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Op de bijeenkomst van september jr. sprak Enno Endt, oud-wetenschapperijk medewerker van de Universiteit van Amsterdam, over
ontstaan en de poëzie van Gorterrs Mei, honderd jaar geledenhet
geschreven' zodat 1989 het Mei-jaar is vanwege het fáit aát uei tóen officieel in boekvorm verscheen.
Als cruciale ontwikkeling in de ontstaansgeschiedenisvan lrÍei zag
Endt de "heilige momenten" dat Gorter het epos voorlas aan vrienden.
In de anderhalf à twee jaar waarin Gorter aàn de Mei schreef was
Diepenbrock de enige van zijn vrienden die hij in zí1n dichtarbeid
betrokken heef t. l)
Als eerste datum staat in het handschrift A (cahiers) van de Mei
geschreven boven de aanvangsregeL Een nieuwe Lente e.n een nieuw geTuid 18 aprÍf I887. In het handschrift B (briefpapier) staat boven
die regel de datering: 23 april lgg7.
November 1888 is het dan zo ver: Gorter schrijft aan Diepenbrock het
briefkaartje met de beroemde woorden i nHet àing js àf,, , gedateerd
15 november . Een week later schrijft hg :
nGisteren

à

i

avond heb ik aan Van Loog het eerste stuk ïoorgeLezen.
Hii vond het heeL mooi. rk wiLde het eigenTfik niet doen ook omd.at ji
het nog niet geheeJ gehoord. had.. rk had wezenT{k een gevoeL aLsof
het tegen piëteit
tegenover jou was, maar h, sprak er zoo aard.ig
over, dat ik het maar gedaan heb. - l,Iat zou er toch van het heele
ding zijn terechtgekomen a-Zs j i ne niet had. aangemoedigd . Dat dacht
ik ondet het voor lezen nog . ,,
op deze zelfde 22ste november krijgt ook Kloos pas bericht :
"Amice ! Het gedicht waaraan ik zoo rang bezig geeíwest ben is af.
rvu zou ik het je graa.g eens laten lezen.,,
op L4 januarl 1889 schri'ift Gorter aan Di-epenbrock over het voorlezen
van Mei bij de Van Eedens :
"rk zat met nlin tug naar de Tanp op een Tage stoe7, het was d.ood.sti j,
's avonds en Bussum, net a-z,s bt ons ,s nachts daar op defreerenl
gzacht. Heerlijk was het daar toch op die gracht, àè? - Het wond.er1ijkevootningevoe7wasdate.rtweevrouwenzatente.Zujsteren
v-Eeden ztln vrouw, en Juul- Joosten. Meges was er ook. Ze zaten aLLemaal- doodstif,
soms kon ik er een eventjes hooren zuchten. Twee Tage
kamers: sal-ons vol aardige neubelen, d.onkere perzische gozd,ljnen, yee.L
kl-einigheden teekeningen, schiTderljt jes, aardig theegoed , een haard.
en gtoote stoe-Z.en. Llevrouw op de sof a in een d.onkeren hoek, in een
durstere warmte, v.E. op de rand. van de haard; JuuL en Mop kon ik
niet zien. Al-7es warm en duister:
aLLeen eer? Tamp boven nijn boek.
rk kon nljn eigen sÈem in de kamer gedenpt hooren worden. .soms dacht
ik dat er eer? begon te huiTen, mevr.v.E.,
maal^ het was njet zoon.
Aan zijn ouders schrijft Diepenbrock op 22 januari l8B9 hÍerover :
oGorter schreef mfi dat h! hetl,ding, , aanvulJing v.d.HJrii van
Eeden had voorgeJezen t en dat hlj daar ied.er oogenblik op het kl-eine
stoeTtje'
waat hlj op zat, noest denken ond.er tt Tezen aan het kleine
kamert je op de Heerengracht, waar wfi die heerTijke Saterda gavond.en
hebben dootgebtacht, toen hlj het vers vootTas, jedere week een nieuw
stuk t ên van tljd tot ttd een pause naakte om eerr stukje gris roggenbrood te etenn,

over zijn belangrijke rol als rui-steraar schrijft
hij een paar jaar later, op 28 oktober 1891 aan Andrew de Graaf - (die eigen r^rerk aan hem
voorlas) :
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hiJ ons
Tenslotte leest en bespreekt Enno Endt nog een fragment dat
(bewaard
in
Mei
maakte
van
moeder
die
Gorters
de
copie,
in
voorlegt
in
Laren)
het Diepenbrock-archief
het besluit van een avond waarop' de literaire tijd van honderd jaar
geleden zich aan ons geestesoog ontvouwde door een briljant spreker
die een moeiliik onderwerp als poêzie voor een ieder tot een open
boek weet te maken.

Marcus van der Heide
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