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Op de bijeenkomst van september jr. sprak Enno Endt, oud-wetenschap-perijk medewerker van de Universiteit van Amsterdam, over het ont-staan en de poëzie van Gorterrs Mei, honderd jaar geleden geschre-ven' zodat 1989 het Mei-jaar is vanwege het fáit aát uei tóen offi-cieel in boekvorm verscheen.
Als cruciale ontwikkeling in de ontstaansgeschiedenisvan lrÍei zagEndt de "heilige momenten" dat Gorter het epos voorlas aan vrienden.In de anderhalf à twee jaar waarin Gorter aàn de Mei schreef wasDiepenbrock de enige van zijn vrienden die hij in zí1n dichtarbeidbetrokken heef t. l)
Als eerste datum staat in het handschrift A (cahiers) van de Meigeschreven boven de aanvangsregeL Een nieuwe Lente e.n een nieuw ge-Tuid 18 aprÍf I887. In het handschrift B (briefpapier) staat bovendie regel de datering: 23 april lgg7.
November 1888 is het dan zo ver: Gorter schrijft aan Diepenbrock hetbriefkaartje met de beroemde woorden i nHet àing js àf,, , gedateerd15 november . Een week later schrijft hg :nGisteren avond heb ik aan Van Loog het eerste stuk ïoorgeLezen.
Hii vond het heeL mooi. rk wiLde het eigenTfik niet doen ook omd.at jihet nog niet geheeJ gehoord. had.. rk had wezenT{k een gevoeL aLsofhet 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 heeleding zijn terechtgekomen a-Zs j i ne niet had. aangemoedigd . Dat dachtik 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 voorlezenvan 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 defreerenlgzacht. Heerlijk was het daar toch op die gracht, àè? - Het wond.er-1ijkevootningevoe7wasdate.rtweevrouwenzatente.Zujsteren
v-Eeden ztln vrouw, en Juul- Joosten. Meges was er ook. Ze zaten aLLe-maal- doodstif, soms kon ik er een eventjes hooren zuchten. Twee Tagekamers: 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 eendurstere warmte, v.E. op de rand. van de haard; JuuL en Mop kon ikniet zien. Al-7es warm en duister: aLLeen eer? Tamp boven nijn boek.rk kon nljn eigen sÈem in de kamer gedenpt hooren worden. .soms dachtik 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 roggen-
brood te etenn,

over zijn belangrijke rol als rui-steraar schrijft hij een paar jaar la-ter, op 28 oktober 1891 aan Andrew de Graaf - (die eigen r^rerk aan hemvoorlas) :
i

I

l
,.i

I
I{
í

í

í

L7



ond'athetdenooisteactiviteitis,d.ienijnogelikjsinnijnte- ddooLX in'r.?i,ZZ"oiZZ 12"2i";'^'7";Z;-;:l 1:"2^7'^'^:":' :,0'*', f"'7r272121","rn'l
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"1-"'i í;";"àà." : 'ik wit iuisteren, ik heb
L L^^-; ^ T -l 7,oo heb ik

i",ï',:i7:7'2i"il." ,\Z'ioZ"'un'à'á"'"^ ""í 11r^_u"^n^,iï 
t: ',),,'."?"n"-o'":nvertrouwen en ce lleLws srr 

?t on nfi p,ezier te doen dat
;,"; ";;;;-l=- corter) sedaan en het was nie

-..i -at:;à haà DeX heeft
iÏrt.l'27in'=ruuror'ï"uf,t^",i=ï21", á')' -íi 

u^"'^:^"::^:"^ t'"::', iZÏ' ,2"í^2","tt';'l Z'"u',':;ï:; "tï" 
2';; ;a;.i :Ji, ,i?.:^n?.:^r"^27:; i|,:;',2"ni,i" uï27'o",

Zt"oZ?"á.oío'i=r'riikhed'en, die het Teven "1:-1"i"-:,:!o'^',2tnt,,"",2iomdat de moerluKneqertt wte 
ng artist, die zin werk

schoone, het zoo nodig maken voor een Jo)
.^-^h+ón ^n ên naast ZiC'"22'Z1Z; 2"r'" 2".i 'iïf,i'n,J')'à."n".1. d",7-1' 

^"^: ::in'^"-: "nl.'rï i11"'u"":""1
:Z1r"ïZtun","o.=r='Jr"=i;"^';r;' ir-a, e de -z,asr met hem deert van de zors

Gids Jrg 4, die oP I februarr
(f33I ván de in totaar 4400

voot z tn z ie 7t' .

In de derde aflevering van De Nieuwe

f889 verscheen, werd het eerste boek
ráóá r t I in ziin gehee r af gedrukt '
;;";U;'aásuoe]< Áoteert van Eeden oP 3

nooi ! Gotter r s verzen zin gekomen al-s

l-icht in nin Leven" '

dat voor zLch sPreekt :

Gortcr's Mci is nict ccn bijcenvocging van fraaic cxpressics' vart

mooic bcscht'ijvingcn van"gclukkigc cn mindcr gocd gcslaagdc

,"f"*.f,:.t-n.t Jerk in ziin arie afdeclingen is één artistick ge-

t,."t. .'oár,*'.gend in grooL golvingcn, als cen symfonie' Hct zit

l.i".r ".n..", 
elk stui is niei alleen schoon door zich zelf' maar

ioo, af hct voorgaandc en àl het volgcndc' Hct is nict mogclijk

cloor fragmenten een goed dcnkbeeld tc gcven van het mooie van 't

g"JiJ,,'] -ir zeide ool'r' rccds dat de uitdrukkingen' de woordwcn-

iing.r, u"t een zecr hoogc stemming vrecmd' soms ridicuul klin-

k"n", ,uur,rr.", ze alleen ,áun 
"n 

nict juist vallcn in ccn cvcn hoog-

gestemd gemoed.
Ikzaldaaromnietmeerciteerendannoodigisomdccnkelc
dingcn, dic ik nog tc zeggcn hcb, tc vcrduidclijkcn' Ik wil ook gccn

karaktcristiek g.r,.n r,"n h.t wcrk, maar ik wil trachtcn dc apprc-

ciatic cr ,'"n i'oo. den welgczindcn lczcr icts gcmakkclijkcr tc

makcn.
ik ,'"r-o"d .l"t bij velc lczcrs het mooi vindcn dczcr vcrzen door dc

volgcndc dingen bcmoeiclijkt wordt: 
-

doo-. h.t ongà*on., schijnbaar gezochtc dcr rvoordwcndingcn'

door den onrcgclmatigcn rhYthmus,

door dc onvolkomcn rijmcn,
door dc tot gchcclc fantasiën uitgcwcrktc vergclijkingcn'

door dc vcrgclijkingcn uit hct dagclijkschc cn modcrnc lcvcn'

door dc uithccmschc ol tot nu toc allccn in gcwonc convcrsatic

gcbruiktc woordcn.
iu. al dcze clingcn vormcn noch misvormcn hct cigcnlijkc schoon

van \'(irzcn, ccn vcrs kan zoo wcl mooi zijn zondcr hcn' als mct

hcn. Hct zijn zoomin dcugclcn als gcbrckcn' Maar zij kunncn

noodwcndii bchoorcn bij Èct bijzondcrc schoon van ccn gcdicht

cn zoc.r is h"-t hi".. wic dàor zulkc dingcn gchindcrd wordt, moct

zijn bcst doen dat af tc leercn' i- ' ' I

[)ezc rcgcl b. v.

'Als op ccn sofa, maar die was cr nict"

kan vcel jovialc Hollanders grappig doen 'ijl' 
Is of hij je pie ren

,,r'il' zullcn zc zcggen' Maal *ic crnst hceft cn vers-gchoor' zal

voelcn dat dit ccn zccr wclluidcndc' ccnvoudigc cn tcckcnachtigc

t8 ;;i;;;;c lricr juist zcgt wat zczc.s'.ecn mocr''z6o zclfs' dat't nict

.iuistcr en cenvoudigcr kon'

februari z no wat
eerl Tange sXreeP

mooi ! wat
tooskTeur ig

In het aprirnummer bespreekt v?l Ï:9:"*::^::1, *3"3;iitàl"i:"?n;"àl'-ïi'1"8"?ï::+:"ffi:: ;ï;:ïï" ;;; á;;;-*:'::l:?n.Í:"|'3:"n?::"i:it
ï3k"Ï31::';:n.i;' "ËI;ï ïïïz';;?:;ii":::;"Í:*:"::t,:'Ë: iáË'ïï;;ï::"?:3'Ë3uli?='ï"ïfl"i;"ïï;;- ( zià-veraer-oocuáenrarie ps. 2oa vtss)'
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Evenzoo is't met het volgende fragment, dat de eente droeÍheid

zegt van een gelukkig wezcn:

'Zoo traden bij dit kind tcrwijl't vcrhaal

Vcrluiddc, bcclden in de spicgclzaal

Van hare ziel. En onder hcn gelcck

Zij zclftc loopen schrcicnd cn snccurvblcck'

Dát werd betoovering van droefcnis,

Zij voelde voor het eerst dat zoct gemis

Vin vreugde, en dc warme tranenbron

't Hart ovcrstroomcn; dan vcrdwijnt dc zon

En is er spcl van ncvcl in dc zicl

En zachimaanlicht cn traag rijdcnd gewicl

Van lichtc golvcn in ccn zec van wcc'

Zij voeld'hit leed zacht opzwcllcn en dee

Dc oogctt dicht, dat hct nict brckcn zou

V.ro. it zonlicht als ccn blocmknop voor den dauw-'

Hicr is cen onvcrgclijkclijkc frjnhcid cn tccrheid' in woordbuiging'

irr-."nii*"nr, in ic"ict'ttsrantasic cn in klanken tevens' Maar mcn

_o"t ku.,n"r, lezIn. Hier is ook dc orrregelmatige rhytme in, waar-

van ik sprak. Als men nu gcwoon is vcrzcn t" 1""*,9! |:-Tii:ï
*"urop'."n oud vigelantË-paard galoppeert' trr-dóm! ï::*Ï'
trr-dómt -om dan uitg"put-"tn't eind van den regcl ncer tc

kcn op hct rijmwoord' din komt cr nict veel van terccht'

Als nrcn lccst:

'Dn záclrt maanlícht' cn tráag rijdénd gewiél'

dan is dat zckcr nict mooi' Maar cr staat geen strafop om't

tc lczcn, zóó namclijk:

En zácht máanlícht cn tráag ríjdend gewicl

en dan is't hccl mooi. Zckcr moct de twccdc syllabe van'mi

licht'en'rijdend' hicr mecr nadruk hcbben' dan als men vlug

clkaar praat' Maar wic voclt hoc hct rhytmc hicr samcngaat

h"t ,"nii-"nt 
"n 

mct dc voorstclting dcr langzaam bcwcgcndc

vcn, mct andcrc woordcn, wic vcrs-gchoor hcc[t' tccst van zclvc



Tenslotte leest en bespreekt Enno Endt nog een fragment dat hiJ ons
voorlegt in de copie, die Gorters moeder van Mei maakte (bewaard in
het Diepenbrock-archief in Laren) '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

Noten 3

1) Zie voor zijn volstrekte stilzwijgen tegenover anderen bv. een brief aan J'C'
Koenen - de Graaf : "oplauizeJ Beeckzang lin Beverwlk) schreef ik àet heefe àe-
gin van ,nei,, terwfil Jaap Koenen en jk daar samen geheeT alfeen buiten wa-

ren. H! zaf het verblfif mex ons tweeên zich daar herinneren, maat dit wist hli
niet. . Ik schreef hex in z$n bijzfn".
Ook Frans Erens noteert in zijn herinneringen rVervlogen.jarenl
Endt opgenomen tussen augustus-september 1888 in zijnmaglstrale
DOCUI4ENTATïE 1864-7897 t vtaaraan al de citaten ontleend ziJn 3

(1938),
TIERITAN

door
g?E!E-E

níenÍAe;-trA-Iáíet-Zéi xloos tegen nii, dax Gortet bezig was aan een gtoox ge-
dicht, dat hij blina kTaat had. [....] Die nededeTing werd mfi echtet gedaan door
KToos a"ls een bToox nieuwt je. verder wist hij ook niets ovet de quaTiteit van

het groote gedicht".

2) Ik kan niet nalaten hier nog de woorden t-e citeren van Van Looy, Nieuwe-Glds
lrq Z6 Lg21, uit zijn rKleine ledachtenissenr (in Endt DOCTIMENTA?rE als no 2IA
geplaatsbtussen 15 en 22 novemb.t iaaa, welke beide citaten boven zijn opgenomen)

íunn".t hii Diepenbrock ontmoet en schrijft :
,Wij wandef den en gingen om met 'lrlei' , het toen nog onbekend gedicht van zlin
vriend en studiegenoot, Hexman Gorter en als gevoTg et van kwan Gottet in niin
werkpTaats àet n)j voor-7ezen , d.r ie avonden Tang . wat nij daatvan niet àet ninste
is bi;Eebleven, i;, dat de dichtet der Mei zfin heTdere verzen blina voorlas ot
het proza was., fonderstreping ".a.H.3 "anbólang 

voor voordracht van poëzie'
Daarentegen schrlft Mevrouw Lángeveld--Bakker in haar DissertaLie rGorters dich-
terlijke óntwikkeíing in Mei, veizen en eerste sonnettent,Groningen I934 oP

pg. L4 . 'Verweg heef t he^n hee I .7ang.za.am hooren Tezen net eeD nadruk, aTsof
hij de vijf voetige 

'ianben 
fd.i. ,. v!w!u!u!.! ) nina scandeerde, waardoor de vetzen

hun vo77e kTank oPbtachtent.
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