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Van Ginneken over Van Eeden: ‘een vrouwelijk type’

Jan Noordegraaf

Op zaterdagmorgen 21 maart 1936, aan het begin van de lente, vervolgde de Nijmeegse
hoogleraar Jac. van Ginneken zijn colleges ‘Letterkunde in Nederland tijdens de XIXe en XXe
eeuw’. Zo’n college duurde van 11 tot 12 uur en ditmaal was het gewijd aan ‘de Nieuwe Gids als
generatieverschijnsel’. Ik ontleen een korte passage over Frederik van Eeden aan het dictaat van
een van de toehoorders, de Limburgse rechtenstudent Anthony Mertens (1915-1996), later
redactiesecretaris van het weekblad De Linie. 

Van Ginneken schetste die ochtend Willem Kloos als ‘de oer-masculiene pummel van drie
geslachten’, die plotseling enkele ‘bijdraaiende typen’ rond zich had, namelijk Lodewijk van
Deyssel, Albert Verwey en Frederik van Eeden. Hij karakteriseerde Van Eeden kort met de
volgende woorden: 

v. Eeden is een volop vrouwelijk type. Blijkt uit zijn socialisme (medelijden met de scharen) –
Hij neemt echter wat des mans is: champagne. U weet dat de groote uiteenspatting van 1892 na
Verlaine’s bezoek op een champagne fuif geschied is.
Heroïek-sociaal gevoel naast vrouwelijke teerheid. V. Eeden nu draaide óók bij en schreef “de
kleine Johannes”, eigenlijk een spotschrift. 
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