
153

Wanneer schrijf jij eens wat over jezelf?

De correspondentie van Ida Gerhardt met Catharina Ypes

Door Jeroen Kummer

In het bezit van de Kamper antiquaar Jan Poutsma is een verzameling
handgeschreven brieven en kattebelletjes van de dichteres Ida Gerhardt,
door hem eind jaren negentig op verschillende veilingen aangekocht. De
correspondentie is gericht aan Catharina Ypes, die van 1931 tot 1940
lerares Nederlands was aan het Kamper Gemeentelijk Lyceum. Toen Ida
Gerhardt met ingang van het cursusjaar 1939 aan datzelfde Gemeentelijk
Lyceum werd benoemd als docent klassieke talen, leerden de beiden
elkaar als collega’s kennen. Er ontstond iets van een persoonlijke vriend-
schap – althans, toen Ypes in januari 1940 naar Arnhem vertrok, heeft
Gerhardt schriftelijk contact met haar gehouden. De hier gepubliceerde
correspondentie getuigt daarvan.
Onderstaande bijdrage valt in drie delen uiteen. Allereerst worden de
figuren van Gerhardt en Ypes kort gekenschetst, en geef ik enige achter-
grondinformatie bij gegevens die in de correspondentie aan de orde
komen. Dan volgt een transcriptie van de teksten, met verklarende voet-
noten. Tenslotte laat ik vier oud-leerlingen van het Gemeentelijk Lyceum
aan het woord, die vertellen over hun herinneringen aan de school.

Gerhardts gang naar Kampen
De aanstelling van Ida Gerhardt aan het Kamper Gemeentelijk Lyceum in
1939 betekende de eerste volledige, volwaardige dienstbetrekking van de
dichteres. Geboren in 1905 studeerde zij klassieke talen in Leiden en
Utrecht, waar zij in 1933 haar doctoraal deed. De wereldwijde economische
crisis was op dat moment op zijn dieptepunt, en in Nederland heerste onge-
kende massawerkloosheid. Ook Gerhardt slaagde er na haar afstuderen
jarenlang niet in een baan te vinden, een situatie die zij als vernederend en
demoraliserend heeft ervaren, en die haar toch al niet blakende gevoel van
zelfvertrouwen geen goed kan hebben gedaan.
Het keerpunt kwam pas in 1937, toen Gerhardt tijdelijk als vervanger aan
de slag kon aan het Stedelijk Gymnasium in Groningen. De overgang naar
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Kampen, twee jaar later, is voor haar wellicht geen onverdeelde vreugde
geweest. Enerzijds heeft de dichteres zich wel eens beklaagd over het
bekrompen, kleinsteedse milieu dat ze hier aantrof. En inderdaad: hoewel
Groningen eind jaren dertig zeker geen kosmopolitische, van cultuur brui-
sende metropool was, zal de stad allicht meer te bieden hebben gehad dan
Kampen, al was het maar omdat de aanwezigheid van een universiteit borg
staat voor de heilzame invloed van een intellectuele bovenlaag. Anderzijds
had Gerhardt in Kampen dan toch eindelijk gevonden wat ze zocht: een
vaste baan, financiële zekerheid, een eigen plek en taak in het leven. Als zij
later, zowel in haar poëzie en daarbuiten, blijk geeft van een zeer hoog-
gestemde opvatting van haar werk als lerares, lijkt mij deze persoonlijke
geschiedenis daarbij niet zonder belang.

Catharina Ypes
Wat trof Ida Gerhardt aan toen zij in de late zomer van 1939 haar werk aan
het Kamper Lyceum begon? Een aftands, goor schoolgebouw, kinderen van
wie woordenschat en taalvaardigheid veel te wensen overlieten, en een
lerarencorps dat voornamelijk bestond uit zéér middelbare, zéér degelijke
heren. Een lichtpuntje in dit alles moet de nieuwe collega Nederlands zijn
geweest, Catharina Ypes. Ypes (geb. 23 augustus 1903 te Amsterdam) was
ongeveer even oud als Gerhardt, net als zijzelf ongetrouwd, en beschikte
over een brede literaire en intellectuele ontwikkeling. In 1934 was zij in
Amsterdam cum laude gepromoveerd op een proefschrift met de titel
Petrarca in de Nederlandse letterkunde. Ypes was kunstzinnig, idealistisch en
geestig, en zou zich gedurende haar werkzame leven ontwikkelen tot een
verdienstelijk publiciste en vertaalster. Zo verscheen in 1949 haar Legenden
van Sint-Franciscus, een vertaling van een 14de-eeuwse bundel hagiografische
vertellingen over de heilige Franciscus, die door Gerhardt in 6 en 7 hogelijk
wordt geprezen. Ypes stond in contact met allerlei literatoren van naam: in
het Letterkundig Museum wordt correspondentie van haar bewaard met
onder anderen Gerrit Achterberg, Anna Blaman, Willem Kloos en Albert
Verwey. Haar diepe eerbied voor mens en dier bracht haar tot een streng
vegetarische levenswijze, iets wat Gerhardt sympathie kan hebben inge-
boezemd. Of dat ook geldt voor haar grafologische gaven – Ypes deed aan
handschriftkunde, dat wil zeggen het analyseren van een persoonlijkheid
op grond van iemands handschrift –, is niet te zeggen, maar zou mij niet
verbazen.
Luttele maanden slechts hebben de twee elkaar van nabij als collega mee-
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Franciscus preekt tot de vogels

[...] De inhoud van de preek van Sint-Franciscus was als volgt: ‘Mijn zusters de vogels, gij
zijt veel verschuldigd aan God uw Schepper, en steeds en overal moet ge Hem prijzen,
daar Hij u de vrijheid geschonken heeft om overal te vliegen; ook heeft Hij u een dubbel
en drievoudig kleed gegeven; verder heeft Hij immers uw geslacht in de ark van Noach
bewaard, opdat uw soort niet van de wereld zou verdwijnen; ook zijt gij hem verplicht
om het element van de lucht, dat Hij voor u bestemd heeft. Bovendien, gij zaait niet, gij
maait niet, maar God voedt u en Hij geeft u de rivieren en de bronnen om te drinken, Hij
geeft u de bergen en de dalen om te schuilen en de hoge bomen om daarin te wonen en
uw nest te bouwen. En hoewel gij spinnen kunt noch naaien, kleedt God u, u en uw
kinderen. De Schepper heeft u dus wel zeer lief, daar Hij u dergelijke weldaden schenkt,
en daarom, mijn zusters, hoedt u voor de zonde van de ondankbaarheid, – integendeel,
beijvert u altijd om God te loven’.
Toen Sint-Franciscus deze woorden tot hen sprak, begonnen al die vogels hun bekjes te
openen en de hals te rekken en de vleugels uit te spreiden en eerbiedig hun kopjes naar
de grond te buigen en met bewegingen en met gezang te tonen, dat de woorden van de
heilige vader hen zeer verblijdden. En Sint-Franciscus deelde in hun lust en vreugde en
verwonderde zich diep over zo'n grote menigte vogels en over hun zeer schone verschei-
denheid en over hun aandacht en vertrouwelijkheid, waarom hij devotelijk in hen de
Schepper loofde.
Ten slotte, toen de preek geëindigd was, sloeg Sint-Franciscus  het teken des kruises over
hen en gaf hun verlof om heen te gaan; en daar verheffen al die vogels zich in één zwerm
onder verrukkelijk gezang in de lucht, en daarop, overeenkomstig de vorm van het kruis
dat Sint-Franciscus over hen geslagen had, verdeelden ze zich in vier groepen; en de ene
groep vloog naar het oosten, de tweede groep naar het westen, de derde naar het zuiden,
de vierde naar het noorden, en elke zwerm zong wonderlijk mooi intussen; dit betekende
het volgende: zoals door Sint-Franciscus, vaandeldrager van het kruis van Christus, tot
hen gepredikt was en het teken des kruises over hen geslagen was, in overeenstemming
waarmee zij al zingend uiteengingen naar de vier windstreken van  de wereld, zo moet
de prediking van het kruis van Christus, dat Sint-Franciscus weer opgenomen had, door
hem en door zijn broeders over de gehele wereld uitgedragen worden; en die broeders
moeten zijn als de vogels, omdat zij geen enkel ding op deze wereld bezitten, maar
alleen aan de voorzienigheid van God hun leven toevertrouwen. Tot lof van Christus.
Amen.         

Uit: Legenden van Sint-Franciscus. I Fioretti di San Francesco, vertaald door Catharina Ypes
(Amsterdam, 1949).
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gemaakt: in januari 1940 vertrok Ypes naar Arnhem, waar zij een aanstel-
ling als lerares Nederlands had gekregen aan het Stedelijk Gymnasium.
Haar uitschrijving uit het Kamper bevolkingsregister staat gedateerd op 7
januari 1940.

Enkele kanttekeningen bij de brieven
Bij het interpreteren van de briefwisseling die nu op gang komt, is voor-
zichtigheid geboden. Ten eerste beschikken we alleen over berichten van
Gerhardt, en missen we het aandeel van Ypes in de correspondentie. Ook
staat niet vast dat met de hieronder gepresenteerde teksten alle post van
Gerhardt aan Ypes is gereconstrueerd; best denkbaar is het, dat zich in par-
ticuliere collecties nog onbekende stukken bevinden. Het beeld is dus niet
alleen eenzijdig, maar mogelijk ook onvolledig. Dat gezegd hebbend, zien
we hoe Gerhardt in 2 een poging doet om het gesprek met Ypes op gang te
houden. Haar briefkaart is gedateerd 20 april 1940; Gerhardts debuutbun-
del Kosmos staat op dat moment op punt van verschijnen, een feit waaraan
dan ook gerefereerd wordt. Ook in 3 – een ongedateerde brief, vermoedelijk
uit 1941 – speelt Kosmos nog een rol: het gaat dan om de kritieken, die door
de oorlogsomstandigheden wat traag op gang waren gekomen, maar die de
dichteres, zoals blijkt, nauwlettend in het oog had gehouden. Het is aardig
om te zien dat een negatieve recensie van de criticus Marja door haar
onmiddellijk aan minderwaardige motieven zijnerzijds wordt toegeschre-
ven. Haar leven lang zou Gerhardt blijven klagen over de onheuse bejege-
ning die haar in de literaire kritiek ten deel viel, in meer of minder veron-
gelijkte bewoordingen. Die treurzang begint dus al bij haar debuut.
Gerhardt houdt Ypes tussen de regels door op de hoogte van de ontwikke-
lingen op school en het wel en wee van (oud-)collega’s. Rector C.G.B. ten
Kate, door de dichteres verantwoordelijk gesteld voor een sfeer van toene-
mende vervlakking en het bedenkelijke peil van de conversatie in de lera-
renkamer, moet het daarbij enkele malen flink ontgelden (3, 4, 6). Sam
Blankert, haar naaste collega, wordt beschreven met een enigszins huiverige
welwillendheid (2, 3). Warmere woorden zijn er voor zijn vrouw Bertha
Blankert, J.P.F. Nelck en H.J. Moerman (3, 6). Overigens gaat Gerhardt ner-
gens dieper in op haar omgang met deze mensen; in het algemeen is de stijl
van haar brieven opvallend terloops en impulsief, en maken de berichten
een nogal in zichzelf verzonken indruk.
Het lijkt erop of de uitwisseling tussen Gerhardt en Ypes een tikkeltje moei-
zaam verloopt; een soepele, geanimeerde dialoog is uit de overgeleverde
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documenten in elk geval niet op te maken. Behalve de hierboven gesigna-
leerde stijl van Gerhardts brieven, die voor de ontvangende partij domweg
niet veel aanknopingspunten biedt, kunnen daarbij andere oorzaken heb-
ben meegespeeld. De fysieke afstand tussen de twee was groot; anno 1940,
in een wereld zonder de vanzelfsprekende beschikbaarheid van telefoon of
auto, veel groter dan tegenwoordig het geval zou zijn. Reizen werd in de
loop van de oorlog hoe langer hoe bezwaarlijker. Uit een brief van 20
november 1943 (4) blijkt, dat van het voornemen elkaar persoonlijk te ont-
moeten meer dan eens niets is terechtgekomen. In het algemeen valt het
niet mee om met iemand een levendige correspondentie te onderhouden
als het rechtstreekse contact (vrijwel) is weggevallen. Toch kunnen al deze
overwegingen de lichtelijk geforceerde toon van de brieven niet geheel ver-
klaren. Ook Ida Gerhardt zelf schijnt te hebben gevoeld dat er iets aan
schortte: in (3) verwijt zij Ypes tot twee keer toe dat deze nooit iets over
zichzelf schrijft. Of het geholpen heeft, is niet te zeggen, maar lijkt niet erg
waarschijnlijk. Ook in de latere brieven wordt ternauwernood iets van een
inbreng van Ypes gereflecteerd, en de correspondentie houdt een vluchtig,
ietwat wezenloos karakter.
Uit biografisch oogpunt interessant is het al genoemde bericht van 20
november 1943 (4), omdat daaruit blijkt dat Gerhardt, middenin de oorlog
nog wel, heeft geprobeerd uit Kampen weg te komen. De dichteres vertelt
dat ze in de herfst van dat jaar was ‘opgeroepen voor Groningen’ – wat ik
opvat als: opgeroepen voor een sollicitatiegesprek –, maar dat ‘te elfder ure
toch alles [is] afgesprongen’. Kennelijk was er een vacature aan het Stedelijk
Gymnasium in Groningen, haar oude werkgever, en heeft Gerhardt
gedroomd van een terugkeer naar de stad. In de praktijk zou het nog tot
1951 duren voor haar een andere baan werd aangeboden en ze Kampen kon
verlaten.
Een laatste detail dat ik hier zou willen toelichten, staat in de brief van 25
juni 1949 (6). De dichteres reageert goedkeurend op het feit dat Ypes het
vers Stem van Epicurus, uit de bundel Het veerhuis (1945), ‘op deze wijze uit
het stof [heeft] gehaald’. Wat daarmee precies gezegd is, laat zich niet
achterhalen, maar van Ypes is bekend dat zij met haar leerlingen graag tek-
sten op het toneel opvoerde; mogelijk is iets dergelijks ook met het
Gerhardt-gedicht gedaan. (‘Zou je in Kampen niet moeten probeeren’, foe-
tert Gerhardt in elk geval.) Maar het kan ook zijn dat Ypes het vers alleen
maar in de klas behandeld heeft, of de leerlingen er een opstel over heeft
laten schrijven.
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Tenslotte een aantekening over de transcriptie die hieronder volgt. Daarbij
is gekozen voor een diplomatische weergave van de teksten; het regeleinde
van de transcriptie correspondeert met het regeleinde in het manuscript.
Editoriale ingrepen zijn tot het minimum beperkt. Gerhardts spelling en
interpunctie zijn intact gelaten, met inbegrip van haar afwijkende gebruik
van accenten. Deze methode is toegepast teneinde toekomstige bezorgers
en gebruikers van het materiaal een zo getrouw mogelijk beeld van de tek-

STEM VAN EPICURUS

Nu komt de nacht over de diepe tuin
en zijn geheimen, die wij daags betraden, –
reeds rijst de maan voorbij de cederkruin,
wit valt het licht op perk en slingerpaden.

De vrienden rusten – ik wil deze nacht
alleen zijn met de strenge sterrenbeelden,
mij zelve peilend – wat ik heb gebracht
aan wie met mij de volle jaren deelden. 

Zij kwamen, blinden in hun vurig streven –  
maar wie mijn gaarde en mijn wet verkoos
heb ik der wijsheid held're spreuk gegeven:
voor al uw pijlen zij geluk de roos.

Ik zag hun zin in manlijkheid zich richten;
zij wonnen bij het rijpen van de tijd   
die blik, gewet aan vrijheids vergezichten, 
waaraan ik klaar de mijnen onderscheid.

Gedachten vonden ongeweten banen 
– hoe vlamden zij bij 't kruisen van elkaar! –
van woord en weerwoord ruisen deze lanen
en van vervuldheid is de nacht er zwaar.

Beladen tuin, die draagt het zoet verzamen
der vrienden, in uw stilte is het goed
het kostbaar snoer te tellen van hun namen,
nu nadert wat hun liefde niet vermoedt.

Uit: Het veerhuis (1945).
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sten te presenteren. De transcriptie bevat twee toevoegingen en één omis-
sie. De teksten (1) en (2) zijn toevoegingen uit de collectie van het Letter-
kundig Museum in Den Haag, en behoren dus niet tot de verzameling
Poutsma. Daarentegen is er met zekerheid minstens één briefkaart van
Gerhardt aan Ypes geattesteerd waarop ik niet de hand heb kunnen leggen.
Dit stuk, gedateerd 9 maart 1949, werd in de jaren tachtig verkocht door
het Bemmelse (thans Haagse) antiquariaat Fokas Holthuis en is nu dus in
particulier bezit. Voor de volledigheid citeer ik wat relevant is uit de cata-
logusomschrijving:

‘Mooie, vroege kaart over haar dichtbundel Kwatrijnen in opdracht:
“(...) wij verzonden al 50 recensie-ex. En de uitgeverij zit daardoor al op
hooge lasten; de prospectus gaat er ook af. Maar wil jij recenseeren? Graag!
(...) Ik hoop dat de bundel, om de goede zaak, veel gekocht zal worden;
mijnerzijds besteed ik het honorarium voor natuurbescherming. (...) Catrien
– ik eer alles onder de grooten èn de kleinen, de ouderen èn de kinderen,
wat gaaf en zuiver is. En ik zie het ook heel goed! De schuldigen zelf weten
echter wel wie ik bedoel. Lees het verslag eens van het laatste boekfeest...
het is om te walgen en te stampvoeten!”’

Saillant hieraan is, dat we kunnen zien hoe Gerhardt met zachte hand een,
naar verwachting welgezinde, bespreking van eigen werk regelt. In totaal
schreef Ypes vier recensies van Gerhardt-bundels; ze staan verderop als
kaderteksten afgedrukt.
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Transcriptie van Ida Gerhardts berichten aan Catharina Ypes

Inhoud:

1 Los fragment uit Letterkundig Museum, ongedateerd 
2 Kopie briefkaart uit Letterkundig Museum, 24 april 1940
3 Dinsdag (vóór 1942)
4 20 november 1943
5 6 april 1945
6 25 juni 1949
7 15 septemper 1949

Transcriptie:

1

[Los fragment uit Letterkundig Museum, ongedateerd, mogelijk begin
1940:]

Beste Cathrien

De verhuizing verslagen?
Ik zou het héérlijk vinden
als je kwam.

I.

2

[Kopie uit Letterkundig Museum:]

[briefkaart:]
Mej. Dr. C. Ypes
Sweerts de Landasstr. 107
Arnhem
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En hiermee komen we op het oude punt terug. Er is niets, maar dan
ook nìets wat je met zorg èven boven het laagste niveau hebt
/
opgetrokken, of hij zet er – met volledige zelfverzekerdheid – zijn vierkante 
hak op. "Academisch, ethisch, idealistisch en Platonisch", dat zijn dan
zoo de disqualificaties. Enfin, hij kan hoog of laag springen, ik
werk niet tegen mijn geweten in. Het peil is hier heusch wel
laag genoeg, niks op te zeggen.
Wij plagen elkaar overigens niet; ruzie is nooit noodig en hij ontwapent
ook weer omdat hij zoo hard sjouwt voor de school, als een mensch maar kan.
Met Toos16 schiet ik ook best op tegenwoordig; met Sam blijft het altijd een
beetje glad ijs – maar ik léér het, geloof ik. Om Berta zou je veel doen – of laten.
Personalia?
Mijn 2e bundel is af: hij ligt en wacht tot de Kultuurkamer wordt opgedoekt.17

Alles staat er wel in: mijn vreugden om dit land en mijn verdriet
en heimwee om wat je hier miste – Maar nu ontgroei je veel ervan
door de oorlog. Hoe zullen wij daaruit te voorschijn komen?
God geve: tot àlle werk bereid, dat ìets van het puin ruimt.
Marietje vertaalde More’s Utopia uit het Latijn en wij 
knapten samen de revisie op. O, het is zoo’n prachtig levend
boek geworden – dìe kan nog eens vertalen, zeg!
Na den oorlog komt het uit – zelfs met illustraties.18

Beste Catrien, laat eens iets hooren – al heb ik het met mijn
sloffe correspondentie niet verdiend. Het is zoo wonderlijk met
Schreibfaulheit, want ik denk wèl veel aan je. Als je diverse
vrienden zoo verspreid zitten, ìs het ook soms niet bij te
schrijven – “wèl bij te denken”, en dat doe ik heusch wèl.
Veel goeds en – tot ziens?

je Ida

24-4-40

Beste Cathrien,

Steeds zit ik te springen om aan mijn post
te beginnen, vooral de brief aan jou.
Maar het loopt mij deze maand wat over
de kop. De uitgaaf van het bundeltje1 vroeg
uitermate veel correspondentie, daar ik
van zaken doen geen kaas gegeten heb.
Nu hopen mevr. Mees-Verwey en ik ± 8 Mei
klaar te zijn. En ik schrijf jou deze kaart
op de valreep als brief in nuce.2

Hier alles goed. De klassen zijn prettig.
III is aan ’t eerste vertalen begonnen; met IV
beginnen we weldra aan Homerus en Nieuw
Testament. V is zeer hard aan ’t werk (Plato).
Wat zijn het hier toch beste jongens!
Heb jij het óók goed?
Verder voel ik mij, vooral sinds jij weg
bent, wel eens wat vreemd. Iedereen is
zoo zeker van zijn zaak en dat vind ik 
altijd maar zo vreemd. Bij Sam en Berta
alles goed. Michiel is lief en verstandig.3

/

Bijschrift bij de schoolfoto op de uitklappagina’s

Bij de aanvang van het cursusjaar 1940-1941 werden alle leerlingen en
docenten van het Kamper Gemeentelijk Lyceum op het schoolplein in
een groepsfoto vereeuwigd. Dat gebeurde door het team van het
Polygoon-bioscoopjournaal, dat door de bezetter werkloos was gemaakt
en op deze manier een centje bijverdiende. Dankzij de panoramische
techniek waarmee de opname is gemaakt, is het jongetje uiterst links,
Jan Mandos, ook uiterst rechts zichtbaar. De foto komt uit de collectie
van Gait Berk, aan wie ik tevens de volgende reconstructie van afge-
beelde personen dank, met aanvullingen van Henk van Ulsen. 

Onderste rij, zittend v.l.n.r.: Wim van Huystee, Hans Hellekamp (zoon
van tekenleraar J.B. Hellekamp), Kees Zeger de Haan, Kees Aalderink, ?,
Wim van de Wetering, ?, Ap Roeland, Berend Jan Hoekman, 
Jan Schansema, Tom van Huystee, Gait Berk, Herman Hallie, ?, 
Paul van de Berg, Jan Sollie, Harm Horst, Thijs Broekhuizen, 
Jan Kattenwinkel, Jan Boogaards, Sjoerd Heeres, Koen van der Kamp,
Simon Eenkhoorn, Jan Grotenhuis (uit Genemuiden), Jan Berk.

Tweede rij, zittend op stoel v.l.n.r.: Dineke Berk, ?, ?, Grietje van Dijk,
?, Renée Nelck (dochter van leraar Frans J.P.F. Nelck), G.J. ten Hoven
(conciërge), C.W.H. Lindenburg (Duits), J.H. van Lessen (Engels), 
S. Blankert (klassieke talen), I.G.M. Gerhardt (klassieke talen), 
C.G.B. ten Kate (rector, natuurlijke historie), M.Th. Hillen (klassieke
talen), ? Verdenius (meetkunde), J.P.F. Nelck (Frans), E. Bos (natuur- en
scheikunde), ? Ligtenberg (Nederlands, opvolger van Catharina Ypes),
J.B. Hellekamp (hand- en lijntekenen), Rijk Reurink, Jan Grootjen, 
Jan Beverwijk, ? Rengers, Theo de Hoog, Arend Wemmenhove.

1 Gerhardts debuutbundel Kosmos verscheen bij uitgeverij C.A. Mees te Santpoort op 

9 mei 1940, één dag dus voor de Duitse inval in ons land.

2 Latijn voor: in een notedop.

3 Sam Blankert was leraar Grieks en Latijn aan het Gemeentelijk Lyceum en dus

Gerhardts rechtstreekse collega. Zijn vrouw Bertha was eveneens classicus; Michiel was

één van hun kinderen.

Lees verder op pagina 168

16 J.H. van Lessen, roepnaam Toos, was lerares Engels aan het Gemeentelijk Lyceum.

17 Het veerhuis, tevens bevattend de tweede druk van Kosmos, zou verschijnen in de zomer

van 1945.

18 In de praktijk zou de eerste druk van Utopia van Thomas More, vertaald door Marie H.

Van der Zeyde, pas in 1973 verschijnen.
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vrienden zoo verspreid zitten, ìs het ook soms niet bij te
schrijven – “wèl bij te denken”, en dat doe ik heusch wèl.
Veel goeds en – tot ziens?

je Ida

24-4-40

Beste Cathrien,

Steeds zit ik te springen om aan mijn post
te beginnen, vooral de brief aan jou.
Maar het loopt mij deze maand wat over
de kop. De uitgaaf van het bundeltje1 vroeg
uitermate veel correspondentie, daar ik
van zaken doen geen kaas gegeten heb.
Nu hopen mevr. Mees-Verwey en ik ± 8 Mei
klaar te zijn. En ik schrijf jou deze kaart
op de valreep als brief in nuce.2
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beginnen we weldra aan Homerus en Nieuw
Testament. V is zeer hard aan ’t werk (Plato).
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Verder voel ik mij, vooral sinds jij weg
bent, wel eens wat vreemd. Iedereen is
zoo zeker van zijn zaak en dat vind ik 
altijd maar zo vreemd. Bij Sam en Berta
alles goed. Michiel is lief en verstandig.3

/

Bijschrift bij de schoolfoto op de uitklappagina’s

Bij de aanvang van het cursusjaar 1940-1941 werden alle leerlingen en
docenten van het Kamper Gemeentelijk Lyceum op het schoolplein in
een groepsfoto vereeuwigd. Dat gebeurde door het team van het
Polygoon-bioscoopjournaal, dat door de bezetter werkloos was gemaakt
en op deze manier een centje bijverdiende. Dankzij de panoramische
techniek waarmee de opname is gemaakt, is het jongetje uiterst links,
Jan Mandos, ook uiterst rechts zichtbaar. De foto komt uit de collectie
van Gait Berk, aan wie ik tevens de volgende reconstructie van afge-
beelde personen dank, met aanvullingen van Henk van Ulsen. 

Onderste rij, zittend v.l.n.r.: Wim van Huystee, Hans Hellekamp (zoon
van tekenleraar J.B. Hellekamp), Kees Zeger de Haan, Kees Aalderink, ?,
Wim van de Wetering, ?, Ap Roeland, Berend Jan Hoekman, 
Jan Schansema, Tom van Huystee, Gait Berk, Herman Hallie, ?, 
Paul van de Berg, Jan Sollie, Harm Horst, Thijs Broekhuizen, 
Jan Kattenwinkel, Jan Boogaards, Sjoerd Heeres, Koen van der Kamp,
Simon Eenkhoorn, Jan Grotenhuis (uit Genemuiden), Jan Berk.

Tweede rij, zittend op stoel v.l.n.r.: Dineke Berk, ?, ?, Grietje van Dijk,
?, Renée Nelck (dochter van leraar Frans J.P.F. Nelck), G.J. ten Hoven
(conciërge), C.W.H. Lindenburg (Duits), J.H. van Lessen (Engels), 
S. Blankert (klassieke talen), I.G.M. Gerhardt (klassieke talen), 
C.G.B. ten Kate (rector, natuurlijke historie), M.Th. Hillen (klassieke
talen), ? Verdenius (meetkunde), J.P.F. Nelck (Frans), E. Bos (natuur- en
scheikunde), ? Ligtenberg (Nederlands, opvolger van Catharina Ypes),
J.B. Hellekamp (hand- en lijntekenen), Rijk Reurink, Jan Grootjen, 
Jan Beverwijk, ? Rengers, Theo de Hoog, Arend Wemmenhove.

1 Gerhardts debuutbundel Kosmos verscheen bij uitgeverij C.A. Mees te Santpoort op 

9 mei 1940, één dag dus voor de Duitse inval in ons land.

2 Latijn voor: in een notedop.

3 Sam Blankert was leraar Grieks en Latijn aan het Gemeentelijk Lyceum en dus

Gerhardts rechtstreekse collega. Zijn vrouw Bertha was eveneens classicus; Michiel was

één van hun kinderen.

Lees verder op pagina 168

16 J.H. van Lessen, roepnaam Toos, was lerares Engels aan het Gemeentelijk Lyceum.

17 Het veerhuis, tevens bevattend de tweede druk van Kosmos, zou verschijnen in de zomer

van 1945.

18 In de praktijk zou de eerste druk van Utopia van Thomas More, vertaald door Marie H.

Van der Zeyde, pas in 1973 verschijnen.
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[Adres op envelop + adres afzender]
Mej. Dr. C. Ypes
Colenbranderstr. 1
Arnhem

I. Gerhardt
Graafschap 1
Kampen

Zondag 20/11/’43

Beste Catrien

Om meteen maar met de
deur in huis te vallen, zou het mogelijk zijn elkaar in de
Kerstvacantie eens te ontmoeten? Ik ben bang, dat er anders
wèèr niet van komt. Deze herfst heb ik het telkens willen 
vragen, maar er was toen zoo véél – Ik was opgeroepen voor
Groningen, had als een paard vooruitgewerkt, en te elfder ure is
toch alles afgesprongen. Dat geeft actie en reactie – en dàt kost tijd!
Hoe is het met je moeder? Ik hoorde dat zij een been gebroken 
had. Is de verbinding Arnhem – A’dam redelijk? Zelf zie ik Vader
alleen in de vacanties; hij houdt zich goed. Nu wij évacué’s 
krijgen, maak ik mij wel wat zorg – zoo’n ontreddering in 
een klein huis is voor oude menschen vermoeiend.
Maar wij hopen alles goed te regelen en goed op hem te passen.
En jijzelf? – Ik dènk: goed in je werk, vertrouwd nu met alles en 
helemaal op dreef. Of zijn er daar ook wel eens zware karweien?
Wat moet ik je van mijn werk hier zeggen? Het is nu mijn 5e
cursus en je kent het zelf precies. Met de leerlingen heb ik het
best – in 4 en 5 zelfs héél goed. Met de collega’s mot noch mier;
je scherpe kanten slijten er hier wel af, en dat kon bij mij heusch
geen kwaad. Wel vind ik de leeraarskamer erg veranderd; voor
de goeden die weggingen, kregen we Ten Kate’s idealen terug.
Vooràl geen karakter, vooràl geen cultuur!
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door Doedens.12 Het blijft altijd oppassen en hoe minder dicht op elkaar, hoe beter.

Zelf heb ik hier véél geleerd – alleen word je zoo onbeschrijflijk gelaten.

Het lijkt mij 20 jaar geleden dat ik strijdbaar en vurig in Groningen stond.

Bij de Hellekamp13 heb ik mijzelf nimmer meer durven melden – het lijkt mij dat 

ze al zoo velen gastvrijheid betonen.

/

Spijt heb ik niet van deze jaren – al hoop ik innig dat het niet voor zoo heel lang moet zijn – 

Zie je, je schrijft nooit iets over jezelf en dan moet ik het maar wèl doen en me toch

niet egocentrisch voelen. Ik denk dat je het goed hebt daarginds.

Hoor je ook veel muziek? Dat is zoo heerlijk – eigenlijk het heerlijkste wat er is.

Catrien, heel veel goeds voor je moeder. Ik mis je hier erg en ik niet alleen.

Je mooie vak wordt jàmmerlijk verknoeid; jovialiteit en goedmoedigheid

redden de beschaving eenmaal niet. Gelukkig dat de kinderen het zelf zien!

Erg graag kom ik bij de Nelck’s – ook wel bij Moerman. En dan bij de onderwijzer Smit en 

zijn vrouw.14

Catrien, ik schrijf altijd moeizaam; hierbij een copietje. Van het October nr. 

Gids zijn ze op. Voortaan zal ik er je steeds een sturen. Ik wil eens een hele tijd niet

over de poëzie praten en hoop dat ik tenslotte de vorm vind, die zegt wat 

ik bedoel. De Lucretius-vertaling vordert goed. 

Heel veel goeds voor jezelf, je werk en voor alles.

je Ida

Wanneer schrijf jij eens wat over jezelf?

Bertha verwacht haar derde kindje. De kleine Albert is een schat; het beste van Sam 

en het liefste van Bertha bij elkaar.

12 De classicus J.P. Doedens was de voorganger van Gerhardt als docent klassieke talen aan

het Gemeentelijk Lyceum. In welke zin Blankert zich door hem bedreigd zou hebben

gevoeld, valt helaas niet te achterhalen.

13 J.B. Hellekamp was tekenleraar aan het Gemeentelijk Lyceum.

14 J.P.F. Nelck was leraar Frans aan het Gemeentelijk Lyceum; H.J. Moerman gaf geschiede-

nis en aardrijkskunde en was tevens conrector. J. Smit was het hoofd van de openbare

school op Brunnepe.

15 Gerhardt promoveerde op op 2 oktober 1942 cum laude op een becommentarieerde 

vertaling van de boeken l en V van De rerum natura van Lucretius.
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Het land is nu onbeschrijflijk mooi;
daar weet je alles van.
t.K. helpt mij een beetje met
planten etc.4

Ik vraag mij af hoe het jou gaat;
vast wel goed? Heb je de bundel
van v. Eyck5 al gelezen? Het is
zéér de moeite waard.
Er is verder geen nieuws. De nieuwe
predikant (vrijz.) + gade worden
vrienden van mij.6

Dag! Tot later
Veel groeten en veel goeds.
I.

Gra[afs]7 ch. 1 Kampen

3

[Adres op envelop + adres afzender]
Mej. Dr. C. Ypes
Sweerts de Landasstr. 107
Arnhem

I.G.M. Gerhardt
Graafschap 1
Kampen
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Dinsdag.

Beste Catrien,

Hartelijk, dank voor je brief. Ik ben erg schreibfaul, maar heusch wèl 

vasthoudend in de vriendschap en mis je hier nog steeds.

Het lijkt mij erg moeilijk dit van je moeder rustig af te wachten – op dit oogenblik is 

het dan al gebeurd. Veel goede wenschen. Ik ken die spanning zoo goed.8

Je vraagt naar de kritieken. Neen – ik mag niet klagen.

Gids zeër uitvoerig (samen met Vasalis) en heel goed; H’blad idem, R’dammer, 

Nieuwsblad van ’t N., de Tijd idem. Dat artikel in de Gids en het stuk in het H’blad 

deed veel exemplaren weggaan. Er zijn er nu 237 weg. Nog prettiger waren de brieven, vond ik.

Heël kort en uitgesproken slecht was Groot Nederland (A. Marja), die Marietje en mij – 

hij haat ons beiden vurig – samen heeft afgekraakt (haar op dat pràchtige poëzieboekje!).9

De Stem moet nog komen misschien, evenals de Nieuwe Gids.

Wat ik nu afmaak komt in de Gids (zie Aug. en October nr). Mijn 2e bundeltje groeit,

maar ik wil èrg kritisch te werk gaan en lang wachten. In de Gids van December komt een 

kleine cyclus “Het Water”.10 Dank voor je copie van deze kritiek!

Ik hoop dat ik mag blìjven schrijven – zelf weet je dat nooit. Wat kun je 

zelf anders doen dan werken en wachten? De prachtige omgeving hier heeft mij 

zooveel gegeven. En misschien is er nog meer wat ik mettertijd zeggen kan.

De Gids is ook prettig om mee te werken, vooral Nijhoff.11

– Kampen geeft veel geluk en veel verdriet, vind ik. Geluk door de rust en de 

natuur, verdriet om zooveel wat anders kòn. Je kent Ten Kate zelf…

Van Sam en Bertha heb ik mij wat teruggetrokken. Verleden jaar merkte ik – 

te laat – dat Sam zich ook door mij bedreigd voelde, zij het op andere wijze dan 

Eerste rij staand v.l.n.r.: Jan Mandos, Herman Eikelboom, 
Gerrie ten Kate (dochter van rector C.G.B. ten Kate), ?, ?, ?, ?, 
Hannie Lammerts, Alie Berk, Pieta ten Kate (dochter van rector), 
Corrie Kehrer, Thea Roest van Limburg, ?, Bep Boektje, 
Corrie van Eekeren, G.E. Wolbers, ?, Henk Wind, Siep Ellens, 
Jelle van der Veen, ?, Hans Sluzewski, ? Elzenga, ? Carmiggelt, 
Dick van Dijk, Han van Tricht, ?, Jannie Bos, Tineke Schrader, ?, 
Alie Koridon, Miesje Pluim, Thera Smit, Dinie de Jager, ?, ?, 
? Schuurman, Alie Bakker, ?, ?, Riekje Westerhof, Andries Eenschoten,
Jan Mandos.

Tussenrij met staande figuren v.l.n.r.: Ab van El (met bril), 
Wim Tuinzing, Ina Piqué, Berry van Dijk, Bert Willemsen, 
Chris Lijs (half zichtbaar), Gijs Joosten (vooroverbuigend), ?, 
Piet Everaarts (met bril), Sipke Krol.

Achterste rij staand v.l.n.r.: ?, ?, Andries van der Veen, Wim Hoekman,
? Nijland, Piet van der Drift, Jan Knol, Frans Kehrer (half zichtbaar),
Jan de Koning Gans, Dick van Dijk (met kraag), ?, ?, Therus Kolff, 
Jan van Ulsen, Grietje Wemmenhove, Henk Jansen, Lize van der Veen,
Jan Ultee, ?, ?, Ko ?, Wim Sangers, Luc van Werven, ?, ?, ?, ?, 
Ernst Berk (met stropdas), ?, Jelle Hoving, ?, ?, ? Brouwer, 
Jan Steunenberg (alleen met hoofd), Jan van den Noort, Jan ten Brugge,
?, Coen Boele, Wouter Heinen, ?, Piet Riezebos, Nico Dohmen, 
Harm Reinders, Bertus Kuil, Rut Kattenwinkel, Albert van Bruggen, ?,
Jan van der Molen, Cor Middelkoop, Nico Haasjes, 
Dick Nijenhuis (wegkijkend), Henk van der Leest, Daan van den Noort,
Dick van de Blink, Dick van Wezep, ? Van Vlijmen.

4 Gerhardt doelt hier op C.G.B. ten Kate, de rector van het Gemeentelijk Lyceum, tevens

bioloog en plantkundige. Wat voor hulp hij precies bood, valt niet te zeggen.

5 P.N. van Eyck (1887-1954) werd anno 1940 gezien als een belangrijk dichter. Als

Gerhardt met ‘de bundel’ de meest recente dichtbundel van Van Eyck bedoelt, moet

het gaan om Herwaarts (1939).

6 Ds. J.S. Krol was in oktober 1939 naar Kampen gekomen; al na vijftien maanden

vertrok hij naar elders.

7 Beschadiging door perforatie.

8 Klaarblijkelijk moest de moeder van Catharina Ypes onder het mes, of minimaal een

zorgwekkend medisch onderzoek ondergaan.

9 A. Marja (1917-1964), pseudoniem van A.T. Mooij, dichter en criticus. Met ‘dat pràchtige

poëzieboekje’ moet zijn bedoeld: Marie H. van der Zeyde, Nederlandse poëzie van deze tijd

(Arnhem, 1941).

10 De cyclus Het water is opgenomen in de bundel Het veerhuis (1945).

11 Martinus Nijhoff (1894-1953) was sinds 1926 werkzaam als redacteur van het literaire

tijdschrift De Gids.
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vertrok hij naar elders.

7 Beschadiging door perforatie.

8 Klaarblijkelijk moest de moeder van Catharina Ypes onder het mes, of minimaal een

zorgwekkend medisch onderzoek ondergaan.

9 A. Marja (1917-1964), pseudoniem van A.T. Mooij, dichter en criticus. Met ‘dat pràchtige

poëzieboekje’ moet zijn bedoeld: Marie H. van der Zeyde, Nederlandse poëzie van deze tijd

(Arnhem, 1941).

10 De cyclus Het water is opgenomen in de bundel Het veerhuis (1945).

11 Martinus Nijhoff (1894-1953) was sinds 1926 werkzaam als redacteur van het literaire

tijdschrift De Gids.
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Het land is nu onbeschrijflijk mooi;
daar weet je alles van.
t.K. helpt mij een beetje met
planten etc.4

Ik vraag mij af hoe het jou gaat;
vast wel goed? Heb je de bundel
van v. Eyck5 al gelezen? Het is
zéér de moeite waard.
Er is verder geen nieuws. De nieuwe
predikant (vrijz.) + gade worden
vrienden van mij.6

Dag! Tot later
Veel groeten en veel goeds.
I.

Gra[afs]7 ch. 1 Kampen

3

[Adres op envelop + adres afzender]
Mej. Dr. C. Ypes
Sweerts de Landasstr. 107
Arnhem

I.G.M. Gerhardt
Graafschap 1
Kampen
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Dinsdag.

Beste Catrien,

Hartelijk, dank voor je brief. Ik ben erg schreibfaul, maar heusch wèl 

vasthoudend in de vriendschap en mis je hier nog steeds.

Het lijkt mij erg moeilijk dit van je moeder rustig af te wachten – op dit oogenblik is 

het dan al gebeurd. Veel goede wenschen. Ik ken die spanning zoo goed.8

Je vraagt naar de kritieken. Neen – ik mag niet klagen.

Gids zeër uitvoerig (samen met Vasalis) en heel goed; H’blad idem, R’dammer, 

Nieuwsblad van ’t N., de Tijd idem. Dat artikel in de Gids en het stuk in het H’blad 

deed veel exemplaren weggaan. Er zijn er nu 237 weg. Nog prettiger waren de brieven, vond ik.

Heël kort en uitgesproken slecht was Groot Nederland (A. Marja), die Marietje en mij – 

hij haat ons beiden vurig – samen heeft afgekraakt (haar op dat pràchtige poëzieboekje!).9

De Stem moet nog komen misschien, evenals de Nieuwe Gids.

Wat ik nu afmaak komt in de Gids (zie Aug. en October nr). Mijn 2e bundeltje groeit,

maar ik wil èrg kritisch te werk gaan en lang wachten. In de Gids van December komt een 

kleine cyclus “Het Water”.10 Dank voor je copie van deze kritiek!

Ik hoop dat ik mag blìjven schrijven – zelf weet je dat nooit. Wat kun je 

zelf anders doen dan werken en wachten? De prachtige omgeving hier heeft mij 

zooveel gegeven. En misschien is er nog meer wat ik mettertijd zeggen kan.

De Gids is ook prettig om mee te werken, vooral Nijhoff.11

– Kampen geeft veel geluk en veel verdriet, vind ik. Geluk door de rust en de 

natuur, verdriet om zooveel wat anders kòn. Je kent Ten Kate zelf…

Van Sam en Bertha heb ik mij wat teruggetrokken. Verleden jaar merkte ik – 

te laat – dat Sam zich ook door mij bedreigd voelde, zij het op andere wijze dan 

Eerste rij staand v.l.n.r.: Jan Mandos, Herman Eikelboom, 
Gerrie ten Kate (dochter van rector C.G.B. ten Kate), ?, ?, ?, ?, 
Hannie Lammerts, Alie Berk, Pieta ten Kate (dochter van rector), 
Corrie Kehrer, Thea Roest van Limburg, ?, Bep Boektje, 
Corrie van Eekeren, G.E. Wolbers, ?, Henk Wind, Siep Ellens, 
Jelle van der Veen, ?, Hans Sluzewski, ? Elzenga, ? Carmiggelt, 
Dick van Dijk, Han van Tricht, ?, Jannie Bos, Tineke Schrader, ?, 
Alie Koridon, Miesje Pluim, Thera Smit, Dinie de Jager, ?, ?, 
? Schuurman, Alie Bakker, ?, ?, Riekje Westerhof, Andries Eenschoten,
Jan Mandos.

Tussenrij met staande figuren v.l.n.r.: Ab van El (met bril), 
Wim Tuinzing, Ina Piqué, Berry van Dijk, Bert Willemsen, 
Chris Lijs (half zichtbaar), Gijs Joosten (vooroverbuigend), ?, 
Piet Everaarts (met bril), Sipke Krol.

Achterste rij staand v.l.n.r.: ?, ?, Andries van der Veen, Wim Hoekman,
? Nijland, Piet van der Drift, Jan Knol, Frans Kehrer (half zichtbaar),
Jan de Koning Gans, Dick van Dijk (met kraag), ?, ?, Therus Kolff, 
Jan van Ulsen, Grietje Wemmenhove, Henk Jansen, Lize van der Veen,
Jan Ultee, ?, ?, Ko ?, Wim Sangers, Luc van Werven, ?, ?, ?, ?, 
Ernst Berk (met stropdas), ?, Jelle Hoving, ?, ?, ? Brouwer, 
Jan Steunenberg (alleen met hoofd), Jan van den Noort, Jan ten Brugge,
?, Coen Boele, Wouter Heinen, ?, Piet Riezebos, Nico Dohmen, 
Harm Reinders, Bertus Kuil, Rut Kattenwinkel, Albert van Bruggen, ?,
Jan van der Molen, Cor Middelkoop, Nico Haasjes, 
Dick Nijenhuis (wegkijkend), Henk van der Leest, Daan van den Noort,
Dick van de Blink, Dick van Wezep, ? Van Vlijmen.

4 Gerhardt doelt hier op C.G.B. ten Kate, de rector van het Gemeentelijk Lyceum, tevens

bioloog en plantkundige. Wat voor hulp hij precies bood, valt niet te zeggen.

5 P.N. van Eyck (1887-1954) werd anno 1940 gezien als een belangrijk dichter. Als

Gerhardt met ‘de bundel’ de meest recente dichtbundel van Van Eyck bedoelt, moet

het gaan om Herwaarts (1939).

6 Ds. J.S. Krol was in oktober 1939 naar Kampen gekomen; al na vijftien maanden

vertrok hij naar elders.

7 Beschadiging door perforatie.

8 Klaarblijkelijk moest de moeder van Catharina Ypes onder het mes, of minimaal een

zorgwekkend medisch onderzoek ondergaan.

9 A. Marja (1917-1964), pseudoniem van A.T. Mooij, dichter en criticus. Met ‘dat pràchtige

poëzieboekje’ moet zijn bedoeld: Marie H. van der Zeyde, Nederlandse poëzie van deze tijd

(Arnhem, 1941).

10 De cyclus Het water is opgenomen in de bundel Het veerhuis (1945).

11 Martinus Nijhoff (1894-1953) was sinds 1926 werkzaam als redacteur van het literaire

tijdschrift De Gids.
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door Doedens.12 Het blijft altijd oppassen en hoe minder dicht op elkaar, hoe beter.

Zelf heb ik hier véél geleerd – alleen word je zoo onbeschrijflijk gelaten.

Het lijkt mij 20 jaar geleden dat ik strijdbaar en vurig in Groningen stond.

Bij de Hellekamp13 heb ik mijzelf nimmer meer durven melden – het lijkt mij dat 

ze al zoo velen gastvrijheid betonen.

/

Spijt heb ik niet van deze jaren – al hoop ik innig dat het niet voor zoo heel lang moet zijn – 

Zie je, je schrijft nooit iets over jezelf en dan moet ik het maar wèl doen en me toch

niet egocentrisch voelen. Ik denk dat je het goed hebt daarginds.

Hoor je ook veel muziek? Dat is zoo heerlijk – eigenlijk het heerlijkste wat er is.

Catrien, heel veel goeds voor je moeder. Ik mis je hier erg en ik niet alleen.

Je mooie vak wordt jàmmerlijk verknoeid; jovialiteit en goedmoedigheid

redden de beschaving eenmaal niet. Gelukkig dat de kinderen het zelf zien!

Erg graag kom ik bij de Nelck’s – ook wel bij Moerman. En dan bij de onderwijzer Smit en 

zijn vrouw.14

Catrien, ik schrijf altijd moeizaam; hierbij een copietje. Van het October nr. 

Gids zijn ze op. Voortaan zal ik er je steeds een sturen. Ik wil eens een hele tijd niet

over de poëzie praten en hoop dat ik tenslotte de vorm vind, die zegt wat 

ik bedoel. De Lucretius-vertaling vordert goed. 

Heel veel goeds voor jezelf, je werk en voor alles.

je Ida

Wanneer schrijf jij eens wat over jezelf?

Bertha verwacht haar derde kindje. De kleine Albert is een schat; het beste van Sam 

en het liefste van Bertha bij elkaar.

12 De classicus J.P. Doedens was de voorganger van Gerhardt als docent klassieke talen aan

het Gemeentelijk Lyceum. In welke zin Blankert zich door hem bedreigd zou hebben

gevoeld, valt helaas niet te achterhalen.

13 J.B. Hellekamp was tekenleraar aan het Gemeentelijk Lyceum.

14 J.P.F. Nelck was leraar Frans aan het Gemeentelijk Lyceum; H.J. Moerman gaf geschiede-

nis en aardrijkskunde en was tevens conrector. J. Smit was het hoofd van de openbare

school op Brunnepe.

15 Gerhardt promoveerde op op 2 oktober 1942 cum laude op een becommentarieerde 

vertaling van de boeken l en V van De rerum natura van Lucretius.
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[Adres op envelop + adres afzender]
Mej. Dr. C. Ypes
Colenbranderstr. 1
Arnhem

I. Gerhardt
Graafschap 1
Kampen

Zondag 20/11/’43

Beste Catrien

Om meteen maar met de
deur in huis te vallen, zou het mogelijk zijn elkaar in de
Kerstvacantie eens te ontmoeten? Ik ben bang, dat er anders
wèèr niet van komt. Deze herfst heb ik het telkens willen 
vragen, maar er was toen zoo véél – Ik was opgeroepen voor
Groningen, had als een paard vooruitgewerkt, en te elfder ure is
toch alles afgesprongen. Dat geeft actie en reactie – en dàt kost tijd!
Hoe is het met je moeder? Ik hoorde dat zij een been gebroken 
had. Is de verbinding Arnhem – A’dam redelijk? Zelf zie ik Vader
alleen in de vacanties; hij houdt zich goed. Nu wij évacué’s 
krijgen, maak ik mij wel wat zorg – zoo’n ontreddering in 
een klein huis is voor oude menschen vermoeiend.
Maar wij hopen alles goed te regelen en goed op hem te passen.
En jijzelf? – Ik dènk: goed in je werk, vertrouwd nu met alles en 
helemaal op dreef. Of zijn er daar ook wel eens zware karweien?
Wat moet ik je van mijn werk hier zeggen? Het is nu mijn 5e
cursus en je kent het zelf precies. Met de leerlingen heb ik het
best – in 4 en 5 zelfs héél goed. Met de collega’s mot noch mier;
je scherpe kanten slijten er hier wel af, en dat kon bij mij heusch
geen kwaad. Wel vind ik de leeraarskamer erg veranderd; voor
de goeden die weggingen, kregen we Ten Kate’s idealen terug.
Vooràl geen karakter, vooràl geen cultuur!
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En hiermee komen we op het oude punt terug. Er is niets, maar dan
ook nìets wat je met zorg èven boven het laagste niveau hebt
/
opgetrokken, of hij zet er – met volledige zelfverzekerdheid – zijn vierkante 
hak op. "Academisch, ethisch, idealistisch en Platonisch", dat zijn dan
zoo de disqualificaties. Enfin, hij kan hoog of laag springen, ik
werk niet tegen mijn geweten in. Het peil is hier heusch wel
laag genoeg, niks op te zeggen.
Wij plagen elkaar overigens niet; ruzie is nooit noodig en hij ontwapent
ook weer omdat hij zoo hard sjouwt voor de school, als een mensch maar kan.
Met Toos16 schiet ik ook best op tegenwoordig; met Sam blijft het altijd een
beetje glad ijs – maar ik léér het, geloof ik. Om Berta zou je veel doen – of laten.
Personalia?
Mijn 2e bundel is af: hij ligt en wacht tot de Kultuurkamer wordt opgedoekt.17

Alles staat er wel in: mijn vreugden om dit land en mijn verdriet
en heimwee om wat je hier miste – Maar nu ontgroei je veel ervan
door de oorlog. Hoe zullen wij daaruit te voorschijn komen?
God geve: tot àlle werk bereid, dat ìets van het puin ruimt.
Marietje vertaalde More’s Utopia uit het Latijn en wij 
knapten samen de revisie op. O, het is zoo’n prachtig levend
boek geworden – dìe kan nog eens vertalen, zeg!
Na den oorlog komt het uit – zelfs met illustraties.18

Beste Catrien, laat eens iets hooren – al heb ik het met mijn
sloffe correspondentie niet verdiend. Het is zoo wonderlijk met
Schreibfaulheit, want ik denk wèl veel aan je. Als je diverse
vrienden zoo verspreid zitten, ìs het ook soms niet bij te
schrijven – “wèl bij te denken”, en dat doe ik heusch wèl.
Veel goeds en – tot ziens?

je Ida

24-4-40

Beste Cathrien,

Steeds zit ik te springen om aan mijn post
te beginnen, vooral de brief aan jou.
Maar het loopt mij deze maand wat over
de kop. De uitgaaf van het bundeltje1 vroeg
uitermate veel correspondentie, daar ik
van zaken doen geen kaas gegeten heb.
Nu hopen mevr. Mees-Verwey en ik ± 8 Mei
klaar te zijn. En ik schrijf jou deze kaart
op de valreep als brief in nuce.2

Hier alles goed. De klassen zijn prettig.
III is aan ’t eerste vertalen begonnen; met IV
beginnen we weldra aan Homerus en Nieuw
Testament. V is zeer hard aan ’t werk (Plato).
Wat zijn het hier toch beste jongens!
Heb jij het óók goed?
Verder voel ik mij, vooral sinds jij weg
bent, wel eens wat vreemd. Iedereen is
zoo zeker van zijn zaak en dat vind ik 
altijd maar zo vreemd. Bij Sam en Berta
alles goed. Michiel is lief en verstandig.3

/

Bijschrift bij de schoolfoto op de uitklappagina’s

Bij de aanvang van het cursusjaar 1940-1941 werden alle leerlingen en
docenten van het Kamper Gemeentelijk Lyceum op het schoolplein in
een groepsfoto vereeuwigd. Dat gebeurde door het team van het
Polygoon-bioscoopjournaal, dat door de bezetter werkloos was gemaakt
en op deze manier een centje bijverdiende. Dankzij de panoramische
techniek waarmee de opname is gemaakt, is het jongetje uiterst links,
Jan Mandos, ook uiterst rechts zichtbaar. De foto komt uit de collectie
van Gait Berk, aan wie ik tevens de volgende reconstructie van afge-
beelde personen dank, met aanvullingen van Henk van Ulsen. 

Onderste rij, zittend v.l.n.r.: Wim van Huystee, Hans Hellekamp (zoon
van tekenleraar J.B. Hellekamp), Kees Zeger de Haan, Kees Aalderink, ?,
Wim van de Wetering, ?, Ap Roeland, Berend Jan Hoekman, 
Jan Schansema, Tom van Huystee, Gait Berk, Herman Hallie, ?, 
Paul van de Berg, Jan Sollie, Harm Horst, Thijs Broekhuizen, 
Jan Kattenwinkel, Jan Boogaards, Sjoerd Heeres, Koen van der Kamp,
Simon Eenkhoorn, Jan Grotenhuis (uit Genemuiden), Jan Berk.

Tweede rij, zittend op stoel v.l.n.r.: Dineke Berk, ?, ?, Grietje van Dijk,
?, Renée Nelck (dochter van leraar Frans J.P.F. Nelck), G.J. ten Hoven
(conciërge), C.W.H. Lindenburg (Duits), J.H. van Lessen (Engels), 
S. Blankert (klassieke talen), I.G.M. Gerhardt (klassieke talen), 
C.G.B. ten Kate (rector, natuurlijke historie), M.Th. Hillen (klassieke
talen), ? Verdenius (meetkunde), J.P.F. Nelck (Frans), E. Bos (natuur- en
scheikunde), ? Ligtenberg (Nederlands, opvolger van Catharina Ypes),
J.B. Hellekamp (hand- en lijntekenen), Rijk Reurink, Jan Grootjen, 
Jan Beverwijk, ? Rengers, Theo de Hoog, Arend Wemmenhove.

1 Gerhardts debuutbundel Kosmos verscheen bij uitgeverij C.A. Mees te Santpoort op 

9 mei 1940, één dag dus voor de Duitse inval in ons land.

2 Latijn voor: in een notedop.

3 Sam Blankert was leraar Grieks en Latijn aan het Gemeentelijk Lyceum en dus

Gerhardts rechtstreekse collega. Zijn vrouw Bertha was eveneens classicus; Michiel was

één van hun kinderen.

Lees verder op pagina 168

16 J.H. van Lessen, roepnaam Toos, was lerares Engels aan het Gemeentelijk Lyceum.

17 Het veerhuis, tevens bevattend de tweede druk van Kosmos, zou verschijnen in de zomer

van 1945.

18 In de praktijk zou de eerste druk van Utopia van Thomas More, vertaald door Marie H.

Van der Zeyde, pas in 1973 verschijnen.
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[Adres op envelop + adres afzender]
Mej. Dr. C. Ypes
Cornelis v.d. Lindenstr. 25
Amsterdam

Graafschap 1
Kampen

6-4-’45

Lieve Catrien,

Toen je bericht kwam, was ik èrg verlicht – 
want wij vreesden hier voor beroerder dingen dan een
leeggehaald huis.19 Het laatste tel ik niet licht; zelf zou ik
het niet zóó kunnen als jij – ik zou zeker bitter verslagen
zijn om mijn boeken. Mogen wij, na den oorlog, met
de vrienden (waartoe ik toch behooren mag?) de eerste
plank weer vullen; dat is een wensch van mij.
Je moet je daar maar een beetje op verheugen; dat er
toch weer iets groeien zal van een nieuw begin, ook in
dèze dingen. Je stapeltje ligt hier al klaar.

Ik heb niet teruggeschreven, toen ik je veilig wist – hoewel 
ik er toch zóó blij mee was. Het werk is een tijd
overstelpend geweest. Mijn hospita20 doet “boven” geen werk
meer en ik was op school de eenige classica. In December 
ben ik op de fiets naar huis geweest om te fourageeren.
Mijn zuster verloor haar huis met volledige inventaris;
ook de prachtige bibliotheek. Maar zij zal óók de

19 Arnhem was op last van de Duitsers ontruimd. Op 30 maart 1945, een week vóór het

schrijven van deze brief, staken geallieerde troepen de Rijn over. In Arnhem bleken tal-

loze huizen te zijn leeggeroofd; kennelijk is ook de woning van Catharina Ypes dit lot

niet bespaard gebleven.

20 T. van der Werf, Gerhardts hospita in het pand aan De Graafschap 1 in Kampen.
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tanden op elkaar moeten zetten, al was zij héél erg 
verslagen eerst, vooral om haar eigen werk van zooveel jaren.
/
Menschen als jij zijn ons allen een voorbeeld – het mag waarachtig
wel eens gezegd worden.

Sinds de Kerstvacantie heb ik hier een lieve huisgenoote,
Marietje.21 Ze verhongerde daar in Utrecht. Wij hebben het 
héél goed samen. Er is véél werk en we hebben onze 
zorgen om thuis; maar het is een rijke tijd.

Mijn Georgica-vertaling vordert goed, al haast drie boeken
van de vier.22 Het is heerlijk werk, vooral nu zij de revisie heeft.
De omgeving van Kampen is erg geschonden; ook mogen 
we de stad niet uit. Dat vind ik wel moeilijk te verwerken – 
’t meest die vernielingen. Ik voel me wèl als iemand, die
nooit meer iets zal kunnen schrijven, sinds deze pracht
teloor is gegaan. Mijn vurige hoop is dat wij, na den
oorlog, met een groep kunnen werken aan herstel van
Hollands landschap. Het publiek heeft meer vernield
dan de Duitschers, al vóór de oorlog. Ik geloof niet aan
“opbouw”, als voor het land zelf geen eerbied en aandacht is.

Cathrien, hoe is het met je moeder? Vader was èrg mager
en oud, maar flink en vol moed. Dag! Hou je goed. Hier is
alles nog rustig; ’t zal wel langzaam gaan. Maar het kòmt!
Veel liefs, 

je Ida

[Op de eerste pagina, bovenaan en gedraaid, geschreven:]

B.C., Ik mocht de brief lezen, –  mag ik 
eraan toevoegen dat ik èrg blij ben ook jou 
onder de gespaarden te weten, – en  dat ik hoop
t.z.t. aan die boekenplank ook iets te kunnen
bijdragen? Hart. groeten, Marietje

21 De al genoemde Marie H. van der Zeyde, die Gerhardts levensgezellin zou worden.

22 Het boerenbedrijf, Gerhardts vertaling van de Georgica van Vergilius, zou verschijnen in

1949.
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[Adres op envelop + adres afzender]
Mej. Dr. C. Ypes
Colenbranderstr. 1
Arnhem

Koornmarkt 3a
Kampen

Kampen 25 juni  ’49

Beste Catrien,

Met het boek van St. Franciscus
heb je mij een zeer groote vreugde bereid.23 Dit boek zal gaan
hooren, of hoort eigenlijk al, tot de liefste boeken die ik heb.
Met Thomas à Kempis, Ragaz en nog enkele boeken, die mij in
vreugde en verdriet nooit begeven.24 Reeds nu lees ik er dagelijks in.
De uitgave, die zoovelen vreugde èn troost zal brengen, moet een groote
voldoening voor je zijn. De vertaling getuigt van onvoorwaardelijke eerbied
en kundigheid gelijkelijk, en de uitgave qua druk25 is, lijkt mij, vrijwel
volmaakt. Zeer hartelijk dank, ook voor je opdracht.
Ben jij óók zoo op de illustraties gesteld? Zij hooren er volkomen bij.
Het verheugt mij dat je "Stem van Epicurus" (niemand kent het) op deze
wijze uit het stof hebt gehaald. Knap voor jonge leerlingen om het te 
verstaan! Zou je in Kampen niet moeten probeeren.

23 Legenden van Sint-Franciscus. I Fioretti di San Francesco, vertaald door Catharina Ypes.

24 Thomas a Kempis (1379/80-1471) is de schrijver van de wereldberoemde Navolging van

Christus. (Dat zelfs de classicus Gerhardt zijn naam spelt met accent, een schijnbaar

onuitroeibare absurditeit, valt op.) Leonhard Ragaz (1868-1945) is een vrijzinnig theoloog

uit Zwitserland, voorvechter van de christelijk-sociale beweging aldaar en auteur van tal-

rijke publicaties op maatschappelijk en ethisch gebied. Het is een wat zonderling twee-

tal, Thomas en de heer Ragaz, om in één adem te noemen.

25 Boven de regel ingevoegd: ‘qua druk’.
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Tot mijn groote verbazing ben ik begonnen – i.e. moest ik beginnen – aan een
bundel over mijn moeder26, wier psychisch lijden mij als kind met beklemming,
vrees – en haat – heeft vervuld! Nu ik, ouder geworden, dit alles heb
leeren begrijpen, dringt het tot zijn vorm. Het is zeer zwaar werk en – ik 
heb zoo weinig tijd! Dit laatste is mij een kwellend probleem. 26 uur,
als je het goed wilt doen, is veel – en het eigen werk blijft te vaak liggen.
Op school is het wel gemoedelijk; de leeraarskamer is erg afgezakt (bitter- en 
borrelconversatie) maar niemand meent het kwaad en er zijn geen
onderlinge wrijvingen bij mijn weten, of het moest achter de schermen zijn.
/
Mijn vrienden heb ik buiten de school. Moerman en Nelck mis ik erg.
Je Franciscus-uitgave zal temeer in mijn handen zijn, omdat ik het
laatste jaar sterk bezig ben met deze dingen. De Protestantsche retraite27 – 
in Augustus ga ik zelf eenigen tijd daarheen –, het Kerkelijk Werk, – het 
laat mij niet los en misschien pas nu begin ik iets van het Nieuwe 
Testament te verstaan. Deel III van de Kwatrijnen28, dat mij
verademing en uitzicht heeft gebracht na I en II heb ik a.h.w. 
zoö "ontvangen", toen ik nadacht over de woorden: "Die niet
laat varen het werk Zijner handen". Wonderlijk zijn deze dingen.
Lieve Catrien, ik eindig met zeer veel dank en hartelijks

je Ida

26 Het levend monogram, met daarin de afdeling In memoriam matris, zou verschijnen in 1955.

27 Gerhardt corrigeerde het boek van de Kamper doopsgezinde predikant A.F.L. van Dijk 

In retraite. Een bundel overdenkingen (Den Haag, 1946).

28 Kwatrijnen in opdracht, verschenen in 1949.
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[Briefkaart:]
Mej. C. Ypes
Colenbranderstr. 1
Arnhem

15 sept. ’49

Lieve Catrien,

Er is iets, wat ik
je even vertellen wil.
De moeder van Marietje v.d. Zeyde, een
heel lieve en vooral rechtschapen en
dappere vrouw, is – twee maal – door
een attaque getroffen. De geest is zeer
helder, maar zij is invalide.
Aan twee kanten gesteund kan zij – èven – 
nog loopen, zij kan per dag samen
een uur lopen (bij kleine stukjes,
anders is het te inspannend); zij
geniet, voor haar tuinraam, van
wat leeft en bloeit.
Voor haar verjaardag (1 juli) gaf
ik haar je Fioretti-vertaling.
Sedert is het boek altijd bij haar;
zij heeft het nog niet van haar
tafeltje – waar steeds maar één
boek ligt – weg gehad.
Ik moet je dit even vertellen, want
ik weet, hoe heerlijk het is als
je merkt, dat je werk anderen
iets geeft. Het is wel op een
briefkaart – maar dat is de eenige
/
manier: tot een brief kom
ik niet. Erg veel werk.
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Zelf ken ik het boek ook al
haast uit m’n hoofd.
Dag! Alles goed?
Veel groeten I.

Heb je – in de Nieuwe Stem – 
gelezen dat m’n kwatrijnen
zoo vies zijn, als je je 
Freud maar kent? Dat
ontdekte de Heer Marja.29

(Als je goed nadenkt – zooals 
Marja – is íeder woord eigenlijk 
sexueel geladen). Ik was
eerst boos, maar toen won 
de humor het toch.

29 Dezelfde criticus die ook in 3 al een veeg uit de pan kreeg.
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‘In godsnaam geen amourette’
Hans Sluzewski (1925), in een brief van 29 november 2004: ‘We kregen Ida
Gerhardt in de derde klas van het Lyceum, na twee jaar onderbouw. Het was
het lesjaar ’39-’40. Ze viel uit de toon bij de andere leraren doordat zij als
enige ons bij de voornaam noemde, ons studentikoos behandelde en ons
naar mijn gevoel op haar kordate manier meer zag staan.
We waren er wat onwennig onder.
Ze was ook anders dan de twee overige classici: Blankert en Hillen. De eer-
ste was een heel precieze man, van wie we ook letterlijk moesten vertalen.
Bij haar moesten we wel vertalen wat er stond, maar toch op poëtischer
wijze. Hillen was een verhaal apart. Gehuwd met een Oostenrijkse en zon-
der kinderen en lid van de NSB, bewerker van klassieke hoorspelen voor de

AVRO-radio en in zijn vrije tijd in WA-uniform, dat eigenlijk niet bij de man
paste. Hij verbeeldde in zijn eentje de klassieke verhalen voor de klas, alle
rollen vertolkend. [...]
In haar vrije tijd zag je [Ida Gerhardt] in het plantsoen met haar kippige
ogen heel dicht op de knoppen van bloemen turen. Van haar lesbisch zijn
wisten wij als middelbare scholieren niets. Wel adviseerde zij mijn vader,
toen hij twijfelde over mijn studiekeuze en mijn wens om na het alpha-
examen alsnog bèta te doen, om mij te laten testen aan de Witte
Vrouwensingel in Utrecht, waar Marie van der Zeyde – haar vriendin – één
van de testers was.

Een oude opname 

(omstreeks 1890) van het

Kamper Gemeentelijk 

Lyceum. 

Foto: Frans Walkate 

Archief, Kampen.
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Toen zij, met haar scherpe opmerkingsgave, doorhad dat ik verliefd was op
de oudste dochter van de rector, zei ze tegen mij: “Maar Hansie toch, zoek
in godsnaam geen amourette in dit stadje.” De volgende dag legde ik [een
briefje met de volgende tekst] op haar lessenaar:

Een juffrouw aan wier woord en wezen
Ik zeer veel waarde hechtte
Zei tegen mij: Maar Hansie toch – 
Zoek in godsnaam geen amourette in dit stadje.
Ik antwoordde: Waaratje!
De meiden zijn hier immers fris en schoon – 
Wat let me?

Op een gegeven moment zei ze in de volle klas (gym): “Hansie, ik heb
gehoord dat je Letteren wilt gaan studeren?” Ik zei: “Nee, juffrouw, dat is
niet zo.” “Goddank”, antwoordde ze, “je zou de grootste dilettant van de
Nederlandse letterkunde zijn geworden.”
Na mijn middelbare schooltijd ben ik haar uit het oog verrloren. Vele jaren
later zond ik haar een kaart uit Kreta. [...] Zij zond [...] een [niet-gedateerde]
kaart terug [...] met een gezicht op Zutphen van B. Avercamp met de vol-
gende tekst:

“Beste Hans,

Hartelijk dank voor je gelukwensen, die ik op prijs stel. Ik wist dat je in
Eindhoven practiseerde: ik meen als chirurg of internist. Er komen vele
gelukwensen uit Kampen binnen. Zelfs het gemeentebestuur van Kampen
zorgde voor bloemen. Zeer hoop ik dat het je goed gaat. In jullie rijen is een
lege plaats, Ernst Berk †. Misschien wist je dat al wel. Mij gaat het goed,
maar bezoek vermoeit mij zeer snel. De oud-leerlingen vraag ik daarom dat
niet te doen. Met mijn allerbeste wensen voor je gezin en je werk.

Ida Gerhardt”

Ik denk dat het omstreeks 1980-1981 moet zijn geweest, want zij refereert
aan haar zojuist verschenen Verzamelde gedichten bij Athenaeum-Polak en
Van Gennep. Zij was ook in toenemende mate tegen het mensenschuwe
aan. [...]’
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‘Zó moet je het doen’
Henk van Ulsen (1927): ‘Mijn tijd aan het Gemeentelijk Lyceum begon in
het najaar van 1941. Ik was al dertien, hard op weg naar de veertien, omdat
ik het jaar tevoren mijn toelatingsexamen niet had gehaald en dus de zesde
klas van School A aan het Muntplein had moeten doubleren. Aan
Catharina Ypes heb ik hooguit een zeer flauwe herinnering: ze had een bril
op, droeg het haar naar beneden, met een pony; een getekend gezicht, niet
onknap. Kaatje werd ze genoemd. Ze gaf Nederlands, en verder weet ik
alleen dat mijn broer Jan een hekel aan haar had, want dat was een echte
bèta-kop.
Ida Gerhardt staat mij veel scherper voor de geest, niet alleen omdat ik een
aantal jaren les van haar heb gehad, maar ook omdat ze een tijdlang bij ons
in huis heeft gewoond. Mijn vader was gemeentelijk ambtenaar, en wij
woonden in een pand dat eigendom was van de gemeente Kampen, in het
rijtje huizen dat tegenwoordig Samuel Goudsmithof wordt genoemd, pal
aan de Koornmarkt. De bezetting was in volle gang, en mijn moeder voor-
zag dat de Duitsers het pand zouden kunnen gaan gebruiken voor inkwar-
tiering. Om dat te voorkomen heeft ze C.G.B. ten Kate benaderd, de rector
van het Gemeentelijk Lyceum, met de vraag of die geen mensen wist die
een kamer zochten. Kennelijk heeft hij, onder anderen, Ida Gerhardt naar
voren geschoven.
Gerhardt bewoonde de grootste kamer van het pand, oorspronkelijk de
slaapkamer van mijn ouders, op de bovenverdieping aan de achterkant van
het huis, met een balkon dat uitzag op de tuin. De maaltijden gebruikte ze
nooit samen met de andere kostgangers: ontbijt, lunch, avondmaal, alles
werd naar boven gebracht. Ze isoleerde zich van de andere gasten. Ik ben
een keer stiekem haar kamer binnengeslopen; op het bureau trof ik een
brief van haar vriendin Marietje aan, alleen al de aanhef maakte duidelijk
dat het om een zeer bijzondere relatie ging. Dat fascineerde mij wel, al was
homoseksualiteit een begrip dat nog niet bestond, en dat ik ook niet op
mijzelf zou hebben kunnen betrekken.
Behalve als huisgenote kreeg ik juffrouw Gerhardt, na twee jaar onder-
bouw, als lerares Grieks en Latijn. In de klas vond ik haar opvallend toe-
gankelijk, respectvol jegens de leerlingen, lichtelijk eigenzinnig. Ze obser-
veerde haar kinderen, zoals ze ons noemde, en legde daarbij een mensen-
kennis en tact aan de dag die haar in de omgang met volwassenen vaak
juist zo ontbraken. Ik was als leerling ronduit waardeloos – veel te speels –,
en ze moet algauw hebben begrepen dat het boter aan de galg was om te
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proberen mij klassieke talen bij te
brengen. Maar ze gaf de moed niet
op, en kwam geregeld naast me in de
bank zitten, om het een of ander
grammaticaal probleem nog eens uit
te leggen. Een geboren lerares, dat
was ze zeker. Er heerste ook perfecte
orde in haar klassen.
Gerhardt week af, om te beginnen
door haar manier van lopen: die sta-
tige tred, met zwaaiende armen, in
een nadrukkelijk ritme, vorstelijk
bijna. Het doet me denken aan wat ze
zelf schreef in haar gedicht Sonnet
voor mijn moeder: “Ik heb uw gang: die
driftige en toch trage / voetstap, die
onnverzettelijke trant”. Ze bewaarde
afstand tot de Kamper elite, of wat
daar voor door moest gaan. Ze ver-
scheen bijvoorbeeld nooit op de
avonden van het Nut, de culturele
voederbak van de stad. Ongetwijfeld

heeft ze zich geërgerd aan de banaliteit en burgerlijkheid van de mensen
om haar heen. Al denk ik dat het beeld dat ze oproept in haar bundel
Sonnetten van een leraar nogal wat chargeringen bevat, zowel in de beschrij-
vingen van haar collega’s als van het gebouw. Maar dat ze kwetsbaar was en
zich snel bedreigd voelde, staat vast, en dat dit bijdroeg aan haar isole-
ment, is ook duidelijk.
Bijna alle namen die in de brieven aan Catharina Ypes worden genoemd,
ken ik. Moerman bijvoorbeeld, die geschiedenis en aardrijkskunde gaf,
maar ook conrector was: een oudere heer – maar als je veertien bent, is
iedereen zo oud als Methusalem –, van wie een groot gezag uitging; een
nogal strenge man, maar een voortreffelijke leraar. Nelck herinner ik mij
zeer goed. Die gaf Frans, en voor Frans hoefde ik niet bang te zijn, want
daar had ik op de lagere school bijles in gehad. Nelck was een gecoiffeerde
figuur: hij droeg graag lichte kostuums, vlinderdasje voor, modieuze
schoenen – echt gesoigneerd. Golvend haar, heldere, felblauwe ogen, waar-
mee hij soms een strengheid probeerde te veinzen die hij in wezen hele-

H.J. Moerman, leraar geschiedenis en aardrijks-

kunde, tevens conrector, aan het Kamper

Gemeentelijk Lyceum. 

Foto: Frans Walkate Archief, Kampen.
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Ida G.M. Gerhardt, Kwatrijnen in opdracht. Uitg.: De Bezige Bij, Amsterdam – 1949. 
Prijs: geb. ƒ 3.90.

In deze fraai uitgegeven bundel heeft de dichteres LII kwa-trijnen verzameld. Zij kiest dus
de versvorm, waarin Leopold zijn diepe wijsheid kristalliseerde en Jacob Israël de Haan
zijn brandende innerlijke onrust heeft beleden. Bij Ida Gerhardt is het kwatrijn pole-
misch geworden. Een bittere, maar onontkoombare ‘opdracht’ dwingt haar tot een drin-
gend protest tegen onze tijd en wel om de schending van de natuur en de ontluistering
van de kunst. Plassen, velden, bossen vallen immers ten prooi aan ‘hebzuchts pletter-
wals’ en de hoogheid van het kunstenaarschap wordt verraden door ‘de vale schrijver-
schaar’, die zich leent tot allerlei reclamevertoningen, om aan de nieuwsgierigheid en
sensatielust van het publiek te voldoen. Door hun strekking krijgen de ‘Kwatrijnen in 
opdracht’ betekenis als tijdsdocument; hier klinkt een persoonlijk getuigenis van 
onvrede met de geest der eeuw. 
Een verdienste van de bundel bestaat ook hierin, dat gebroken is met het vaak enge en
bizarre individualisme van veel moderne poëzie. De inhoud is ingegeven door proble-
men, die van groot belang zijn voor onze nationale beschaving. Ida Gerhardt stelt ons
volk onomwonden in staat van beschuldiging. Bijzonder scherp is de toon van sommige
kwatrijnen, welke gericht zijn tegen kunstenaars, die zich aan het gelaakte euvel schul-
dig maken. Haar pleidooi voor het natuurschoon, haar strijd voor het eerlijk ambacht
van de dichter getuigt van een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en van fiere ernst. Wij
weten het: een dergelijk protest leidt menigmaal tot misverstand en dikwijls tot een
zekere geestelijke eenzaamheid, maar het wekt bij de minderheid die de aard van het
verzet begrijpt, eerbied en vaak grote sympathie.
Bij haar hekeling van de onverschilligheid waarmee ons natuurbezit en andere culturele
waarden verloochend worden, ontkomt Ida Gerhardt evenwel niet aan eenzijdigheid.
Door het generaliseren lijkt het beeld nu en dan te somber. Bij een bespreking van de
kwatrijnen in de hoogste klas bleek mij, dat de leerlingen in positieve zin op de inhoud
hiervan reageerden. Moge het feit van deze weerklank bij de jeugd Ida Gerhardt bemoe-
digen, in haar pessimisme! – In dichterlijk opzicht staat ‘Kwatrijnen in opdracht’ als
geheel beschouwd enigszins ten achter bij de vorige bundels: ‘Kosmos’, ‘Het veerhuis’,
‘Buiten schot’. Niet in alle smaadverzen is het poëtische peil voldoende gehandhaafd.
Toch vindt men ook in deze verzameling kwatrijnen zeer dikwijls een nobele gedachte 
of een zuiver sentiment, gegoten in de gave vorm, waaraan het werk van Ida Gerhardt
mede zijn aristocratisch karakter ontleent. Als voorbeelden noem ik de strofen die gewijd
zijn aan Marsman, Jac. P. Thijsse, Van Schendel, Leopold en verder enige melodieuze
kwatrijnen uit de laatste afdeling van de bundel, wanneer niet meer de toorn, maar de
bezinning op eigen innerlijk leven de dichteres heeft geïnspireerd.

Cath. Ypes

Uit: Levende talen. Berichten en mededelingen van de ‘Vereniging van leraren in levende talen’.
Groningen/Djakarta, 1949.
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maal niet had. Hij hield me een keer aan op straat en sprak mij toe: Die band
moet opgepompt! – en dan keek hij zo. Een voortreffelijk docent, die in de les
uitsluitend Frans sprak, goed orde kon houden, actief, vitaal. Hoe hij er
later toe is gekomen een einde aan zijn leven te maken, is mij een raadsel.
Toos van Lessen is een geval apart. Ze gaf Engels, en werd verschrikkelijk
gepest, omdat ze absoluut geen orde kon houden. Dat was rampzalig: de
raddraaiers waren vaak pas tevreden als ze voor de klas in huilen uitbarst-
te. Ik kende haar een beetje, omdat ze in het geïmproviseerde pensionnet-
je, dat mijn moeder er inmiddels op nahield, ’s avonds warm kwam eten.
Een echte Groninger gezelligerd, die een stevige neut lustte. Een leuke
vrouw, net als Gerhardt vrijgezel, die vakinhoudelijk ook best wat voorstel-
de, maar volstrekt ongeschikt was om voor de klas te staan.
C.G.B. ten Kate, de rector, was een snob. Gerhardt spreekt met minachting

Ida G.M. Gerhardt, Sonnetten van een leraar. Uitg.: Van Gorcum & Comp. N.V. (G.A. Hak &
Drs. H. Prakke), Assen, 1951. Prijs: ƒ 1,90, geb. ƒ 2,90.

Een bundel poëzie als deze is in de eerste plaats een getuigenis. Lees het sonnet Code d'
honneur en ge vindt er een sympathieke erewet voor het leraarsambt. De vreugden van
het vak? Daarvan spreekt Psyche. Ons falen? Het wordt gekenschetst in dat eerlijke sonnet
getiteld Nederlaag. De dichteres typeert uitstekend de sfeer van menig ouderwets en lelijk
schoolgebouw, waar alles wat we schoonheid noemen vèr te zoeken is, tot misschien
plotseling, in enkele zeldzame lessen, docent en leerlingen dit geheel vergeten en
Pegasus neerknielt op de planken vloer! Het blijkt, dat er speciaal van de lectuur van
Plato sterke invloed kan uitgaan. Zo geeft het gedicht Portret ontroerend weer, hoe een
primitieve Urker jongen deze moeilijke Griekse schrijver in zich opneemt.
Het ligt voor de hand dit bundeltje ‘schoolpoëzie’ te vergelijken met Het Middelbare
Onderwijs van Mien Proost, – en dat niet alleen om het spel van de travestie op het titel-
blad. Beide auteurs richten hun satyrische kritiek op de geest van het onderwijs, die dik-
wijls zo dor en doods kan zijn, terwijl er geen levende kracht wordt gewekt in het hart
van de opgroeiende jeugd. In positieve zin bevatten Sonnetten van een leraar een pleidooi
voor het goede contact tussen klasse en docent, zoals dat mogelijk is, wanneer de laatste
zijn taak met inzicht en overgave wil verrichten. Ieder die hier naar streeft, zal met
vrucht de impressies en gedachten van Ida Gerhardt leren kennen, want ze zijn spring-
levend geïnspireerd op ons dagelijks werk op school.

Cath. Ypes

Uit: Levende talen. Berichten en mededelingen van de ‘Vereniging van leraren in levende talen’.
Groningen/Djakarta, 1951.
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Ida G.M. Gerhardt, De argelozen. Uitg.: Van Gorcum en Comp. N.V. – G.A. Hak en Dr. H.J.
Prakke. Assen, 1956. Prijs: ing. ƒ 1,90, geb. ƒ 2,90.

De meeste gedichten uit dit boekje waren oorspronkelijk geschreven als gelegenheids-
poëzie, voor de vriendenkring bestemd. Uit vroegere bundels zijn hier enige verzen aan
toegevoegd, daar zij passen bij het hoofdmotief: bezinning op de argelozen. Dit zijn voor-
namelijk kinderen en ook enkele dieren. Dikwijls tast Ida Gerhardt naar het mysterie der
dingen, zoals dit soms in een kinderleven onbewust wordt gevoeld. Verschillende
gedichten bekoren door de verfijnde zegging of melodieuze klank, maar toch zou ik deze
poëzie iets spontaner, iets ‘argelozer’ wensen. 

Cath. Ypes

Uit: Levende talen. Berichten en mededelingen van de ‘Vereniging van leraren in levende talen’.
Groningen/Djakarta, 1956.

Ida G. M. Gerhardt, Het levend monogram. (2de dr.) Uitg.: Van Gorcum & Comp. N.V.  
(G.A. Hak en Dr. H.J. Prakke), Assen, 1956. Prijs: geb. ƒ 4,60.

Het is haast met schroom, dat men de eerste afdeling verzen uit deze bundel leest: ‘In
memoriam matris’. Zij bevatten de bekentenis van een vreemde verbondenheid tussen
moeder en dochter: ‘vijanden en bondgenoten beide’. Zo staat het in ‘Kinderherinnering’,
welk gedicht beschrijft, hoe eens de moeder het kleine meisje naar het water trok, ter-
wijl zij op een dijkweg liepen, maar het wild en angstig schreiend kind weerhield haar.
Daar dergelijke indrukken uit de jeugd en de invloed daarvan beslissend zijn voor
iemands leven, en Ida Gerhardt dit met brandende eerlijkheid belijdt, draagt deze poëzie
een zo smartelijk en persoonlijk karakter, dat men ternauwernood durft reppen van de
tragische schoonheid, die deze bittere verzen bezitten, met hun haat, die na lange
worsteling wordt opgelost in eerbied voor de moeder, ‘van mijn talent de donkere
moedergrond’.
Ook de groep verzen samengevat als ‘Hoefprent van Pegasus’ biedt sterke en gave poëzie,
vaak door klassieke motieven geïnspireerd. In de laatste afdeling van de bundel, ‘Het
levend monogram’, zijn gedichten verzameld, zeer veelsoortig van inhoud, maar alle
doortrokken van een religieuze geest, zoals immers met de titel het Christus-symbool
van de Vis (‘Ichtus’) wordt bedoeld. Het levend monogram is een der mooiste bundels van de
laatste jaren, want zelden heeft een dichteres in onze letterkunde zo donkere en toch
pure verzen geschre-ven.

Cath. Ypes

Uit: Levende talen. Berichten en mededelingen van de ‘Vereniging van leraren in levende talen’.
Groningen/Djakarta, 1958.
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over hem, en dat verbaast
mij niets, al deelden ze een
liefde voor de natuur: Ten
Kate was van huis uit
ornitholoog, en hij inventa-
riseerde bijvoorbeeld de
vogelpopulatie op het Kam-
pereiland. Van Sam Blan-
kert heb ik nooit les gehad,
maar ik zie hem nog zo
voor me, een hoed op z’n
bolle kop, driftig stappend,
met z’n iets te korte broeks-
pijpen, de voeten naar bin-
nen gedraaid. Een dictator.

Hij had een verschrikkelijk huwelijk, dat was bekend. Gerhardt was begaan
met zijn vrouw Bertha, dus tegen Sam. Blankert vertaalde klassieke litera-
tuur, en dat gaf misschien ook spanning met Gerhardt. Dit was de tijd dat
haar vertalingen van Lucretius en Vergilius ontstonden, en het lijkt me niet
ondenkbaar dat dit bij hem tot een zekere jalousie de métier leidde. Gerhardt
heeft een prachtig gedicht geschreven op het overlijden van Blankerts
gehandicapte zoontje, Michiel.
Onderwijzer Smit, die Gerhardt ook even noemt, was het hoofd van de
lagere school op Brunnepe, een beminnelijke, zachtaardige en toch door-
tastende man, aan wie ik veel mooie herinneringen bewaar. Hij was de drij-
vende kracht achter de jaarlijkse Sinterklaasviering in de Stadsgehoorzaal,
waar de Kamper openbare schooljeugd naartoe ging. De Sint was er natuur-
lijk, en door de meesters en juffrouwen werd er een toneelstuk opgevoerd,
dat was geschreven en geregisseerd door Smit. Ik genoot daar intens van,
elk jaar opnieuw, zonder nu te beseffen, of zelfs maar te bedenken, dat mijn
toekomst ooit in het theater zou liggen.
Gerhardt heeft nog een kleine rol gespeeld bij mijn gang naar het toneel.
Ik had in de krant een advertentie gezien waarin “adspirant toneelisten”
werd gevraagd auditie te komen doen voor de toneelschool in Amsterdam.
Je moest ook iets voordragen, en ik koos voor Het carillon van Ida Gerhardt.
Toen ben ik op haar afgestapt en heb ik gevraagd of ik het mocht komen
voordoen. Dat mocht. Dus ik naar De Graafschap, waar ze inmiddels op
kamers woonde bij mevrouw Van der Werf, die mij zuur kijkend binnenliet,

MICHIEL MATTHAEUS
sept. 1938 – dec.1944

Nu slaapt hij in zó liefelijke staat,
dat geen meer ziet, hoezeer hij werd geschonden,
het deerlijke in linnen weggewonden;
de wimpers liggen op het zacht gelaat.
Hij was, zei men, verminkt. – Maar nimmer vonden
wij schoner schoon dan in zijn ernstig oog,
en in zijn handje, dat nog bewoog
naar ons, toen wij hem niet meer helpen konden.

Uit: De argelozen (1956).
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want Ida Gerhardt had
geen eigen bel. Hakkelend
en ploeterend heb ik het
gedicht opgezegd. Ik kwam
er niet uit, maar het mooie
was dat Gerhardt me niet
souffleerde, niet ingreep,
maar geduldig wachtte tot
ik de tekst min of meer
mijn mond uit had. Toen

zei ze alleen: “Zó moet je het doen.” Drie jaar later, toen ik cum laude was
afgestudeerd, heb ik een avond georganiseerd in het Kamper City theater.
Ida Gerhardt heeft de tekst voor het programma gemaakt, en daarbij ook
een heel geestig kwatrijn geschreven. We hebben, met onderbrekingen,
altijd contact gehouden.’

‘Je weet het anders méésterlijk te verbergen’
Gait Berk (1927): ‘Van Catharina Ypes heb ik nog net een paar maanden
Nederlandse les gehad, vóór ze rond de Kerst 1939 uit Kampen vertrok;
1939 was mijn eerste jaar aan het Stedelijk Lyceum. Een magere vrouw, wel
een goeie lerares. Of ik haar aardig vond, weet ik eigenlijk niet, maar ze
vond mij aardig. Ik heb haar in de klas eens verbeterd. Ze wist niks van sche-
pen, en nu werd er in de les een keer een tekst behandeld over schepen, tjal-
ken en dergelijke, die langs de kade van Hamburg lagen. Zij legde uit: zulke
schepen hebben voorop een fokkemast, en daarachter staat de grote mast.
Maar ik wist dat zo’n kleine mast voorop een schip een geusje wordt
genoemd, en omdat ik in die tijd nogal erg vrijmoedig in mijn optreden
was, stak ik mijn vinger op en corrigeerde ik haar. Ik kreeg haar het verschil
tussen fokkemast en geusje niet aan het verstand, maar op een gegeven
moment schaterde ze toch: “Haha! Die Gait, die houdt van het zeemans-
leven!” Dat mocht ze wel.
Ida Gerhardt kreeg ik een paar jaar later als lerares klassieke talen. Rector
C.G.B. ten Kate had haar al voor mij gewaarschuwd: “Dat is Gait Berk, daar
moet je goed voor oppassen!” Niet dat ik nou zo’n onmogelijke leerling
was, maar ik ontleende gewoon erg weinig plezier aan de lessen. Helemaal
in die gymnasiumtijd: die Griekse letters, ik háátte het. Achteraf heb ik pas
beseft dat ik langdurig ontzettend somber ben geweest tijdens mijn school-
jaren. Als ik mijn portretfoto’s uit die tijd terugzie, schrik ik ervan. De oor-

Aan het begin van de tocht naar de Parnassus

Bij Amsterdamse bleekzuchtige poëten
Heb ik – dankzij de Muze – nooit gezeten.
Geef mij maar Kampen, waar de Korenmarkt
Een jonge kunstenaar mag welkom heten.

Uit: briefkaart aan Henk van Ulsen, 13 mei 1949.
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log speelde daarbij ook een rol,
en de vroege dood van mijn
moeder: alle cultuur, alle glans,
alle sjeu was uit het leven ver-
dwenen. Een rottijd was het.
Gerhardt stelde vreselijk hoge
eisen, in alles. Als je die beschrij-
vingen leest van het school-
gebouw in de Sonnetten van een
leraar – tochtige gangen, stinken-
de plees, etcetera – moet je dat
volgens mij wel met een dichter-
lijke korrel zout nemen. Mij zijn
die dingen althans nooit opge-
vallen. Maar voor Gerhardt was
alleen het allerhoogste maar net
goed genoeg. Van pretentieloos
gepraat bijvoorbeeld moest ze
niks hebben. Ze is een keer bij
me thuis op bezoek geweest, in

de jaren tachtig was dat, ik woonde aan de Vloeddijk. Ik geloof dat ze wel
een uur is gebleven. Na afloop waren mijn vrouw en ik in zekere zin dood-
moe, zo groot was de intensiteit waarmee ze het gesprek voerde en gedich-
ten voorlas. Met koetjes en kalfjes moest je bij haar niet aankomen. 
Gerhard was een uitstekende lerares, die de wind er flink onder had. De
sfeer in de klas was goed, maar je moest haar niet in het vaarwater komen,
want dan greep ze in. Als je je les niet kende, poeierde ze je af. “Heb je het
soms niet geleerd?”, vroeg ze dan. “Jawel, juffrouw, ik heb het wel geleerd.”
“Je weet het anders meesterlijk te verbergen.” Daar kon je het mee doen.
Overigens was er in die tijd een veel grotere afstand tussen leraar en leer-
ling dan tegenwoordig. Een echt persoonlijke omgang was er niet bij. Wel
herinner ik me dat we als klas ter gelegenheid van Gerhardts promotie een
taart hebben laten maken. Het was middenin de oorlog: de één droeg een
klontje boter bij, de ander een theelepeltje bloem, en zo schraapten we de
ingrediënten bij elkaar waarmee de bakker aan het werk kon. 
Van de meeste collega’s die Gerhardt in haar brieven noemt, heb ik les
gehad. Moerman bijvoorbeeld, die gaf geschiedenis en aardrijkskunde. Een
strenge, steile man: velen hadden de pest aan hem, want je moest je con-

EINDVERGADERING

Terrarium. Verwaarloosd en geronnen
een gruwzaam leven in de dorre spleten;
het kruipen van de tijd geeft niets gewonnen
voor wie van moeheid niet te sterven weet.

De groene wanden zijn met slijm besponnen.
Er is geen water. Geen weet hoe zij heten.
Vertraagd zit een zijn eigen poot te vreten.
Twee zijn voorzichtig aan elkaar begonnen.

Genade, God, – o, laat mij toch ontwaken!
Verschrikkelijk is het rond dit groene laken.
‘Wij gaan thans over tot de derde klas.’

Sigaren staan in scharen en in kaken.
Aanzie toch, wat wij van elkander maken!
Suf hokt de ziel in een verdord karkas.

Uit: Sonnetten van een leraar (1951).
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formeren, maar ik vond hem heel aardig. Hij had steenpuisten in zijn nek,
er zat zo’n groot verband omheen gewikkeld, de man leed zichtbaar pijn.
Moerman wilde zich graag stoïcijns voordoen, terwijl hij in werkelijkheid
een enorme driftkikker was, dus dat wrong een beetje. Kosmologie was ook
een vak dat hij doceerde, en ik weet dat Ida Gerhardt hem nog heeft geraad-
pleegd over bepaalde finesses die ze bij het vertalen van Lucretius tegen-
kwam, waar het gaat om de loop van de sterren en de planeten. Je moest
weten waar je het over had, vond ze.
Jarenlang heb ik Frans gehad van Nelck. Ik vond het een prettige, vriende-
lijke man, al merkte ik wel dat het lesgeven hem veel moeite kostte. Hij
voelde zich geloof ik snel bedreigd in de klas, misschien was hij ook lichte-
lijk zenuwziek of depressief, hij had in elk geval geregeld uitbarstingen.

Nelck was één van de weinige docen-
ten die in de les nog wel eens een
gedicht behandelde. Hij was gek op
Baudelaire, weet ik nog. Een bijzon-
der correcte man, vandaar ook dat
Gerhardt hem graag mocht, want die
hield daarvan. Ze kwam ook bij de
Nelcks thuis, wat ze bij collega’s niet
zo gauw deed.
Bij Toos van Lessen was het altijd
keet. Grote God, wat heb ik me in
haar klas vaak misdragen! Ze gaf
Engels, maar kon totaal geen orde
houden. Stond te janken voor de klas.
Ik heb een keer een grol uitgehaald,

dat was vlak na de Bevrijding, toen ik tolkte voor de Canadezen. Twee van
die soldaten kregen ruzie, stomdronken, en eentje liet een revolver uit zijn
zak vallen. Een Browning, een prachtig wapen. Ik kon het ongemerkt opra-
pen en mee naar huis nemen. De volgende dag op school, in de klas bij Toos
van Lessen, maakte ze aanstalten om mij te overhoren. Ik leg pardoes dat
pistool op tafel en zeg: “Juffrouw, als u mij de beurt geeft, dan schiet ik
dwars door dat raam!” Dodelijk verschrikt ging ze toen maar gauw door
met de les.
Van Sam Blankert, die net als Gerhardt klassieke talen gaf, heb ik ook nog
les gehad. Een roodharig, energiek mannetje; wel een goeie leraar, al maak-
te hij het mij niet makkelijk. Hij werkte steeds op mijn eergevoel. “Daar is

J.H. van Lessen, lerares Engels aan het Kamper 

Gemeentelijk Lyceum. 

Foto: collectie Gait Berk, Kampen.
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toch niks aan?”, zei hij dan, op een
toon alsof ik toch echt wel beter kon.
Maar ik wilde helemaal niet beter;
voor mijn part kreeg ik een drie op
mijn rapport, dat interesseerde mij
geen fluit. Hij eiste dat ik beter mijn
best deed, alles op die verwijtende
toon die ik zo vaak te horen kreeg. Ik
was immers het zoontje van Berk,
mij werden alle kansen geboden, ik
moest toch eigenlijk dankbaar zijn.
Enfin, de eeuwige litanie.
De tekenleraar Hellekamp was een
bijzonder zat gevreten, maar niet

onaardige man, die ook wel eens lezingen organiseerde over kunst en archi-
tectuur. De tekenlessen zelf waren dodelijk saai: landschap met drie leven-
de figuren, een stoof waar het zonlicht doorheen speelde. Ik vond het een
verschrikking, te meer omdat Hellekamp helemaal geen aanwijzingen gaf;
hij leerde je niets, hij zag er alleen maar op toe dat je niet zat te niksen.
Kunstgeschiedenis hoorde niet tot het lesprogramma, zodat je eigenlijk
geen steek opschoot.
C.G.B. ten Kate, de rector, was een beetje een bullebak, maar niet kwaad. Hij
is de man geweest die het draagvlak van het Gemeentelijk Lyceum flink ver-
groot heeft, door een einde te maken aan allerlei frivole activiteiten, zodat
de school ook acceptabel werd voor confessionele ouders. Er was bijvoor-
beeld een reciteervereniging Vondel, die één keer per jaar een uitvoering gaf
met bal na afloop, het zogeheten Vondelbal. Dat was voor gereformeerden
een steen des aanstoots, want vond natuurlijk plaats in de avond van zater-
dag op zondag. Ten Kate heeft de vereniging opgeheven en inderdaad, de
gereformeerden stroomden toe.
In de plaats van Vondel ontstond de KLC, de Kamper Lyceum Club. Ook die ver-
zorgde uitvoeringen, maar Ten Kate zag er wel op toe dat het repertoire
geschikt was voor de gewone man. Dit zéér tot ongenoegen van Ida
Gerhardt, die vond dat er grote kunst gebracht moest worden, liefst Shake-
speare. Zij bleef demonstratief weg bij de KLC-avonden. Toch heeft ze Ten
Kate misschien niet helemaal recht gedaan, want hij was een bekend voge-
laar die streed voor het behoud van de Ramspol, een belangrijk broedge-
bied voor met name baardmezen. Ik heb haar daar later wel eens op aan-

C.G.B. ten Kate, rector van het Kamper 

Gemeentelijk Lyceum. 

Foto: Frans Walkate Archief, Kampen.
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Van Werk en Vacantie

Zoo goed en gezond als het was, de bevrijding te vieren, zoo gezond is nu, de noodige weken
na de bevrijding, het verlangen om ‘flink aan het werk te gaan’. Inderdaad zullen ouderen
en jongeren (maar de laatsten vooral!) de tucht van een rustig en gestadig werken weer
moeten leeren. 
Docenten van onze Middelbare Scholen kennen de moeilijkheden die dit proces met zich
meebrengt uit directe, dagelijksche ervaring. Er moet omgeschakeld worden van oorlog op
vrede, van melk halen en hout hakken op thema’s, van onrust en spanning op regelmaat;
van onderduiker op schooljongen. Een krachttoer voor de jongens en de leraaren beide! 
Maar laat nu niet de heillooze gedachte postvatten, dat met een stug en stomp door-
ploeteren, zonder animo en zonder bezinning, in dezen iets gewonnen wordt; daarmee
spant men de paarden achter de wagen.
Hier en daar vertoont zich thans een streven om de jeugd de onder de bezetting verloren
tijd te laten ‘inhalen’. Een plan, de zomervacantie voor de middelbare scholen tot een mini-
mum te beperken, wijst althans in die richting. 
‘Inhalen’, – of verloren tijd ooit terugkomt; of men harder kan werken dan op volle kracht!
Om het grootendeels verloren cursusjaar te compenseeren, zijn er maar twee mogelijk-
heden: òf – bij handhaving van gelijke eischen – verlenging van den totalen schooltijd, òf
besnoeiing van het programma, maar dat dan ook consequent en door zeer bekwame hand. 
Bij het laatste zou de jeugd niet slecht varen. Iedere insider weet, dat het ‘Middelbare
Schoolprogram’ in zijn overlading een monument is van vooroorlogsch onverstand. Maar
wil men het handhaven, dan moet van iedere gedachte ‘tijd in te lopen’ worden
afgezien.Want wat beteekent een compromis? Minder vrijheid, meer huiswerk; minder
lesgeven, meer instampen; minder vreugde en natuurlijke ontwikkeling, meer dressuur. En
a.h.w. als symbool van deze methode: vrijwel geen zomervacantie! 
Elke docent, die iets verder kijkt dan zijn cijferboekje, weet hoe juist in de groote schoolva-
cantie een verassende groei zich in zijn leerlingen voltrekt; lichamelijk, maar niet minder
geestelijk. Is dat dan niet van belang? Kunnen wij straks – voor een lang jaar – eischen stellen
aan leerlingen die geen behoorlijke vacantie hebben gehad? Zal niet de animo minimaal
zijn, het ziekteverzuim bij leerlingen en docenten toenemen?
De ‘slappe tijd’ sinds Sept. ’44 was immers voor verreweg de meesten wel het tegendeel van
een gemakkelijke tijd. Dat waren waarlijk, met alle zorgen en angsten, met ziekte en onder-
duiken, bonnen en hout, geen maanden waarin men uitrust.
Veel is er bij ons Middelbaar onderwijs, dat herziening behoeft; maar hiervoor pleit ik alvast
met alle nadruk: een ruime, royale, onbekommerde zomervacantie, na vijf jaar de eerste in
een vrij Holland. Voor het jonge geslacht, dat daarmee voor den strijd des levens meer
gebaat zal zijn dan met een aantal paragrafen méér in hun hoofd; en niet het minst voor de
toegewijde docenten, die onmogelijk frisch kunnen zijn voor een nieuwe cursus (en dus ook
onmogelijk productief kunnen werken!), zonder die broodnoodige weken, waarin zij de
wereld eens van een ander punt bekijken dan van achter hun katheder.

Dr. I.G.M. Gerhardt.

Uit: Strijdend Nederland, 12 juni 1945.
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gesproken, en toen zei ze: “Wist ik veel wie de baas was?” Met andere woor-
den: van mens tot mens had ze hem nooit leren kennen. Voor het leggen
van persoonlijk contact had ze absoluut geen flair.
De Bevrijding heb ik als een soort Renaissance ervaren. Eindelijk kregen de
leuke dingen van het leven weer een kans: muziek, voordracht, kunst. De
verzuiling had door de oorlog een flinke knauw gekregen, en in die eerste
roes van vrijheid was er ineens van alles mogelijk. Gereformeerde meisjes
stapten in sportbroekjes bij je in de boot – dat vond ik nog eens een Door-
braak! Leuk was ook de ASA, de Anti School Actie, in de zomer van ’45. Van
hogerhand was bedacht dat de losgeslagen schooljeugd meer huiswerk
moest krijgen en dat de zomervakantie moest worden ingekort. Dat beviel
ons natuurlijk niets, en toen zijn we met krijt overal op de muren ASA gaan
kalken, Anti School Actie. Het grappige was dat Ida Gerhardt een ingezon-
den brief schreef waarin ook zij protest aantekende tegen de plannen. Er is
dan ook niets van gekomen.
Al met al denk ik met veel respect aan Ida Gerhardt terug. Ze was snel bang:
voor het verkeer, voor lawaai, voor mensen in het algemeen. Maar als het
nodig was, kon ze best voor zichzelf opkomen. Later heeft ze me eens ver-
teld hoe ze een jongen van de Ambachtsschool een opsodemieter had gege-
ven. We hadden soms klassen van de Ambachtsschool in het gebouw, en bij
de lokaalwisselingen kon er dan een geweldig gedrang op de trappen ont-
staan. Er was een horde van die knapen op haar afgekomen, en één knul
had haar zowat van de sokken gelopen. “Ik heb hem een lel verkocht met
alle kracht waarover ik beschikte”, zei ze, licht triomfantelijk. Maar kenne-
lijk zat ze er toch een beetje over in, anders had ze het me niet verteld.’

‘Je ziet er stérk uit’
Jacomien ten Hove (1933): ‘Ik ben op het Gemeentelijk Lyceum gekomen
direct na afloop van de oorlog, dat was dus in de late zomer van ’45. Ik was
twaalf. In die tijd moest je nog toelatingsexamen doen; als je slaagde, ging
je naar de onderbouw, die twee jaar duurde. Daarna werd de keus bepaald:
HBS of gymnasium. Het schoolgebouw herinner ik me nog heel goed. Je
ging er aan de achterkant naar binnen, vanaf het plein, dat was afge-
schermd met grote hekken. Het pand had twee verdiepingen en een bega-
ne grond. Opvallend was het prachtige trappenhuis, met de trap die zich op
elke verdieping in tweeën splitste: tijdens pauzes en bij lokaalwisselingen
een echte flessenhals. In totaal waren er zo’n 150, 200 leerlingen, schat ik.
Wij eersteklassers zaten op de hoogste etage.



193

Ik geloof dat die generatie schoolkinderen van ’45 een beetje anders dan
anders was. We hadden natuurlijk de Bezetting achter de rug, een tijd die,
paradoxaal genoeg, voor kinderen vooral veel vrijheid had gebracht. De
gebruikelijk gezagsverhoudingen waren namelijk weg. Het was een gewel-
dig spannende periode. Daar kwam bij dat door kolengebrek in dat laatste
oorlogsjaar het onderwijs min of meer gestaakt was. Niet te verbazen dus
dat men in september ’45 te maken kreeg met een nogal rebels soort leer-
ling. Wij moesten weer in het gareel worden gebracht, wat niet zonder slag
of stoot ging. 
Ik had het wel naar mijn zin op school. Vanaf de tweede klas kon je mee-
doen aan de jaarlijkse uitvoering van de KLC, de Kamper Lyceum Club. Dat
was een avond met zang en toneel in de Stadsgehoorzaal. Vóór de pauze
deden de leerlingen van de onderbouw iets, en na de pauze werd er dan
door de hogere klassen een echt toneelstuk opgevoerd. Na afloop was er
bal. Mijn latere man Paul was ooit voorzitter van de KLC, en die had het
geregeld aan de stok met rector C.G.B. ten Kate, die zeggenschap wilde heb-
ben over de repertoirekeuze. De man was erg beducht voor controverse,
omdat hij voor het Gemeentelijk Lyceum, een openbare school, ook graag
kinderen van confessionele ouders wilde trekken. Hoe dan ook, die avon-
den vond ik erg leuk, en heb daarna in mijn studententijd ook veel toneel
gespeeld.
Na twee jaar ging ik naar het gymnasium en kreeg ik Grieks en Latijn van
juffrouw Gerhardt. Je merkte meteen dat haar benadering in de klas afwij-
kend was van het gebruikelijke. Ze was volstrekt eerlijk en direct, sprak je
aan zonder afstand, op een serieuze, respectvolle manier, zonder het
pathos waar andere leraren zich soms van bedienden. Het waren maar klei-
ne klasjes, dat was ook een voordeel; een man of zes. Ida Gerhardt had een
natuurlijk overwicht en gezag, ordeproblemen waren er nooit. Sterker nog,
ik herinner me dat we als klas eens een proefwerk zaten te maken, en dat
ze toen zei: “Jongens, ik ga nu even naar de lerarenkamer, en ik vertrouw
erop dat jullie daar geen misbruik van maken om bij elkaar af te kijken.”
En niemand die zich dat dan ook in het hoofd haalde!
We vonden juffrouw Gerhardt geloof ik wel een beetje vreemd. Om te
beginnen door haar uiterlijke verschijning: zoals ze in de vrije natuur wan-
delde, met van die hoge schoenen en opgestroopte sokken, een rugzak om
de schouders en een gek hoedje op het hoofd, dat was niet gebruikelijk. Ze
bewoog zich wonderlijk. Ik heb later wel gedacht dat ze aan pleinvrees leed;
ik heb haar althans vaak zien staan wiebelen op de rand van de stoep op de
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Handschrift van Gerhardts brief d.d. 15 juni 1949.  Foto: collectie Jan Poutsma, Kampen.
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Koornmarkt, bang om over te steken. Ook binnen het lerarencorps was ze
duidelijk een buitenbeentje. Met sommige collega’s had ze wel contact:
Sam Blankert, die Grieks en Latijn gaf, Piet Nelck, de leraar Frans, en Toos
van Lessen, lerares Engels. Maar er waren onder die leraren ook wel wat
zonderlingen en potentaten, van die figuren die volledig op hun school en
hun vak gericht waren, en die geen enkel contact met de buitenwereld had-
den. Daar hield Gerhardt zich verre van.
In de klas had ze haar eigenaardigheden. Ik herinner me dat ze ons voor de
verbuigingen ezelsbruggen leerde: rosa, rosae, een kopje thee, rosae, rosam,
een boterham, enzovoorts. Ook gaf ze bijnamen: er was een jongen die ze De
Kuif noemde, ikzelf heette Mijntje of Jasmijn. Pedagogisch talent had ze
zonder meer, al geloof ik niet dat het leraarsvak haar eerste keus was: ik
denk dat ze in haar hart toch liever een zuiver wetenschappelijke carrière
gewild zou hebben. Maar ze was zeer begaan met haar leerlingen. Zo kre-
gen wij een jongen in de klas die van de MULO kwam, en die wij daarom
een beetje in de maling namen. Maar daar ging juffrouw Gerhardt dwars
tegenin. Als hij een beurt had gehad, dan zei ze: “Zo zien jullie, dat er op
de MULO uitstekend taalonderwijs gegeven wordt.” Met andere woorden:
daar kunnen jullie nog een puntje aan zuigen. Ze trok partij voor hem. Zo
voelde ze ook sympathie voor de “stoere Urkerknul” Klaas Koffeman – ik
heb bij hem in de klas gezeten –, die ze zo liefdevol beschrijft in het gedicht
Portret. Eigenzinnigheid bewonderde ze, en wie in de verdrukking zat, kon
rekenen op haar steun.
De meeste leraren die Gerhardt in haar brieven aan Ypes noemt, kan ik me
nog wel herinneren. Om te beginnen Nelck, de leraar Frans. Een opvallen-
de verschijning: hij ging altijd als een echte gentleman gekleed, in lichte
pakken, butterfly voor, tot in de puntjes verzorgd. Een enigszins precieuze
figuur, maar een uitstekende leraar en een erudiet man. Later heeft Ida
Gerhardt haar bundel Sonnetten van een leraar opgedragen aan de nagedach-
tenis van Nelck, nadat deze door middel van verdrinking een einde aan zijn
leven had gemaakt. De achtergronden van deze zelfgekozen dood zijn altijd
duister gebleven. Bij mijn weten stond Nelck niet bekend als depressief of
labiel. Wel was het iemand die zich het lot van de hele wereld aantrok. Dan
hoorde hij bijvoorbeeld dat er in Elburg een ongeluk was gebeurd waarbij
twee kinderen betrokken waren, en dan stapte hij op de fiets en reed
ernaartoe, om zelf de plek des onheils in ogenschouw te nemen. Een tere
ziel, té teer misschien. Overigens waren de verhoudingen in Kampen
destijds nog zo, dat het feit van die zelfdoding niet aan de grote klok werd
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gehangen. Zulke dingen
werden discreet verbloemd.
Maar de tragedie heeft Ger-
hardt ongetwijfeld diep aan-
gegrepen.
Blankert noemde ik al: net
als Gerhardt een classicus
en op school dus haar
naaste collega. Blankert was
een beetje zenuwachtige
man, ik zie hem nog op een
drafje de klas binnenko-
men. Aan Gerhardts brie-
ven merk je wel dat ze het
niet makkelijk met hem
had: hij was haar denk ik te
onevenwichtig, te weinig
het type van de echte intel-
lectueel. Zijn vrouw Bertha,
eveneens classicus, zorgde

thuis voor de kinderen. Er was een zwaar gehandicapt jongetje in het
gezin, Michiel, dat al vroeg gestorven is. Het huwelijk van Sam en Berta was
uitgesproken slecht, en ik denk dat Gerhardt wel met Bertha te doen had.
Anderzijds spreekt er uit Gerhardts woorden ook een lichte wrevel, alsof ze
vond dat Bertha harder van zich af moest slaan.
Rector C.G.B. ten Kate was een man voor wie status en aanzien het hoogste
goed was. Hij wilde graag rector genoemd worden, en niet directeur, en pro-
mootte daarom de gymnasium-afdeling. Ik begrijp heel goed dat Gerhardt
moeite met hem had. Toch vatte hij zijn vak – hij gaf biologie, preciezer:
plant-, dier- en menskunde – heel serieus op. Hij had een kabinet met opge-
zette vogels, preparaten en dergelijke, en het eindezamen dat ik bij hem
heb gedaan herinner ik mij als bijzonder pittig. 
Dat Gerhardt in haar Kamper jaren nogal in een isolement leefde, heeft
meerdere oorzaken. De sfeer in het stadje had natuurlijk iets benepens,
met die nadruk op rang en stand, de kliekvorming, de society, de verplichte
visites. Gerhardt liet zich daarin niet meetrekken, en bezag die dingen met
dedain. Maar ze had ook een bepaalde angstvalligheid over zich die het con-
tact met anderen bemoeilijkte. Het woord was nog niet uitgevonden, maar

PORTRET

Een stoere Urkerknul, vaak met negotie
– schol, bot of poon – met vader aan de dijk.
Zijn ouders zijn een zon op de promotie:
Met karpoetsmuts en vlammend jak te prijk.

Zijn beurt baart altijd enige emotie.
Want, naast een stukkezak van beddetijk,
Voert hij een ruig schrift, waar – zwàrt van devotie – 
Wendingen in staan, die ik nooit bereik.

Soms kan hij Plato als een lier vertalen,
Om dan – dat blijft in toga zo! – kalm-an
Zijn neus met ratelslagen op te halen.

Ik las de Phaedros: het gevleugeld span.
Stil wees hij bij. Zéér groot, zéér recht. Een man
Die verten ziet: idee en idealen.

Uit: Sonnetten van een leraar (1951).
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volgens mij had ze last van een minderwaardigheidscomplex, puur al van-
wege haar uiterlijk: haar dikkige, kleine postuur, dat grijze haar. Ze maak-
te op mij geen vrolijke, zij het ook geen ongelukkige indruk.
Na een paar jaar ben ik van het gymnasium overgestapt naar de HBS, omdat
ik een B-opleiding nodig had voor de studie die ik toen voor ogen had. Ik heb
juffrouw Gerhardt nog één keer ontmoet, tientallen jaren later, ik werkte
toen al op het Frans Walkate Archief. Er werd een boek over de IJssel gepre-
senteerd, op een schip dat de rivier afzakte, en daar was Gerhardt ook bij
aanwezig. Ze herkende mij meteen en riep: “O, Mijntje, kom even bij me zit-
ten!” We hebben een tijdje heel gezellig zitten praten, en ik herinner me dat
ze zei: “Je ziet er sterk uit.” Dat vond ik typerend: ze kéék altijd heel goed.
Minstens zo typerend was de briefkaart die ik een paar dagen later van haar
kreeg, met daarop een boodschap in de trant van: mijn nieuwe bundel is
verschenen, kost zo en zoveel, en kun je daar en daar bestellen. Op zich is
er niks op tegen om een beetje reclame voor jezelf te maken, maar in dit
verband stond ik er nogal van te kijken, al moest ik er ook wel om lachen.’

Besluit
Er zijn van die vriendschappen die, om niet op te helderen redenen, nooit
goed van de grond willen komen, en ik kan mij niet aan de indruk ont-
trekken dat iets van dien aard ook het geval is geweest tussen Ida Gerhardt
en Catharina Ypes. Nogmaals: het kan liggen aan hiaten in de overlevering,
maar wat we van de briefwisseling overhebben, lijkt nogal te hooi en te gras
geschreven te zijn, en van enigerlei correspondentie of contact na 1958, als
Ypes voor het laatst een Gerhardt-bundel recenseert, is mij niets bekend.
Zou het plantje dan toch stilletjes zijn verpieterd?
Catharina Ypes bleef tot haar pensionering in 1968 werkzaam als docent
Nederlands aan het Stedelijk Gymnasium te Arnhem. In die stad kwam zij
op 3 juni 1973 te overlijden. De literaire loopbaan van Ida Gerhardt culmi-
neerde in 1980 in de toekenning van de P.C. Hooftprijs. Haar Verzamelde
gedichten heeft inmiddels negen drukken beleefd, en is daarmee één van de
zeer zeldzame bestsellende poëzietitels van ons land. De dichteres overleed,
hoogbejaard, op 15 augustus 1997 te Warnsveld.
Het totaal van een schrijversleven – eigenlijk van iedere historische werke-
lijkheid – laat zich vergelijken met een onafzienbaar mozaïek. Het boven-
staande pretendeert niet méér te bieden dan een aantal losse glazuur-
steentjes, die in een groter geheel zullen moeten worden ingepast. Dat kan
het best gebeuren binnen het kader van een volledige, wetenschappelijk
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verantwoorde biografie van Ida Gerhardt, die er natuurlijk hoognodig
komen moet. Het is aan de auteur van dat werk om te bepalen wat we nu
eigenlijk kunnen opschrijven van de relatie tussen Ida Gerhardt en
Catharina Ypes.

Dankbetuiging en opgaaf van bronnen
Allereerst dank ik Jan Poutsma, de eigenaar  van de brieven, voor het open-
stellen van zijn collectie, net als de heer A.P. ten Bosch, bij wie het auteurs-
recht op de teksten berust, voor de toestemming die hij verleende voor deze
eenmalige publicatie. Bij de transcriptie kreeg ik hulp van Jaap van
Gelderen, Wim den Hollander en met name Bram Willem Aarnoutse; aan
hun secure blik heb ik veel te danken. Jos Mooijweer hielp bij de naspeu-
ringen in het Kamper Gemeentearchief, en de afdeling Publiekszaken van
de gemeente Kampen stelde mij bereidwillig de gegevens over Catharina
Ypes uit het Bevolkingsregister ter hand. Dirk Idzinga kon mij kopieën leve-
ren van de recensies die Ypes schreef; Mieke Koenen bracht klaarheid in de
kwestie van de ontbrekende briefkaart van Gerhardt. Anne Vlieger typte
kaderteksten uit. Bij het zoeken naar illustratiemateriaal kreeg ik hulp van
Anny Kleinmeulman (†) van het Frans Walkate Archief te Kampen; ik
gedenk haar met eerbied. Gait Berk stelde twee foto’s beschikbaar. Hans
Sluzewski was zo vriendelijk om zijn herinneringen aan Ida Gerhardt
schriftelijk vast te leggen. Tenslotte mocht ik drie oud-leerlingen van de
dichteres een vraaggesprek afnemen: Jacky ten Hove (12-08-04), Henk van
Ulsen (07-11-04) en Gait Berk (15-12-04). Aan alle genoemde personen betuig
ik mijn hartelijke dank.

Bronnen

Draak, M., ‘Catharina Ypes, Amsterdam 1903-Arnhem 3 juni 1973’. Jaarboek van de

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, jrg. 1973-1974. (Leiden, 1974)

Gerhardt, I., Verzamelde gedichten. (Amsterdam, 20019)

Koenen, M., Stralend in gestrenge samenhang. Ida Gerhardt en de klassieke oudheid.

(Groningen, 2002)

Kummer, J. ‘Mijn prachtige, mijn hondse baan. De dichteres Ida Gerhardt in Kampen’.

Kamper Almanak, jrg. 1996. (Kampen, 1996)

Legenden van Sint-Franciscus. I Fioretti di San Francesco. Uit het Italiaans vertaald door Catharina

Ypes. (Amsterdam, 1949)
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En hiermee komen we op het oude punt terug. Er is niets, maar dan
ook nìets wat je met zorg èven boven het laagste niveau hebt
/
opgetrokken, of hij zet er – met volledige zelfverzekerdheid – zijn vierkante 
hak op. "Academisch, ethisch, idealistisch en Platonisch", dat zijn dan
zoo de disqualificaties. Enfin, hij kan hoog of laag springen, ik
werk niet tegen mijn geweten in. Het peil is hier heusch wel
laag genoeg, niks op te zeggen.
Wij plagen elkaar overigens niet; ruzie is nooit noodig en hij ontwapent
ook weer omdat hij zoo hard sjouwt voor de school, als een mensch maar kan.
Met Toos16 schiet ik ook best op tegenwoordig; met Sam blijft het altijd een
beetje glad ijs – maar ik léér het, geloof ik. Om Berta zou je veel doen – of laten.
Personalia?
Mijn 2e bundel is af: hij ligt en wacht tot de Kultuurkamer wordt opgedoekt.17

Alles staat er wel in: mijn vreugden om dit land en mijn verdriet
en heimwee om wat je hier miste – Maar nu ontgroei je veel ervan
door de oorlog. Hoe zullen wij daaruit te voorschijn komen?
God geve: tot àlle werk bereid, dat ìets van het puin ruimt.
Marietje vertaalde More’s Utopia uit het Latijn en wij 
knapten samen de revisie op. O, het is zoo’n prachtig levend
boek geworden – dìe kan nog eens vertalen, zeg!
Na den oorlog komt het uit – zelfs met illustraties.18

Beste Catrien, laat eens iets hooren – al heb ik het met mijn
sloffe correspondentie niet verdiend. Het is zoo wonderlijk met
Schreibfaulheit, want ik denk wèl veel aan je. Als je diverse
vrienden zoo verspreid zitten, ìs het ook soms niet bij te
schrijven – “wèl bij te denken”, en dat doe ik heusch wèl.
Veel goeds en – tot ziens?

je Ida

24-4-40

Beste Cathrien,

Steeds zit ik te springen om aan mijn post
te beginnen, vooral de brief aan jou.
Maar het loopt mij deze maand wat over
de kop. De uitgaaf van het bundeltje1 vroeg
uitermate veel correspondentie, daar ik
van zaken doen geen kaas gegeten heb.
Nu hopen mevr. Mees-Verwey en ik ± 8 Mei
klaar te zijn. En ik schrijf jou deze kaart
op de valreep als brief in nuce.2

Hier alles goed. De klassen zijn prettig.
III is aan ’t eerste vertalen begonnen; met IV
beginnen we weldra aan Homerus en Nieuw
Testament. V is zeer hard aan ’t werk (Plato).
Wat zijn het hier toch beste jongens!
Heb jij het óók goed?
Verder voel ik mij, vooral sinds jij weg
bent, wel eens wat vreemd. Iedereen is
zoo zeker van zijn zaak en dat vind ik 
altijd maar zo vreemd. Bij Sam en Berta
alles goed. Michiel is lief en verstandig.3

/

Bijschrift bij de schoolfoto op de uitklappagina’s

Bij de aanvang van het cursusjaar 1940-1941 werden alle leerlingen en
docenten van het Kamper Gemeentelijk Lyceum op het schoolplein in
een groepsfoto vereeuwigd. Dat gebeurde door het team van het
Polygoon-bioscoopjournaal, dat door de bezetter werkloos was gemaakt
en op deze manier een centje bijverdiende. Dankzij de panoramische
techniek waarmee de opname is gemaakt, is het jongetje uiterst links,
Jan Mandos, ook uiterst rechts zichtbaar. De foto komt uit de collectie
van Gait Berk, aan wie ik tevens de volgende reconstructie van afge-
beelde personen dank, met aanvullingen van Henk van Ulsen. 

Onderste rij, zittend v.l.n.r.: Wim van Huystee, Hans Hellekamp (zoon
van tekenleraar J.B. Hellekamp), Kees Zeger de Haan, Kees Aalderink, ?,
Wim van de Wetering, ?, Ap Roeland, Berend Jan Hoekman, 
Jan Schansema, Tom van Huystee, Gait Berk, Herman Hallie, ?, 
Paul van de Berg, Jan Sollie, Harm Horst, Thijs Broekhuizen, 
Jan Kattenwinkel, Jan Boogaards, Sjoerd Heeres, Koen van der Kamp,
Simon Eenkhoorn, Jan Grotenhuis (uit Genemuiden), Jan Berk.

Tweede rij, zittend op stoel v.l.n.r.: Dineke Berk, ?, ?, Grietje van Dijk,
?, Renée Nelck (dochter van leraar Frans J.P.F. Nelck), G.J. ten Hoven
(conciërge), C.W.H. Lindenburg (Duits), J.H. van Lessen (Engels), 
S. Blankert (klassieke talen), I.G.M. Gerhardt (klassieke talen), 
C.G.B. ten Kate (rector, natuurlijke historie), M.Th. Hillen (klassieke
talen), ? Verdenius (meetkunde), J.P.F. Nelck (Frans), E. Bos (natuur- en
scheikunde), ? Ligtenberg (Nederlands, opvolger van Catharina Ypes),
J.B. Hellekamp (hand- en lijntekenen), Rijk Reurink, Jan Grootjen, 
Jan Beverwijk, ? Rengers, Theo de Hoog, Arend Wemmenhove.

1 Gerhardts debuutbundel Kosmos verscheen bij uitgeverij C.A. Mees te Santpoort op 

9 mei 1940, één dag dus voor de Duitse inval in ons land.

2 Latijn voor: in een notedop.

3 Sam Blankert was leraar Grieks en Latijn aan het Gemeentelijk Lyceum en dus

Gerhardts rechtstreekse collega. Zijn vrouw Bertha was eveneens classicus; Michiel was

één van hun kinderen.

Lees verder op pagina 168

16 J.H. van Lessen, roepnaam Toos, was lerares Engels aan het Gemeentelijk Lyceum.

17 Het veerhuis, tevens bevattend de tweede druk van Kosmos, zou verschijnen in de zomer

van 1945.

18 In de praktijk zou de eerste druk van Utopia van Thomas More, vertaald door Marie H.

Van der Zeyde, pas in 1973 verschijnen.



171

4

[Adres op envelop + adres afzender]
Mej. Dr. C. Ypes
Colenbranderstr. 1
Arnhem

I. Gerhardt
Graafschap 1
Kampen

Zondag 20/11/’43

Beste Catrien

Om meteen maar met de
deur in huis te vallen, zou het mogelijk zijn elkaar in de
Kerstvacantie eens te ontmoeten? Ik ben bang, dat er anders
wèèr niet van komt. Deze herfst heb ik het telkens willen 
vragen, maar er was toen zoo véél – Ik was opgeroepen voor
Groningen, had als een paard vooruitgewerkt, en te elfder ure is
toch alles afgesprongen. Dat geeft actie en reactie – en dàt kost tijd!
Hoe is het met je moeder? Ik hoorde dat zij een been gebroken 
had. Is de verbinding Arnhem – A’dam redelijk? Zelf zie ik Vader
alleen in de vacanties; hij houdt zich goed. Nu wij évacué’s 
krijgen, maak ik mij wel wat zorg – zoo’n ontreddering in 
een klein huis is voor oude menschen vermoeiend.
Maar wij hopen alles goed te regelen en goed op hem te passen.
En jijzelf? – Ik dènk: goed in je werk, vertrouwd nu met alles en 
helemaal op dreef. Of zijn er daar ook wel eens zware karweien?
Wat moet ik je van mijn werk hier zeggen? Het is nu mijn 5e
cursus en je kent het zelf precies. Met de leerlingen heb ik het
best – in 4 en 5 zelfs héél goed. Met de collega’s mot noch mier;
je scherpe kanten slijten er hier wel af, en dat kon bij mij heusch
geen kwaad. Wel vind ik de leeraarskamer erg veranderd; voor
de goeden die weggingen, kregen we Ten Kate’s idealen terug.
Vooràl geen karakter, vooràl geen cultuur!
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door Doedens.12 Het blijft altijd oppassen en hoe minder dicht op elkaar, hoe beter.

Zelf heb ik hier véél geleerd – alleen word je zoo onbeschrijflijk gelaten.

Het lijkt mij 20 jaar geleden dat ik strijdbaar en vurig in Groningen stond.

Bij de Hellekamp13 heb ik mijzelf nimmer meer durven melden – het lijkt mij dat 

ze al zoo velen gastvrijheid betonen.

/

Spijt heb ik niet van deze jaren – al hoop ik innig dat het niet voor zoo heel lang moet zijn – 

Zie je, je schrijft nooit iets over jezelf en dan moet ik het maar wèl doen en me toch

niet egocentrisch voelen. Ik denk dat je het goed hebt daarginds.

Hoor je ook veel muziek? Dat is zoo heerlijk – eigenlijk het heerlijkste wat er is.

Catrien, heel veel goeds voor je moeder. Ik mis je hier erg en ik niet alleen.

Je mooie vak wordt jàmmerlijk verknoeid; jovialiteit en goedmoedigheid

redden de beschaving eenmaal niet. Gelukkig dat de kinderen het zelf zien!

Erg graag kom ik bij de Nelck’s – ook wel bij Moerman. En dan bij de onderwijzer Smit en 

zijn vrouw.14

Catrien, ik schrijf altijd moeizaam; hierbij een copietje. Van het October nr. 

Gids zijn ze op. Voortaan zal ik er je steeds een sturen. Ik wil eens een hele tijd niet

over de poëzie praten en hoop dat ik tenslotte de vorm vind, die zegt wat 

ik bedoel. De Lucretius-vertaling vordert goed. 

Heel veel goeds voor jezelf, je werk en voor alles.

je Ida

Wanneer schrijf jij eens wat over jezelf?

Bertha verwacht haar derde kindje. De kleine Albert is een schat; het beste van Sam 

en het liefste van Bertha bij elkaar.

12 De classicus J.P. Doedens was de voorganger van Gerhardt als docent klassieke talen aan

het Gemeentelijk Lyceum. In welke zin Blankert zich door hem bedreigd zou hebben

gevoeld, valt helaas niet te achterhalen.

13 J.B. Hellekamp was tekenleraar aan het Gemeentelijk Lyceum.

14 J.P.F. Nelck was leraar Frans aan het Gemeentelijk Lyceum; H.J. Moerman gaf geschiede-

nis en aardrijkskunde en was tevens conrector. J. Smit was het hoofd van de openbare

school op Brunnepe.

15 Gerhardt promoveerde op op 2 oktober 1942 cum laude op een becommentarieerde 

vertaling van de boeken l en V van De rerum natura van Lucretius.
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Het land is nu onbeschrijflijk mooi;
daar weet je alles van.
t.K. helpt mij een beetje met
planten etc.4

Ik vraag mij af hoe het jou gaat;
vast wel goed? Heb je de bundel
van v. Eyck5 al gelezen? Het is
zéér de moeite waard.
Er is verder geen nieuws. De nieuwe
predikant (vrijz.) + gade worden
vrienden van mij.6

Dag! Tot later
Veel groeten en veel goeds.
I.

Gra[afs]7 ch. 1 Kampen

3

[Adres op envelop + adres afzender]
Mej. Dr. C. Ypes
Sweerts de Landasstr. 107
Arnhem

I.G.M. Gerhardt
Graafschap 1
Kampen

169

Dinsdag.

Beste Catrien,

Hartelijk, dank voor je brief. Ik ben erg schreibfaul, maar heusch wèl 

vasthoudend in de vriendschap en mis je hier nog steeds.

Het lijkt mij erg moeilijk dit van je moeder rustig af te wachten – op dit oogenblik is 

het dan al gebeurd. Veel goede wenschen. Ik ken die spanning zoo goed.8

Je vraagt naar de kritieken. Neen – ik mag niet klagen.

Gids zeër uitvoerig (samen met Vasalis) en heel goed; H’blad idem, R’dammer, 

Nieuwsblad van ’t N., de Tijd idem. Dat artikel in de Gids en het stuk in het H’blad 

deed veel exemplaren weggaan. Er zijn er nu 237 weg. Nog prettiger waren de brieven, vond ik.

Heël kort en uitgesproken slecht was Groot Nederland (A. Marja), die Marietje en mij – 

hij haat ons beiden vurig – samen heeft afgekraakt (haar op dat pràchtige poëzieboekje!).9

De Stem moet nog komen misschien, evenals de Nieuwe Gids.

Wat ik nu afmaak komt in de Gids (zie Aug. en October nr). Mijn 2e bundeltje groeit,

maar ik wil èrg kritisch te werk gaan en lang wachten. In de Gids van December komt een 

kleine cyclus “Het Water”.10 Dank voor je copie van deze kritiek!

Ik hoop dat ik mag blìjven schrijven – zelf weet je dat nooit. Wat kun je 

zelf anders doen dan werken en wachten? De prachtige omgeving hier heeft mij 

zooveel gegeven. En misschien is er nog meer wat ik mettertijd zeggen kan.

De Gids is ook prettig om mee te werken, vooral Nijhoff.11

– Kampen geeft veel geluk en veel verdriet, vind ik. Geluk door de rust en de 

natuur, verdriet om zooveel wat anders kòn. Je kent Ten Kate zelf…

Van Sam en Bertha heb ik mij wat teruggetrokken. Verleden jaar merkte ik – 

te laat – dat Sam zich ook door mij bedreigd voelde, zij het op andere wijze dan 

Eerste rij staand v.l.n.r.: Jan Mandos, Herman Eikelboom, 
Gerrie ten Kate (dochter van rector C.G.B. ten Kate), ?, ?, ?, ?, 
Hannie Lammerts, Alie Berk, Pieta ten Kate (dochter van rector), 
Corrie Kehrer, Thea Roest van Limburg, ?, Bep Boektje, 
Corrie van Eekeren, G.E. Wolbers, ?, Henk Wind, Siep Ellens, 
Jelle van der Veen, ?, Hans Sluzewski, ? Elzenga, ? Carmiggelt, 
Dick van Dijk, Han van Tricht, ?, Jannie Bos, Tineke Schrader, ?, 
Alie Koridon, Miesje Pluim, Thera Smit, Dinie de Jager, ?, ?, 
? Schuurman, Alie Bakker, ?, ?, Riekje Westerhof, Andries Eenschoten,
Jan Mandos.

Tussenrij met staande figuren v.l.n.r.: Ab van El (met bril), 
Wim Tuinzing, Ina Piqué, Berry van Dijk, Bert Willemsen, 
Chris Lijs (half zichtbaar), Gijs Joosten (vooroverbuigend), ?, 
Piet Everaarts (met bril), Sipke Krol.

Achterste rij staand v.l.n.r.: ?, ?, Andries van der Veen, Wim Hoekman,
? Nijland, Piet van der Drift, Jan Knol, Frans Kehrer (half zichtbaar),
Jan de Koning Gans, Dick van Dijk (met kraag), ?, ?, Therus Kolff, 
Jan van Ulsen, Grietje Wemmenhove, Henk Jansen, Lize van der Veen,
Jan Ultee, ?, ?, Ko ?, Wim Sangers, Luc van Werven, ?, ?, ?, ?, 
Ernst Berk (met stropdas), ?, Jelle Hoving, ?, ?, ? Brouwer, 
Jan Steunenberg (alleen met hoofd), Jan van den Noort, Jan ten Brugge,
?, Coen Boele, Wouter Heinen, ?, Piet Riezebos, Nico Dohmen, 
Harm Reinders, Bertus Kuil, Rut Kattenwinkel, Albert van Bruggen, ?,
Jan van der Molen, Cor Middelkoop, Nico Haasjes, 
Dick Nijenhuis (wegkijkend), Henk van der Leest, Daan van den Noort,
Dick van de Blink, Dick van Wezep, ? Van Vlijmen.

4 Gerhardt doelt hier op C.G.B. ten Kate, de rector van het Gemeentelijk Lyceum, tevens

bioloog en plantkundige. Wat voor hulp hij precies bood, valt niet te zeggen.

5 P.N. van Eyck (1887-1954) werd anno 1940 gezien als een belangrijk dichter. Als

Gerhardt met ‘de bundel’ de meest recente dichtbundel van Van Eyck bedoelt, moet

het gaan om Herwaarts (1939).

6 Ds. J.S. Krol was in oktober 1939 naar Kampen gekomen; al na vijftien maanden

vertrok hij naar elders.

7 Beschadiging door perforatie.

8 Klaarblijkelijk moest de moeder van Catharina Ypes onder het mes, of minimaal een

zorgwekkend medisch onderzoek ondergaan.

9 A. Marja (1917-1964), pseudoniem van A.T. Mooij, dichter en criticus. Met ‘dat pràchtige

poëzieboekje’ moet zijn bedoeld: Marie H. van der Zeyde, Nederlandse poëzie van deze tijd

(Arnhem, 1941).

10 De cyclus Het water is opgenomen in de bundel Het veerhuis (1945).

11 Martinus Nijhoff (1894-1953) was sinds 1926 werkzaam als redacteur van het literaire

tijdschrift De Gids.
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