
Mijn prachtige, mijn hondse baan
De dichteres Ida Gerhardt in Kampen

doorJeroen Kummer

Wat is poezie? Dat wat in een vertaling verloren gaat, zei ooit de dichter W.H.Auden. Een
rake formulering, maar het omgekeerde geldt ook: door middel van een vertaling kan soms
poezie ontstaan die authentiek en levensvatbaar is. Hiervan zijn in de geschiedenis van de
Nederlandse literatuur vele voorbeelden aan te wijzen. Onze eigen Constantijn Huygens ver
taalde al gedichten van John Donne toen nog bijna niemand van die duistere, briljante
Engelsman gehoord had; in de vorige eeuw herdichtte L.A.J. Burgersdijk in amper acht jaar
tijd het complete werk van Shakespeare, met onvolprezen resultaat. Vertaalwerk van verge
lijkbare statuur leverde de dichteres Ida Gerhardt. In 1942 promoveerde zij aan de Univer
siteit van Utrecht op een Lucretius-vertaling; in 1949 verscheen haar vertaling van de Geor
gica van Vergilius. Beide werken zijn tot stand gekomen in de jaren dat Ida Gerhardt in Kam
pen woonde (1939-1951) en als lerares klassieke talen aan het Gemeentelijk Lyceum alhier
werkzaam was.

Hieronder gaat het over het werk van Ida Gerhardt: haar vertaalwerk, haar dichtwerk en
haar dagelijks werk voor de klas.

Naar Kampen
Ida Margaretha Gerhardt werd op 11 mei 1905 in Gorcum geboren. Nog v66r zij de

schoolgaande leeftijd had bereikt, verhuisde het gezin Gerhardt naar Schiedam, enkele jaren
later naar Rotterdam. In die stad bezocht zij het Stedelijk Gymnasium, waar zij les kreeg in
Grieks en Latijn van de dichter Jan Hendrik Leopold. Er heeft tussen het meisje en Leopold
_ altijd al een schuwman, maar in het laatst van zijn leven vrijwelonbenaderbaar - enige tijd
een min of meer vertrouwelijke omgang bestaan; de ontmoeting met de dichter, wei de
grootste die zich ooit in het Nederlands heeft uitgedrukt, is voor haar van blijvende beteke
nis geweest.

Na haar eindexamen ging Ida Gerhardt klassieke talen studeren in Leiden en Utrecht,
waar zij in 1933 haar doctoraal deed. Een periode van werkloosheid en zwakke lichamelijke
gezondheid volgde, tot zij in 1937 een tijdelijke aanstelling aan een Gronings lyceum kreeg.
Tweejaar later werd zij - gekozen uit 70 sollicitanten - benoemd tot lerares klassieke talen
aan het Gemeentelijk Lyceum in Kampen. Zij betrok kamers op het adres Graafschap 1.

Blijkens vele verhalen moet Ida Gerhardt zich in Kampen wat verloren hebben gevoeld.
Wijlen Maria van der Zeyde, levenslange vriendin en biografe van de dichteres, laat daarover
geen twijfel bestaan. "Kampen! Cultuurlozer milieu laat zich moeilijk denken (...) de stad
van de steilste en koppigste orthodoxie,- de stad ook van mensen met aspiraties, die aan
drank en melancholie stilletjes te gronde gingen (...) De eenzaamheid, daar in dat stadje aan
de overzijde van de lange IJsselbrug, waar je komende van het station altijd het gevoel had
weg te waaien, was bi] tijden haast meer dan zij verdragen kon (...) Het werk aan de school
wasvaak ploegen op de rotsen, het milieu van het stadje neerdrukkend". Het schoolgebouw
_ het pand tegenover het voormalige ziekenhuis - was "vuil"en "verwaarloosd". Ook schijnt
de dichteres een niet erg toeschietelijke hospita te hebben getroffen. En het eten was slecht.

In weerwil van dit alles zijn de Kamper jaren van Ida Gerhardt tamelijk vruchtbaar
geweest. Laat debuterend, gaf zij in 1940 haar eerste bundel verzen in het licht, onder de
niet kinderachtige titel Kosmos. Het boekje bleef onopgemerkt; de omstandigheid dat het
verscheen in dezelfde week dat de Duitsers ons land binnenvielen, zal daaraan niet vreemd
zijn geweest. Nadere beschouwing verdient haar promotie, in 1942, op een becommenta
rieerde Lucretius-vertaling.



.. Eerstepagina van Ida Gerhardts Lucretius-vertaling



Lucretius
Lucretius (94--55voor Christus) staat bekend als een moeilijk dichter. In zijn zes boeken

omvattende filosofische leerdicht De rerum natura - "De natuur en haar vormen", zoals Ida
Gerhardt enigszins vrij vertaalt - zet Lucretius de leer van de Griekse denker Epicurus uit
een, onder meer zijn fysica,die uitgaat van een atoomtheorie. Waar gaat het om? De natuur,
volgens Epicurus, bestaat uit een oneindig aantal atomen, die door hun botsingen en samen
klevingen de schepping van alle dingen teweegbrengen. Ook de menselijke ziel is stoffelijk,
en valt na de dood in atomen uiteen. De grondgedachte van het epicurisme nu is, dat bij
deze materiele opbouw van het heelal de mens vrij kan zijn van bijgeloof en angst voor de
dood. Immers, lichaam en ziel zijn even sterfelijk, en er bestaat geen gewaarwording na de
dood.

Stof voor een pakkend gedicht lijkt dit niet meteen. Inderdaad dwingt de aard van zijn
onderwerp Lucretius nogal eens tot lange theoretische uitweidingen. Toch is hij een bij vla
gen hartstochtelijk lyricus, zoals Ida Gerhardts vertaling van het proernium van het eerste
boek laat zien. Lucretius was zich overigens van de weerbarstigheid van het eigen werk wei
bewust, getuige de volgende regels:

maar zooals dokters, wanneer zij de kinderen bitteren alsem
willen doen slikken te voren rondom den rand van den beker
insmeren gaan met een laagje van zoeten, goudgelen honing,
zoodat het kind in zijn jonge onnozelheid beetwordt genomen
waar het proeft met de lippen, en ondertusseri het hitter'
alsemvocht heelemaal opdrinkt, gevangen maar niet verraden,
_ veeleerherunnt het door deze methodegezondheid en kraehten -;
z66 heb ik nu, daar meestal onze leertheoretischvriJ bitter
toeschijnt aan wie haar niet hebbendoorgewerkten de massa
er voor terugschrikt, bedoeldin het zangerig vloeiende spreken
van het dichterlijk vers U onze leer te verklaren
en haar poiitiseh als ware 'tmet honingsmaak te verzoeten,
of ik misschien uw gedachten kon vasthouden op deze wijze
bij onze verzen - totdat gij volkomen doorziet deformatie
van de natuur en haar vormen in samenhang en in schikking.

Er zijn ook verzen als deze, over de kwetsbaarheid van de menselijke staat:

De te vroegedood - waarom gaat hij zijn dolende wegen?
En dan het kind? Als een schipbreukeling, dien de driftige goifslag
smeet op het land - Zigthet naakt op den grond, zonder spraak, zonder alles
wat bij het leven ons helpt; zoodra naar de zoomen van 't lieht toe
het met geweld de natuur den moederschootuit heeft gedreven;
en met klagelijk schreien vervult het de ruimte; met reden
voor wien z66veel in 't leven nog door staat te maken aan ellende.

Je hoeft niet Auden te heten om te zien dat dit poezie is.
"De figuur van Lucretius heeft mij geboeid vanaf den tijd dat ik als jong student

door zijn zware verzen moeizaam mijn weg zocht", schrijft Ida Gerhardt in het proefschrift
waarop zij op vrijdag 2 oktober 1942 cum laude promoveerde. De dissertatie bevat, naast een •



uitgebreide inleiding en verantwoording, een vertaling van de boeken 1 en 5 van De rerum
natura. Al ve!ejaren had de dichteres haar krachten beproefd op een Lucretius-vertaling in
verzen, toen de suggestie van een vriend haar op de gedachte bracht dit werk als dissertatie
aan te bieden. Promoveren op een vertaling was - en is, he!aas - in de Nederlandse acade
mische wereld iers ongehoords, zodat het voorstel aanvankelijk werd afgewezen. Dat de pro
motie tenslotte toch doorgang yond, is aileen al hierom een ge!uk, dat het proefschrift ons
inzicht verschaft in de beginselen die Ida Gerhardt bij het vertaalwerk heeft gehanteerd.

"Aan een vertaler, die kunstenaarschap paart aan taalkundigen verantwoordelijkheids
zin, kan men zijn stijl zoomin voorschrijven als aan den bee!denden kunstenaar", staat in de
eerste stelling bij de dissertatie te lezen. Dit impliceert beslist niet een pleidooi voor onge
breidelde "dichterlijke" vrijheid voor de vertaler. Bij het definiercn van de eisen waaraan een
vertaling moet voldoen, gaat Ida Gerhardt uit van het onderscheid tussen een filologische en
een integralevertaling. Filologisch is de vertaling die streeft naar "een zoo nauwkeurig moge
lijke overzetting van de logische zin der woorden". Onder een integrale vertaling daarente
gen verstaat zi] een "levende reproductie" van de oorspronkelijke tekst, die in de eigen taal
een synthese van vorm en inhoud geeft en ten opzichte van het origineel equivalent is in poe
tische intensiteit, stijl, expressiviteit en associatieve werking. Lezend en herlezend moet de
vertaler "het creatieve proces van den dichter dien hij te vertalen zoekt, benaderen". Door
voeld begrip van het origin eel is dus het fundament waarop de vertaling rust. Het eigenlijke
vertaalwerk vergt daarna een uiterste aan discipline: "hoe strenger de dichter-vertaler zich
houdt aan het originee!, hoe meer hij in woordkeuze, woordplaatsing, zinsbouw enz. streeft
naar een getrouwe weergave, hoe rijker de kansen dat zijn eigen vormkracht vrij komt en hij het
ideaal van de integrale vertaling benadert". Het uiteindelijke doe! van de vertaler is dit: "cen
vertaling waarin de begrippen integraal en filologisch elkaar dekken, een die haar zelfstan
dige poetische waarde heeft gewonnen uit een strikt volgen van het origineel".

Het behoeft geen betoog dat een vertaling die beantwoordt aan aile hierboven genoem
de criteria aileen gemaakt kan worden door een dichter. Te meer geldt dit wanneer vertaald
wordt uit het Latijn, een taal zoveel bondiger en geconcentreerder dan het Nederlands.
Klankschoonheid, ritme en vrijheid van woordplaatsing noemt de promovenda dan ook als
elementen die in een Nederlandse vertaling onverrnijdelijk bij het Latijnse origineel ten ach
ter zullen blijven.

Nog een enkel woord over de techniek. Een bijzondere moeilijkheid voor wie Latijnse
poezie vertaalt is gelegen in het metrum. Het Latijnse metrum verschilt van het Nederland
se als een appel van een peer: in het Latijn is het basisprincipe van de metriek niet het con
trast tussen beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen - zoals bi] ons -, maar dat tus
sen lange en korte lettergrepen, een onderscheid dat wij niet kennen. Om de dingen nog
moeilijker te maken is het werk van Lucretius geschreven in dactylische hexameters. De dac
tylus - een versvoet bestaande uit een beklemtoonde lettergreep, gevolgd door twee accent
loze - is aan het Nederlands min of meer wezensvreemd. (De "natuurlijke" versmaat in het
Nederlands isjambisch; een accentloze lettergreep gevolgd door een beklemtoonde, zoals in
"Ikween om bl6emen in den knop gebr6ken".) De tekst van Lucretius legt dus een metrisch
patroon op dat zich niet makkelijk op soepele wijze met Nederlands taalmateriaal laat vul
len.

Nu kan een vertaler natuurlijk het oorspronke!ijke metrum loslaten. Ida Gerhardt heeft
ervoor gekozen om de hexameter in haar vertaling te handhaven. Deze keuze is des te
opmerkelijker, omdat haar grote leermeester Leopold ook enkele Lucretius-fragmenten
heeft vertaald, waarbij hi] de hexameter heeft verruild voor de veel meer aan het Nederlands
geeigendejambe. Iedereen kent de machtige rege!s uit de aanhefvan het tweede boek van
De rerum natura:•



Zoet is het, als op volle zee de winden
Te heer gaan, van het land af uit te zien
Naar andermans gevaar; niet dat zijn nood
Ons een genat is, maar het vol besef
Van wat ons zelve bleej bespaard is zoet.

'Tegenover een weergave als deze", schrijft Ida Gerhardt aan het einde van haar verant
woording, "voelt wie zelf Lucretius te vertalen tracht zich door een grote beschroomdheid
bevangen, - en tenslotte beklemt hem de gedachte, dat zijn eigen werk geheel ontoereikend
en daarom te verwerpen is". Toch is de geest van Leopold in Gerhardts vertaling voortdu
rend voelbaar, zoals ook moge blijken uit het slot van haar commentaar: "Persoonlijk heb ik
getracht mijn vertaling zoo af te werken, datik haar zonder al te groote beschaming aan zijn
kritiek had kunnen onderwerpen. In dezen zin heeft zij zich gevormd aan de superioriteit
van hem, dien wij eeren als den grootmeester van onze Nederlandsche taal".

Ida Gerhardt liet haar dissertatie drukken op de persen van de Kamper uitgeverij Kok.
In het archief van dit bedrijf zijn enkele brieven en kattebelletjes van de dichteres bewaard
gebleven, geschreven in haar markante, naief-gecalligrafeerde handschrift. Uit de corre
spondentie blijkt dat het eerste contact werd gelegd in hetvoorjaar van 1942; de offerte voor
het drukken van 300 exemplaren van het proefschrift volgde in juni. "Duidelijkheidshalve
vermelden wij nog, dat het auteursrecht van de dissertatie Uw eigendom blijft, zoodat U dus
o.m. volle vrijheid hebt om de door U vervaardigde vertaling desgewenscht t.z.t. als zelfstan
dige uitgave bij een andere uitgever te publicceren", schreef op 20juni adjunct-directeur Jan
Steunenberg, die de correspondentie met Ida Gerhardt namens uitgeverij Kokverzorgde. In
het contract werd nog een andere opvallende bepaling opgenomen: "Mocht U om de een of
andere reden verhinderd zijn om zelf de correctie der drukproeven te verzorgen, dan zal
deze voor onze rekening nauwkeurig door een gedoctoreerd classicusworden verricht". Het
schip mocht kennelijk onder geen beding in het zicht van de haven stranden.

De samenwerking tussen auteur en uitgever verliep rimpelloos. Na het vlotte zetten en
drukken ("wij konden rekening houden met het zeer duidelijke handschrift", aldus Steu
nenberg) betoonde Ida Gerhardt zich op haar beurt een vlijtig, betrouwbaar corrector van
de proeven: "Ik ben op afwezigheid van drukfouten zeer gesteld". Al in de tweede helft van
augustus was de drukgang voltooid, en liet zij de directeur van de uitgeverij, J.A.G. Kok, in
een bedankbriefje weten "dat de uitvoering van mijn boek geheel·met mijn wenschen over
eenkomt, en zelfs meer dan dat. Ik heb Uw heer Steunenberg, die mijn belangen met
zooveel toewijding (en geduld!) heeft behartigd, reeds mondeling mijn dank kunnen over
brengen". "Deze phase van mijn dissertatie [zal ik mij] als een der aangenaamste he rinne
ren", voegde zij eraan toe.

Het Veerhuis
De aflevering van het proefschrift, waarvan blijkens de honorariumafrekening op 1

februari 1943, 47 exemplaren waren verkocht, betekende niet het einde van de relatie tus
sen Ida Gerhardt en uitgeverij Kok. Op 27 juli 1943 schrijft de dichteres aan Steunenberg:
"Mijnbundel is nagenoeg voltooid". Bedoeld is de bundel Het Veerhuis,haar tweede. Er wordt
nog wel een letter uitgekozen en een proefpagina gedrukt, maar door de oorlogsomstan
digheden moet het zetten van Het veerhuis op de lange baan geschoven worden. Steunenberg
legt op 31 juli 1943 uit waarorn: "In verband met den beperkten loodvoorraad (er is juist
dezer dagen een tweede vordering gedaan) kan echter de bundel niet nu reeds gezet wor
den terwijl met het drukken zou moeten worden gewacht tot na den oorlog. Ging men op
deze wijze te werk, dan zou daardoor te veellood komen vast te zitten en zou er te weinig in
circulatie blijven", Publicatie zou dus pas na de Bevrijding kunnen plaatsvinden. •



• Handgeschreven brief van Ida Gerhardt aan uitgeverij IH. Kok, gedateerd 21 augustus 1942



Ongeveer een jaar later schijnt men bij Kok toch de drukpersen in werking te hebben
gesteld, daarmee de beperkende maatregelen trotserend die de Duitsers aan Nederlandse
uitgeverijen hadden opgelegd. "Ik ben zeer dankbaar dat wij nu draaien", schrijft Ida Ger
hardt op 11 september 1944, "Mijn grootste angst was steeds dat we een eventueele bepaling
van onze regeering niet voor zouden zijn; want het is natuurlijk mogelijk dat men straks strik
te wetten stelt". Een vooruitziende blik! Na de Bevrijding zou de Nederlandse regering
(wegens de papierschaarste) een draconisch quoteringssysteem in het leven roepen, dat uit
gevers aan handen en voeten bond. Uiteindelijk werd de drukgang van Het veerhuis in augus
tus 1945 voltooid en verscheen de bundel (waarin opgenomen de tweede druk van Kosmosi
met het firmastempel van uitgeverij C.A.Mees Santpoort.

Volgens Maria van der Zeyde is Het Veerhuis "geheel en al het boek van Kampen; dat wil
zeggen van het weide- en rivierlandschap om Kampen heen. Het zou waarschijnlijk zonder
Kampen nooit ontstaan zijn". Inderdaad bestaat de bundel voor een groot deel uit natuurly
riek: regelmatig rijmende, anecdotische verzen vol vanjubel over licht, lucht, water, planten,
de loop van de seizoenen, en dergelijke. Als illustratiefvoor de sfeer van de bundel kan mis
schien dit vers worden aangevoerd:

Troost der rivier

In droefenis een zuiv're toeverlaat,
o zilveren rivier;waart gij het meest,»
gij zijt de wei van helderheidgeweest,
die spiegeldiep, mijn vragen heeft verzaad.

Want wie u trouw blijft, weet hoezeergeneest
het peinzen, dat hij ute rade gaat,-
en zoekt en buigt zich over;tot hij leest
de zin, die in uw stroomgeschreven staat.

Wat bleefvan opstand aan uw oeverbocht?
wat kleine tranen om een klein verdriet,
verwaaid.- Het land rust mild en wijd.

Dan heeft de oogopslagzijn rijk gezocht,
en 't eindeloos blinken van uw stroomgebied
omuat hij in een klare zekerheid.

In het licht van wat hierboven is gezegd over Ida Gerhardts vertaalwerk, is "Lucretius
vertaling" van belang:

Lucreuus-vertaling

Een suizelen van regen aan de ruit
en binnen niets dan dit: te zijn gebogen
over de tekst, die voor de vraag der ogen,
de onafgewenden, langzaam zich ontsluit.

En dan de zware stuwing - een bewogen
dwingende arbeid; tot h~t denken stuit •



en luistert: helder hoorbaar het geluid
der eigen stem - het edelste vermogen.

Een nobel vers - al is de slotregel niet helemaal vrij van de wat priesterlijke, belerende
toon die vooral het vroege werk van Ida Gerhardt naar mijn smaak kenmerkt. Maar dit ter
zijde.

"Het carillon", het gedicht waarmee Het Veerhuisbesluit, is zeer beroemd geworden. Het
is zo vaak geciteerd ("Nooit heb ikwat ons werd ontnomen zoo bitter, bitter lief gehad"), dat
ik dat hier nu maar niet zal doen. Men krijgt de indruk dat "Hct carillon" hoe langer hoe
meer een embleem wordt van de Nederlandse herinnering aan de bezettingstijd en als zoda
nig "Het lied der achttien dooden" van Campert naar de kroon steekt. Hoe dit zij, een mees
terwerk is het.

Het Veerhuisoogstte groot succes. In het pas bevrijde Nederland - waar hoe dan ook
een gierende leeshonger heerste - was de bundel in een mum van tijd uitverkocht, en er
werd een tweede 'druk van liefst 2000 exemplaren opgelegd. In 1946 werd Het Veerhuis
bekroond met de Van der Hoogt-prijs voor poezie.

Het Boerenbedrijf
Inmiddels was Ida Gerhardt in de laatste oorlogswinter begonnen aan een nieuw ver

taalproject: de Georgicavan Vergilius. Vergilius (70-19voor Christus, dus grofweg een gene
ratie jonger dan Lucretius) voltooide dit vierdelige leerdicht over de landbouw in het jaar 29
voor Christus; het is opgedragen aan Maecenas, voornaam beschermheer van vele kunste
naars in Rome en vertrouweling van Octavianus, na 27 voor Christus keizer Augustus. In de
vier boeken van Het Boerenbedrijf komen achtereenvolgens aan de orde de akkerbouw, de
boomkwekerij, de veeteelt en de bijenteelt. Vaak is het verhaal verteld dat Vergilius tot het
schrijven van dit werk zou zijn aangezet door keizer Augustus, die zo de beoefening van de
landbouw zou hebben willen bevorderen, nadat het Romeinse platteland door de burger
oorlog in ontreddering en verval was komen te liggen. Dit moet een fabeltje zijn. Nog afge
zien van het feit dat de Georgicaals leerdicht grote lacunes vertoont (zo wordt de zeer belang
rijke olijfkweek in 6 verzen afgedaan, ontbreken groententeelt en weidebouw geheel), is de
taal van het werk zo gecondenseerd, de compositie zo doorwrocht, dat een didactische
bedoeling niet kan hebben voorgezeten. Veeleer is Het BoerenbedriJ!een literair spel, Vergili
us' behandeling van de stof is in de eerste plaats gericht op het scheppen van poezie. Als
voorbeeld kan dienen de meeslepende beschrijving van een naderende storm in het eerste
boek:

De zee begint al dadelijk, als er storm op til is,
deinende op te lapen,- in de bergenschuurt he!
en kraakt; of op de kusten hoort men ver de branding
daueren,- in de bossenwardt het ruisen sterker
Dan vooral beukt de branding de gebogen boten,
wanneer uit zee de duikers drijtig op gaan vliegen
- men hoort hun schreeuwen op 't strand - de meeuuien ap het droge
scharrelen en de reiger,zijn moerasgebieden
verlatend, trots van vlucht boven een hogewalk stijgt.

• Als er noodweer op komst is, zo vervolgt de dichter, kan het gedrag van allerlei dieren
ons daarvoor waarschuwen:



Te overvallen hoef: ons
de regen nooit: kraanvogels vluchten voor de bui uit
de diepe dalen in; de vaars - de kop ten hemel
getild - staat met gesperde neus de lucht te snuiven;
ijl roepend scheert de zwaluw 't waterbekken over;
en uit de modder kwaakt 't naargeestig koor der kikkers.
Vaak ook haalt diep uit 't mierennest de mier z0'n eitjes
- z'n paad]e vlijtig heen en weer -, er staat een grote
regenboog en de raven gaan bij hele troepen
krasserul hun aasveld uit met korte vleugelslagen. ( ... )
Dan roept de sombere kraai met hard geluid om regen,
of stapt eenzelvig op het drooggewaaide strand om.

De Georgicais, net als het werk van Lucretius, in hexameters geschreven; in haar vertaling
gebruikt Ida Gerhardt regels van zesjamben. Dit samengebalde Latijn te vertalen in Neder
landse versregels van 12 of 13 lettergrepen - en hoe doeltreffend, hoe vloeiend te vertalen
-r-, is een moeilijk te overschatten prestatie. Een laatste citaat is mij hopelijk vergeven, over de
dreiging van oorlog:

De aarde in oorlog- misdaad
grijnst overal ons aan! De ploeg geraakte in oneer;
uerlaten ligt het land, de boeris in den vreemde;
tot vlijmend zwaard word! omgesmeedde kromme sikkel.
Hier dreigt Germaniii, ginds de Euphraat met een aanval;
steden, vlak bij elkaar; breken de band en gnjpen
de wapenen: door de wereldmast de wrede oorlog.-
Zo kiest het vierspan, als de stallen openzwaaien,
de ruimte en neemt de menner mee, die radeloos rukt aan
het toom. De wagen luistert niet meer naar de teugels.

Het Boer-enbedrijjverscheen in 1949. Het boek verkocht niet en werd door vakgenoten
doodgezwegen. Pas twintig jaar later kwam de erkenning: in 1969 werd Ida Gerhardt
bekroond met de Martinus Nijhoff-prijs, met name voor deze Vergilius-vertaling. Het is de
meest geacheveerde herdichting van een klassieke tekst in het Nederlands die wij bezitten.

Herinneringen van oud-Ieerlingen
Zoals gezegd heeft Ida Gerhardt een twaalftaljaren in de stad Kampen vertoefd. Uit een

zeldzaam vraaggesprek dat de dichteres eind jaar zeventig toestond blijkt, met wat voor
gemengde gevoelens zij terugkeek op haar leraarschap aan het Gemeentelijk Lyceum. "Het
was een kot van een gebouw. De leerlingen waren vaak boerenkinderen met een heel kleine
woordenschat. Ik deed mijn uiterste best, maar ik verging van heimwee naar Groningen. De
kinderen voelden feilloos aan dat ik het moeilijk yond. Ze kregen de indruk: ze isweIaardig,
maar het is haar hier toch te min. Toen heb ik mij helemaal ingezet, want ikwist:het zijn kin
deren. Dat is het enige wat van belang is. (...) Zo ben ik in Kampen zeer gehecht geraakt.
(...) Ik heb het er verschrikkelijk en heerlijk gevonden".

Oud-Ieerlingen denken met tederheid en bewondering terug aan hun lerares klassieke
talen. Hans Wiersma herinnert zich: "Ik heb les van haar gehad vanaf 1939, het eerste jaar •



Eindexamenklas 6 gym van het Gemeentelijk Lyceum, ]uni 1946. Staande Ida Gerhardt, zittend van
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(CollectieGait Berk)

dat zij in Kampen was, tot aan mijn eindexamen. Dat was in '4l. Ze maakte onmiddellijk een
sterke indruk. Kordaat, gedreven. Streng zou ik haar niet willen noemen, maar ze had een
sterk overwicht, op een plezierige, vanzelfsprekende manier. Je had wei leraren bij wie je
eens een lolletje uithaalde, maar daar koos je haar niet voor uit. Ze was geestig, ironisch
soms; ze kon prachtig uit de hoek komen met haar wat studentikoze, bijtende humor.

Ik deed gymnasium alpha: dat was een klasje van vier man, dus je had praktisch indivi
dueel les. De vakken Grieks en Latijn waren voor ons echt nog de hoofdzaak, elke dag een
paar uur. We lazen veel Plato, en in de Latijnse les ook de wat zwaardere prozaschrijvers, zoals
Sallustius, Tacitus. Ik had nogal moeite met Homerus, herinner ik mij, dat kon mij niet zo
boeien.

Dat schoolgebouw was inderdaad aftands. Versleten meubilair, de vloer bezaaid met inkt
vlekken. En dan die schuiframen! Die moestje met een touw opentrekken, een verschrikke
lijk kabaal, en dan tochtte het als de bel. Ons leerlingen maakte het niet veel uit, maar Ida
Gerhardt had misschien de neiging aan dat soort dingen wat zwaar te tillen.

Eenzaam, zielig was ze voor mijn gevoel beslist niet; verlegen al helemaal niet. Ze kon
zich heel goed staande houden. Maar op veel Kampenaren kwam ze denk ik wei over als een
beetje een 'raar mens'. Ze bewoog zich zo zelfverzekerd, parmantig. Ze had zon manier om
over alles heen te kijken. Dat viel op. Maar een vreemde eend in de bijt, dat is niet zoals ik
mij haar herinner. Ze ging dacht ik met haar collega's ook heel gewoon om - behalve met
meneer Hillen, een NSB-er,maar dat is een verhaal apart.

Dat ze dichtte, waswei zo'n beetje bekend, maar ze sprak daar nooit over. Ik heb zelf een
in dit verband typerend voorval meegemaakt. Het was op de dag voor de grote vakantie;
iedereen was natuurlijk in een uitgelaten stemming en Ida Gerhardt vroeg aan de klas wat
we in dat laatste lesuur voor leuks zouden gaan doen. Toen was er een jongen - hij voelde
dingen misschien niet zo scherp aan - die zei: 'U hebt toch een dichtbundel geschreven,
waarom vertelt u daar niet eens wat over?' Het werd doodstil. Iedereen verstijfde,juist omdat
we wei wisten dat zij het daar niet over wilde hebben. Ik vergeet nooit dat ze helemaal ver-•



De oierde klas van de gymnasium-afdeling van het Gemeentelijk Lyceum, zomer 1943. Staande van
links naar rechts:Harm Horst, Coen van derKamp, Henk Wind, SiepEllens, Albert Roeland, CorMid
delkoop. Zittend op de leuning: Gait Berh;Leonard van derPlas, Tineke Schrader;Pieta ten Cate, Renee
Nelck. Zittend op de bank: Wolter Smit en Ida Gerhardt (Collectie:Gait Berk)

steende, wit wegtrok. En toch heeft ze gedaan wat haar gevraagd werd. Heel zakelijk, heel
afstandelijk heeft ze toen een verhaal geimproviseerd over het schrijven van gedichten. Maar
het waswei duidelijk dat ze haar poezic volstrekt gescheiden wilde houden van haar school
werk.

lets bijzonders dat ze in die jaren een keer heeft gedaan, was dat ze de klas bij zich thuis
uitnodigde, en een inleiding hield over het leven en de filosofie van Plato. Plato lazen we op
school als vertaaltekst: je moest het grammaticaal begrijpen, maar op de inhoud werd verder
niet ingegaan. Filosofie stond niet op het leerplan. Ida Gerhardt was dat niet genoeg. Zij
yond het belangrijk dat haar leerlingen begrip kregen van het gedachtengoedvan Plato. En als
dat niet op school ging, dan moest het maar bij haar thuis. Dat was een indrukwekkende bij
eenkornst".

Een voorbeeld van Gerhardts wrange humor staat oud-leerling Wim Sangers nog voor de
geest. In 1941 verscheen er tijdens haar les een draaiorgel in de straat voor de school en
begon het Wilhelmus te spelen. "Zij keek op en zei: 'Dat is een oude schlager"'. Er is nog iets
anders dat hem is bijgebleven. 'Tijdens haar lesuren kon het gebeuren, dat een van ons een
foute of kromme vertaling ten beste gaf. Zij hief dan een arm omhoog en Tiep: 'Hoor de
waanzin loeien!' Maar ze had pretlichtjes in haar ogen". Hoor de waanzin loeienwerden gevleu
gelde woorden.

Gerhardt helpt Gerhard
Een andere oud-leerling, Gait Berk, herinnert zich: "Ik heb les gehad van Ida Gerhardt

van het schooljaar 41-42 tot en met 45-46, toen ik eindexamen deed. In het begin viel ze mij
niet mee: ik yond haar in haar lesgeven overdreven rechtlijnig, zelfs een beetje pinnig. Ze
was als de dood voor ordeverstoringen, bi] het minste of geringste teken daarvan sprong ze
op je nek. Dat was een vorm van angstvalligheid in haar. Ze had een grote hekel aan onge
breideldheid, ongedisciplineerdheid, het losbarsten van instincten. Achteraf denk ik dat dit •



samenhing met de ervaringen uit haar kindertijd, de onveiligheidsgevoelens die zU ten
opzichte van haar moeder had gekend. Zewaswat achterdochtig. Maar als het nodig waskon
ze, hoe onzeker en angstig ook, ongelooflijk beslist en krachtdadig optreden.

Later heb ik een heel goed contact met haar gekregen. In haar ootmoedige liefde voor
de natuur, het wateriandschap in het bijzonder, herkende ik mijzelf. Nog mooier werd het
toen we erachter kwamen dat we naamgenoten waren. Iedereen noemde mij Gait, maar mijn
zondagse naam was Gerhard. Ida Gerhardt kreeg een keel' een of ander document onder
ogen met die officiele naam erop, en vanaf dat moment hebben we daar steeds grappen over
gemaakt. Zo zag ik erg op tegen het eindexamen Grieks. Maar toen ik haar een keel' op straat
tegenkwam, riep ze lachend: "Gerhardt zal Gerhard wei helpen hoor!" Ik heb ook een dicht
bundel van haar met de handgeschreven opdracht VoorGerhard van Gerhardt.

Voor Kamper begrippen vie! ze wat uit de toon. Ze trok zich bijvoorbeeld nooit wat van
het weer aan, fietste gerust met beestenweer naar het Kampereiland en terug. Ze wandelde
ook vee!: in een martiale houding, met krachtige pas, zwaaiende armbewegingen - het was
meer marcheren dan wandelen. Ze was zeer verknocht aan die ouderwetse groenige of grij
ze loden jassen; op de Zwartendijk kon je haar al van kilometers afstand zien aankomen.

Ik geloof wei dat ze zich in Kampen erg eenzaam heeft gevoe!d. Ze yond niet of nauwe
lijks aansluiting met de ontwikkelde mensen in de stad, mede omdat die vaak in de ortho
doxe hoek zaten, waar zi]zich niet thuisvoelde. Ook haar collega's stelden haar teleur. Alleen
met meneer Moerman (aardrijkskunde en geschiedenis) en Blankert (klassieke talen) was
ze iets vertrouwelijker in de omgang. Ik denk dat er, ook onder haar collega's, veel onbegrip
was ten aanzien van haar dichterschap: mensen beseften niet de reikwijdte daarvan, beseften
niet hoezeer die poezie voor haar van levensbelang was. Maar het mes snijdt aan twee kan
ten. Het isolement waarin ze leefde was dee!s ook haar eigen schuld. Ze legde voor zichzelf
een verschrikkelijk hoge standaard aan - zowel wat betreft haar schoolwerk als haar dicht
kunst - en collega's die dat niet deden, konden rekenen op haar afkeuring. Ze yond dat
mensen het leven en hun taak vaak te makkelijk, te lichtvaardig opvatten. En dat liet ze blij
ken: stilzwijgend, maar ook wei eens mindel' stilzwijgend. Zoiets wordtje niet in dank afge
nomen.

Ik herinner mij dat er onder haar coliega's een zekere anti-Gerhardt stemming bestond.
Ze werd af en toe in het ootje genomen: daar heb ik ze!f een keel' iets van meegemaakt. Ida
Gerhardt was door coliega's wijsgemaakt dat onze klas (5 gym) van plan zou zijn tijdens haar
les de boe! op stelten te zetten. Een soort complot, iets wat voor haar natuurlijk een nacht
merrie was. Dus voor de les begon hield ze, merkbaar zenuwachtig, een toespraakje, in de
trant van: Ik ben op de hoogte, en wie daaraan meedoet, die kan van mi] een flinke douw
krijgen. Wij leerlingen keken elkaar stomverbaasd aan. Waar had ze het over? En toen kwam
het hoge woord eruit: ze was ingelicht over het complot. Ik ben toen verontwaardigd opge
staan en heb haar met de hand op het hart bezworen dat van zoiets geen sprake was; dat we
niets afgesproken hadden, al helemaal niet om haar lessen te verstoren. Ze werd doodsbleek,
want nu begreep ze dat het doorgestoken kaart was.

Dit soort dingen riep ze min of meer over zichzelf af. Ze was natuurlijk hypergevoe!ig, in
haar talent zeer kwetsbaar, en dat gaf haar het idee dat ze ontzien moest worden, zeker door
geletterde mensen zoals haar collega's. Die ootmoedigheid ten opzichte van haar eigen
talent - een talent dat ook een grote last was - werd soms aangezien voor kapsones. Om een
voorbeeld te noemen: ze weigerde op bonte avonden te verschijnen. Dan ging ze naar de rec
tor toe en zei: als daar geen verzen van Heine kunnen worden gereciteerd, als die kinderen
niet iets uit Shakespeare kunnen opvoeren, dan kom ik niet. En dan kwam ze ook niet. Ze
was van mening dat je kinderen zo vroeg mogelijk in de waarden van cultuur moest opvoe
den, het beste moest voorzetten wat er was. De kitscherige, burgerlijke voordrachtsstukjes
van onze bonte avonden hadden geen niveau. En ook al was het dan onder de leraren bon
ton om daar je opwachting te maken, zij weigerde dat. Principieel.•



Ze oordeelde zeer streng over mensen die niet het uiterste van zichzelf eisten. Ik heb dat
zelf een keer aan den lijve ondervonden. Voor Grieks - een yakwaar ik nooit veel van bakte
- moesten we eens een stuk Herodotus thuis prepareren, met daarin een paar versregels.
Een soort bezwering, in hexameters. Ida Gerhardt zei:jullie hoeven die regels natuurlijk niet
in hexameters te vertalen, maar wie het wil proberen, is welkom. Toen dacht ik: dit is mijn
kans om ook eens een goede beurt te maken. Dus ik heb mij thuis kapotgewerkt op die
regels, en kwam de volgende dag apetrots met mijn Nederlandse hexameters in de les. Mijn
vertaling deklasseerde alle andere. Maar in plaats van het complimentje waar ik op gerekend
had, was Ida Gerhardt des duivels. Waarom? Ik riep altijd maar: ik kan het niet, haalde altijd
slechte cijfers. En nu bleek, als ik mij er maar even op toelegde, dat ik het best kon. Het was
gewoon een kwestie van zelfdiscipline.

Wat betreft de auteurs die Ida Gerhardt in haar lessen behandelde, herinner ik mij in de
eerste plaats Plato; daar had ze echt een zeer grote waardering voor. Ze hield ook veel van
de Odysseiavan Homerus, in mindere mate van de !lias. Voor de "veldtocht-auteurs" Xenop
hon en Caesar had ze niet veel waardering, Liviusyond ze te oppervlakkig, maar Herodotus
las ze wei met enig genoegen. Een uitgesproken afkeer had ze van de Aeneis van Vergilius.
Dat epos yond ze veel te dik aangezet en te gekunsteld van taal. Ze was ervan overtuigd dat
Vergilius, zoals zij het uitdrukte, "zeer de schurft had gezien" bij de opdracht van keizer
Augustus om dit werk te maken. Beter dan wie ook wist zij dat de dichter met de Georgicazijn
meesterwerk had gegeven.

Over haar eigen poezie sprak ze inderdaad nooit op school. WeI herinner ik mij dat ze,
in de tijd dat ze aan haar Lucretius-vertaling werkte, af en toe passages aan de klas voorleg
de, om ze te toetsen op klankschoonheid, of het liep. Ook hebben we een keer een uur lang
gediscussieerd over de vraag hoe de titel De rerum natura vertaald zou moeten worden. Maar
ze is al snel opgehouden met dit soort open bare debatten. Het creatieve proces is niet iets
dat zich in groepsverband of in wisselwerkingmet anderen voltrekt. Je krijgt allerlei menin
gen, die tenslotte aileen maar storen".

De versleten trap
Gait Berk vervolgt: "De oorlog was voor haar een zware tijd. Ze yond het verschrikkelijk

dat de kinderen er steeds havelozer bijliepen, in hobbezakken op school kwamen. Omdat ze
met bijna niemand omging, was ze een van de zeer weinigen in Kampen die in het laatste
oorlogsjaar last kreeg met de voedselvoorziening. Iedereen had nog wei een adresje waar je
aardappelen of andere levensmiddelen kon organiseren. Maar Ida Gerhardt had zulke con
necties niet. Ze moet het erg krap hebben gehad, te meer omdat haar vriendin Maria van
der Zeyde uit het westen was gevlucht en in die tijd bij haar logeerde.

Ik hoef niet uit te leggen dat ze een mateloze afkeer van de Duitsers had, vooral van het
marcheren en het staccato-zingen dat die soldaten deden. Als ze dat gebral hoorde, ging ze
door de grond. We hebben in haar klas een keer een grap uitgehaald: een van die afgrijse
lijke marsliederen heette Soldaten sind Soldaten, in Wortern und in Taten, en dat hebben we
toen uit volle borst voor haar gezongen, met de Iicht aangepaste tekst Trojanen zijn Trojanen,
ze gooien met bananen. Maar denk niet dat ze erom kon lachen. Ze yond het afschuwelijk. Toen
na de oorlog de Nederlandse soldaten ook staccato begonnen te zingen, bedroefde haar dat
zeer. Ze zag het als een teken dat onderhuids de geest van het militarisme en fascisme in het
Nederlandse bewustzijn was doorgedrongen. Ik denk dat ze daarin gelijk had.

In de oorlog woonde ze aan de Graafschap no. 1, een kamer met een slaapkamer. Ze was
bij een hospita in de kost. Dat was een allesbehalve gemakkelijke vrouw, zoals blijkt uit het
volgende. Ida Gerhardt had een leerling, een al wat oudere jongen, die voor zijn eindexa
men hoognodig wat bijles moest hebben. Dat kwamweIvaker voor, dat ze leerlingen bij zich
thuis bijspijkerde. Maar die hospita dacht daar in dit geval ik weet niet wat van. Dus verbood
ze Ida Gerhardt diejongen nog langer te ontvangen, en bij gebrek aan iets beters gaf ze als •



Het pand aan de Graafschap no. 1. Ida Gerhardt bewoonde tot 1949 hamers op de eersteverdieping (de
ramen rechtsbouen,met de gehaakte gordijntjes}.(Collectie Gait Berk)

argument: De trap slijt er maar van. En Ida Gerhardt protesteren: "Maar die jongen heeft het
zo n6dig!" Nee, de trap sleet er maar van. Hij mocht niet meer komen. Ida Gerhardt stond
perplex. Volgens mij heeft ze tot op de dag van vandaag niet begrepen waar die hospita aan
dacht.

Na de Bevrijding is ze verhuisd naar een mooie kamer aan het toenmalige adres Koorn
markt 3a, waar tegenwoordig de Samuel Goudsmithof ligt; dit washet huis van de ouders van
Henk van Uisen, die de HBS-afdeling van het Gemeentelijk Lyceum had bezocht. Ze had
daar een prachtig uitzicht op de tuin, met een grote, oeroude pereboom. Haar laatste adres
in Kampen was IJsselkade 31. Dat wasvoor haar natuurlijk ideaal, de blik op de rivier.

Zoals gezegd had Ida Gerhardt in Kampen niet veel mensen om zich heen. Maar met des
te meer aandacht richtte ze zich op 'haar' kinderen. Ze had in zekere zin liever met kinde
ren te doen dan met volwassenen. Kinderen waren nog ontvankelijk voor idealen en
schoonheid, nog niet verpest door materialisme en burgerlijke gemakzucht. Het was niet
toevallig dat ze oude talen doceerde: het beste wat er waswilde ze aan haar leerlingen door
geven. Velen hebben dit nooit geweten, maar ze hield ook echt van die kinderen. Toen ik
haar veellater - in de jaren zeventig en tachtig - met enige regelmaat sprak, gebeurde het
bijna altijd dat ze mij vroeg naar het wei en wee van leerlingen die ze dertig of veertig jaar
terug in de klas had gehad. Kinderen lagen haar het meest na aan het hart; die klassen waren
voor haar een soort plaatsvervangend gezin".

Een bange, laffe en tegelijk sluwe man
De al genoemde Hillen heeft het Ida Gerhardt zeer lastig proberen te maken. Hij was

een naaste collega: net als zij doceerde hij klassieke talen. Na de Duitse inval ontpopte hij•



zich als een fanatieke NSB-er, die op partijvergaderingen in uniform verscheen. Gait Berk:
"Volgensmij wasde antipathie die Ida Gerhardt jegens Hillen voelde in wezen het gevolgvan
een persoonlijke tegenstelling. Zij minachtte zijn vrijblijvendheid. Hillen was iemand met
een grote kennis van de klassieke cuituur, iemand die iets in zijn mars had. Maar hij deed er
niets mee. Hij liet zich maar meedeinen op de stroom. En dat keurde zij af'. Hans Wiersma
herinnert zich Hillen nog goed: "Een rare, gefrustreerde man. AI v66r de ooriog had hij
vreemde streken op zijn kompas. Hij was behalve leraar Grieks en Latijn ook conrector, en
het is een keer gebeurd dat hij een eindexamenkandidaat - een beschermeling van hem -
de tekst heeft verraden die op het eindexamen vertaald zou moeten worden. En dat kwam
uit. Vanaf dat moment wasHillen geen conrector meer. Zo althans luidde het verhaal dat op
school over hem de ronde deed.

Hij had dus een wat zonderiinge reputatie. Maar ik wil de zaken niet in zwart-witvoor
stellen: hij had ook originele kanten. Zo schreef hij voor de AVROhoorspelen over de klas
sieke oudheid, en hij verzorgde bloemlezingen uit de poczie van Latijnse dichters, zoals
Catullus en Tibullus. Die gedichten behandeide hij dan in de klas. Orde houden kon hij ove
rigens absoluut niet. Hij gaf les alsof het cabaret was;het ging er vreselijk los aan toe, je deed
maar watje wou. Een hemelsbreed verschil met Ida Gerhardt.

Hi] was getrouwd met een Oostenrijkse vrouw. Of hij daarom lid van de NSB geworden
is?Ik geloof dat het aileen uit opportunisme was.Zijn opvatting van politiek heb ik meer dan
eens uit zijn eigen mond gehoord. Dan zaten we een tekst te vertalen en als het dan ging
over iemand die politiek uitgeschakeld was - dat kwam in de oudheid ook al voor -, dan riep
Hillen uit: 'Zienjullie wei?Op het verkeerde paard gewed'. Hij kon dat zo triomfantelijk zeg
gen: Zie je wel, ap het oerkeerde paard gewed. Hij was ermee getekend, voor mijn gevoel".

Hillen bekleedde een functie in het nationaal-socialistische Opooedersgilde. In die hoeda
nigheid schreef hij in de eerste bezettingsjaren rapporten met belastende gegevens over zijn
collega's, onder wie Ida Gerhardt. In oktober '41 steide hij het Departement van Opvoeding,
Wetenschap en Cultuurbescherming op de hoogte van een aantal "uitiatingen in persoonlij
ke gesprekken" van de dichteres. Volgens Hillen zou Ida Gerhardt zich onder meer hebben
laten ontvallen: "Ik kan niet meer existeren. Aile fijne geesten maken er een einde aan, zoals
Menno ter Braak, Marsman, du Perron. Aile cuituur is nu weg". "Krantenlectuur is doelloos,
de film bezoeken heeft geen zin meer, je ziet aileen maar bocht". Naar aanleiding van een
metaalinzameling zou zij gezegd hebben: "en ik heb nog een doosje punaises voor de Duit
se weermacht!" Ida Gerhardt werd door Hillen aangeduid als de auteur van "een dadaisti
sche gedichtenbundel Kosmos". (NatuurIijk kan aileen een literaire ezel voor die bundel de
kwalificatie dadaistiscli bedenken. Toch zit er meer achter dan louter stompzinnigheid: dada
was een kunstrichting die door de Duitsers als "ontaard" werd beschouwd.) Deze inlichtin
gen leidden ertoe dat aan Ida Gerhardt een aanstelling in vaste dienst onthouden werd.

Een tweede rapport van Hillen dateert uit 1942. Hierin worden vrijwel aile aan het
Gemeentelijk Lyceum verbonden leerkrachten, in meer of minder giftige bewoordingen,
beschuldigd van een anti-Duitse gezindheid. Over Ida Gerhardt staat te lezen: "Volkornen
verjoodste, hyperspirituele blauwkous. Anti-Germaans, gevaarlijk, kwaadaardig. Volgens haar
is door de uitschakeling der Joden aIle cultuur en beschaving verdwenen". Hans Wiersma:
"Dat laatste heeft ze vast nooit met zoveel woorden gezegd, maar ze liet het doorschemeren.
Hillen heeft haar in elk geval zwart gemaakt waar hij kon. In dat opzicht zat ik met Ida Ger
hardt in hetzeIfde schuitje. Wij stonden allebei op zijn lijst van mensen die moesten worden
uitgerangeerd.

Ik weet nog goed hoe ik mij de wraakzucht van Hillen op de hals heb gehaald. Ik stond
een keer met een groepje kameraden op de Burgwal, en toen zagen weHillen over de VIoed
dijk lopen. In uniform, kennelijk op weg naar een NSB-vergadering. Dat uniform stond hem
werkelijk als een aap: hij droeg zijn kop nogal in zijn schouders, en dan had hij die pet zo als
een jampotdeksel op zijn hoofd geschroefd - in een woord bespottelijk. Ik heb hem toen •



daverend staan uitlachen, samen met die andere jongens. Hij deed net of hij niets merkte,
maar ik heb het later weI geweten.

Ida Gerhardt heeft mij verteld - en zij had het weer vernomen van andere, betrouwbare
mensen - dat Hillen van plan was mij voor mijn eindexamen te laten zakken, om mij ver
volgens weg te werken naar kamp Vught en wat daarop volgen zou. Zij heeft hier persoonlijk
een stokje voor gestoken. Toen de examentijd aanbrak, heeft zij aile examinatoren die met
mij te maken hadden ingelicht. En die waren goed, gelukkig. Zij hebben ervoor kunnen zor
gen dat ik voor Hillens yak (Homerus-vertaling) een herexamen kreeg, waar ik nipt voor ben
geslaagd. Als zij niet had ingegrepen, had het er somber uitgezien".

Het geintrigeer van Hillen heeft voor Ida Gerhardt verder geen kwalijkegevolgen gehad,
behalve dat haar vaste aanstelling aan het Gemeentelijk Lyceum tot na de Bevrijding werd
opgeschort. Tientallen jaren later herinnerde zij zich het geval nog weI. In een brief aan
Hans Wiersma, gedateerd Tweede Paasdag 1987, schrijft de dichteres: "Ook heb ik er veel
aan moe ten denken, Hans, dat het weI een wonder is geweest, dat jij en ik de listen van Hil
len zijn ontgaan. Een bange, laffe en tegelijk sluweman, die zijn plaats in het leven niet wist
te vinden".

Dichtwerk
In haar Kamper tijd heeft Ida Gerhardt nog drie dichtbundels voltooid: Buiten Schot

(1947), KwatriJnen in opdracht (1947) en Sonnetten van een leraar (1952). De bundel Kwatrijnen
in opdrachtwerd door critici schamper, zelfs honend ontvangen. In deze gedichten, kort na
de oorlog geschreven, breekt Ida Gerhardt de staf over de voortschrijdende aantasting van
het landschap, de verloedering van het natuurlijk milieu en meer in het algemeen over de
om zich heen grijpende geest van hebzucht en vervlakking. Een voorbeeld:

II

Zoek in mijn verrzen heulsap noch uenijn.
Het zijn de scheuten van eenfelle pijn;
de doodsangst om miJn land, mijn volk, mijn taal,
wringt in het onverbiddelijk kwatrijn.

Het was een boodschap waar men niet op zat te wachten; de tijd was er niet naar dat
zulke waarschuwingen ernstig werden genomen. Toen de bun del in 1971 voor de tweede
maal werd herdrukt, nam de dichteres, inmiddels door de feiten in het gelijk gesteld, een
Verantwoording op: "De KWATRI]NEN IN OPDRACHT werden geschreven in het tweede en derde
jaar na de bevrijding. De neiging 'alles waarin een klein land groot kan zijn' te sacrifieren
was reeds toen zichtbaar. Besefvan de (...) aangerichte schade wordt de laatstejaren wakker
en mobiliseert de besten van ons volk". In het onderkennen van de dreigende vernietiging
van de natuur - en vooral van de mentaliteit die de oorzaak is van die vernietiging - is Ida
Gerhardt haar tijd ver vooruit geweest. Toen zij zich in 1984 in een krant tegen aanvallen van
de literaire kritiek verweerde, haalde zij een oude herinnering op: "Vermelding verdient dat
in het jaar 1940 op het Kampereiland, terwille van een toekomstige verbinding van de
Noordoostpolder, het beschermde vogelgebied van de Ramspol, een der mooiste en meest
gevarieerde vogelreservaten van Europa, werd opgespoten. En weI midden in de broedtijd.
Dergelijke wandaden werpen hun schaduwen ver vooruit. Men hoeft geen profeet te zijn om
dat te weten".

De kwatrijnen beschrijven de tekens aan de wand. In sommige wordt ook een besef van
persoonlijk, doorleefd gemis verwoord. Hoogtepunten in de bundel zijn de twee weemoe
dige verzen gewijd aan de dichter Leopold .•



XXlll

Heel Rotterdam, zijn huizen en zijn kaden,
bestond voor mij bij Leopolds genade.
Ik zag - een kind - hem in de aoondstad
als Cheopsdoor de sterrentuinen dwalen.

XXlV

De uitgebrande stad blijft hem herhalen.
Ik zag zzjn voetstap om de puinen dwalen;
om de doorschoten toren waait zijn stem -
De drijtige stroom schrijft zijn initialen.

Hier vindt de verbondenheid met de vereerde leermeester nieuwe uitdrukking; niet toe
valiig in de kwatrijnvorm, die Leopold zelf tot zulke hoogten had gevoerd.

Wie houdt van autobiografische ontboezemingen en Kamper tafereeltjes kan zijn hart
ophalen aan de Sonnetten van een leraar.De bundel is opgedragen aan de nagedachtenis van
coliega J.P.F. Nelck, de onder droevige omstandigheden gestorven leraar Frans aan het
Gemeentelijk Lyceum. In de sonnetten, met hun voor Gerhardt onkarakteristieke pariando
toon, schetst de dichteres een ironisch portret van haar leraarsbestaan in Kampen. Een
bestaan niet ongelijk aan een tocht door de woestijn:

Woestijn

Geen enhel raam dat uierht.De tocht der buitendeur
tot in de laatste hoek der schilferigegangen.
En zwijg van de WC's. - Een nameloze geur
blijft veertig weken aan de klamme muren hangen.

Lokalen, vaalgeworden platen: vochtvlek, scheur.
Flarden gordijnen schuiven langs verroestestangen.
Orpheus - met inktmop-ogen - slaahi zijn laatste zangen.
De Grauen, kromgetrokken, oefenen horreur.

Zet u niet op die stoel:ge valt, als Eli, dood;
tussen de zitting en de leuning geen synthese -
Steun op de tafel niet: hij heeJteen manhe poot.

Wat op de banhen staat, moet ge vooral niet lezen.
- Trek recht uw rug en arbeid voor uw degelijkebrood.
Gij hunt, aan deze tucht, tot eerlijkheidgenezen.

Iedereen die in dit schoolgebouw heeft les gehad, zal er zijn herinneringen aan hebben:
de lokalen, de gangen, de buitendeur, de schuiframen met hun touwen. (Zelfheb ik met die
touwen verscheidene klasgenoten geprobeerd te wurgen, maar dat is iets voor een andere •



almanak.) In "Tussenuur" wordt een soort van verzoening beschreven met de beproevingen
die het leraarswerk, "mijn prachtige, mijn hondse baan", aan de dichteres oplegde:

Tussenuur

Midwinterdag. - De geur van oudejassen,
de gang met kalken licht am in te dwalen;
een schateren - grindstorting - uiteen klasse;
en dan hoort men de school weerademhalen.

Dit is mijn land. Ik zal niet meer verkassen:
Dr 1.G.M. Gerhardt, oude talen.
Vergeefmij, God, mijn duizendvoudig falen.
Ik kon dit nimmer in mijn schemapassen.

En rebelleerde.-Maar ik ben gezwicht:
Te sterk zag mij mijn werk in het gezicht.
Het is mijn prachtige, mijn hondse baan.

Waar staat van 'wandelen voor Uwaangezicht?'
Een tussenuur. In dezegeur; dit licht.
Het is mijn arbeid, en Gij ziet mij aan.

De poezie van Ida Gerhardt heeft tientallen jaren weinig waardering ontmoet. Dat komt
omdat haar werk volstrekt uit de pas liep met de heersende mode. In haar gedichten is een
ambachtelijke vormtechniek gepaard aan een welbewuste, organische verbondenheid met
de klassieke literaire traditie, en een reflectie daarop. Het zijn evenwichtige, degelijke ver
zen; welluidend, vaak wat stug, met een kracht van onweerspreekbaarheid. Gerhardts colle
ga-dichters hadden over het algemeen van poezie een heel andere opvatting, en in het
kabaal van de Vijftigers, de zich "experimenteel'' noemende groep dichters, verwaaide haar
stem. Haar werk was het soort lyriek dat men had afgeschaft. De oplagen van haar bundels
waren klein, kritieken schaars en laatdunkend. Pas aan het einde van de jaren zestig begon
zich een kentering af te tekenen, voor een niet gering deel dankzij het feit dat uitgever Johan
Polak, die onvoorwaardelijk in Gerhardts dichterschap geloofde, zich over haar werk ont
fermde. De publieke erkenning bleef vanaf dat moment gestaag groeien en kreeg in 1980
een hoogtepunt, toen aan Ida Gerhardt de P.c. Hooftprijs voor literatuur werd toegekend.

Besluit
Aan het verblijfvan Ida Gerhardt in de stad Kampen kwam in 1951 een einde. In datjaar

verzocht de progressieve onderwijspedagoog Kees Boeke haar de leiding op zich te nemen
van de nieuw opgerichte gymnasium-afdeling van de Werkplaats, zijn onderwijsinstituut in
Bilthoven. Dit eervolle aanbod bracht met zich mee dat de dichteres zich metterwoon in Bilt
hoven vestigde.

In de jaren '80 heeft de gemeente Kampen haar eminente inwoonster geeerd met een
bescheiden gedenkteken. Op initiatief van de Kamper persclub werd op 16 april 1987, ter
wijlcarillonspel over de stad woei, op het Koeplein een gedenksteen ter ere van Ida Gerhardt
onthuld, waarop de woorden uit "Her carillon": een tussen de naamloos velen. De dichteres, die
zelf niet bij de onthulling aanwezig kon zijn, wasmet het eerbetoon zeer verguld. "Ikben blij
als een aap en trots als een pauw", liet zij Hans Wiersma weten. Toen zij nog in Kampen•



woonde, had zij de gewoonte 's avonds voor het slapen gaan een wandelingetje door de stad
te maken; de rivierkaden en de open plek waar nu de steentjes liggen waren daarbij haar
doe!. "Daar keek ik dan de stad Kampen aan en overwoog, of ik er zou blijven of weg zou
gaan. En altijd besloot ik weg te gaan. Dus bleefik. Tot Boeke me riep".

De eerste en laatste waarheid over Ida Gerhardt is overgeleverd in een anecdote. Toen
zij een jaar of zestien was begon vader Gerhardt zich af te vragen wat er toch met zijn doch
ter aan de hand kon zijn. (Dichters worden geacht hun ouders tot wanhoop te drijven.) Hij
besloot meester Leopold de zaak eens voor te leggen. Deze schijnt, aan het einde van een
ongetwijfeld vnuchteloos gesprek, tehebben opgemerkt: "Ida is hoogbegaafd; daar zal, vrees
ik, niet veel aan te doen zijn".

Hij moet, naast al het andere, een groot mensenkenner zijn geweest.
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