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1. 

Op de laatste dag van 1966 overleed te Utrecht ruim twee weken 
na zijn negen-en-zeventigste verjaardag ons medelid Pieter Catha
rinus Arie Geyl, die zich alleen op het titelblad van zijn proefschrift 
aldus voluit heeft aangediend en zich sindsdien steevast beperkte 
tot de eerste initiaal. Hij was de 15de december 1887 te Dordrecht 
geboren als oudste zoon van de aldaar gevestigde geneesheer 
Arie Geyl (1852-1914) en Alida Charlotte Albertina van Erp 
Taalman Kip (1856-1937) dochter van de zeeofficier Willem 
Frederik van Erp Taalman Kip (1824-1905), die driemaal minister 
van marine geweest is in conservatieve kabinetten en van wiens 
regentenstijl de kleinzoon de erfopvolging scheen toegevallen 1). 
Van vaderskant stamde deze uit een familie van medici, aan welker 
wortel echter óók het militaire element aan de dag treedt, zij het 
in nederiger status. De eerste mij bekend geworden rechtstreekse 
voorvader van de hoogleraar was zijn bet-overgrootvader Johann 
Geil (1713-1776), die Feldwebel-fusilier was in een te Wezel ge
legerd Pruisisch infanterie-regiment 2). Hij trouwde met Anna Maria 
Barbara Ackermann en verwekte bij haar elf kinderen. Een van 
dezen was weer een Johann Geil; deze werd op 16 september 1765 
te Wezel geboren en de 22ste september d.a.v. in de lutherse kerk 
aldaar gedoopt. Als zovele jongelieden uit zijn streek werd hij 
Hollandgänger. In of omstreeks mei 1786 vestigde hij zich te Rotter
dam. Blijkens een aantekening in het archief van het chirurgijns
gilde was hij als inwonend knecht in dienst getreden bij de meester
chirurgijn Nicolaas Marie, gevestigd in den Oppert. In september 
van hetzelfde jaar werd hij als "Johannes Geil, jongeman van 
Wezel, chirurgijnsknecht" ingeschreven in het lidmatenboek van 
de evangelisch-lutherse gemeente te Rotterdam. Hij trad vervolgens 
7 oktober 1787 in het huwelijk met Maria Wilhelmina Flingert, 
te Rotterdam in 1765 geboren. Inmiddels had hij een hogere sociale 
positie bereikt. De 19de september 1787 had namelijk zekere 

1) Over de familie Van Erp Taalman Kip zie Ned. Patriciaat lIl, 1912. 
2) Een nagekomen "Stamreeks van prof. dr. P. C. A. Geyl" in GeM 

Nostra jg. 22 (1967), p. 307 leerde mij, dat deze Johann Geil geboren was te 
Naunheim bij Wetzlar en dat zijn voorvaderen in opklimmende lijn waren: 
Sebastian (1672-1743), Ludwig (c. 1619-1703), Georg en Caspar Geil; 
laatstgenoemde moet omstreeks het midden van de zestiende eeuw in het 
genoemde Naunheim geboren zijn. 
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Johannes Kooy, "meester chirurgijn te Bleiswijk", aan "baljuw, 
schout en wethouders" aldaar schriftelijk toestemming verzocht 
zijn "chirurgIJnswinkel en annexe clandisie mitsgaders 't haar
snijden en baardscheren" te mogen overdoen aan "Johann Geyl, 
zedert langen tijd (sic) als leerling de chirurgie geëxerceert hebbende 
en thans nog woonagtig te Rotterdam." Het ging dus om een 
bedrijf à la Meester Maarten Vroeg, ons door Jacob Vosmaer 
omstreeks 1820 zo boeiend beschreven.3) De genoemde hoge 
autoriteiten verleenden prompt de gevraagde toestemming, mits 
Geyl "een attestatie van bekwaamheid" overlegde en de vereiste 
tachtig gulden voor "de buitenarmen van Bleiswijk" betaalde. 
Bij certificaat van 1 oktober 1787 verklaarde daarop "G. ten Haaff, 
med. dr. en stadschirurgijn te Rotterdam," 4) dat hij Johann Geyl 
geëxamineerd en bekwaam bevonden had "zoo in de beschouwende 
als beoeffenende genees- en heelkonst, om te Bleiswijk of elders 
ten platten lande de gezegde konsten met succes te kunnen 
oeffenen. " 

J dhann Geyl vestigde zich daarop te Bleiswijk als collega en 
vermoedelijk ook concurrent van de heel- en vroedmeester Jan van 
Lodenstein. Bij de broodnijd voegde zich nog het odium politicum. 
Toen na de "Jacobijnse" staatsgreep van 22 januari 1798 de door 
de nieuwe machthebbers - Vreede c.s. - uitgezonden "agenten 
tot zuivering der grondvergaderingen in het district Rotte en 
IJssel" te Bleiswijk afstapten, vonden zij Jan van Lodenstein wèl, 
maar Johann Geyl niet bereid de verklaring van eeuwige haat jegens 
het stadhouderschap, het federalisme en de aristocratie afte leggen; 
dus werd Geyl van de kiezerslijst geschrapt. Het loon der deugd 
bleef niet uit: toen tengevolge van de tweede staatsgreep, die van 
12 juni 1798, de politieke bordjes verhangen waren, kwam Van 
Lodenstein op de zwarte lijst en werd, denkelijk om de Jacobijn 
zonder schade voor de volksgezondheid uit zijn brood te kunnen 
stoten, J ohann Geyl, tot dusver nog maar alleen chirurgijn en 
barbier, op een "zeer gunstige attestatie" van de Rotterdamse 
lector en vroedmeester J. Ripping "ge admitteert om ook de vroed
kunde te Bleiswijk te exerceren" .5) Als hij in oktober 1834 zijn 
testament maakt, noemt hij zich dan ook "chirurgijn en vroed
meester". Hij was toen in derde echt verbonden met de ruim 
twintig jaar jongere Maria Elisabeth van Santen. Uit dit huwelijk 

S) Jacob Vosmaer: Het leven en de wandelingen van Meester Maarten 
Vroeg; Ie dr. in Vaderlandsche Letteroefeningen 1821-1822; herdr. in 
Klaas. Letterk. Pantheon van Thieme te Zutphen 1892; jongste uitg. bij 
de W.·B. te Amsterdam 1954. 

4) Over hem Nieuw Ned. Biogr. Wkb. VII, 509-510. 
5) Het politieke standpunt van zijn overgrootvader zou Geyl, indien 

hij er kennis van gekregen had, zeker verdroten hebben. 
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was op 30 november 1816 te Bleiswijk een zoon Pieter Catharinus 
geboren. 

Deze was in oktober 1834 nog als leerjongen bij zijn vader werk
zaam en ook toen deze op 24 maart 1835 overleed, niet tot de 
opvolging in het bedrijf bevoegd. Pas op 3 oktober 1837 werd hij 
na te Den Haag voor de provinciale commissie afgelegd examen 
bevorderd tot heelmeester ten plattenlande; op 2 augustus 1842 
verwierf hij bovendien de bevoegdheid van vroedmeester. Niettemin 
schijnt hij sinds zijn vaders dood de Bleiswijkse praktijk te hebben 
waargenomen, niet met veel succes overigens, te oordelen ten 
minste naar het verslag van de "Provinciale Commissie van genees
kundig toevoorzigt in Zuid-Holland" over 1842. Dit noemt zijn 
bekwaamheden slechts "middelmatig", zijn "winkelvoorraad matig, 
doch voldoende voor zijne geringe praktijk" en stelt vast, dat hij 
"bijna geene zieken" had. Blijkbaar was de praktijk sinds zijn vaders 
dood danig verlopen. Bleiswijk zag hem dan ook spoedig verdwijnen: 
eind 1842 vestigde Pieter Catharinus Geyl zich als heel- en vroed
meester te Krimpen aan de Lek. Het verslag van de zoëven ge
noemde Provinciale Commissie over 1844 noemt "zijn artsenij
winkel goed, zijne heelkundige en verloskundige instrumenten zeer 
goed". Hij was inmiddels - en wel op 6 april 1844 - te Krimpen 
aan de Lek getrouwd met de aldaar in 1823 geboren Cornelia Lydia 
Drapers. Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren, o.a. op 
18 november 1848 Neeltje Wilhelmina (de hieronder ter sprake 
komende "tante Nees") en op 31 december 1852 Arie, de vader 
van onze Pieter Catharinus Arie. De Krimpense praktijk was zeker 
een succes. Dit wordt door de memorie van successie na Pieter 
Catharinus' overlijden op 23 oktober 1890 uitgewezen: hij stierf 
als een vrij vermogend man.6) Zijn zoëven genoemde zoon Arie 
werd de eerste academicus in de rij. 

Ofschoon in zijn conversatie over het algemeen egocentrisch, 
sprak Geyl maar weinig over zijn familie. Dit houdt zeker verband 
met de donkere schaduw, die een toenemend geestelijk lijden van 
zijn vader over zijn jeugd geworpen had. Dit ziekteproces leidde in 
1899 tot het neerleggen van de Dordtse praktijk en het vertrek 
uit de stad. Met dankbaarheid dacht de oudste zoon tot zijn dood 
toe terug aan de geestelijke en stoffelijke steun, mevrouw Geyl en 
de kinderen verleend door de familie uit Krimpen, vooral door de 
houtkoper en wethouder Meindert Boogaerdt, die getrouwd was 
met bovenbedoelde zuster van dr. Geyl. Jarenlang brachten Pieter 

6) Nagenoeg alle gegevens omtrent Geyls voorgeslacht dank ik aan de 
Rotterdamse gemeente-archivaris drs. R. A. D. Renting, aan de rijks
archivaris mr. A. E. M. Ribberink en aan het secretariaat van de Evangelische 
Kirchengemeinde te Wezel. (Zie echter noot 2.) 
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en zijn zuster Ada de vakanties door bij "oom Meindert en tante 
Nees". Zo werd het land van de Lek en de Noord Geyls jeugd
eldorado. Hij heeft het tientallen jaren later vereeuwigd in zijn in 
Buchenwald geschreven detective-roman "Moord op de Plas", 
althans voorzover deze het eeuwige leven heeft. 

Na enige omzwervingen was het gezin in Den Haag beland. 
Daar bezocht Pieter het stedelijk gymnasium. Van 1906 tot 1911 
studeerde hij vervolgens Nederlands te Leiden, daartoe gedreven 
door vurige, ook creatieve liefde tot de letteren: hij had al vóór 
zijn komst naar Leiden honderden sonnetten en twee romans ge
schreven; er is evenwel niets van be~aard gebleven. De letteren
studie viel hem tegen. Toch werd het in 1872 gestichte Sodalicium 
Literis Sacrum "het middelpunt van (zijn) Leids leven"; van 1907 
tot 1909 was hij er abactis van en van 1909 tot 1910 praeses. Met 
verscheiden medeleden ervan bleef hij lang min of meer bevriend: 
H. J. Nassau Noorderwier - door wiens toedoen hij straks aan de 
N.R.C. verbonden werd- E. J. Haslinghuis, A. W. Bijvanck, 
Annie Salomons, Mien Mees, F. K. D. Bosch, G. Kalff Jr., J. C. de 
Haan, Mea Verwey en bovenal J. S. Bartstra. Toch maakte hij niet 
gemakkelijk vrienden. De huiselijke omstandigheden legden een 
druk op hem, die tegenover de buitenwereld resulteerde in een 
hooghartige afweerhouding, paradqxaal gepaard aan een geldings
drang, die soms despotisme werd. In zijn autobiografische aan
tekeningen noemt hij zich zelf als student "een hevige, wereld
vreemde, eigenwijze jongen" met "een onverwoestelijk gevoel van 
eigenwaarde, ongenadig in (zijn) oordeel, gevreesd om (zijn) kritiek", 
uit op "schitteren, pronken en vooral macht uitoefenen." Ook de 
schrijfster van het gedenkboek van Literis spreekt van de "onbarm
hartige kritiek", waardoor Geyl zich "gevreesd" maakte.7) 

Van zijn leermeesters wist alleen C. H. Th. Bussemaker, die de 
algemene geschiedenis onderwees, hem te boeien. Verdam noemt 
hij in de bedoelde autobiografische aantekeningen van 1942 8) 

"een schoolmeester", Uhlenbeck "een neuroticus", Kalff "onbe
grijpelijk saai". Van P. J. Blok, straks zijn promotor en jarenlang 
zijn protector, zegt hij: "Voor mijn vorming heb ik aan Blok niets 
gehad." In substantie werden al deze karakteristieken beaamd door 
andere bevoegden, o.a. door P. J. van Winter, F. K. H. Kossmann 
en speciaal J. S. Bartstra, die Geyls boezemvriend werd. Vermoede
lijk heeft Bussemaker de twee vrienden voor de specialisatie in 

7) Mea Mees- Ven.oey: Gedenkboek van het Soda.licium Literis Sacrum 
1872-1922. Santpoort 1922, pp. 58 en 64; zie ook T. van Gulik-van Be'U8ekom: 
Tweede Gedenkboek v.h. Sod. L.S,z. pI. 1947. 

8) Waar Geyl in dit opstel geciteerd wordt zonder bronvermelding, 
geschiedt het uit deze aantekeningen. 
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de geschiedenis gewonnen. Zij bleven zelfs steeds het stempel van 
Bussemakers bijna exclusieve aandacht voor de politieke geschie
denis dragen. Ik voor mij heb dat in beide prominenten altijd als 
een symptoom van "achterblijven" beschouwd, vooral ongerijmd 
in de sterk sociaal-ingestelde Bartstra. 

Bij Geyl was de indruk van het stempel inzoverre vager, als er 
in zijn kijk op het verleden toch altijd, meer dan bij Bussemaker en 
Bartstra, een romantisch-nationalistisch element te onderkennen 
viel. Hij had - hoe vreemd het sommigen in de oren zal klinken -
iets sentimenteels en stortte bijvoorbeeld in schouwburg of bioscoop 
vlot min of meer hete tranen. De studie der Nederlandse letter
kunde had hem - ondanks Kalffs saaiheid - vertrouwd gemaakt 
met Potgieter, die hij tot kort vóór zijn dood toe graag herlas. 
Zelf zegt hij, dat "in die Potgieter-cultus" de oorsprong lag van zijn 
"historisch-nationale denkwijze' . In het relaas van de zeventiende 
eeuw, dat hij in zijn Geschiedenis van de Nederlandse stam geeft, 
klinkt de Potgieteriaanse ondertoon voor mijn gehoor duidelijker 
door dan in Huizinga's werk over "Nederlands beschaving in de 
zeventiende eeuw" en in de onderscheiden studies van Brom over 
dit thema. Vooruitlopend op mijn verhaal, wil ik hier reeds de 
opmerking plaatsen, dat deze doop in Potgieter Geyl altijd is 
blijven maken tot een vreemde eend in de socialistische bijt, waarin 
hij toch uit overtuiging politiek domicilie had gekozen. Janmaat, 
Jan Kordaat en vooral Jan Compagnie waren hem zo trouwe 
vrienden, dat hij in de Partij van de Arbeid een hardnekkig non
conformist op het stuk van de Indonesië-politiek werd. Als ik hem 
dit standpunt hoorde verdedigen, schoot mij altijd weer Potgieters 
vrome verzuchting te binnen: "Stel u voor - God verhoede, dat 
het ooit gebeure - stel u voor, dat Java ons niet langer zijne schatten 
in den schoot stortte ... " Geyl had er nog moeite mee het zich 
voor te stellen, toen het al een feit was. 

De 7de juli 1909 slaagde hij voor het kandidaatsexamen in de 
Nederlandse taal en letteren, ofschoon zijn kennis van het Gotisch 
onvoldoende bevonden was. Op 14 en 24 november 1911 deed hij 
doctoraal cum laude en de 15de december d.a.v., d.L op zijn 24ste 
verjaardag, trad hij in het huwelijk met de drie jaar oudere Maria 
Cornelia (Corrie) van Slooten, medestudente en medelid van Literis, 
daar" bemind om de fijnheid van haar geest en de bekoring van haar 
echte vrouwelijkheid." 9) Op grond van zijn cum laude afgelegd 
doctoraal werd hem op voordracht van P. J. Blok een studiebeurs 
van het Fruinfonds 10) toegekend, die hem in staat stelde tot een 

') Mea Meu· Verwey t.a.p. p., 62. 
10) Zie over dit fonds W. den Boer in Leids Jaarboekje 1967. 
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verblijf in Italië, dat als huwelijksreis begon. Samen met Corrie 
reisde en werkte hij ruim zes maanden in Italië, speciaal te Venetië, 
vanwaar hij geregeld reisbrieven schreef in "Het Vaderland" en in 
"Elseviers Geïllustreerd Maandschrift", maar waar hij toch vooral 
in de Frari het archiefonderzoek verrichtte voor zijn op raad van 
Blok opgezet proefschrift over "Christofforo Suriano, resident van 
de Serenissime Republiek van Venetië in Den Haag 1616-1623." 
Het materiaal viel tegen, maar dit belette de jonge geleerde :niet er 
een boeiende dissertatie uit samen te stellen en daarop reeds 10 
december 1913 cum laude te promoveren; tegelijk met het proef
schrift kwam bovendien een meer uitgebreid handelsexemplaar uit. 
Dit weergaloos snelle werken verkrijgt een extra relief voor wie 
bedenkt, dat de auteur, die reeds vóór zijn doctoraal een maand als 
invaller gedoceerd had aan het gymnasium te Assen, sinds 1 sep
tember 1912 een volledige leraarsbetrekking in Nederlands en 
geschiedenis bekleedde aan dat van Schiedam. Ofschoon Geyllater 
steeds wat ironisch over zijn leraarsloopbaan sprak, zijn er hechte 
gronden om aan te nemen, dat hij erin slaagde. Hij ambieerde 
echter een werkkring, die hem "niet aan een rooster bond". Hij 
was nu eenmaal een franctireur en aardde niet in teamwork. Zo 
werd hij journalist. 

Geyls proefschrift was een rechtstreeks uitvloeisel van Bloks 
uitgave der Venetiaanse Relazioni en draagt in een documentatie, 
die wij tegenwoordig gebrekkig, althans te weinig methodisch, 
zouden noemen, de kenmerken van de toenmalige Leidse school, 
maar onderscheidt zich dan toch door een eigen aanpak en een eigen 
geluid. De auteur treedt eruit naar voren als een gerijpt geleerde, 
een boeiend stilist en een meester in de compositie, ook en vooral in 
de analyse en de resumtie. Van zijn stellingen wierpen er ten minste 
twee de schaduwen vooruit van latere specialismen. De eerste 
bestrijdt de voorstelling van Groen van Prinsterer, "als zou voor 
prins Maurits het geschil van de jaren 1617 en volgende hoofd
zakelijk van religieuze aard geweest zijn"; hier verschijnt de 
bestrijder ten tonele van de calvinistisch-theocratische visie op de 
Nederlandse geschiedenis. De zevende noemt "de algemeen gang
bare mening, als zou het uiteenvallen van het koninkrijk der 
Nederlanden in 1830 niet slechts een onvermijdelijke, maar ook een 
in de gevolgen zegenrijke gebeurtenis zijn geweest, behalve onjuist 
ook verderfelijk, aangezien zij de groei van het ideaal ener zo al 
niet volledige, dan toch zeer nauwe hereniging in de weg staat". 
Hiermee was de eerste ergernis aan de Belgicisten gegeven; er 
zouden er meer volgen. 
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2. 

Met ingang van 1 januari 1914 vestigde het echtpaar Geyl zich 
te Londen, waar de jonge doctor vijf cn een half jaar als correspon
dent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant werkzaam zou zijn. 
Het correspondentschap van een toonaangevend dagblad in een 
zo bewogen tijd en nog wel in een politiek wereld centrum heeft op 
Geyls uitgroei als schrijver en als beoefenaar der historische weten
schap bevruchtend gewerkt. Van nature moet hij beschikt hebben 
over de lenigheid van geest en de vlotheid van taal- en vorm
beheersing, die hem in het vak deden slagen, maar, andersom 
gezien, heeft het journalistiek métier deze gaven gestimuleerd tot 
een ontplooiing, die binnen het bestek der studeerkamer zo goede 
kansen niet had gekregen: de armslag van het buitenleven, de 
vleugelslag van de open lucht en daarbij de ijzeren hand van de 
plicht om even helder te zijn als concies. Hij kreeg acces tot de 
hoogste Engelse kringen, interviewde o.a. Robert Cecil, Winston 
Churchill en De Valera en werd, hoe jong ook, een journalist van 
naam. Tegelijkertijd kwam hij in de Nederlandse kolonie naar 
voren als kenner van de geschiedenis en de cultuur van zijn land. 
Dit leidde tot een initiatief, dat gelijktijdig van twee kanten 
geopperd werd, namelijk in die Nederlandse kolonie èn in de 
universiteit van Londen; voor hem een leerstoel te creëren in de 
Nederlandse geschiedenis. In het najaar van 1919 ruilde hij het 
correspondentschap van de N.R.C. voor het professoraat. Zijn 
schoolvriend P. N. van Eyck volgde hem op aan de krant. 

Aanvankelijk scheen de leerstoel geen succes te worden. De 
belangstelling van de studenten groeide maar langzaam en dat 
tergde het geduld van de financiëlc hackers zowel als dat van de 
almachtige Provost of University Oollege, Sir Gregory Foster, die 
de jonge Hollander bovendien te eigengereid vond. In 1924 kwam 
het zelfs tot een crisis, zodat Geyl de terugkeer tot de journalistiek 
overwoog. In hoofdzaak dank zij de tussenkomst van P. J. Blok 
en de ambassadeur De Marees van Swinderen werd het ontslag 
voorkomen en sindsdien was de leerstoel hecht gevestigd. In 
evenredigheid daarmee steeg Geyls aanzien in de universiteit en 
onder de Engelse historici, die in hem in de loop der jaren nauwelijks 
meer een foreigner schenen te zien, te minder daar zijn spraak hem 
vrijwel nooit verried. Ten hoogste vonden de Engelsen soms, dat 
hij hun taal te keurig sprak, maar dat gold ook voor zijn Nederlands, 
waarin geen zwemen van Dordtse of Krimpense smetten te vinden 
waren, misschien alleen Haagse. Speciaal met zijn Londense 
ambtgenoot J. E. Neale, Astor Professor of English History, de 
biograaf van Elizabeth Tudor, raakte hij op voet van vriendschap 
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10 BlIIBDENKING VAN P. GEYL 

en vertrouwen, maar op den duur ook met ons buitenlands medelid 
G. N. Clark, die ontdekte, dat Geyl de Stoort Period kende, as if 
he had lived in it,ll) en vooral met G. M. Trevelyan van Cambridge, 
in wiens opvatting van het historisch handwerk hij de zijne terug
vond. Jegens deze perfect gentleman, liberaal aristocraat van buiten 
en van binnen, bleef de Hollandse salon-socialist van een soort 
jaloerse bewondering vervuld. Die schemert door in het portret, 
dat hij van Oambridge' 8 illustri0U8 Master in ons Jaarboek tekende.12) 

Daaruit rijst Trevelyan voor ons op als de drager van een traditie 
van historie-beoefening, die niet in het vorsen, maar in het schrijven 
haar kracht zoekt. Meer, oneindig meer dan in de soliede Noordelijke 
Nederlanden is het geschiedschrijven in Engeland in het oog van 
de natie een litteraire bedrijvigheid en in het daartoe gecreëerde 
atelier voelde deze Hollander zich meer thuis dan in de vaderlandse 
timmermanswinkel. Ziehier een van de hebbelijkheden, die hem in 
1935 te Utrecht dwarsboomden. Het is in dit licht geen wonder, 
dat Huizinga onder de toenmalige ordinarii aan de Nederlandse 
universiteiten de enige was, die hem voor de opvolging van G. W. 
Kernkamp aanbeval. Soort zoekt soort, ook de goede soort. 

Volgens Engelse persstemmen bij Geyls dood wordt het te Londen 
als zijn meest duurzame verdienste gezien; dat hij in het Imtitute 
of Hi8torical Research een Nederlandse afdeling opbouwde, die 
uitmunt door haar rijkdom aan bronnenuitgaven en litteratuur. 
Krachtens de aard van zijn leeropdracht bleef het getal van zijn 
leerlingen beperkt, maar er meldden zich toch jaarlijks enkele aan 
en van hen bleven sommige hem jaren trouw; onder hen nam 
S. T. Bindoff, tegenwoordig hoogleraar aan Queen Mary's College 
te Londen, - my 8tar pupil noemde Geyl hem - de eerste plaats in. 
Het enige, dat de ongeduldige leermeester in de jonge Engelsman 
laakte, was diens traag tempo. Daaraan is het wel toe te schrijven, 
dat de onder Geyl opgezette studie over The Scheldt Question to 
1839 pas in 1945 uitkwam. Andere prominente leerlingen waren de 
te Vlissingen geboren Belg G. J. Renier, een van Geyls talrijke 
vrienden-en-vijanden-tevens, een sympathieke wildeman, die in 
1930 promoveerde op een proefschrift over Great Britain and the 
E8tabli8hment of the Netherlands 1813-1815 en Geyl opvolgde, 
eerst als reader, later als hoogleraar 13), alsmede R. Geikie en 
Isabel A. Montgomery, die in 1930 samen een studie publiceerden 
over The Dutch Barrier 1705-1719. Onder Geyls leiding zijn verder 
enige niet-gedrukte theses tot stand gekomen, o.a. van R. R. 
Goodison, wiens thesi8 England and the Orangi8t Party 1664-1672 

11) Dit zegt hij in dePreface van zijn boek The later StuartIJ. Oxford 1949&. 
12) Jaarboek 1962-1963, pp. 413 VVo 
18) E. F. Kossmann in ons Jaarboek 1962-1963. pp. 401 VVo 
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door de leermeester naar diens eigen mededeling in de voorrede van 
Oranje en Stuart 1641-1672 voor de betrokken jaren "eenvoudigweg 
geplunderd" is, waarbij echter te bedenken valt, dat de auteur voor 
zijn onderzoek vermoedelijk geheel door de hand van de meester 
geleid is. 

Ook door eigen historische publicaties vestigde die meester 
geregeld Engelse en Nederlandse ogen op zich. Uit zijn journalistieke 
jaren dagtekenen enkele kleine bronnen uitgaven , o.a. die van 
"Stukken betrekking hebbende op de tocht naar Chatham en 
berustende op het Record Office t0 Londen". In de eerste jaren van 
zijn professoraat hield hij zich vooral bezig met het probleem 
Holland and Belgium; hij gaf er colleges en hield er universitaire 
lezingen over. Tegen het eind ervan entameerde hij een ander 
pet theme: de relatie Oranje-Stuart. In april 1923 verscheen in de 
Scottish Historical Review van zijn hand een artikel, getiteld 
William Il of Orange and the Stuarts (tegelijk met de Nederlandse 
tekst in "De Gids" van die maand) en daarop volgde in juli van 
hetzelfde jaar in de English Historical Review het opstel Frederick 
Henry of Orange and Oharles I. 

In 1924 kwam het eerste boek na zijn proefschrift uit: het 
standaardwerk Willem IV en Engeland tot 1748; het telt bijna 
driehonderd bladzijden kkst en een kleine honderd pagina's 
documentatie. Het werk is, evenals de zoëven genoemde artikelen, 
in belangrijke mate afhankelijk van archivalia uit Engelse depots. 
Zij openen gezamenlijk de reeks der ontmythologiserende of, wil men, 
ontluisterende studies van Geyls hand, die aan het beeld van de 
relatie Nederland-Oranje een kritische retouche zouden aanbrengen. 

Inmiddels had hij in 1923, na vier jaar incubatie in Londense 
werkcolleges, gedachtenwisseling met Vlamingen en referaten voor 
studenten en historici, zijn Groot-Nederlandse visie op het verleden 
voor het forum van de Hollandse natie gebracht en wel door middel 
van de voordracht, die hij in een vergadering van de Maatschappij 
der Nederlandse letterkunde te Leiden hield: De Klein-Nederlandse 
traditie in onze historiografie. Een van de toenmalige kranten laste 
in haar verslag de opmerking in, dat de spreker zich te Leiden in 
het hol van de leeuw had gewaagd. Goyl zal erom gemeesmuild 
hebben, want hij zag in zijn ex-leermeester Blok, die aan zijn voeten 
zat, geen leeuw. Tot aan zijn vertrek uit Londen volgden kleinere 
publicaties over de Groot- en de Klein-Nederlandse zienswijzen 
elkaar op; hij bundelde ze vervolgens in twee delen De Groot
Nederlandsche gedachte, waarvan het eerste in 1925 en het tweede 
in 1930 uitkwam. De grote belichaming van zijn opvatting werd de 
Ge8chiedenis van de N ederlandsche stam; daarvan zag in 1930 het 
tot 1609 reikende eerste deel in klein-octavo het licht en in 1934 
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deel 11, dat tot 1688 kwam; het derde deel (tot 1751) verscheen 
pas in 1937, toen de auteur al te Utrecht werkzaam was.14) 

Toch was de wetenschap niet het enige voorwerp van zijn be
langstelling. Wel had hij de journalistiek vaarwel gezegd, maar de 
pers niet. Dit was vooral het gevolg van zijn indiensttreding bij 
het Nationaal Bureau voor Documentatie over Nederland, in 1919 
als particuliere onderneming van start gegaan, maar later onder het 
departement van Buitenlandse Zaken gekomen, waar het geleid 
werd door F. W. J. Drion. Van dit bureau werd Geyl nog in 1919 
agent; sindsdien was hij tot aan zijn vertrek uit Londen zoveel als 
"onofficiëel pers-attaché van de Nederlandse legatie" (later tot 
ambassade verheven). Een voornaam deel van zijn taak bestond 
in het schrijven van informatieve stukken in de Engelse pers. 
Dit deed hij met warme toewijding: geregeld verschenen artikelen 
van zijn hand in de Times, de Daily Telegraph, de Morning Post, 
de Daily Ohronicle, de Oontemporary Review, de New Statesman e.a. 
dagbladen en tijdschriften. Ook de Vlaamse kwestie, die in de jaren 
twintig gestadig meer brandende werd, roerde hij daarin dikwijls 
aan, niet steeds tot genoegen van Buitenlandse Zaken, vooral niet, 
toen de Brusselse autoriteiten zich gedrongen voelden een soort 
tegenoffensief te ontplooien. Daarin gaf de Brusselaar Cammaerts, 
een Belgicist, aan wie zelfs een Londense leerstoel werd toegedacht 
in de Belgische geschiedenis, wat dat dan mag zijn, de toon aan 
en dikwijls een nogal schrille. Vooral in de jaren van de moeilijk
heden rondom het Moerdijkkanaal (1925-1927) wekte dit geschrijf 
over en weer in Engelse periodieken bezorgdheid te Den Haag, te 
meer naarmate het in de Nederlandse pers echo's wekte en de 
onstuimige F. C. Gerretson, met wie Geyl te Londen goede relaties 
had onderhouden en die nu een biezonder hoogleraarschap te 
Utrecht bekleedde, nadrukkelijker als diens supporter optrad. 

Dit dubbel-leven voor de wetenschap en voor de "documentatie" 
liet Geyl nog tijd over voor litteraire activiteit. Nog in zijn N.R.C.
tijd schreef hij een toneelstuk, getiteld De verlaten post en door 
hem zelf in zijn autobiografische aantekeningen "een verrukkelijk 
melodrama" genoemd. Het werd in het voorjaar van 1918 door 
een groep dilettanten voor de Nederlandse kolonie in "een stamp
volle schouwburg" opgevoerd en vervolgens door Willem Royaards, 
die vond, dat "er gang in zat", op zijn repertoire gezet, maar ten 
slotte daarvan toch afgevoerd. De schrijver zelf vertaalde het in 

14) In 1948-1949 werd dit geheel in 2 dln. herdrukt; in 1959 kwam daarbij 
een deel lil, dat tot 1798 reikt. In 1961-1962 kwam het werk in zes delen 
als paperback-uitgave uit. In 1932-1936 verscheen te Londen een door Geyl 
en S. T. Bindoffvervaardigde Engelse vertaling van het gedeelte 1555-1648: 
The Revolt of the NetherlandB en The NetherlandB Divideà. 
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het Engels, maar ook in die taal is het niet voor het voetlicht 
gekomen. Dit benam de ambitieuze auteur niet de moed voort te 
gaan met het schrijven van toneelstukken, maar succes heeft hij er 
evenmin mee behaald als met de sonnetten, die hij vlijtig voort
bracht. Hij zond ze ter plaatsing toe aan "Elsevier", maar moest 
ervaren, dat zij geen genade vonden in de ogen van Herman Robbers, 
de almachtige redacteur. De enkele regels, die van een ervan bewaard 
bleven, maken het in mijn oog niet onbegrijpelijk, want zij be
wijzen, dat Geyl in volslagen conjunctuur-ongevoeligheid was blijven 
zweren bij de epigonen van de tachtiger woordkunst: 

,:t Bebloemfcstoend bordes daalt tot waar 't stille stromen 
"der vijverwijde beek zijn marmeren voeten kust 
"en, door het ver gedruis des watervals gesust, 
"staat 't oud paleis in 't dal zijn dagen door te dromen". 

Meer succes had hij met een tweetal vertalingen in het Engels van 
Middelnederlandse dichtwerken: A beautilul play ol Lancelot ol 
Denmark, in 1924 bij Nijhoff in Den Haag uitgekomen, en The Tale 
ol Beatrice, drie jaar later aldaar gepubliceerd; het eerste is te 
Londen herhaaldelijk opgevoerd in een klein theater. Beide be
werkingen noemt Geyl zelf in zijn autobiografische aantekeningen 
"ver superieur" aan Barnouws ongeveer tegelijk gepubliceerde 
vertaling van Mariken van Nieumeghen. 

Een opzet van algemeen-culturele strekking in de jaren 1930-1932 
is evenzeer kenmerkend voor Geyls ondernemingszin: de stichting 
van het ~weemaandelijks tijdschrift Leiding onder redactie van het 
driemanschap Van Eyck, Gerretson en Gey!. Het initiatief is van 
Van Eyck uitgegaan. Deze was als vast medewerker aan De aids 
in een onverzoenlijk conflict geraakt met de redactie van dat 
orgaan en speciaal met haar secretaris Colen brander. Het gevoel, 
dat de diep-gekwetste dichter sindsdien jegens de Leidenaar 
bezielde, kan kwalijk anders dan een diepe rancune genoemd 
worden. Daaruit is Leiding ontsproten; de naam duidt reeds op de 
pretentie De Gids te komen vervangen. De vlieger ging niet op: 
het nieuwe tijdschrift bracht het niet verder dan tot twee jaar
gangen. Het stond onder een weinig zakelijk aangelegde redactie, 
waarvan de leden wel onderling nauw bevriend, maar daarom nog 
niet homogeen waren, veeleer uit op het berijden van eigen stok
paarden: Van Eyck dat van het filosofisch dichterschap, Geyl 
dat van de Groot-Nederlandse historie-opvatting en Gerretson dat 
van een fascistisch-getint nationalisme. Dat Geyl in die tijd onder 
Gerretsons ban geraakte, zou men opmaken uit sommige besmette 
termen in zijn stukken, zoals strijd tegen "de anarchistische en 
individualistische tendenties" van onze tijd, "verlamming van ons 
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volksleven", "Diets Zuid-Afrika", de "verminkte natie", de 
"nationalistische . grondslag", de "koloniale roeping". Het zijn 
allemaal uitdrukkingen, die in hun vaagheid voor meer dan één 
uitleg vatbaar wa.ren en eerst op den duur gespecialiseerd geraakten 
tot een gevaarlijk jargon, maar het is niet onverklaarbaar, dat zij in 
de dagen van nationaal-socialistische incubatie in de oren van 
sommigen verdacht klonken. 

Bijna elke aflevering bevatte een artikel van Geyls hand, in de 
eerste jaargang o.a. over Belgische oplossingen van het Vlaamse 
vraagstuk, over Socialisme en nationalisme en over De toekomst van 
Nederland en Vlaanderen, in de tweede allereerst een zuivere 
historie-studie over de Verzuimde kans (van 1632) en vervolgens 
een verhandeling over Opkomst en verval van het Noordnederlands 
nationaliteitsbesel. De strekking van al deze stukken is ondubbel
zinnig anti-Belgisch en zonder kwade wil zelfs te interpreteren als 
een pleidooi voor de staatkundige "hereniging" van Nederland 
en Vlaanderen. 

De vete Colenbrander-Van Eyck is zeker ook niet vreemd aan de 
geruchtmakende onthulling van een moeilijk te verklaren ernstige 
blunder van de Leidse hoogleraar in het voorjaar van 1933. Een 
uitvoerig gelegenheidsartikel over Willem van Oranje in De Gids 
en indirect ook de herdenkingsrede, door hem in tegenwoordigheid 
van de voltallige koninklijke familie gehouden in de plechtige 
academie-zitting te Leiden, bleken voor een aanmerkelijk deel te 
bestaan in een vertaling met klakkeloze overname van de voetnoten 
van passages uit Pirenne's Histoire de Belgique. Van Eyck ontdekte 
dit en maakte er Geyl op opmerkzaam; diens verontwaardiging 
werd te groter, doordat de Leidse spreker had goedgevonden een 
soort waarschuwing in te lassen tegen de Groot-Nederlandse 
geschiedschrijving. Op een protestbrief, door de twee vrienden tot 
hem gericht, reageerde Colenbrander met koele hooghartigheid en 
dit gaf de heren aanleiding het geval voor te leggen aan Huizinga, 
die dat jaar juist rector magnificus was. Deze controleerde de 
betrokken teksten en kon de betichting slechts beamen, maar 
raadde het openbaar-maken althans voorlopig af. Daartoe niet 
bereid, richtten Van Eyck en Geyl - vooral ook op aansporing 
van Gerretson - samen een brief tot de redactie van De Gids, 
waarin het plagiaat nauwkeurig werd aangewezen en waarvan zij 
stencils aan alle Nederlandse dagbladen toezonden. Verreweg de 
meeste publiceerden de tekst onverwijld en daarmee was de zaak 
een publiek schandaal geworden. Rector en Curatoren van Leiden 
legden de beschuldiging ter beoordeling voor aan een commissie 
van drie deskundigen, namelijk Colenbranders collegae proximi te 
Groningen, Utrecht en Amsterdam: I. H. Gosses, G. W. Kernkamp 
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en H. Brugmans.15) Ook deze heren konden niets anders doen dan 
de juistheid van de aanklacht erkennen. Hun rapport was dus een 
triomf voor Van Eyck en Geyl, maar mèt hen bleven velen in den 
lande de openbaarmaking van Colenbranders falen "ignobel" 
noemen, vooral omdat diens gezondheid al enige tijd te wensen 
overliet. Onder de nog vrij verse indruk van het onverkwikkelijke 
incident-Colenbrander dong Geyl naar de opvolging van G. W. 
Kernkamp te Utrecht. Het heeft vermoedelijk sommige leden van 
de faculteit der letteren gestijfd in het vooroordeel, dat zij reeds 
tegen de Londense roervink koesterden op grond van diens harts
tocht voor de Groot-Nederlandse gedachte. 

3. 

Geyls zwak voor Vlaanderen is ouder dan veelal wordt aange
nomen. Niet een studentencongres te Gent in 1911 heeft in de jonge 
Hollander de vonk ontstoken: er brandde toen al een vuur van 
liefde in hem voor België's linkerhandskinderen : de Nederlands 
sprekende Vlamingen, Brabanders en Limburgers. Het was aan
geblazen door een achterneef van zijn moeder: ds. Jan Derk 
Domela Nieuwenhuis Nyegaard, predikant te Gent, die - als meer 
leden van zijn familie - uitmuntte door vatbaarheid om op hol 
te slaan met de voorwerpen van zijn liefde. Hij werd het uitvaren 
tegen "het wangedrocht België" nooit moe en gaf zich straks in 
al zijn bandeloosheid bloot in het artikel "België's dood is Vlaan
derens leven",16) zijn bijdrage tot het eeuwfeest van het koninkrijk 
België. Natuurlijk werd hij in 1914 een fel activist en daarom moest 
hij in 1918 naar Nederland terugkeren. Hij werd predikant te 
Beetsterzwaag en daar vond Geyl hem in de jaren dertig terug als 
"een querulante oude heer, een volslagen dolleman". De student 
Geyl heeft hem echter stellig anders beoordeeld. Door deze gang
maker voorbereid, onderging de jongeman op dat Gentse congres 
van 1911 de doop in de geest van de Vlaamse Leeuwen de Vliegende 
Blauwvoet. Het is niet zonder zin geweest, dat hij bij die gelegen
heid ook Gerretson leerde kennen, door wiens tussenkomst hij 
telkens weer in contact kwam met Nederlandse jongeren, wier 
nationalisme steeds meer het totalitaire karakter ging vertonen, 
dat hen in fascistisch of nationaal-socialistisch vaarwater bracht. 
Bovendien betrokken Belgische vrienden hem straks in organisaties 
als het "Diets Studentenverbond," in toenemende mate bezield 

15) Huizinga deelde het voornemen daartoe vooraf aan Geyl mee en 
verwierp diens suggestie ook de betrokken hoogleraren van de V. U. en 
van Nijmegen, respectievelijk A. A. van Schelven en J. D. M. Cornelissen, 
in de commissie op te nemen. 

18) In de bundel Vóór·1830-na, in 1930 uitgekomen bij C. A. Mees te 
Santpoort, die ook Leiding uitgaf. 
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door de extremist Joris van Severen,l7) Het lijdt geen twijfel, 
of Geyl was bij deze groeperingen aanvankelijk zeer gezien. In zijn 
autobiografische aantekeningen spreekt hij van zijn "eierdans in de 
jaren twintig" en bekent hij: "Er zijn ogenblikken geweest, dat 
ik op de verscheuring van België aanstuurde." 

Kenmerkend voor dit gevaarlijke "eierdansen" is zijn nauwe 
relatie tot Antoon Jacob, in 1914-1918 een vooraanstaand aotivist, 
daarna als politiek delinquent een martelaar voor de Vlaamse zaak 
en doorlopend een hartstochtelijk propagandist voor de geweld
dadige vrijmaking van Vlaanderen. Straks werd hij nationaal
socialist, onder het Hitler-regime hoogleraar te Kiel en in de 
Tweede Wereldoorlog te Gent. Op Jacobs verzoek vervulde Geyl 
in 1932 een spreekbeurt op een studentencongres te Rostock, 
waaraan ook "Dietse" studenten van Zuid en Noord deelnamen. 
Hij werd van de trein afgehaald door Duitse studenten in nazi
uniformen en verkeerde een weeklang "in een zo goed als zuiver 
nationaal-socialistische kring". De studenten vond hij "aardige, 
frisse jongens", al waren zij dan "anti-semieten, blinde vereerders 
van de F1Ûvrer en pangermaans" . Maar - zo gaat hij verder -
"ik nam ze niet ernstig; ik vond wat zij wilden te dwaas om te 
slagen". Een jaar later vielen hem de schellen van de ogen. 

Zijn beste en trouwste Vlaamse vriend was de socialist Herman 
Vos. Met hem poogde hij , toen het nationalisme op hol dreigde te 
slaan, een soort juste milieu te scheppen door de propaganda voor 
de federalistische gedachte. In 1931 publiceerden de vrienden een 
in hoofdzaak door Geyl ontworpen "Federaal Statuut van België". 
Het is de conceptie van een in personele unie verbonden, maar 
onderling onafhankelijk Vlaams- en Waals-België. Sindsdien prees 
hij het federalisme aan, wáár hij ook in België optrad. Enkele 
malen verklaarde hij daarbij openlijk, dat hij deze "hervorming in 
federale zin" slechts kon zien als een "overgang naar de algehele 
zelfstandigheid van Vlaanderen", die vervolgens zou moeten leiden 
tot een vrijwillige "aansluiting bij Nederland". Zo in de voorrede 
van deel I van de "Geschiedenis van de Nederlandsche stam", in 
1930 verschenen. Daar heet de Vlaams-Waalse federatie een 
"voorlopige oplossing", waarop hij zich "niet zou willen vast
leggen." Zelfs doet hij erop volgen: "Ik acht het volstrekt niet 
onmogelijk, dat er eenmaal een volledige ontbinding van België 
zal moeten plaatsvinden", en besluit dan: "Nederland dient zich 
voor te bereiden op de omstandigheden, die komen kunnen". In 
een interview, dat hij in 1931 toestond aan H. G. Cannegieter, 

17) L. M. H. Joo8ten: Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940. 
Hilversum-Antwerpen, pp. 329 VVo 
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bestempelde hij "de verscheuring van België" als "een gewenst 
gevolg." 18) Het is geen wonder, dat de Belgische regering een man, 
die dit kwam betogen, liefst uit haar land weerde. 

In het licht van de na-oorlogse ontwikkeling lijkt het opdelen 
van de kleine staat België erger dan dwaas, maar Geyl bepleitte 
het nog in 1962 te Diksmuide. Toch had hij toen al ervaren, dat 
ook de meest overtuigde Vlamingen zich in meerderheid Belgen 
waren gaan voelen. Hij had zelf trouwens ook gecapituleerd door 
Benelux te accepteren. Hij nam zitting in de Commissie voor het 
Belgisch-Nederlands Cultureel Accoord en aanvaardde bij het 
tienjarig bestaan daarvan het commandeurskruis in de Belgische 
Kroonorde; het is een vreemde evolutie voor een man, die in 1927 
en 1928 uit België gezet was, omdat hij de staat België naar het 
leven stond. 

Dit over Geyl en de Vlaamse Beweging. Daarnaast is er dan de 
Groot-Nederlandse geschiedschrijving, waarvan het zwakke punt is, 
dat zij aan de Vlaamse Beweging ontsprongen is en aan die kinder
ziekte vrij lang geleden heeft. Als Geyl het begrip "Nederlandse 
stam" invoert, definieert hij het als "de volkeren en volksgroepen, 
voor wie het Nederlands de moedertaal is". Daarmee hanteert hij 
een criterium, waarvan hij de historische geldigheid onbewezen laat. 
Hier koos Geyl, die straks een wereldnaam zou maken als kamp
vechter tegen axioma's en mythen, die het geschiedverhaal de
formeren, een duidelijk mythisch vertrekpunt. 

Gevoed met merg uit de schonken van de Vlaamse Leeuw, zoals 
deze getekend werd door Hendrik Conscience en ook nog voor 
ogen stond aan Guido GezelIe - zoetgevooisd, zolang hij het niet 
over Walen of Hollanders had - leefden argeloze Vlamingen lang 
in de waan, dat de vermaarde Guldensporenslag een episode uit 
de taalstrijd was. Van dit leeuwenmerg moet de jonge Geyl in 
de Gentse pastorie zijn portie gekregen hebben en daarop is de 
studentenverbroedering van de volgende jaren geënt. Zij was 
gedrenkt in de romantiek van de kerels, die palstaan om te winnen 
of sterven en van de leeuwen, die dansen op der Walen "vege 
bansen" .19) In die romantiek wortelt het axioma van de taal als 
bindmiddel van een Nederlandse stam. Het gaat uit van een eenheid, 
die nooit boven een project uitgekomen is, behalve in het tijdvak 
1815-1830. Het was de droom van de Bourgondisch-Habsburgse 
heersers, een dynastieke ambitie, die met geen taaleenheid iets had 
uit te staan. De wrange waarheid is, dat uit het verzet tegen deze 
droom die tachtigjarige oorlog geboren is, waarvan nu juist het 

18) In Mork8 Magazijn 1931, pp. 393-406. 
11) Guido GezeZZe, Groeningens grootheid (Dichtwerken X). 
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gevolg is, dat de "zeventien" Nederlanden geen eenheid, maar een 
"tweeheid" werden. Daarin een breuk met het verleden te zien 
of een zonde ertegen lijkt op de denkdwang van een "gedroomd 
paardrijden" à la Geyls oude vriend Potgieter. 

Die denkdwang heeft de auteur gedwarsboomd bij het compo
neren van zijn Nederlaiulse 8tam. Nu de delen in feite een eigen leven 
leidden, werd het verhaal van hun politiek verleden niet veel meer 
dan een iuxtapositie. Voor Geyl moet dit in toenemende mate een 
zelfkwelling geweest zijn en velen hebben dan ook lang gevreesd, 
dat hem de lust ontbrak het relaas, dat in 1688 was blijven steken, 
te vervolgen. Dat hij dit sombere vermoeden toch beschaamd heeft, 
acht ik een bewijs van zelftucht, want het moet hem tegen de borst 
gestuit hebben een werkelijkheid te beschrijven, die zo volhardend 
bleef vloeken tegen zijn droom. Is het grote werk toch een torso 
gebleven, dan zullen èn dezelfde werkelijkheid van de negentiende 
en de twintigste eeuw èn de onmiskenbaarheid van een Belgisch 
nationaliteitsgevoel, dat zich ook bij verreweg de meeste Vlamingen 
geleidelijk ontwikkelde, dit kunnen verklaren. De vraag, of de 
natie de staat maakt of de staat de natie, had hij zich in den beginne 
eenvoudig niet gesteld en toen zijn roerige vriend Renier haar 
uitdagenderwijs in de tweede zin beantwoordde, verzette hij zich 
wel daartegen uit kracht van het geloof - een genade immers, 
waarvan een cynicus heeft beweerd, dat zij ons in staat stelt voor 
waar aan te nemen wat wij weten, dat niet waar is - 20) maar dat 
leek meer en meer struisvogelpolitiek, toen Benelux een realiteit 
werd en het met de dag moeilijker werd vol te houden, dat er geen 
Belgische natie bestOnd. 

Laat echter deze bedenking ons niet blind maken voor de zin 
van een kader-vergroting van het Nederlands geschiedverhaal, die 
bij Geyl begint, al had hij een vereenzaamd, maar bezonnen voor
loper gehad in de litterator Jozef Alberdingk Thijm 21) en een meer 
opgewonden heraut in de Vlaming Julius de Geyter. Geyl heeft 
de beoefenaars van onze geschiedenis geleerd terug te gaan tot vóór 
de periode, waarin de jonge Grotius op last van de Staten van 
Holland en tot hun meerdere eer de grondslag legde van een geleide 
geschiedschrijving. Veel, wat scheefgetrokken was, kwam daardoor 
weer in het lood; wat verdoezeld was, ving nieuw licht; zo de 
geleide pr.otestantisering, Rennenbergs afval, de Unies van Atrecht 
en Utrecht en de al of niet religieuze drijfveer tot de opstand. Met 
rechtmatige trots kon Geyl in zijn latere jaren constateren, dat 

20) Maisie Ward: The Wilfrid Wards and the Transition I, London 
1934, p. 34. 

21) Aldus volgens Geyl zelf in zijn inaugurele oratie "Vaderlandse ge
meenscha.p in historisch perspectief", p. 21. 
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zijn tweefronten-oorlog tegen de klein-Nederlandse geschiedenis
opvatting, die van Grotius tot Gosses en Japikse reikt, èn tegen 
de Belgicistische van "de Waalse vreemdeling, die in Gent zijn 
anti-Nederlandse voorstelling aan de Vlaamse studenten op
drong": 22) de grote Pirenne, op een overwinning was uitgelopen, 
nu geen verantwoorde synthese meer denkbaar is in de oude geest. 
Vandaag klinken de verontwaardigde reacties van jongeren, die in 
1927 en volgende jaren de eer hunner meesters tegen de nieuw
lichter meenden te moeten verdedigen: in het Zuiden o.a. F. L. 
Ganshof en L. van der Essen, in het Noorden o.a. Th. Locher en 
J. G. van Dillen, ons hol in de oren. Vooral Van Dillens geschutvuur 
lijkt nu grotesk: die noemde de onverlaat "hartstochtelijk, verblind, 
eenzijdig, fanatiek en arrogant"· 

Ternauwernood tien jaren later was dit edele vuur gedoofd. 
Toen waren reeds vrijwel alle min of meer toonaangevende historici 
in Noord en Zuid Geyls standpunt zeer dicht genaderd. Welsprekend 
werd deze evolutie bevestigd door de op zijn initiatief in 1938 
totstandgekomen stichting van de "Nederlandse Historiebladen" , 
in welker redactie naast hem o.a. zitting namen: Ganshof, Van der 
Essen, Van Werveke, Post, Van Winter en Van Schelven. Wel 
scheen H. Brugmans, die in dezelfde tijd een achtdelige "Geschie
denis van Nederland" opzette, van het verlopen getij nog niets 
bemerkt te hebben, maar zijn uitgaaf was een soort jongste snik. 
Voortaan waren alle synthesen Groot-Nederlands: de "Geschiedenis 
der Nederlanden" onder redactie van L. G. J. Verberne, R. R. Posts 
geheel nieuwe bewerking van Gosses en Japikse I en ten slotte de 
twaalfdelige "Algemene Geschiedenis der Nederlanden". 

Dit alles belichaamt Geyls zegepraal, maar het is toch niet 
precies de zegepraal, die hij eens verhoopt moet hebben. Speciaal die 
twaalfdelige Algemene Geschiedenis der Nederlanden dekt niet de 
visie van de Nederlandse stam, maar realiseert de zienswijze, door 
A. A. van Schelven eens de "héél-Nederlandse" geschiedschrijving 
genoemd 23) ; zij gaat uit van de ervaringswijsheid, dat de geschiedenis 
van de Zuidelijke Nederlanden eenvoudig niet te schrijven is, zolang 
de taalgrens als criterium genomen wordt. Zij heeft het axioma van 
de natie-makende taal prijsgegeven en de staatkundige entiteiten 
Nederland en België aanvaard in de natuurlijkheid van hun his
torische en actuele gemeenschap boven de taalverdeeldheid : zij 

22) Zo drukt Geyl zich uit in Bijdragen voor Vad. Gesch. en Oudheid
kunde, zesde reeks, dl. V. (1927), pp. 161-193. 

23) Zie A. J. Veenendaal in Bijdra.gen voor de gesch. der N ederla.nden 
XI (1956), p. 324. 
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begrijpt ook Wallonië en Luxemburg in. Dit is de triomf van de 
Benelux-gedachte, die in de eerste plaats een economische belangen
gemeenschap is en in het oog van haar pioniers een voorbereidende 
fase in de Europese eenheidsbeweging. Ziedaar nu weer een ver
schijnsel, dat Geyl zorg moest baren. Immers: zo iets de lijn van zijn 
ontwikkeling, ook als geschiedschrijver, bepaald heeft, is het zijn 
nationalisme. Dit was het, wat hem lang heeft weerhouden van 
toetreding tot het socialisme, dat in het algemeen zijn intellectuele 
instemming had. Zeker had zijn reserve jegens de Europese ge
dachte en alle supra-nationalisme iets te maken met bekommering 
over de toekomst van onze taal, die bij de realisering van de 
Europese eenheid gevaar loopt te worden uitgeschakeld als voertaal 
van de wetenschap. Doch hoe dit zij : indien de Algemene Geschiedenis 
der Nederlanden een vrucht uit Geyls tuin is, kon zij het alleen 
worden na het afzweren van zijn oerbeginsel: de stamgedachte, 
die in de taal wortelt. Wat de supra-nationale gedachte betreft, 
is het tekenend voor Geyl, dat hij de spreker, die op 5 mei 1955 in 
de Nieuwe Kerk te Amsterdam, ex cathedra liefst, had beweerd, dat, 
ons nationalisme was "veredeld door de paring aan de supra
nationale gedachte",24) heftig tegensprak. 

4. 

De uitweiding over de Vlaamse Beweging en de Groot-Neder
landse geschiedenis-opvatting was nodig om de voornaamste der 
weerstanden te verstaan tegen Geyls benoeming te Utrecht; die 
ligt dUr . Naar de opvolging van G. W. Kernkamp heeft hij in feite 
gedongen. Reeds in 1934 bracht hij een bezoek aan prof. mr. 
G. A. van Poelje, de toen zeer invloedrijke secretaris-generaal van 
het ministerie van onderwijs c.a., maakte deze zijn ambitie kenbaar 
en werd door hem voorgesteld aan minister mr. H . P . Marchant, 
die "minstens even toeschietelijk was als zijn factotum". Het min 
of meer geforceerde aftreden van deze bewindsman in mei 1935 
en zijn opvolging door dr. J. R. Slotemaker de Bruine was Geyl 
dan ook niet welkom. He.t zou echter blijken, dat de opvolger, 
een politiek en religieus geestverwant van Gerretson, geenszins 
afwijzend tegenover hem stond. In het voorjaar van 1935 kwam 
Kernkamps opvolging in de faculteit ter sprake. Geyl had enige 
supporters, maar de meerderheid stond onzeker tegenover een man, 
die zo onstuimig naar voren geschoven werd door F. C. Gerretson 
en wiens Groot-Nederlands streven hete bijval vond bij oud-

24) L. J. Rogier: Terugblik en uitzicht 1. Hilversum-Antwerpen 1964 
p. 615. 
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activisten, Verdinaso-leden en andere verkondigers van een over
spannen nationalisme, zoals de Utrechtse advocaat A. J. van 
Vessem, een bekend N.S.B.-er, en die bovendien meermalen in 
zulke middens was opgetreden, zelfs op een verdacht congres als 
dat te Rostock in 1932. Zij konden niet weten wat de zorgvuldig 
bewaarde briefwisseling over en weer buiten kijf stelt: dat Geyl 
onder hen standvastig opkwam voor de beginselen der democratie. 

Bijkomende motieven daargelaten, is dit de hoofdreden geweest, 
waarom de faculteit niet hem, maar de mediaevist N. B. ten Haeff 
als eerste voordroeg en hem slechts de derde plaats op de voordracht 
gaf. Onder curatoren heerste echter een andere stemming; zij 
wonnen inlichtingen te Londen in, o.a. bij Geyls naaste collega 
J. E. Neale, constateerden, dat het daar bij niemand ooit was 
opgekomen Geyl van nazi-sympathieën te verdenken, en droegen 
hem vervolgens aan de minister van onderwijs ter benoeming voor. 
De heer Slotemaker de Bruine, bleek persoonlijk - evenals de 
minister-president H. Colijn, die Geyl uit Londen kende - voor 
hem geporteerd, maar stuitte op bezwaren van de kant van zijn 
ambtgenoot van buitenlandse zaken, Jhr. mr. A. C. D. de GraefT. 
Een door Geyl in overleg met SlotemakeI' de Bruine ingediende 
uiteenzetting van zijn opinies in zake de relatie tot België scheen 
bevredigend en in september 1935 legde de minister van onderwijs 
dan ook een ontwerp-benoemingsbesluit aan de Koningin voor. 
Zij weigerde echter haar handtekening, naar Geyl onderstelt op 
raad van De Graeffs voorganger als minister van buitenlandse 
zaken, Jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland, sinds april 1933 vice
president van de Raad van State. Deze was van oordeel, dat de 
Belgische regering zich gekrenkt zou voelen door de benoeming 
van een ijveraar voor de opdeling van het koninkrijk. Eerst nadat 
Geyl de schriftelijke belofte had afgelegd nooit enige steun te zullen 
geven aan acties, die "zelfs maar den schijn zouden kunnen wekken 
van inmenging in de binnenlandsche aangelegenheden van een 
bevrienden staat", bleek Hare Majesteit bereid het koninklijk 
besluit te tekenen, waarbij hij met ingang van 1 januari 1936 tot 
hoogleraar in de nieuwe geschiedenis te Utrecht benoemd werd. 
Hij verliet Engeland zonder veel hartzeer. Zijn laatste jaren waren 
er zwaar geweest, vooral door een ernstige chronische ziekte van 
zijn vrouwen de financiële zorgen, die hem dientengevolge drukten, 
al werden deze op waarlijk grootse wijze verlicht door goede 
vrienden, speciaal de ambassadeur De Marees van Swinderen.25) 

26) Corrie van Slooten overleed op 29 september 1933 in een Nederlandse 
verpleeginrichting. De 17de september 1934 hertrouwde Geyl te Londen 
met Garberlina. Kremer (geb. te Wildervank 12 sept. 1902); de a.utobio
grafische aantekeningen wijzen uit, dat zij hem doorlopend een hechte 
steun geweest is. 
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Eind januari 1936 ving de nieuwbenoemde zijn werkzaamheden 
aan en de 17de februari hield hij zijn inaugurele rede, getiteld 
"Vaderlandse gemeenschap in historisch perspectief". Zij droeg het 
karakter van een vurige belijdenis. "Ik zie in de natie - zo ver
klaarde hij - een natuurlijk historisch kader; de naties vormen 
een van de wezenlijkste geledingen van de mensheid". Gelukkig 
liet hij daarop een krachtig protest volgen tegen de fascistische 
vereenzelviging van de natie met de staat en tegen het nazistisch 
racisme. Het betoog culmineert in een strak gehouden uiteen
zetting van de natuurlijkheid van het groot-Nederlands kader der 
vaderlandse geschiedschrijving; daarbinnen belicht hij Alexander 
van Parma's beslissende rol in de scheuring, de dwalingen van Groen 
en Fruin, alsmede het gelijk van Thijm en Nuyens met betrekking 
tot de factor religie. Het laatste heeft een wrevel gewekt, waarvan 
de rectorale diesrede van C. W. Vollgraff bij het enkele maanden 
later gevierde derde eeuwfeest der universiteit in haar verheerlijking 
van het protestantisme als wortel der vaderlandse beschaving een 
deining-makende uiting was. Met ingang van het academische jaar 
1936-1937 werd Geyl vervolgens benoemd tot buitengewoon hoog
leraar aan de Economische Hogeschool te Rotterdam, ook in dezen 
de opvolger van G. W. Kernkamp. Deze functie droeg hij in het 
najaar van 1946 aan C. D. J. Brandt over, die met gelijke datum 
tevens een deel van zijn Utrechtse leeropdracht overnam, namelijk 
de geschiedenis van de twintigste eeuw. 

Onder de academische docenten in de geschiedenis nam Geyl 
vrijwel onmiddellijk na zijn indiensttreding de vooraanstaande 
plaats in, waarop hij zich tot zijn aftreden in de zomer van 1958 
gehandhaafd heeft. Hij was een goed en meestal boeiend docent en 
hergaf van stonde af aan de leeropdracht van de nieuwe geschiede
nis de dominerende plaats, die zij te Utrecht, de bakermat van de 
wetenschappelijke mediaevistiek, enigermate ingeboet had, ondanks 
Kernkamps biezondere docentengaven~ Dit versterkte accent was 
vooral het resultaat van de werkcolleges, waarin hij het steeds 
toelegde op het uitlokken van discussies met de studenten, en even
zeer van de nooit stokkende stroom van belangrijke, meestal 
prikkelende publicaties. Nog in 1936 verscheen Revolutiedagen te 
Amsterdam, een kritisch relaas van het Doelisten-incident van 
augustus-september 1748. In 1937 volgde Kernproblemen van onze 
geschiedeni8, de bundeling van zestien verspreide opstellen, waarvan 
dat over "De protestantisering van Noord-Nederland" een sprekend 
staal mag heten van Geyls specialisme in het kloekmoedig enta
meren van ontmythologiserende détailstudies. Deze trof natuurlijk 
het lot van zijn meeste werk: zij gaf aanstoot en aanleiding tot min 
of meer krampachtig verweer, goeddeels uitvloeisel van een een-
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zijdige interpretatie, maar haar wezenlijke onweerlegbaarheid 
bracht een definitieve verschuiving in het historisch beeld teweeg. 
Hetzelfde geldt van zijn volgend belangrijk boek: Oranje en Stoort, 
in 1939 verschenen. Ook dit was ten dele bundeling van reeds 
verschenen studies: de hiervóór genoemde Engelse alsmede enige 
- deels ermee identieke - Nederlandse, namelijk "Oranje en 
Stuart", "De moeder van Willem H" en "De Witt en de hooge
stantspersonagiën" . 26) 

Dit werk bracht een radicale wijziging aan in de historische 
waardering van de positie en de ambities van het huis Oranje in de 
zeventiende en de achttiende eeuw. Ik heb het altijd betreurd, dat 
Geyls onderzoek in de Engelse bronnen zich blijkbaar niet over de 
jaren na 1672 heeft uitgestrekt. Daardoor ontbreekt voor mijn 
gevoel aan zijn relaas de apotheose van Willem IH's Engels koning
schap of, wil men het, in zijn geest, meer op de man af horen, aan 
zijn requisitoir de conclusie, dat dit koningschap de voor de Ver
enigde Nederlanden nadelige bekroning was van een halve eeuw 
dynastieke politiek van anti-nationale strekking. Het zou onjuist 
zijn te beweren, dat hij met het aangrijpen van het onderwerp een 
maagdelijk terrein betrad. In opstellen van de Leidse grootmeester 
Fruin en zijn nazaten Blok en Japikse schemeren pikante waar
heden soms door de vijgebIaden der byzantinistische mythe heen, 
maar de onbarmhartige moed van een vrijgevochten geest was nodig 
om de waarheid naakt te ontdekken en ten toon te stellen, hoe 
onkies dat dan was. Het is typerend voor de halfheid van het 
traditioneel verhaal, dat het wel oog toonde voor de ondeugden 
van het zogenaamde "oud systeem" - de Hollandse sloep in het 
zog van het Engels fregat - maar kies de ogen look voor wat er de 
schuld van was. 

Geyls breuk met een Leids orangisme, dat van geen prins kwaad 
wilde weten, is tekenend voor zijn moed zonder op- of omzien. Het 
wekte natuurlijk de ergernis van allerlei kortzichtigen, bij wie hij 
te boek kwam te staan als "een bitter vijand van Oranje", zoals 
F. J. L. Krämer het uitdrukte in een recensie van Oranje en Stoort. 
Deze hof archivaris behoorde blijkbaar tot het slag van lieden, wie 
het koningshuis dierbaarder is dan de waarheid. Maar weer werkte 
deze bevrijdend. Als van de staar geopereerd, toonden de historici 
sindsdien losgekomen te zijn uit een verminkend misverstand, dat 
het wezenlijk verschil tussen de positie der Oranjes vóór 1795 en 
die van na 1813 deed voorbijzien, namelijk dat tussen de mandataris 
en ondergeschikte van soevereine staten en het monarchale hoofd 
der regering, tussen de partijdigheid als erfzonde van de twee-

28) Resp. in Bijdragen voor Vad. Gesch. en Oudheidk., zesde reeks, 
dl. III (1925), De Gids 1927 en 1928. 
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slachtigheid der constitutionele creatie uit Oldenbarnevelts dagen 
en de boven-partijdigheid der koningen. Zodoende, nam Geyl boven
dien van de zogenaamde "ware vrijheid", van de Patriotten der 
achttiende eeuwen - last not least - van de omwenteling van 1795 
en de Bataafse tijd 1795-1806 het odium van obstructie en land
verraad weg, al bleef menigeen vragen, of hij genoeg oog toonde 
voor de heilzame potenties, die het stadhouderschap, los van de 
personen gezien, toch in zich borg, speciaal de kans op het remmen 
der constitutionele decadentie. 

Het prestige, dat hij reeds bij zijn terugkeer in Nederland genoot, 
blijkt uit het voorstel, hem in 1937 door N. Japikse, de alleen
redacteur van Nijhoffs "Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis 
en Oudheidkunde", gedaan om diens functie over te nemen. De 
uitgever Wouter Nijhoffwas echter "bij geruchte ter ore gekomen", 
dat Geyl "lid van de S.D.A.P. geworden zou zijn", en weigerde 
aan zo iemand zijn tijdschrift toe te vertrouwen. Een door de 
dichter Martinus Nijhoff, Wouters zoon, gearrangeerd onderhoud 
tussen de uitgever en de redacteur in 8pe bracht slechts verdere 
verwijdering teweeg, ook al was het gerucht dan in feite vals. Het 
is weer tekenend voor Geyl, dat uit deze verijdeling van zijn ver
langen de oprichting van de reeds genoemde "Nederlandse Historie
bIaden" geboren is, en een stuk "ironie der geschiedenis", dat de 
Firma Nijhoff in 1946 uitgeefster werd van de "Bijdragen voor de 
geschiedenis der Nederlanden", die zowel van de oude "Bijdragen" 
als van de "Historiebladen" de voortzetting wilden zijn. Alles 
komt terecht. 

5. 

In de vó6r-oorlogse periode van zijn Utrechtse werkzaamheid 
toonde Geyl een actieve belangstelling voor het Nederlandse 
politieke leven. Zo nieuw als hij het scheen te vinden, was dit niet. 
De "professor" als mede-leider van ons staatkundig denken en doen 
is zo oud als het koninkrijk, wat namen als Kemper, Vreede, 
J. T. Buys, Thorbecke, Modderman, Pierson, Kuyper, Cort van der 
Linden, De Savornin Lohmann en zelfs Colenbrander en G. W. 
Kernkamp afdoende bewijzen. Zelfs in het toenaderen tot het 
socialisme was Geyl geen eersteling: te Utrecht b.v. gingen H. Bolke
stein en C. G. N. de Vooys hem daarin voor. Ook hij heeft ernstig 
een toetreden tot de S.D.A.P. overwogen, maar werd daarvan vooral 
weerhouden door het negatieve standpunt der partij jegens de 
nationale defensie. De onmiskenbare evolutie, die zij in de latere 
jaren dertig in dezen onderging, achtte hij nog maar half werk. 
Hij zag in leger en oorlogsmarine een positief goed, een middel tot 
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"volksverbinding en volksopvoeding". Naarmate de nazi-bedrei
ging reëler werd, groeide deze overtuiging sterker in hem. In het 
door mr. G. J. van Heuven Goedhart geredigeerde Utrechts Nieuws
blad verkondigde hij sinds augustus 1939 keer op keer de overtuiging, 
dat Nederland - ook uit puur eigenbelang - niet langer neutraal 
mocht blijven. Hij trad in dezelfde tijd bij herhaling op in bijeen
komsten van "Eenheid door democratie". Op de avond van 
donderdag 9 mei 1940 sprak hij te Rotterdam in de plaatselijke 
afdeling ervan. Zijn rede was één waarschuwing tegen de nabije 
dreiging van Hitler-Duitsland en de nadrukkelijke verwijzing naar 
de overrompeling van Denemarken en Noorwegen leek enige uren 
later een voorspelling. 

Dat een man, die ten minste een jaarlang niet opgehouden had 
de nazistische dreiging te signaleren, niet behoord heeft tot de 
eerste gevangenen van de bezetters, zou verwonderlijk moeten 
heten, als niet bij Nederlandse "houzee"-roepers à la Van Vessem 
nog iets van de waan geleefd had, dat van de oude paladijn van 
een Groot-Nederlands nationalisme voor hen nog wel iets te hopen 
viel. Hoe radicaal vergisten de warhoofden zich in de man, die 
buiten het klimaat van de vrijheid van denken, spreken en schrijven 
nauwelijks had kunnen ademen. Eigenlijke gevangenschap heeft 
Geyl nooit behoeven te ondergaan, wel gijzeling. Op de 7de oktober 
1940 werd hij 's morgens om zeven uur in zijn huis opgehaald en 
met ongeveer honderd andere notabele Nederlandcrs, o.a. Willem 
Drees, Goseling, Tilanus, B. C. de Savornin Lohmann, naar Buchen
wald overgebracht. Hun gijzeling was represaille voor de inter
nering van Duitsers in Nederlands Oost-Indië. Te Buchenwald, 
waar deze groep Nederlanders tot november 1941 verbleef, heeft 
zich een incident voorgedaan, dat door Drees geboekstaafd is: 27) 

Geyl onderbrak eens een toespraak van een SS.-kampcommandant, 
waarin hulde gebracht werd aan Nederlanders, die in Duitse 
militaire dienst traden, met de luide uitroep Verräter, die hij - daar
toe gesommeerd - zelfs herhaalde. Het mag een wonder heten, 
dat dit ongestraft is gebleven. 

Hij doodde de tijd met lange gesprekken, waarvan hij die met 
Drees tot zijn dood toe dankbaar gedacht, en met het lezen van 
Homerus en Shakespeare. Verder vluchtte hij in de beoefening der 
poëzie. Hij schreef sonnet op sonnet, het eerste, gelijk hij in zijn 
autobiografische aantekeningen vastlegt, op 20 oktober 1940. 
"Het was een verrassing, een verrukking - zo schrijft hij - toen 
daar in Buchenwald dat sonnet voor den dag kwam, helemaal 
volgroeid". Bovendien schreef hij in een tijd van drie weken zijn 

27) W. Drees: Een jaar Buchenwald. Amsterdam 1961, pp. 93-94. 
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detective-roman Moord op de Plas, in zijn ogen al even welgeslaagd. 
Hij zou hem na de bevrijding onder zijn eigen naam uitgeven en 
zich ergeren aan de weinige opgang, die het boek maakte. Enkele 
jaren vóór zijn dood posteerde hij zich eens aan het boekenstalletje 
van het Haagse SS-station om luidkeels te vragen, of "Moord op 
de Plas" van P. Geyl voorhanden was. Toen de verkoopster bekende 
noch van het boek noch van de auteur ooit gehoord te hebben, 
schudde hij bedroefd het hoofd en zuchtte bijna demonstratief. 
Zelf bleef hij deze roman, die in het paradijs van zijn jeugd speelde, 
tot zijn beste prestaties rekenen en hij verweet de steller van het 
juryrapport, dat hem in 1958 voor de P. C. Hooftprijs aanbeval, 
met een hem typerende mengeling van scherts en ernst, dat deze 
zijn roman niet genoemd had. In dit alles openbaart zich een hem 
kenmerkende trek: onmacht om erin te berusten, dat hij op enig 
door hem weloverwogen betreden podium geen eerste viool te 
spelen kreeg. 

Van de sonnetten zijn er een-en -negentig door de druk vereeuwigd. 
Ofschoon enkele letterkundigen, o.a. Annie Salomons, Piet Minderaa 
en Pierre Dubois, in particuliere gesprekken of brieven er waar
dering voor te kennen gaven, was de kritiek in de periodieken 
unaniem ongunstig, speciaal die van E. Hoornik en A. Morriën. 
Het schokte Geyls geloof in zich zelf niet. "Mijn verzen zijn echt 
- zo ongeveer drukte hij het uit -; er geeft zich een persoonlijk
heid vorm in, die dat in geen andere trant gekund zou hebben".28) 
Mijn "dichterschap is een onverwacht en kostbaar onderdeel van de 
onvermoeide productie, waarin ik mij zelf heb verwezenlijkt (en) 
ik blijf rustig overtuigd van (de) waarde". Hier vertoont de eerbied 
voor het eigen talent zelfs Narcissus-trekken, die hem belet hebben 
de zwakheid in te zien van zijn gestileerde woordkunst naast de 
bezielde diepte van het werk van tijdgenoten als Boutens, Bloem 
en Roland Holst. Geyl was in wezen geen dichterlijke geest. Behalve 
dat de onzienlijke wereld hem niet intrigeerde en zijn belangstelling 
beperkt bleef tot de intellectuele problematiek, ontbrak hem de 
subtiele gevoeligheid voor nuances, nodig om dichtkunst tot 
poëzie te maken. 

In november 1941 werd Geyl met de meerderheid van zijn lot
genoten naar het gijzelaarskamp in het groot-seminarie te Haaren 
(N.-B.) overgebracht; in mei 1942 moest hij vandaar naar Sint
Michielsgestel verhuizen. Met een deel van de bezetting werd hij 
in november van hetzelfde jaar naar de kostschool "De Ruwenberg" 
overgebracht. Een jaar later, in november 1943, werd hij wegens 
reumatische aandoeningen opgenomen in het Groot-Ziekengasthuis 

18) Interview met Bibeb in Vrij Nederland van 21 okt. 1961. 
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te 's-Hertogenbosch, waar hij als lopend patiënt verpleegd werd tot 
februari 1944; toen werd hij ontslagen en mocht hij naar huis 
terugkeren. Hij woonde er sindsdien als ambteloos burger, want hij 
was in november 1942 door Seyss-Inquart ontslagen, weil (seine) 
GesamteinsteUung keine Gewähr tür ei ne loyale M itarbeit bood. 

In Haaren had hij de door mij reeds herhaaldelijk geciteerde en 
doorlopend gebruikte autobiografische aantekeningen opgesteld, 
een gedétailleerd levensverhaal tot 1942. Doordat hij alleen uit 
zijn geheugen kon putten - zijn rijk archief was onbereikbaar 
voor hem - mist het genoegzame exactheid in de dateringen, maar 
het is desondanks een zeer leerzaam werk, vooral als zelfportret. 
Krachtens zijn laatste wilsbeschikking komt dit geschrift voorlopig 
niet voor publicatie vrij, wat alleen reeds wegens de zonder terug
houding gegeven karakteristieken van tijdgenoten te billijken is. 
De tekening van het eigen leven sinds zijn vroegste jeugd is door
trokken van een onbarmhartige waarheidsliefde. Het verhaal 
behoort tot het genie der Oonjessiones en roept reminiscenties op 
aan Augustinus en Rousseau, in het exhibitioniseh ontsluieren 
van de eigen levensgang soms zelfs aan Casanova. In deze biecht 
zonder berouw staat de schrijver ten voeten uit voor ons in het 
hem kenmerkende egotisme. Zelfverzekerd noemt hij zich zelf bij 
herhaling "een persoonlijkheid" en zijn recht op een vooraan
staande plaats een "onomstotelijk feit". "Ik wil iets, ik breng iets 
nieuws, iets, waarop voortgebouwd kan en zal worden". Het is 
ontegenzeglijk juist en wie het leest, raakt verstrikt in het dilemma, 
of de schroom om zoiets van onszelf te zeggen ootmoed of hypocrisie 
moet heten. De onzekerheid wordt versterkt, als wij vaststellen, 
dat zulke hoogmoedige uitspraken slag op slag geflankeerd worden 
door ontwapenende constateringen van eigen manco's en blaneo's, 
met name de bekentenis omtrent zijn "onwijsgerige" geest, zijn 
horror voor de diepte; "ik ben een eenvoudige ziel" zei hij in een 
interview. Hij maakte echter ook van deze nood weer de deugd 
van een royale bekentenis, die hij zich kon permitteren. 

In februari 1944 thuisgekomen, kreeg hij zijn deel aan de noden 
van de rampzalige hongerwinter. Ook hij maakte per fiets provian
deringstochten tot in Kampen toe, maar verder werkte hij hele 
dagen, in schijn onverstoord door de toenemende ellende. Het 
scheen, of zij hem alleen verstandelijk, niet emotioneel raakte. 
De buren in de Willem Barentszstraat verwonderden zich over een 
stoïcisme, dat hem scheen te omringen met een pantser van gevoel
loosheid. Als zij hem kaarsrecht en altijd welverzorgd zagen voor
bijgaan, namen zij aan, dat de gruwelen van de dag deze geleerde 
in zijn ivoren toren onopgemerkt voorbijgingen. Zij wisten meren
deels niet, dat hij "onderduikers" onder zijn dak huisvestte, dat 
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zijn huis een cel van de "illegaliteit" was met een klandestiene 
telefoon, die dag en nacht door eIka.a.r afwisselende jongelui bezet 
was, en dat zijn kelder diende als opslagpla.a.ts van munitie, totdat 
hij en zijn even onverschrokken en in schijn even onbewogen vrouw 
in april 1945, tijdig voor een overval gewa.a.rschuwd, plotseling 
vertrokken om zelf onder te duiken bij het echtpa.a.r Brandt
van der Veen in de Jan van Scorelstra.a.t. De overval had pla.a.ts, 
ma.a.r vond de vogels gevlogen. Ook op andere wijzen nam Geyl 
deel a.a.n "het verzet", o.a. door geregeld contact met het onder
grondse V rij NederZand. Hij sohreef erin en stelde zijn huis be
sohikba.a.r voor de redactievergaderingen. 

Tussen al deze bedrijvigheden sta.a.kte hij het wetensohappelijk 
werk geen ogenblik. Te Sint-Miohielsgestel had hij voor zijn mede
gijzela.a.rs een reeks voordraohten gehouden, die hij in 1946, samen
gevat, zou uitgeven als Patriotten en N.S.B.-er8, een militant 
verweer tegen het toen gangba.a.r misverstand, als zou de "colla.bo
ratie" van 1795 gelijk te stellen zijn met die van 1940-1945. 
Thuisgekomen, zette hij een nieuwe studie op, eveneens door de 
aotualiteit gestimuleerd: die van het beeld van Napoleon in de 
Franse gesohiedschrijving. Zij versoheen in 1946 onder de titel 
Napoleon, voor en tegen en beleefde in 1947 een tweede druk; 
in 1949 kwam te Londen een Engelse vertaling ervan uit : Napoleon, 
lor and against. Hij schreef dit boek, na.a.r hij meedeelt, in één 
adem, in zes à zeven ma.a.nden tijds, gebruik makend van materia.a.l, 
dat hij reeds vóór 1936 te Londen verzameld had voor een werk
college over de Napoleontische litteratuur en wa.a.rvan hij ook voor 
Rotterdamse colleges gebruik gema.a.kt had. 

6. 

Formeel kon Geyl, immers door Seyss-Inquait ontslagen, na de 
bevrijding pas a.a.n het herstel van het academisch leven deelnemen 
na herbenoemd te zijn. Dit geschiedde bij een Koninklijk Besluit 
van september 1945; het werd gemotiveerd met de overweging; dat 
"niets gebleken was van ontrouw jegens H.M. de Koningin of het 
Koninkrijk der Nederlanden", een van die departementale formu
leringen, die voor een norma.a.l burger de sma.a.k van azijn hebben. 
Da.a.rmee begon de tweede fase van zijn Utrechtse loopba.a.n. Hij 
naderde de zestig, ma.a.r stond nog in de volle kracht van zijn leven; 
alleen openba.a.rde zich allengs een vermindering van de gehoor
scherpte, die hem in het la.a.tste decennium van zijn leven doemde 
tot het geregeld gebruik van een appara.a.t. In de eigen universiteit 
behoorde hij tot de mannen van het eerste plan, wier na.a.m ha.a.r 
orediet bepa.a.lde. Zo was ook zijn pla.a.ts onder de Nederlandse en 
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de Belgische historici, tot op zekere hoogte zelfs onder de Engelse, 
misschien ook onder de Amerikaanse, maar daarvan ben ik nooit 
ooggetuige geweest. Zijn verschijnen in hun midden had iets van dat 
van de organist, bij wiens komst alle fluiten zwijgen, en menigeen 
moest glimlachen om het zichtbaar zelfbehagen, waarmee hij die 
stille veneratie in ontvangst nam, nooit neerbuigend of aanmati
gend, veeleer gemoedelijk, maar dan ook in stijlvolle minzaamheid. 
Zo was ook zijn houding in deze Akademie, waarvan hij als lid 
deel uitmaakte sinds 1941, tot 1946 op voorlopige voet, doordat 
eerst toen weer de vereiste bekrachtiging door de Kroon verleend 
kon worden.29) 

Het boek over Napoleon had een nieuwe fase in Geyls weten
schappelijke carrière ingeluid, waarin hij zich naar eigen zeggen 
"een geheel nieuwe reputatie opbouwde". Het was - zoals hij 
graag met galgenhumor constateerde - die van specialist in de 
theorie der geschiedenis, een vak, dat hij permanent naar het leven 
stond en dat hij dan ook alleen maar met hartstocht beoefende in 
de rol van advocaat van de duivel. In aansluiting daarop werd de 
comparatistische historiografie zijn na-oorlogs bedrijf bij uitstek. 
Achtereenvolgens vormden Shakespeare als geschiedschrijver, BU8ken 
Huet a18 ge8chied8chrijver, Romein en de ge8chiedenis, The French 
historians and Talleyrand, Fruin contra Groen, Fruin tU8sen Ranke 
en Macauly, alsmede opstellen over Ranke, Macauly, Carlyle, 
Michelet, Bilderdijk, Motley, P. C. Hooft de openbaringen ervan. 
Sommige van deze studies waren teksten van gastcolleges, die hij, te 
beginnen in 1952, vrij geregeld aan Amerikaanse en Engelse 
universiteiten gaf, o.a. te Northampton, Vale, Harvard, Cambridge 
en Oxford. Zij legden de grondslag van de wereldnaam, die hem in 
weinige jaren, ook door middel van vertalingen in het Engels, het 
Zweeds, het Deens en het Duits, tot de representant bij uitstek 
van de Nederlandse geschiedschrijving maakte. 

Het pièce de milieu van dit nieuwe specialisme vormt zijn strijd 
voor het wereldforum tegen Toynbee - en bij wijze van een 
"ter zijde" - tegen diens Nederlandse verdediger Romein. Toynbee's 
opzet om de hele wereldgeschiedenis te doen zien als een keten van 
culturen, die onvermijdelijk naar het patroon van "opgaan, blinken 
en verzinken" verlopen, veroordeelde Geyl ten eerste als een 
aprioristische systeemdwang, die de vondsten van het historisch 
onderzoek dienstbaar maakte aan de motivering van een axioma, 
en ten tweede als de negatie van het pars hominis in het wereld
gebeuren en daarmee van de verantwoordelijkheid van een zelf
willende, zelfhandelende mens voor zijn eigen feilen en misdaden. 

2') Van 1928 tot 1936 was hij buitenlands correspondent geweest. 
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Het doet enigszins aan de polemische ontmoeting van Erasmus en 
Luther denken. Geyl was geenszins verbaasd over de bijval, die 
Toynbee in het na-oorlogse Duitsland oogstte, waar het schuld
probleem immers opeens oplosbaar scheen door het beroep op de 
onvermijdelijkheid, op het gedoemd-zijn van een bepaalde generatie 
tot het plegen van wetmatig gedetermineerde misdaden. In zijn 
bestrijding van dit fatalisme, dat niet alleen een moordaanslag is 
op alle onbevooroordeelde geschiedvorsing, maar bovendien een 
hoon aan het wereldgeweten, groeide hij uit tot de apologeet van 
zijn vak. Speciaal de Angelsaksische wereld weet hem dank voor 
een bestrijding van de meeslepende, ja begoochelende Engelse 
geleerde, waarmee hij haar jarenlang in de ban van zijn harts
tochtelijk protest hield. Terecht mocht Toynbee hem zijn meest 
formidabele tegenstander noemen en het strekt de Engelsman tot 
eer, dat hij naar aanleiding van Geyls heengaan getuigd heeft van 
eerbied en genegenheid voor de tegenstander, die hij one of the 
oordest kitters toot I OOve met noemde, maar om er in één adem aan 
toe te voegen: kis pugnacity was disarming, because kis personality 
was 10vable.30) Hoe raak tekent Geyl die ene zin. Het is moeilijk 
zich iemand voor te stellen, die zozeer als hij zaken en personen, 
belijdenissen en belijders, uiteenhield. Zijn beste vrienden bestreed 
hij zonder enige matiging, zodra zij iets staande hielden, waarmee 
hij niet kon instemmen, en hij blééf, wat hemzelf betreft, even 
goede vrienden met hen. Dat anderen weleens anders handelden 
en hem de vriendschap opzegden wegens zijn onverbloemde kritiek 
op hun werk of hun optreden, verbijsterde hem. Hij was een man, 
die de discussie liefhad als een met zwier te beoefenen spel, een 
toernooi, zoals hij het zelf immers noemde in de titel van een van 
zijn bundels. Een strijd vermijden uit menselijk opzicht of om 
wille van de lieve vrede vond hij een vorm van corruptie. Hij was 
bovendien heftig gekant tegen alle water-en-melk, ook tegen de 
hedendaagse geneigdheid de kleuren van religieuze en politieke 
overtuigingen te doen vervagen. Hij wenste ze juist sprekend en 
verachtte in zijn hart alle irenisme, omdat het verschillen ver
doezelde. 

Minder wèlgelijkend noem ik evenwel het portret, dat de woord
kunstenaar Toynbee in een iets jonger stuk 31) van zijn rusteloze 
vervolger schetste. De positie, zo zegt hij, waarin deze Hollander 
zich het behaaglijkst gevoelde, was die van the lone wolf provoking 
a pack of hounds in counter-attacking kim. Men kon Gey! niet 
heftiger ergeren dan door hem niet tegen te spreken, constateert 

80) The Times van 9 januari 1967. 
81) The Encounter van mei 1967. 
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hij. Daarom was, zo beweert hij, Geyls Pan-NetherZandism 
vervaarlijk woord voor een zo natuurlijke zaak - voor hem zulk 
een boeiend bedrijf: het ontstak niet alleen de Walen in woede, 
maar ergerde tevens tal van Vlamingen en Hollanders. Met alle 
waardering voor Toynbee's urbane grootmoedigheid en litterair 
zeggingsvermogen moet ik van mening blijven, dat hij hier het wezen 
van Geyls oppositie niet raakt en daarmee voorbijgaat aan wat in 
mijn oog diens grote verdienste voor het wereldforum is: zijn 
strijd tegen de prophets ot doom, de Cassandra's van "Europa's 
laatste fase". Geen uitdrukking kon Geyl meer "wild" maken dan 
deze. Het verweer tegen de angstige verwachting, die zij ver
woordde, kreeg op den duur iets krampachtigs bij deze skeptische 
waarheidszoeker. "Het is onze plicht om niet te geloven in de 
neergang" zei hij in een interview van 1961.32) Hier schijnt de. 
waarschuwing tegen het défaitisme, dat hij haatte, in struisvogel
politiek te ontaarden. Reëler en meer zich zelf was hij in 1958 
voor de dag gekomen in zijn indrukwekkend afscheidscollege over 
de "Vitaliteit van de westerse beschaving". Het is een sterkend 
woord uit de mond van een van haar waardigste representanten. 
Toch geeft hij ook daarin de contradictie bloot, waarin hij genoemd 
was te leven, eenvoudig doordat er geen verzoening bereikbaar is 
tussen het objectief benaderen en het partijkiezen. Geyl bewondert 
Ranke om het eerste, maar laakt het quietisme, dat hem van het 
laatste terughield,33) en daarmee openbaart hij de eigen nooit 
geheelde gespletenheid, door geen sofismen duurzaam te over
pleisteren. 

De verworven wereldnaam wordt bevestigd door de reeks onder
scheidingen, die Geyl sinds 1955 als in een onafgebroken reeks 
werden toegekend: ridder van de Nederlandse Leeuw (1955), com
mandeur in de Kroonorde van België (1956), ere-doctor van Saint 
Andrews (Edinburgh 1958), P. C. Hooftprijs (1958), ere-doctor van 
Oxford en Harvard (1959), Orden pour Ze mérite (1959), Oommander 
ot the Order ot the British Empire (1960), Thorbecke-penning van 
Leiden (1962) en Mac Vane-prijs van Harvard (1966). De toekenning 
van de P. C. Hooftprijs, de staatsprijs voor letterkunde, eenmaal 
in de drie jaar te verlenen aan een "essayist", gaf hem diepe 
voldoening, omdat zij hem eindelijk bij de litteratoren scheen in 
te lijven. De gekunsteldheid van zijn dichtproeven ontbreekt dan 
ook volstrekt in zijn proza, waarvan het juryrapport de soberheid 
prijst en "het welbewust aangepast-zijn, d.i. de natuurlijkheid, 
waarmee het zich in dienst stelt van de stof en de strekking". 

S2) Zie noot 28. 
S3) H. Rowen in Am. Rist. Rev. LXXII (1967), p. 1208. 
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Het prijst Geyls proza, omdat het "de lezer nooit in het licht staat 
en - verzorgd, maar niet gekunsteld - geen andere pretentie heeft 
dan medium te zijn van een klare gedachtengang" . 

Een schaduwzijde van Geyls groeiende wereldnaam hadden voor 
Utrecht de frequente reizen naar het buitenland kunnen worden, 
waartoe hij natuurlijk moest leiden. Reeds in het najaar van 1937 
had hij, nog maar ruim een jaar in functie, op uitnodiging gast
colleges in Zuid-Afrika gegeven, door minister Slotemaker de 
Bruine blijkbaar niet zonder zekere bezorgdheid en door Buiten
landse Zaken bepaald met Argusogen op zijn tournée gevolgd. 
Tijdens deze afwezigheid had Gerretson zijn colleges waargenomen. 
Tussen 1950 en zijn aftreden in 1958 leidden enige reizen naar 
Amerika enkele malen tot vrij lange onderbrekingen. Van ver
waarlozing van de professorale taak viel echter nooit te spreken. 
Hij muntte uit door een sterk plichtsbesef, was stipt in het geven 
van colleges en in het afnemen van tentamens en examens, die hij 
zelfs bij de numerieke groei van de wetenschappelijke staf goeddeels 
in eigen handen hield, evenals trouwens de propaedeutische scholing 
der eerstejaars-historici. Ook bleef hij - met al zijn ongeduld -
bereikbaar en genaakbaar voor de studenten en bereid zich in hun 
belangen te verdiepen, altijd paraat met schriftelijke of mondelinge 
aanbevelingen voor hen, die het verdienden. Met dat al was hij 
geen meester, die zijn leiding opdrong; mogelijk deed hij het zelfs 
iets te weinig. Dit verklaart misschien, dat het aantal van de onder 
hem gepromoveerden niet indrukwekkend is: het komt niet boven 
de tien, al is het gehalte hoog. Misschien mag hierin een blijk 
gezien worden, hoe weinig het hem lag een school te vormen. 
Desondanks was het stempel, dat hij op sommigen zette, heel diep. 

Kenmerkend voor hem was, dat zijn ijver ophield bij de grenzen 
van zijn belangstelling en met name ontbrak met betrekking tot de 
bestuurlijke en administratieve sectoren in het academisch geheel. 
In september 1945, d.i. in het eerste na-oorlogsjaar, werd hij tot 
secretaris van de faculteit der letteren gekozen, maar hij bleek 
voor dit ambt in een buitensporige en soms zelfs vermakelijke graad 
ongeschikt, zodat hij halverwegen het jaar van de taak verlost 
moest worden. Zelfs binnen de eigen sub-faculteit - om op deze 
benaming te anticiperen - was zijn belangstelling voor wat buiten 
zijn leeropdracht viel maar gering en tegenover nieuwe specialismen 
stond hij in het algemeen skeptisch. Zo zag hij op de sociaal
economische geschiedenis, tijdens zijn professoraat tot volle acade
mische ontplooiing gekomen, eigenlijk wat neer. In dit opzicht 
behoorde hij met heel zijn hart tot een oude garde, die sleohts oog 
had voor de politieke geschiedenis. Ook onttrok hij zich, zoveel 
hij er kans toe zag, aan de oocasionele taken, die het hoogleraars-
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ambt vooral sinds 1945 in verontrustende mate verzwaren: lidmaat
schappen van adviescolleges en examencommissies 34) en deel
neming aan inter-academiëel overleg. Dit alles liet hij met soms iets 
te duidelijk getoond dédaï"n aan anderen over. Dat deze abstinentie 
van weinig genoeglijke besognes bij sommigen wrevel wekte, scheen 
hem te ontgaan. Misschien leed hij in dit opzicht aan een gerieflijk 
soort bewustzijnsvernauwing. Het zou zeker een te lieftallige beeld
spraak zijn Geyl de eenvoud van de duif toe te schrijven, maar de 
listigheid van de slang was hem in elk geval vreemd. In het overigens 
nog genoegzaam grillig complex van zijn karaktertrekken is er 
geen zo scherp getekend als zijn eerlijkheid, zijn trouw aan de 
waarheid, waaraan alles moest worden opgeofferd. Dat maakt ook 
zijn door egotisme gestempelde autobiografische aantekeningen in 
hun soms verbijsterend onthullen van eigen feilen zo ontwapenend. 

Over die feilen uit te weiden is niet relevant, maar zeker verwijlen 
bij een paar opvallende manco's komt mij plicht voor. Daar is 
dan in de eerste plaats zijn tekort aan geestelijke diepte. Geyl 
had een scherp intellect, dat ook van wijsgerige en religieuze 
betogen de quintessens snel opnam en in rake trekken wist weer te 
geven, maar hij was gesloten voor alwat mysterie heet, voor wat 
ligt achter de horizon, die de zichtbaarheid afgrenst. Daarover uit 
te zien, was een verlangen, dat hem nooit schijnt gekweld te hebben. 
L'infini heeft hem nooit getourmenteerd. Gusts ot infinity moeten 
soms langs zijn voorhoofd gewiekt hebben, maar al vroeg vormde 
hij het vast besluit to let eternity heed it8 own 8elt en hield hij zich zelf 
voor: wken death eall8, tken q'Uietly obey.35) Ik zou hem een verlate 
positivist durven noemen en in dit opzicht dus een achterblijver uit 
de negentiende eeuw, maar dan toch met een zeer belangrijke 
reserve. Hij verhief zich niet op zijn negatie en sprak nooit schamper 
over hen, wier leven gericht werd door de "drift naar het eeuwige", 
die hij in Van Eyck en Verwey constateerde onder gelaten be
kennen daar "altijd buiten gestaan" te hebben.3S) Zo hij zich tegen 
paladijnen van een strijdbaar christendom, met name tegen 
Bilderdijk en Groen van Prinsterer, afzette, gebeurde dit alleen, 
als zij de vaderlandse geschiedenis reconstrueerden vanuit een 
apriorisme en tot een bepaald doel. Dit was in zijn oog een wraak
roepende zonde. 

84) Hij heeft in zijn eerste Utrechtse jaren enige malen zitting genomen 
in de examencommissie voor de akte Geschiedenis M.O. en is toen ook wel 
opgetreden als gecommitteerde bij de eindexamens van de gymnasia. 

86) Ik citeer hier uit het enige Engelse sonnet, dat Geyl ooit schreef. 
Het is te vinden in Ved Mehta: Fly and the Fly·bottle; encoWlters with 
British intellectuals. London 1963, waarin - tekenend genoeg - ook een 
zeer leerzaam encounter met Geyl voorkomt, pp. 122-135. Ik dank de kennis· 
making met dit boek aan collega Van Winter. 

81) Jaarboek der Koninkl. Nederl. Akademie 1954-1955, p. 303. 
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Aan Geyls beperkte belangstelling voor de objecten van 's mensen 
bekommering beantwoordde in zijn staan in het leven zekere on
maatschappelijkheid. Hij was te ongeduldig, te zeer bezeten van 
werkdrift om waardering te hebben voor de kleine gezelligheden van 
het leven en wist met vrije tijd eigenlijk geen raad. Gesprekken over 
koetjes en kalfjes voerde hij zelfs met zijn beste vrienden zelden. 
Zijn conversatie was altijd boeiend en meestal door lichte zelfspot 
gekleurd, maar werd doorlopend bepaald door de ernst van de 
problemen, die hem obsedeerden, zelfs nog in de laatste anderhalf 
jaar van zijn leven, toen zijn lichaamskrachten gebroken waren en 
bij tijden ook zijn geest op drift 'geraakte. Was dit weer geweken, 
dan snakte hij in zijn vereenzaming naar gesprekken met oude 
vrienden, maar toch vooral om dezen zijn kijk op die brandende 
problemen uiteen te zetten. In het algemeen had zijn belangstelling 
voor hen of, ruimer gezien, voor zijn medemensen eenzelfde 
beperkte scope. Hij verwijlde maar weinig bij hun zorgen of noden, 
zolang zij de wetenschap of de politiek niet raakten. Misschien had. 
zijn harde jeugd hem gedwongen alle leed zoveel mogelijk uit zijn 
gezichtskring te bannen en zich uit te leven in het werk. Moeilijk 
lijkt daarmee te rijmen de hem kenmerkende gevoeligheid voor de 
indruk, die hij, ook naar het uiterlijk, op de mensen maakte. Hij 
deed mij in zijn dandyïsme vaak aan Couperus denken. Dit geldt ook 
van zijn gesprekken in hun eeuwig cirkelen om het "ik". Hiermee 
staan wij weer voor het raadsel: hoe kwam het, dat hij zijn gespreks
partners in het algemeen niet verveelde en dat integendeel een 
dag, met hem doorgebracht, en zelfs een reis, met hem samen 
gemaakt, de herinnering aan gezelligheid achterliet? De merk
waardigheid geldt nog algemener: Geyl schiep conflicten en kon 
argwaan wekken, maar het eind was toch haast altijd verzoening. 
In die geest heb ik kennisgenomen van zijn in 1958 voor de Kring 
der historische studenten van Utrecht gehouden "Terugblik",37) 
van die boeiende autobiografische aantekeningen, van zijn op de 
band vastgelegde herinneringen, van fragmenten van dagboeken 
en brieven, samen een met verbijsterende zorg bijeengebracht 
materiaal, waarvan de adequate ontgiFng een studie van jaren 
zou vergen en wáárd zou zijn. Deze herdenking kan daardoor nog 
maar een voorlopige schets zijn van een rijk leven, overvol van 
veelzijdige werkzaamheid en eigen-aardig in de combinatie van een 
studeerkamerleven met rusteloze bekommering om de actualiteiten 
van vaderland en wereld. Met hem is uit ons midden een oor
spronkelijke persoonlijkheid heengegaan, die volgens Goethe van 
zich zelf had kunnen zeggen: lck bin ein Narr aul eigne Hand. 

3') Gedrukt in Studies en Strijdschriften, Groningen 1958, pp. 492-.508. 
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Zijn taken zijn allang één voor één door anderen overgenomen; 
zij zullen ze goed vervullen, als zij hem maar niet imiteren. "Sterft 
een koning", schreef Busken Huet, "reeds staan de voeten zijns 
opvolgers voor de deur", maar "in het rijk des geestes" is het heel 
anders gesteld. Ook Geyl is wel op te volgen, maar niet te vervangen. 

Dankbare leerlingen hebben in hooggestemde herdenkings
artikelen de gestorven meester "de grootste van onze historici" of 
iets van dien aard genoemd. Ik durf deze kwalificatie niet beamen, 
al was het alleen maar, omdat mij voor zulke taxeringen de maatstaf 
ontbreekt. Ik wil slechts aanknopen bij hetgeen de Amerikaan 
Herbert Rowen van Rutgers University enkele jaren vóór Geyls 
heengaan vaststelde.3S) Het komt maar zelden voor, zo zei hij, dat 
minor countries geschiedschrijvers van wereldnaam voortbrengen, 
maar Nederland heeft dit in de twintigste eeuw toch al tweemaal 
gedaan, namelijk met Huizinga en Geyl. Van de eerste noemt Rowen 
de faam zonneklaar op grond van diens boeken over onderwerpen 
van algemeen erkend belang. Van Geyl zegt hij daarentegen, dat 
diens wereldnaam embodies a paradox. Diens faam berust namelijk 
niet op zulke boeken, maar op zijn optreden as a historical critic. 
Dit geeft te denken. 

Gaat het om de houdbaarheid van een wereldreputatie, dan 
dunken mij Huizinga's kansen groter dan die van Geyl, ten eerste 
omdat Huizinga vermoedelijk geen scherper intellect, maar wel een 
dieper geest was met een "onuitroeibare hang naar beschouwelijk
heid" 39) en het veld, dat hij overzag, een wijder horizon had, 
ten tweede omdat polemische essays spoedig hun actualiteit ver
liezen. Dit geldt zeker ook van veel, dat Huizinga schreef, vooral 
van zijn jongere geschriften, merendeels bouderende klachten van 
een vreemdeling in de eigen tijd; dit ben ik met Geyl 40) eens. 
Doch het Herfsttij en de biografie van Erasmus hebben het in zich de 
wereld nog lang te kunnen boeien. Dit nu valt moeilijk aan te nemen 
van Geyls reacties, strijdschriften, toernooien en debatten. Alle 
polemisten gaan op den duur op Sint Joris lijken of op Don Qui
chote, eenvoudig doordat hun tegenstanders straks meestal draken 
of windmolens blijken. Nu reeds klinken sommige opinies, waarvoor 
Geyl pal stond - en wie stond ooit paller dan hij 1 - als verwaaide 
geluiden. Allerlei gevaren, waartegen hij het harnas aantrok, zijn in
middels Of fantomen Of vanzelfsprekendheden gebleken. Geldt dit 
voor zijn meeste essays, het is helaas dezelfde polemische inslag, die 
op zijn meeste geschiedwerken een stempel zet. Dit maakt ze veel 

88) In JournaZ of Modem HiBtory 1965, pp. 35vv. 
8t) J. Kamerbeek Jzn., in Tijdschr. voor Gesch., 67ste jg. (1954), p. 158. 
40) P. Geyl: Huizinga. als aanklager van zijn tijd, in Meded. KoninkI. 

Nederl. Ak. v. W., nieuwe reeks, dl. 24, no. 4 (1961). 
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minder sereen dan de beste van Huizinga. In de Geschiedenia mn dt 
Nederlandse Stam, meer nog in Willem IV en Engeland, Ora1tje en. 
Stuart en De Patriotte'nbeweging komt die polemist telkens ook dáár 
om de hoek, waar het nageslacht hem liever zal missen. Wat zal zich 
dat immers bekreunen om de dii mi1tOres, die Geyl met zoveel ernst 
bekampte, maar van wier werk op aarde geen heugenis bleeH Al 
hebben dan ook nu buitenlanders van naam - Toynbee, Rowen, 
Taylor, Boxer - nadrukkelijk de lof gezongen van de imposante 
geleerde en van de mens, wie men zijn gebreken van harte vergeeft 
om wille van zijn notoire deugden: de integriteit van de man, die niet 
liegen kon, de charme van zijn voornaam optreden, de trouw van 
een vriendschap, die zich handhaafde onder alle polemiek, het is 
allemaal te "tijdgebonden" om lang voort te leven. 

Het zij dan genoeg, dat deze rijkbegaafde voor zeer velen een 
zegen geweest is. Hij heeft ons doorlopend tot nadenken geprikkeld 
door zijn genadeloos opkomen voor het alleenrecht van de waarheid 
en het ontmaskeren van als heilig gehandhaafde mythen. Zijn nooit 
aflatend protest tegen verlammende noodlotstheorieën heeft het 
besef van een eigen verantwoording in velen versterkt en, wat de 
Nederlanden aangaat, heeft hij het verhaal van hun geschiedenis op 
verscheiden punten omgebogen in een nieuwe richting. Niemand kan 
dit verhaal meer z6 schrijven als vóór Geyl ingreep. Zijn ver
ruiming van het algemeen kader, zijn wezensbepaling der protestan
tisering, zijn retouche aan het historisch portret der Oranjeprinsen, 
zijn herwaardering van "de ware vrijheid", de Patriottenbeweging 
en de Bataafse tijd hebben, ontdaan van hun eenzijdigheden, na 
het wegebben van gewekte verontwaardiging alom ingang ge
vonden, dank zij hun berusten op een objectieve bronnen-inter
pretatie. Het is waar, dat hij op sommige punten voorlopers gehad 
heeft: Alberdingk Thijm met de Groot-Nederlandse gedachte, 
Nuyens 41) in de heel-Nederlandse geschiedenis-opvatting, Thor
becke in de appreciatie der Patriotten, maar hij kwam langs eigen 
wegen tot zijn reconstructies. Er is dus een vaderlands geschiedenis
beeld van voor Geyl en een van na hem. Ik ken geen Nederlands 
geschiedschrijver, van wie dat in zulk een mate geldt. Zo gezien, 
is Geyl dan de grootste.42) 

41) G. J. Renier: History; iu purpose and methods. London 1950, p.-214. 
42) Voor deze herdenking heb ik belangrijke verplichtingen aan de bijna 

ontelbare commemoraties in Nederlandse en buitenlandse periodieken en 
aan de gesprekken, die ik met anderen over Geyl gevoerd heb. Zowel de 
veelheid van een en ander als de vrijheid, waarmee ik de gegeven visies vaak 
modificerenderwijs in de mijne geïntegreerd heb, beletten mij het noemen 
van namen, maar één uitzondering moet ik maken: de heer P. van Hees, 
bist. drs., die zijn oud-leermeester in diens laatste jaren tot rechterhand 
gestrekt heeft, is mij een gids en bemiddelaar geweest, wie geen moeite 
te veel was. 
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