan zeventienjarige leerlingen geven.  Ik meen nochtans dat als taal, stijl en strekking dat 
gewrocht overal en gerust mag aanbevolen worden. De regeering schreef, door tusschenkomst van 
Mr J. van Droogenbroeck, voor 50 ex in en ik verwachtte mij dan ook het boek door de 
hoogergenoemde "Verbeteringsraad" te zien aannemen; Mis !Wie daar de letterkunde moet 
beoordelen, weet ik niet. Als Vlaming zie ik daar de namen van prof De Ceuleneer en Ridder de 
Corswarem. Zijn dit letterkundigen ? Er blijf mij niets anders te doen dan mijn 150 tal ex W.B., die mij 
nog overblijven van de 300, "idealistisch" uit de deelen. Zulke toneelvoorstellingen voert men voor 
de wufte schouwburgbezoekers niet op". Verder is er in deze brief sprake van het werk "Van Twee 
Koningskinderen". Coopman stelt voor om dit ook in de Duimpjesuitgaven te laten verschijnen. "Dit, 
zou den Vlaamsche lezer bevallen en 't is in België zoo goed als onbekend, daar de Hollandsche 
uitgeven te duur zijn... Ik deel het u in alle geval toch mede, geachte Juffrous. Gij zult zien wat er mee 
kan gedaan worden." 
 



 
 
 
 
Brieven 1902 
 
Van Julius Mac Leod. aan O. Wattez gedateerd 28/02/1902 
Indien wij niet oppassen zal de zaak der Vlaamsche Hoogeschool uitloopen op een der 
verschrikkelijkste fopperijen waarvan de Vlamingen ooit het slachtoffer zullen geweest zijn. 
Waarschijnlijk hebt gij in de Vlaamsche gazet de artikels gelezen over de voordrachten van Fredericq 
en van mij in “t’ Zal wel gaan”. Die verslagen zijn in hoofdzaak juist maar natuurlijk onvolledig. Ik heb 
aan Fredericq verzocht zijne denkbeelden over die zaak neer te schrijven. Hij heeft mij geantwoord 
dat hij geen tijd had, en dat hij trouwens zijne denkbeelden neergeschreven had in een reeks artikels 
in het “Volksbelang”. Die artikels waren echter niet onderteekend en daar in het “Volksbelang” wit 
en zwart heeft geschreven , is het onmogelijk met zekerheid te zeggen welke de artikels van 
Fredericq waren. Hij kan alles verloochenen wat hem in den weg staat. Hoe vindt gij die doenwijze - 
en wat zegt gij van dat antwoord "ik heb geen tijd". Ik heb hem ten tweede gevraagd wat hij eigenlijk 
ontworpen had. Hij heeft geantwoord dat hij het niet zeggen kon omdat het de inwendige 
huishouding der Hoogeschool betreft. De Vlamingen moeten dus maar blindelings nemen wat het 
den heer Fredericq zal behagen hen toe te werpen - een been te kluiven van een hond! Fredericq wil 
zich bepalen bij het inrichten van enkele Vlaamsche leergangen en even de Fransche - hoogstens vijf 
of zes (aan de hoogeschool worden ruim 100 leergangen gegeven) Voor 5 of 6 van die leergangen 
zouden de leerlingen den keus hebben tusschen de twee talen. Die Vlaamsche leergangen zouden 
gegeven worden door leden van het bestaand personeel, die natuurlijk een verhooging van 
jaarwedde zouden genieten. Ik wilde Fredericq verplichten aan het publiek bekend te  maken wat hij 
eene tweetalige hoogeschool noemt. Hij weigert. Er zou dus ook voor mij een verhooging van 
jaarwedde weggelegd zijn. Begrijp dit goed : de zaak is op zulke wijze ineengezet dat ik een 
verhooging van jaarwedde zal hebben indien ik wil medewerken om de Vlamingen te fopppen.... 
Compris ? Ik verzoek u te doen wat gij kunt en waar gij kunt om de oogen te openen. Overal wordt 
propaganda gemaakt voor de opportunistische oplossing, - en van mij wordt verteld dat ik de 
eendracht der Vlaamsche Beweging in gevaar breng. Prof. Fredericq zingt mijn lof in 't publiek maar 
vertelt achter de schermen dat ik un illuminé ben. De Vlamingen zijn genoeg gefopt geweest sedert 
30 jaar; ik hoop en vertrouw dat zij ditmaal het lokaas zullen wegstooten en hun recht eischen; Wij 
moeten echter het mogelijke doen om de fopperij te beletten. Ik hoop dat gij mij zult terzijde staan. 
 
Van Julius Mac Leod. aan O. Wattez gedateerd 08/04/1902 
Ik ben zeer gevoelig geweest aan uw vriendelijk schrijven en ik betuig U nogmaals mijn oprechten 
dank voor al hetgeen gij te Doornik doet tot bevordering van onze heilige zaak. Ik heb de beste 
herinnering behouden van mijne reizen naar Doornik en van het vriendelijk onthaal dat ik bij U en in 
de Vlaamschen Kring gevonden heb. 
 
Brieven 1903. 
 
Van Willem De Vreese aan O. Wattez gedateerd 22/01/1903 
De Vreese is op de Duimpjesuitgaven ingeschreven en kende dat nieuwe werk van Wattez : Uw 
nieuw werk onderscheidt zich door dezelfde hoedanigheid als "van Twee Koningskinderen", dat in 
mijn oog nog altijd uw mooiste werk blijft. Voor mij part moogt ge op dien weg voortgaan: de 
realiteiten menschen van vlees en been. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Van Julius Mac Leod aan O. Wattez gedateerd 30/03/1903 
Ik neem de vrijheid U te verzoeken iets te willen doen om ons behulpzaam te zijn. Ziehier wat kan 
gedaan worden: 1° Wij trachten het Verbond der Vlaamsche maatschappijen tot vervlaamsching der 
Gentsche Hoogeschool uit te breiden. Kent gij geene maatschappijen die zich daarbij zouden willen 
aansluiten ? Zijn er geene in uwe geboortestreek ? Toetredende maatschappijen verbinden zich 
overal waar zij kunnen het commissie stelsel te verdedigen , en andere stelsels (zoals die van prof. 
Fredericq en C°) te bestrijden. De verbintenis is eene onontbeerlijke voorwaarde om in het verbond 
aangenomen te worden. Verder moet iedere maatschappij medewerken tot de propaganda, enz. 
 2° Er wordt thans geld ingezameld tot het drukken en verspreiden van de voordracht die ik op het 
congres hield. Kunt gij daar iets voor doen ... De oorlog tegen Fredericq De Vigne en Co is openlijk 
verklaard. Wiij hopen dat tallooze Vlaamszchgezinden die de hegemonie van die heeren moe zijn, nu 
de handen uit de mouwen zullen steken. Het is een nieuwe Vlaamsche beweging die begint: zij gaat 
flink vooruit. Nu kan ieder flamingant eens flink moed vatten en zijn hulp verleenen. Hetgeen verteld 
wordt in  het Volksbelang en elders over onenigheid in 't Zal Wel gaan enz. is louter verzinsel. 
 
Van Julius Mac Leod aan O. Wattez gedateerd 07/03/1903 
Indien ik iets kan doen ten gunste van uw volhardend streven te Doornik ben ik daartoe gaarne 

bereid. De Vlamingen vergeten te dikwijls dat wij veroverend moeten optreden, en thans is dit 

mogelijk in Henegouwen. Ik zond u enkele dagen geleden mijne nieuwe brochure over de 

Hoogeschool. Het is met leedwezen dat ik openlijk te velde trek tegen Fredericq en De Vigne, maar 

het moet! Die menschen begrijpen de Vlaamse Beweging niet op dezelfde wijze als ik, zij brengen ons 

op verkeerder wegen, en dat mag niet gedeeld worden. Sommige flaminganten volgen die heeren uit 

persoonlijke vriendschap, uit dankbaarheid voor bewezen diensten, enz. Ik acht dit zeer verkeerd, 

want men mag de hooge belangen van het volk niet opofferen aan persoonlijke sympathieën. Het is 

noodig aan de Vlaamsche Beweging een nieuwe richting te geven, openlijk, zonder misverstand; die 

richting heb ik aangeduid in mijne laatste brochure, eerste helft van blz. 31. Gelief die te herlezen. 

Fredricq en C° kunnen niet langer meegaan. Die menschen zijn bang voor de opkomst van het 

Vlaamsch. Zij meenen dat dit ons brengen zou tot “een graf met Vlaamsch opschrift”, zoals Vuylsteke 

gewoon was te zeggen. Zij zijn overtuigd van de superioriteit van het Fransch. Fredericq heeft mij zelf 

gezeid dat de tegenwoordigheid van Walen te Gent onontbeerlijk was om de Vlamingen uit hunne 

bekrompenheid te redden; zijn gevolgtrekking was : geen Vlaamsche Hoogeschool! Ik kan onmogelijk 

bekomen dat dit in 't openbaar zou herhaald worden; het wordt zelfs niet herhaald onder zes of acht 

oogen. Alleen onder vier oogen wordt het gezeid (niet allen door Fredericq) Om nu de Vl. 

Hoogeschool te versmachten heeft men die facultatieve leergangen uitgevonden. Daarom beschuldig 

ik Fredricq en C° van dubbelhartigheid - Hier kan nog veel bijgevoegd worden maar dit is voor het 

ogenblik genoeg. De oorzaak van het kwaad ligt ten deele in de onbekendheid der oudere 

flaminganten met de Noord-Nederlansche beschaving. Herinner u onze boekententoonstelling: het 

was slechts een emmertje water uit de zee. Het spijt me dat ik U de tentoonstelling van 27 sept te 

Gent niet heb kunnen toonen. Dat kennen de ouderen niet! Zij hebben 40 jaar lang op congressen 

geparadeerd, maar Nederland kennen zij niet, en dientvolgens breezen (?) zij het graf met een 

Vlaamsch opschrift. De persoon van wien ik spreek op blz 6 mijner brochure was Vuylsteke. Laat hem 

in vrede rusten, maar nu begrijpt gij waarom het sprak van het graf; nu begrijpt gij wellicht beter dan 

te voren dat eeuwig schipperen en aarzelen. De leiders waren niet overtuigd van de deugdelijkheid 

hunner zaak! Zoover en niet verder was de leus, die in hun binnenste weerklonk. In 't openbaar 

durfden zij dit niet zeggen, maar telkens men wilde verder gaan traden zij op om tegen te houden, en 



zij noemden dat opportunisme! De strijd voor de Vlaamsche Hoogeschool is een nieuw bedrijf van 

die oude toneelvertooning, die duurt sedert 1860 en zelfs sedert 1850... Indien men ons alleen laat 

worstelen zal het eind zijn : vijf of zes facultatieve leergangen geplakt bij de 150 Fransche leergangen 

die aan de 4 faculteiten te Gent worden gegeven, een Vlaamsche hoogeschool zal verloren zijn, voor 

altijd; Ik zeg voor altijd. Dan zal er geknarsetand worden, maar het zal te laat zijn . Ik waarschuw. 

Men kijkt toe, men laat mij alleen. Men erkent Fredericq, Vercouillie enz nog steeds als leiders, men 

juicht ze toe, enz. Zal er niemand de pen opnemen om mij terzijde te staan ? Hier is geen sprake van 

mijn persoon, maar van de zaak die ik verdedig. ... Gelief over dat alles na te denken, nu eer het te 

laat is ! Ik hoop dat mijne brochure de oogen zal openen, Ik kon bezwaarlijk verder gaan zonder te 

schelden, en daardoor zou ik de zaak verbrodden. Wij zouden eens moeten een bijeenkomst hebben 

van tien of twintig jongeren, b.v. ; te Brussel, zonder dikke trom, in 't geheim, om de richting der 

Vlaamsche Beweging te bespreken. Zoudt Gij daaraan willen meedoen op een zondag ? Ik zou willen 

weten of men mijn radicalisme goedkeurt en op wie ik rekenen mag. Er zijn voortaan twee 

Vlaamsche bewegingen, een Oud-Vlaamsche en een Jong-Vlaamsche. Een openlijke scheuring is 

onontbeerlijk.  

uitleg bij vorige brief : bron  Levend verleden Marcel Minnaert Een Vlaming met een rijke geest en 

een warm gemoed. Auteur(s): dr. L. Buning Publicatie: 13 februari 1971 

 Van de strijd om de vernederlandsing van de hogeschool te Gent heeft Minnaert vooral de latere 

fase bewust meebeleefd. Hij wist echter terdege hoe krachtig het aandeel van Mac Leod in de actie 

was geweest. De grote Oostendenaar wilde de eentalige, Nederlandse universiteit, maar 

Vlaamsgezinde als Paul Fredericq verzetten zich daartegen en wilden de eis beperken tot een 

verdubbeling", hetgeen neerkwam op een Nederlandstalige naast een Franstalige universiteit. Wat, 

gezien de statusdrang van vele Vlamingen, zou zijn neergekomen op bestendiging van het overwicht 

der francofonen. Later kwamen er verdergaande voorstellen (dan die van Mac Leod), afkomstig van 

de Brusselse ingenieur Lodewijk de Raet en Minnaert had graag gezien dat het tot een samenwerking 

tussen zijn leermeester en de Brusselaar was gekomen, maar Mac Leod heeft zich de tegenkanting en 

het gebrek aan eensgezindheid bijzonder erg aangetrokken. Hij trok zich terug en op een ogenblik 

van verbittering of totale ontmoediging verscheurde hij een aantal exemplaren van zijn mooie 

brochure Over de Vervlaamsing der Gentsche Hoogeschool (1903) in stukken. Dr. Andries, Mac Leod 

schreef: "Wanneer hij dat gedaan heeft, weet ik niet, het is mijn moeder die het gezien heeft". 

In de controverse Mac Leod - Fredericq stond Minnaert met beslistheid aan de kant van de eerste; 

niet dat hij geloofde dat bij Fredericq boos opzet in het spel was, maar wel vond hij dat er een gebrek 

aan visie en durf was. Het optreden van Fredericq c.s. borg stellig het gevaar in zich dat de goed 

vorderende beweging voor volledige vernederlandsing ernstig zou worden vertraagd en zelfs zou 

kunnen ontsporen, wanneer het broodnodige eenheidsfront der Vlamingen verbroken werd. 

Brieven 1904 

Van O. Wattez aan Max Rooses gedateerd 10/01/1904 

 OW wil helpen bij het opzoekingswerk i.v.m. Memlinc in de rijksarchieven van Doornik en Bergen. 

"Bereidwillig ben ik ten uwen dienste. Ik verzoek u mij voor die zaak niet te sparen. Ik zal mij 

veroorloven u ook eenen dienst te vragen. Binnen enkele dagen verschijnt te Leiden een boek van 

mij "Germaansche Beelden uit de Heldensage”. Zoodra ik het onvang zal ik de eer hebben u een ex. 

als geschenk te sturen... Van onze jongere critiek, die geheel en al aan Gezelle en Streuvels is gewijd 

en door geene andere oogen meer ziet, durf ik niet te verwachten dat zij mij boek onpartijdig 

beoordeelen zal. Ik vraag geen onverdienden lof, ook geen hatelijke afbreking van alles wat niet tot 

de nieuwe school behoort. En daar gij de man zijt, die in de Germanistiek, die mij jaren studie heefg 

gekost, klaar zult zien, durf ik u verzoeken door een gezaghebbende verder dat boek in Nederland of 



hier bekend te willen maken. Toen ik het boek, waaraan ik lang had gearbeid, had afgewerkt, vroeg ik 

aan Pol de Mont het eens te willen inzien en er mij zijn gevoelens over te zeggen. Hij scheepte mij af 

door mij te schrijven dat hij dat niet dan na zes maanden tijds kon doen. Dat was me te lang ! Die 

zoogezeyde... vriend , van wien ik hier een stapel brieven en postkaarten heb liggen, en voor wien ik 

veel papier heb beschreven en laten drukken in bladen en tijdschriften, heeft me erg gekwetst. Nu, 

dit is gedaan .... en vergeten ! Het boek heb ik ter uitgave aan de firma Brill gezonden, die de uitgave 

zonder dralen op zich heeft genomen. Dat is eene eerste voldoening. Mochte ik nu eene degelijke 

critiek tegemoet zien. 

Van O. Wattez aan Theo Coopman (Gent, auteur van gedichten, liederen en essays, en een 
voorvechter in de strijd voor de Nederlandse taal in België) gedateerd 09/07/1904 
In de aflevering 10 van "Geschiedenis der Vlaamsche Letterkunde" wordt niet eenmaal mijn Fransche 

studie over o.a. de auteurs Vuylsteke, Hiel e.a. vermeld. Onder de titel “La Poésie Néerlandaise 

contemporaire en Belgique” werd het boek gedrukt dat u destijds werd toegezonden. Men heeft mij 

ook vroeger voor uw boek mijn portret gevraagd. Zal het niet vergeten worden ? Zal het met mijn 

candidatuur voor de koninklijke Vl. Academie nog ooit klaar komen ? Ik begin zoo wat aan alles te 

twijfelen, omdat ik hier alleen zit, en nooit velen heb lastig gevallen met vragen voor gunsten enz. 

Vergis ik mij? Nu, ik hoop toch wel, dat gij, waar ge kunt een en ander in den haak zult brengen, 

waarvoor ik u op voorhand bedank. 

Brieven 1906 

Van O. Wattez aan Willem Rombaut (Uitgever) gedateerd 12/12/1906 

Het is de eerste maal niet dat men mij op die lieve leugens onthaalt. Dat geschiedde reeds vóór een 
paar jaar . De "Soir" van Brussel herhaalde het ding, en ik heb hem dadelijk het antwoord gezonden, 
waarop hij van mijnentweege recht had ! ... Die menschen weten wel, dat zij liegen, maar als 't is om 
ons te bestrijden zijn alle middelen hem goed. T’Is weerom in den laatsten tijd een woedende aanval 
op de heele lijn. Een artikel in « La Belgique Littéraire et Artistique" getekend Grojean en getiteld "Le 
Pangermanisme en Belgique". Het werd daaruit naar de "Nieuwe Rotterdamse Courant” 
overgesleept. Toen herhaalde "Het Handelsblad" het. Zoo kwam het ter mijner weten. Ik zond aan dit 
laatste blad een antwoord van  twee kolommen. Het heeft het ingelast en mij gelijk gegeven. Ik zal 
ook een antwoord sturen naar het "Bulletin de  l A. flam. pour la vulg ect" (?). We zullen zien of ze 't 
zonder gedwongen te zijn , zullen inlassen. Ik begin aan 't blaffen van die menschen gewoon te 
worden. Het laat me thans onverschillig; meer nog ik verheug er mij in, dat de schrik hun door 
Duitschland op de hals gejaagd, schromelijk groot moet zijn. Toen ik in de aflevering van April 1901 in 
“Germania” schreef, wat die menschen zoo op de maag ligt, heb ik, - ik moet het bekennen - 
inwendig gelachen. Want ik was overtuigd, dat ik ze aan 't lijntje ging krijgen. Ik schreef toen 
nagenoeg in deze zin. Sommige Walen laten hooren, dat zij liever Duitsch dan Vlaamsch leeren 
omdat het hun groot nut zou zijn. De nutskwestie alleen beschouwd zouden de Vlamingen misschien 
ook beter dan als tweede taal het Duitsch aan te nemen in plaats van 't Fransch. Dat zou misschien 't 
middel zijn om overeen te komen. Vlamingen en Walen zouden dan Duitsch kennen, en met elkander 
zonder 't Fransch kunnen omgaan. Elk zou zoo zijn liever hebben. Dat was toch logisch als men ten 
opzichte van 't Nederlandsch zoo te werk gaat en voor de Vlamingen in ons land zooveel niet over 
heeft, dat men hunne taal wil leren. Zij hebben de brok geslikt maar om zich te wreken maken zij er 
eene leugen uit en vertellen nu overal dat ik voorgesteld heb van 't Duitsch de officiële taal van 
België te maken. De schurken met het inzicht mij te schaden voegen er altijd mijnen ambtelijke 
betrekking bij "prof. à l' Athenée Royale de Tournai"... De Vlaamsche Gazet breekt eene lans voor 
onze Vl. Germaansche beweging, en zegt, dat de Vlamingen aan geheel Duitsland, zelfs aan den 
Keizer, zouden niet bekend maken, dat zij Vlamingen en Germanen zijn. Ik heb beide dingen gedaan. 
Duitsche artikels geschreven hier en daar. Ook een ex. van mijn Germaansche Beelden vertrok vóór 
zoo een paar jaar met een Nederlandsche brief erbij naar het keizerlijke paleis te Berlijn. Ik kreeg in 

Met opmerkingen [xV1]:  



naam van de Keizer antwoord van den afgezant van Brussel. Belangstelling in onze Vlaamsche 
letteren werd uitgedrukt. Ik had toen ook reeds een ex aan onze prins Albrecht gestuurd en kreeg 
ook een antwoord. Zie, geachte collega en vriend, aan u beken ik gaarne, dat ik dat alles doe niet om 
eenige gunst of voordeel te verwerven, noch uit hoogmoed; maar om in de hoogste kringen het 
bestuur onzer beweging te bevestigen. Ik deed dit alles zeer kalm en na overweging, en heb me niets 
te verwijten. Maar moeten zij in 't vijandelijk kamp de teksten, (wat denkelijk wel eens gebeuren zal) 
dan zouden ze er eene beroerte van krijgen. .. Zonder vleierij noch bijbedoeling, roep ik aan de heele 
wereld : ik ben een Vlaming, een Germaan; in België wonen 4,000,000 Vlamingen ook Germanen 
wier rechten miskend worden !... Waarde collega en vriend, ik vind dat ik mij een beetje liet gaan; 
maar 't is zondag. Men mag zich wel een versnapering veroorloven. In “Dietsche Warande” en 
“Belfort” Jaargang 1901 staat :  “Omer Wattez wascht Cyriel Buysse den bol die in het Bulletin de 
l'Association flamande pour la propagation de la langue Française” zijne anti-Vlaamsche gevoelens 
lucht gaf. De Vlamingen, meent Wattez, zouden beter doen Duitsch aan te leeren dan zoo hoog met 
het Fransch op te loopen. Hij geeft o.a. de volgende reden waarom het aanleren van het Duitsch als 
tweede taal voor de Vlamingen is aan te bevelen. De Walen beweren soms, dat zij geen Vlaamsch 
leeren omdat zij daar geen nut in vinden. Dat Walen en Vlamingen het Duitsch als tweede taal 
aanleeren! Beide rassen zouden malkander in 't Duitsch volkomen goed verstaan, en de Walen 
zouden niet kunnen klagen dat de kennis van 't Duitsch hun tot niets dient.  
 
Brieven 1907. 
 
Van O. Wattez aan Boucherij Jan (Gent, leraar Nederlandse taal- en letterkunde aan het Sint-

Norbertusgesticht te Antwerpen) gedateerd 20/04/1906 

De schets "De twee fijnproevers" wil hij laten opnemen in de Kunstbode en dat onder de schuilnaam 
"Dirk van Dommelen". J Brouckaert schreef een beoordeling van "Zwalmleeuwen" en dat is tegelijker 
tijd ook een antwoord op eenen aanval tegen mij  in een onbekend schriftje van Dendermonde. 
Evenals gij heb ik ook mijne beurt gehad. Men schijnt de Academie leden te willen met groote 
steenen doodgooien. 't Is een teken, dat zij erg benijd worden. ... Ik meen dat wij in onze tijdschriften 
de wapenen moeten gebruiken waarmede men ons aanvalt. Ik vrees al die groene salanten niet  een 
zier, en ik zal het hun doen gevoelen..." 
 
Brieven 1908. 
 
Van O. Wattez aan Bols Jan (Werchter,Vlaamse schrijver, taalkundige en priester, stichter van 
tijdschrift “Het Belfort”) gedateerd 15/06/1908 
OW heeft het moeilijk in het atheneum van Antwerpen. Hij wou klacht indienen tegen zijn directeur 
maar zijn raadsman advokaat Van den Broeck raadde het hem af. Als bekende faminganten bij de 
Waalse bureaucratie recht moeten gaan halen is als bij den duivel te biechten. Vele gevallen wist 
mijn raadsman aan te halen, zelfs van goed bekende katholieken. En gij, zei hij mij, voor uwe 
toekomst, hebt nog verscheidene jaren te blijven, en op de eene of andere wijze zouden ze het u 
moeilijk maken. In de hoogere besturen zijn onze tegenstrevers oppermachtig schijnt het. Ik heb dus 
mijn klacht laten liggen... Eén van zijn leerlingen "was zelfs zoo ver gegaan een volledige leer van 't 
anarchisme (noch God, noch meester, geen wetten, geen dwang, geen gezag, geen huwelijk, vrije 
liefde) in een opstel neer te schrijven. De directeur wou het wegzenden van die leerling zonder veel 
ruchtbaarheid maar op mij de verantwoordelijkheid van zulken uitersten maatregel latende wegen, 
die den schijn zou hebben voor een "kleinigheid te worden toegepast. .... Ik laat niet los; maar wil me 
geloven, hooggeachte kollega en vriend, het is een pijnlijke strijd, een harde strijd, die ik te voeren 
heb. Ze hebben me hier willen overrompelen en 't leven onmogelijk maken doch ik meen te mogen 
zeggen, dat het niet gelukken zal.....  
 
 



Brieven 1910. 
 
Van O. Wattez aan Theo Coopman gedateerd 24/01/1910 
Vraagt de stem van Coopman om benoemd te worden tot werkend lid. "Ofschoon ik verwittigd werd, 
dat de heer Dela Montagne door het bestuur gesteund wordt, aarzel ik niet mij voor de stemming in 
uwe gunst aan te bevelen....Moest hij het zijn, ik zou dit als een blaam op mijn werk beschouwen". 
OW heeft reeds 5 lezingen gegeven, was op vele zittingen (32) van de academie aanwezig en woonde 
alle plechtige vergaderingen bij, Victor Dela Montagne was slechts 6 keer aanwezig. Victor Dela 
Montagne zal wel in 1910 benoemd worden tot werkend lid terwijl OW dit pas in 1913 kan worden 
en dat dan nog op het ogenblik dat Victor Dela Montagne bestuurder was van de academie. Victor 
Dela Montagne Dichter, toneelschrijver, ambtenaar op het Ministerie van Justitie uit Antwerpen. 
 
Brieven 1911. 
 
Van Max Rooses aan O. Wattez gedateerd 16/07/1911 
Wattez als secretaris van het Philologencongres van 1911: Ik heb de handelingen van het Congres 
ontvangen en maak er u mijn compliment over, het is een boek dat u en ons allen eer aan doet. Bij 
het sluiten der werkzaamheden druk ik u mijn hartelijke dankbaarheid in warme gelukwenschen uit 
met de wijze waarop gij u van uwe taak gekweten hebt, het heeft mij den besten indruk gelaten en 
als oud leeraar van het Atheneum ben ik wel een fier over de kranige wijze waarop mijn gewezen 
ambtgenooten zich uit den slag trokken. 
 
Van O. Wattez aan Jozef Goosenaerts (Wuustwezel, Germanist en leraar) gedateerd 27/11/1911 
Aan de taalgrens verricht  ge daar met uw vrienden uitstekend werk. Ik houd me goed op de hoogte 
van die beweging. O,ja, ik zal de tamme Vlamingen het hunne geven, wees daar zeker van. Alles lijkt 
weer stil om de politiek te laten voren gaan. De Vl. kwestie was voor Woeste en Cie. altijd 
"inopportune"  Ik zend hierbij een ex. van mijn brochuur “L'Ame Belge” in 1905 verschenen. Zij kan u 
van dienst wezen. Kendet gij deze? Moed aan de taalgrens ! Die moet zuiver blijven voor de 
toekomst en tot het bereiken van ons  doel. Vlaanderen aan de Vlamingen ! Jozef Goossenaerts 
studeerde Germaanse filologie en werd leraar in o.a. Chimay en Ath. Samen met Philip Van Isacker, 
Staf De Clercq en Adiel Debeuckelaere organiseerde hij in Ath 'volksmeetings' ten gunste van de 
taalgrensactie.  Hij stond in nauw contact met Julius Mac Leod en in 1904 was hij medeorganisator en 
respectievelijk voorzitter en  sectievoorzitter van het “Vlaamsch Wetenschappelijk 
Studentencongres”. In 1915 was hij betrokken in een spionagezaak, werd door de Duitsers 
aangehouden en tot 10 jaar dwangarbeid veroordeeld. Na de oorlog keerde hij naar Vlaanderen 
terug waar hij o.a. beheerder en secretaris was van Het Vlaamsche Volkstoneel en medeoprichter 
van het Verbond der Vlaamsche Oud-strijders (VOS).  
 
Brieven 1912 
 

Van De Cneudt Richard (Vlaams schrijver, activist en lid van de Raad van Vlaanderen) aan O. Wattez 
gedateerd 16/03/1912 
Ziehier wat wij van Uw gekende dienstvaardigheid verwachten : het zou namelijk aan het door ons 
ontworpen huldebetoon ten goede komen indien U in "Het Handelsblad" van Antwerpen uw 
eerstkomende wekelijksche kroniek gansch wijden woudt aan Virginie Loveling, haar werk en de 
aanstaande huldebetooging van 28 april. Ik ga U gansch openhartig zeggen waarom wij daar zoozeer  
aanhouden : de beschermleden komen dapper bij, wij zijn reeds ver boven de driehonderd en het 
feest zal dus werkelijk grootsch zijn, - maar, van katholieke zijde is de toetreding niet voldoende, en 
van katholieke kringen is ze gansch nul, zoo b.v. trad nog geen enkele afdeeling van het Davidfonds 
toe. .. Ge ziet dat het nodig is dat een gezaghebbende Vlaamsch Katholiek dagblad als Het 
Handelsblad een warme geestdriftige oproep aan zijn lezers en de Katholike Vlamingen van het 
gansche land richte om zich bij de betooging ter eere onzer groote romanschrijfster aan te sluiten; 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Activisme_(Belgi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Raad_van_Vlaanderen_(activisme)


zooniet ontaardt zij wat wij ook doen in een - partijbetooging maar niet door onze schuld. ...Ik hoop 
dat U ons de hierboven gevraagde dienst zult willen bewijzen en dan u hartelijk. 
 
Van De Cneudt Richard aan O. Wattez gedateerd 14/04/1912 
In zijn laatste zitting heeft ons Uitvoerend Comiteit bij toejuiching een dagorde gestemd van diepe 
dankbetuiging voor Uw prachtig en flink hoofdartikel in het Handelsblad over Virginie Loveling en de 
betooging van 28 april, en mij gelast U die dagorde over te maken. .. Wij gaan de Koninklijke 
Vlaamsche Academie als korps uitnodigen op de betooging en hopen dat U als lid deze geëerde 
vergadering onze vraag tot aansluiting zult willen steunen. 
 
Van De Cneudt Richard aan O. Wattez gedateerd 24/04/1912 
Ons Comiteit is zeer gevoelig voor al Uw zoo belanglooze bemoeiingen in zaak de Loveling hulde. Het 
Handelsblad, door uw flink artikel, heeft den stoot gegeven en thans is de betooging werkelijk 
nationaal. .. Wij denken dan ook niet beter U onze dankbaarheid te kunnen bewijzen door U uit te 
nodigen op al de feestelijkheden : ontvangst ten stadhuize, Kunstfeest in de schouwburg, Banket in 
het Posthotel en door aan te dringen opdat U die met liefde gedane uitnodiging zoudt willen 
aannemen. 
 
Brieven 1916. 
 
Van O. Wattez aan Belpaire Maria Elisabeth gedateerd 27/02/1916 
Ik heb mijn rustgeld als leeraat en ben voorgaan vrijer met mijn tijd, die ik meest aan letteren en 
wetenschap zal wijden. 
 
Van Pol De Mont aan O. Wattez gedateerd ? 
Vijfjaarlijkse prijskamp "met verbazing, met verontwaardiging, ja, heb ik het verslag over de 
werkzaamheden der vijfjaarlijkse gelezen. Nie zozeer - geloof mij - om de eigenaardige en aan 
tegenstrijdigheden wezenlijk wat al te rijke beoordeling mijner eigenbundels - gij zelf bespraakt de 
destijjds en weet overigens dat ik het oordeel van den heer Coopman niet diende af te wachten, om 
te weten wat mijn arbeid waard is ! - maar wel om de verregaande miskenning van enkele onzer 
beste jongeren, waartoe ik benevens de uitmuntende Reimond Stijns, ook U, Buysse en anderen 
reken.  Laast gij dat verslag al ? Ja ? Dan weet gij, hoe de beiden die ik zoo juist noemde, enkel 
terloops genoemd worden, terwijl gij, die dan toch twee welverzorgde bundels liet verschijnen 
gedurende de laatste 5 jarig tijdvak, niet eens vermeld wordt.... Gij zowel als Stijns, Brans, Segers, 
Buysse, van Cuyck, de geest behoorden tot de trouwste steunpilaren van diezelfde Kunsthalle, die, 
waarachtig als zij uwe & hunne medewerking eens moet derven, niet ander meer zal zijn dan .... eene 
ellendige knoeihalle, niet meer. Rooses, die vergeleken - neen, doodgeslagen wordt met den 
Westvlaamschen particularist en illustre inconnu pater Ameet Vyncke en Frans van Steenweghe (!!!) 
is woedend. Hij heeft zijn abonnement op Coopmans Halle opgezegd en zal nooit weer een letter in 
dit tijdschrift leveren. Dit laatste is ook mijn plan... De academie, die ellendige academie ! Wat kwaad 
heeft zij al niet gesticht... Wat heeft hun het recht, alhier den staf te breken over ons allen, schrijver, 
terwijl zij geen schrijver zijn, tenhoogste schoolvossen en pruiken. Gij, die Teirlink, Stijns, Lovenling 
vooral en de Geyter hebt gewaardeerd, tot zelfs in de Halle toe, kunt gij vrede hebben met de 
beoordeeling die de heer Theophiel C ?... Ik hoor dat Rooses in't Museum een artikel over dit factuur 
zal later verschijnen, terwijl Sabbe in zijn Beiaard zal over bimbammen, en een jong Antwerpenaar er 
in De Koophandel zal over rekwisiteeren, zoo moet het zijn en ik betreur maar een zaak, namelijk, dat 
ik zelf cause & partie ben in 't geding, anders hadde ik een volledige weerlegging beproefd... Ik 
verwacht een lang epistel van u over al deze punten.... Bij Taalverbond moet gij terug, tegenover 
zulke feiten moeten wij ons in dichte rangen aaneen sluiten, 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


