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`Je leeft met een strop om je nek'
Een teruggevonden afscheidsbrief van jan Arends
Nico Keuning

Het is een frustrerende ervaring voor een biograaf als hij weet dat er een
belangrijke brief bestaat die hij niet onder ogen kan krijgen om de simpele
reden dat de brief onvindbaar is. De ontvanger herinnert zich debrief,
maar het begerenswaardige document is nergens te vinden: zoek, kwijt,
.weg. De biograaf moet verder; hij kan niet bij een doodlopend spoor stil
blijven staan. Wat onvindbaar is, bestaat niet. Maar in een enkel geval
duikt het fantoomdocument jaren later toch nog op, uit onverwachte
hoek, als verlate post van gene zijde.
Voor en tijdens het schrijven van mijn biografie Angst voor de winter, het leven van Jan
Arends, las ik geregeld in het Engelbewaarderdeeltje nr. 15, Jan Arends. Deze monografie diende als basis voor het boek. In `De
eenzaamste man van de wereld', een van de
twee bijdragen van Rudy Kousbroek, stuitte ik op de volgende, intrigerende eerste alinea: `Jan Arends heb ik drie of vier keer
ontmoet. Ik bezit een paar brieven van
hem. Maar verder kende ik hem alleen als
een stem aan de telefoon.' Drie korte, relativerende zinnen. Maar wat ging er achter
deze achteloze introductie schuil aan verhalen en anekdoten? In ieder geval was
Kousbroek in het bezit van `een paar brieven'. Een van de brieven brengt hij ter sprake in de genoemde bijdrage: `veel mensen
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denken het van zichzelf, maar hij [Jan
Mends] was het: de eenzaamste man van de
wereld. "Wat ik wil is praten met een ander," schreef hij mij begin januari [i974] in
een brief. "Dat lukt niet. Je kunt inderdaad
net zo goed van het dak springen." Een
week later deed hij het.'
Dit citaat alleen al was voor mij reden genoeg om Kousbroek te bellen. Tijdens het
telefoongesprek — dat naar ik meen eind
2,003 plaatsvond —vertelde Kousbroek onder andere dat Mends hem een keer midden in de nacht opbelde. `Ik moet je iets
vreselijks vertellen,' zei Arends. `Remco
Campert is overleden.' Kousbroek schrok
en stamelde dat het inderdaad verschrikkelijk was. `Zie je wel dat je veel meer om
Campert geeft dan om mij,' reageerde

Arends verwijtend.
Ik vroeg Kousbroek naar de brieven. Ze
moesten natuurlijk ergens zijn, maar hij
had geen idee waar ze gebleven waren. Ook
de brief waaruit hij in het artikel citeert,
bleek onvindbaar.
Vorig jaar, op zondag ii december, tijdens
de Beurs van Kleine Uitgevers in Paradiso
in Amsterdam, stelde een man zich aan mij
voor: `Hans van Daalen'. Van een antiquaar
had hij een brief van Jan Arends aan Kousbroek gekocht. Uit een plastic draagtas
haalde hij een mapje tevoorschijn.
Voortdurend pratend, hield hij ineens een
envelop in handen die gericht was aan Rudy Kousbroek. Op de achterkant stonden
naam en adres van de afzender: J. Arends,
Roelof Hartplein 4, Amsterdam. Ik probeerde de brief te lezen, maar ik kon me
nauwelijks concentreren. Wel drong tot me
door dat dit de brief was waaruit Kousbroek in het Engelbewaarderdeeltje had geciteerd. Uit het hoofd, kennelijk, want de
poststempel op de envelop gaf 31-x11-73
aan. Niet `een week' voor Arends' zelfmoord, maar drie weken voor zijn even fatale als verlossende sprong.
De man deed een tweede greep in het mapje: `Een gedicht voor Ethel Portnoy.' Terwijl ik het gedicht las, vertelde de man mij
het verhaal van de vondst, dat maar half tot
me doordrong. Iets over Waterlooplein, de
nalatenschap van Ethel Portnoy en `één euro'. De hand van de man gleed nu ten derde
male in het mapje om weer boven te komen met een smal, langwerpig uitgaafje.
Op het omslag herkende ik de foto die Eddy de Jongh van Arends gemaakt had op
het strand. Antiquaar Marcel Dikstra had
mij een halfjaar geleden gebeld over een jubileumuitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van zijn antiquariaat Fenix, en

ik had hem voor deze foto doorverwezen
naar de zoon van de inmiddels overleden
fotograaf. Prachtige foto. In zwarte, lange
jas komt Arends aanlopen, langs het doodlopend spoor van een kinderwagen. Zijn
schaduw valt rechts van hem, tot aan de
vloedlijn.
Enkele dagen later ontving ik Schrijversroem, de jubileumuitgave van Fenix. Zo
kon ik in alle rust de geschiedenis van deze
vondst nog eens nalezen, en de briefen het
gedicht. Antiquaar Dikstra vertelt in zijn
fraaie uitgaafje dat hij `op een kwade dag
vol donkere wolken' op het Waterlooplein
rondstruinde, omdat hij wist dat het restant van de literaire nalatenschap van Ethel
Portnoy (1927-2004) daar terecht was gekomen. Uit deze nalatenschap kocht hij
voor `één euro' de bundel Lunchpauzegedichten van Jan Mends. In de bundel bevindt zich `een pak krantenknipsels' en
daarin zat `de brief van Mends aan Rudy
Kousbroek, de echtgenoot van Portnoy',
inclusief het gedicht.
Aanvankelijk was Dikstra zich niet eens bewust van wat hij had gekocht. `Ik heb het
een tijdje terzijde laten liggen omdat ik ervan uitging dat het niet iets heel bijzonders
was, totdat bleek dat het gedicht nooit gepubliceerd was. Toen ontstond het idee om
er iets mee te gaan doen. Voilá, eest Ça!'
Zowel de brief als het gedicht is in de uitgave opgenomen. Arends `rijpte' – zo sprak
hij het uit – de ongedateerde brief en het
gedicht. Beide deed hij, als reactie op een
nieuwjaarswens van Kousbroek, op 31 december 1973 op de bus.

Beste Rudy Kousbroek,
je wenste mij veel schrijversroem in het komende nieuwjaar. Dat had ik wel gewild
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toen ik twintig was maar nu niet meer.
Schrijvers worden getrapt altijd en overal.
Als ik een zoon had zou ik hem verbieden
schrijver te worden. Wat je weten wil is de
waarheid. Die kun je niet eens bij jezelf
vinden, laat staan bij een ander. Bij jou
staat alles goed op een rij maar bij mij
klopt er niets van. Je hebt werkelijk goed
over mij geschreven in het Handelsblad.
Maar wie is gelukkig. Een beroemde
schrijver kan wel een kreng van een wijf
hebben en heeft dan toch een rot leven.
Ik heb helemaal geen vrouw maar dat
geeft ook conflicten. Ik doe niet zoveel

kwaad.
Ik trap af en toe op de tenen [van] iemand.
Mensen schrijven over mij soms ook dingen die niet aardig zijn. Wat ik wil is praten met een ander. Dat lukt niet. Je kunt
inderdaad net zogoed van het dak springen.
Ik doe er een gedicht bij voor je vrouw.

Jullie zijn goed voor mij geweest.
Prettig nieuwjaar
In handschrift heeft hij `J. Arends' onder de
brief geschreven, die, gezien de laatste zin,
een afscheidsbrief lijkt te zijn. Maar Mends
hield ervan te provoceren. Je wist nooit of
je dergelijke dreigende uitspraken serieus
moest nemen, ook al kende je zijn psychiatrisch verleden en wist je dat hij enkele zelfmoordpogingen achter de rug had.
Met de verwijzing naar het Handelsblad
doelt Arends op de lovende bespreking van
Kousbroek van de verhalenbundel Keefman uit 1972, die onder de titel `Sollicitatie'
in het Cultureel Supplement van NRC
Handelsbladvan 15 december 19 72 is gepubliceerd. Deze bespreking is eveneens opgenomen in het eerdergenoemde Engelbe-

waarderdeeltje.
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Het titelloze, ongepubliceerde gedicht –
Arends schreef in het algemeen titelloze gedichten – voor Ethel Portnoy luidt als
volgt:

Je leeft
met een strop
om je nek.
Dat weet

je niet.
Toch
wordt er
iedere seconde
c e
aangetrokken.
Er

moet iemand zijn
die datregelt.
Je bent niet een keer maar een miljard
keer ongelukkig
als je schrijft.
Onder dit omineuzegedicht wenst
wens s
Arends
Ethel inhandschrift 'Veel
e geluk'

Tapes
Voor NRC Handelsbladschreefik een stukje over de gevonden afscheidsbrief van Jan
Arends, dat op maandag 2 januari 2oo6
werd gepubliceerd. Ik vertelde ook Rob
Hakhoff van de vondst van de brief. Hakhoff was filmeditor toen hij in november
1970 Arends opzocht in de psychiatrische
instelling het Willem Arntsz Huis in
Utrecht om met hem te praten over een
mogelijke verfilming van de novelle Lente /
Herfat, die sinds het Verzameld Werk van
1984 bekend is geworden onder de titel

Vrijgezel op kamers. Voor het tweede gesprek haalde Hakhoff Arends op uit
Utrecht en nam hem mee naar zijn huis in
Hilversum. Aan beide ontmoetingen bewaart Hakhoff goede en dierbare herinneringen, zoals ik in hoofdstuk xiv van mijn
biografie beschrijf. Een neerslag van de
twee gesprekken werd gepubliceerd in Het
Oog in 't Zeilvan december 1984. Niemand
wist wie de interviewer was. Bijna twintig
jaar later, tijdens het schrijven van de biografie, kwam ik de interviewer op het
spoor. Hij bleek bovendien de geluidsbanden met de gesprekken al die jaren te hebben bewaard. Inmiddels zijn `De Arends
Tapes' via de VPRO verkrijgbaar.
Nadat het artikel over de vondst van de
brief was gepubliceerd, begin dit jaar, ontving ik een e-mail van Rob Hakhoff, waarin hij schrijft:
Ik lachtaan die ochtend, la nggeleden,
dat ik in Hilversum bij Cinecentrum les
kreeg van een oudere film-editor. De telefoon ging en het was voor mij. Jan Arends
aan de lijn. Hij vertelde mij, dat hij onze
samenwerking wilde beëindigen, hij zag
er verder geen brood meer in en bedankte
mij voor onze samenwerking met het filmscript. Ik was toen wel wat verbaasd,
maar tegelijkertijd opgelucht, want dat
script hing een beetje als een molensteen
om mijn nek. Ik wist er eigenlijk geen
raad meer mee. De realiteit van Jan
Arends was mij allang boven het hoofd ge-

groeid.
Enkele dagen – hooguit een week– later
las ik zijn overlijdensbericht in de krant.
Wanneer ik nu een en ander combineerde pas ontdekte briefen mijn telefoontje
met hem – dan moet het zo geweest zijn,
dat hij het vaste voornemen had om er een

eind aan te maken. En dat is toch wel
schokkend.

Korte tijd later bereikte mij via via een brief
van Hans Grimmelikhuijse, oud-hoofdverpleger van het Willem Arntsz Huis. `Daar
was Jan Arends weer!' begint Hans Grimmelikhuijse zijn brief. In enkele korte
alinea's legt hij enkele verbanden tussen patiënten, zusters en personages in de verhalen van Arends. Jammer, dacht ik, dat hij
niet op eerdere publicaties van mij heeft gereageerd toen ik nog aan de biografie
schreef. Maar het is alsnog een mooie aanvulling op de biografie. Grimmelikhuijse
(nu 73 jaar) werkte in het Willem Arntsz
Huis toen Jan Arends daar van eind jaren
zestig tot begin zeventig verbleef. Arends
schreef er het verhaal `Keefman', dat tot op
de dag van vandaag als toneelmonoloog
wordt gespeeld. `Klassenpsychiatrie' was
verboden. Maar Arends hoefde niet op een
slaapzaal met twintig andere patiënten; hij
kreeg een aparte kamer. De oud-hoofdverpleger vertelt met mededogen en humor
over zijn ervaringen met Arends. `Ik had
een papiertje op mijn deur geplakt waarop
stond "Voor negen uur niet zeuren". Maar
Jan Arends kwam dan toch eerder binnen.
Je bent toch schrijver, pestte ik hem dan,
dan moet je toch ook kunnen lezen. Dat
vond hij niet leuk. Maar zuster Jager [verzorgster `mevrouw Wolf' in het verhaal
`Het ontbijt', NK] lokte hij juist uit in de
hoop dat hij van haar verbaal op zijn kop
kreeg. Hoe viezer hij er bij liep, hoe leuker
hij het vond. En als zuster Jager hem op
strenge toon zei dat hij zijn kleren uit
moest doen en dat hij in bad zou worden
gestopt, gedroeg hij zich ineens heel nederig, alsof hij die schrobbering prettig vond.'
In `Het ontbijt' zit mijnheer Koopman in

Keuning je ee met eenstro om 'e ne • 7
Nico
co

de boom. In werkelijkheid was dat een patiënt van i4 jaar. `We hadden 130 patiënten,
de jongste 14; de oudste 85 jaar,' vertelt
Grimmelikhuijse. `In dat verhaal heeft
Mends twee voorvallen in elkaar gevlochten. Die jongen zat in de boom en een oude
man weigerde een plakje kaas te eten, precies zoals Arends dat heeft beschreven.'
Arends schrijft: `Het ontbijt ziet er nu
verflenst uit. Het toch al bedorven plakje
ham is nu zeer gemeen van kleur. De plakjes kaas zijn uitgedroogd, en er zijn onappetijtelijke zweetdruppeltjes op. Ook het
brood zelf is er niet naar de eetlust op te
wekken. En op de boter zitten twee van die
verdachte krulhaartjes.'
Er is nog een verhaal waarin Arends een patiënt heeft vereeuwigd. Deze patiënt mocht
met een `wandelkaart' naar buiten. Bij koninklijke defilés stond hij – met zijn wandelstok –altijd vooraan. In het verhaal `Koninginnedag' laat Arends de man naar
voren springen, op prins Bernhard af. Paniek. Om de mensen gerust te stellen roept
de man: `Ik sla u tot Ridder Prins van
Oranje.' Met zijn stok heeft hij op de
schouder van Prins Bernhard geslagen,
`heel zacht zoals het hoort'. [...] `Toen was
hij van achteren beetgepakt door een marechaussee. Er waren er nog meer op zijn rug
gesprongen. [...] Nee. Hij kon toen niet
gek geweest zijn, want dan zou het te beschamend zijn, voor hem en voor de anderen. Daarom weet hij zeker dat hij toen
echt een opdracht van God had en dat hij
de prins tot ridder moest slaan. Nu drinkt
hij koffie in de serre van het gekkenhuis.
Hij zou wat oorhanden moeten hebben.
Iets te timmeren of zo. Dan zou hij zijn
aandacht beter kunnen richten om te begrijpen waarom de mensen zo zijn.'
De man in het Willem Arntsz Huis die
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Jan Arends. Foto Rob Hakhoff, 197o
97

doof was en stemmen hoorde, is door
Mends verwerkt in `Keefman': `Die hallucinaties waren vreselijk', herinnert Grimmelikhuijse zich, `we hebben ten slotte via
het ziekenfonds een gehoorapparaat voor
hem weten te regelen.'
In het verhaal van Arends windt Keefman
zich er enorm over op dat hij geen gehoorapparaat krijgt. Alleen maar omdat hij een
arme sloeber is. Was hij de zoon van een
dokter geweest, ja, natuurlijk, dan had hij
zo een gehoorapparaat.
Grimmelikhuijse huivert nog steeds als hij
aan de psychiatrie van de jaren zestig en zeventig denkt: `Vaak kregen de ouders de
schuld. De doktoren stonden heel ver af
van de werkelijkheid; ze waren alleen maar
met wetenschappelijke theorieën bezig.'
Het is of ik Arends hoor praten.

Bloed

In de biografie wordt onder andere geciteerd uit de toen onvindbare brief van
Kousbroek en over het bezoek van Fred
Portegies Zwart en diens vrouw aan Arends
in januari. Tijdens dat bezoek stond Arends
erop hun de vijftig gulden die hij van hen
had geleend terug te betalen, `alsof hij
schoon schip wilde maken'. Aan de hand
van citaten uit nagelaten gedichten en brieven wordt gesuggereerd dat Arends' beslissing zelfmoord te plegen reeds vast stond.
Het telefoontje aan Hakhoibevestigt dit.
Er is nog een getuigenis die – achteraf – bevestigt dat Arends vastbesloten was een einde aan zijn leven te maken. Ook huisarts
Sjoerd Boorsma schreef mij naar aanleiding
van het stukje in NRC Handelsb lad een
brief. Als toenmalig huisarts in opleiding
had Boorsma weekenddienst op een huisartsenpost in Amsterdam. Op zondag Zo
januari 1974 tegen middernacht kreeg hij
een wanhopige Jan Arends aan de telefoon.
`Ik heb me gesneden,' zei Arends. Boorsma: `Dit is geen klus voor mij, dacht ik, en
ik zei hem dus dat hij beter naar de Eerste
Hulp van een ziekenhuis kon gaan.' Arends
antwoordde daarop: `Ja, maar ik ga me nog
meer snijden.' Het viel niet mee op dat
nachtelijk uur het flatgebouw binnen te
komen. `Toen ik eindelijk aanklopte op de
kamerdeur deed de patiënt open, alleen gekleed in een slobberige onderbroek bespat
met bloed afkomstig van snijwonden aan
de onderarmen; ook in de rest van de kamer waren bloedsporen te zien. De ernst
van de situatie was duidelijk. Jan Mends,
want die was het, stond niet bepaald open
voor adviezen die een jong doktertje probeerde aan te dragen; hij had een ruime ervaring met medici opgebouwd.'
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`Wat doen we hier eigenlijk?'

Lucebert in Berlijn
Peter Hofman

Iets meer dan vijftigjaar geleden, op 20 september 1955, vertrok Lucebert
met zijn gezin naar Oost-Berlijn, het hart van de DDR. Hij zou daar voor
twee jaar, op uitnodiging van de theatermaker Bertolt Brecht, tegen een
vorstelijk honorarium als Meisterschuler'verbonden worden aan Brechts
Arbeitsgemeinschaftfur Dramatiker : Nog geen halfjaar later keerde hij
terug in zijn woonplaats Bergen, opgelucht dat hij Gross-Berlin, deze
hondse stad; achter zich kon laten. Wat ging er mis?
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duren voordat het plan werd uitgevoerd.
Toen Lucebert dat najaar de uitnodiging
van Brechts secretariaat ontving, antwoordde hij per omgaande: `Lieber Brecht,
ja, Behr Bern wollen wir, meine Frau and
ich, zu ihnen hinuber kommen. Aber Sie
bekommen schon jetzt eine ganz grosse Familie: zwei Kinder [...] and nachstes Jahr
kommt vielleicht das Dritte! Als alles wirklich in Ordnung ist, kánnen wir in Dezember abreisen.' Dat laatste was te optimistisch gedacht, zoals al gauw bleek uit de
berichten van Isot Kilian, de secretaresse
van Brecht. De uitbreiding van het `Projekt
Arbeitsgemeinschaft fur Dramatiker', waaraan Lucebert zou deelnemen, was nog lang
niet rond. Op 20 januari 1955 wendt Brecht
zich tot minister-president Grotewohl. Hij
vertelt hoe hij met zijn dramaturgen werkt
aan een `ernsthafr marxistischen Dramaturgie auf materialistisch-dialektischer Basis'. Voor dit project heeft zich, aldus
Brecht, onder anderen de Nederlander Lucebert gemeld `der ebenfalls in Amsterdam
mehrere Preise bekam and fur den begabtesten holldndischen Dichter gilt'. Brecht
wil hem voor een of twee jaar naar OostBerlijn halen. Bij de Berlijnse autoriteiten
vraagt Brecht woonruimte aan: `... fur Lucebert, der drei Kinder hat, eine 4-Zimmer-Wohnung'.
Beide aanvragen stuitten op allerlei ambtelijke bezwaren. Uiteindelijk schrijft Brecht
op 6 juni in een woedende brief dat het om
een internationale culturele aangelegenheid gaat en dat hij niet door toedoen van
het ministerie zijn aanzien te grabbel wil laten gooien.
Familie Doorsnee
Voor Lucebert en zijn echtgenote Tony was
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het een vreemde periode. Hoewel ze niet
van alle verwikkelingen op de hoogte werden gesteld, was duidelijk dat ze geduld
moesten hebben, zonder te weten hoe lang.
Lucebert had het gevoel zich tegenover deze en gene te moeten verontschuldigen. Zo
begint hij in februari een lange brief aan de
Nijmeegse boekhandelaar Johan van Nieuwenhuizen met de mededeling: Allereerst
het voor mij, en de aarde weet voor wie nog
meer, allerbelangrijkste: ik ga binnen afzienbare tijd met het hele gezin in het buitenland wonen. Maar, schrik niet, de bestemming is Ost-Berlin! [...] We krijgen
een huis en 1200 mark per maand en dat zal
I à 2 jaar kunnen duren. Tegenprestaties
hoef ik niet te leveren, ik mag doen en gaan
en staan waar ik wil. Een propagandastunt?
In zekere zin ja maar ik ben er toch ook van
overtuigd dat het door Brecht zelf echt op
een menselijke wijze gemeend is. Hij is nog
een ouderwetse idealistische communist,
een ras dat helaas aan het uitsterven is,
vrees ik.'
Lucebert vermeldt verder dat hij Brechts
boek Theaterarbeiten heeft gelezen om zich
te verdiepen in de werkwijze van het Berliner Ensemble. Aansluitend daarop schrijft
hij: `Ikzelf heb een radio-stemmenspel geschreven. Het is heel kort, het gaat tegen de
bewapening en ik weet natuurlijk niet of
het 't doet. Het begint met de vraag: wie
maakt de oorlog, waarom wordt er oorlog
gevoerd. Een "familie doorsnee", een soldaat, een generaal worden opgevoerd.
Langzaamaan wordt duidelijk dat zij het
niet zijn die de misdaad doen, maar dat de
moordenaars die lieden zijn die nooit en te
nimmer het slachtveld betreden, die daar
ver van wonen in bungalows onder wuivende palmen. Het spel heet de perfecte
misdaad. Ik zal het hier wel niet uitgevoerd

krijgen.' Het wordt wel gepubliceerd, in
Maatstaf van mei 1955. In navolging van
Brecht had Lucebert drie liederen in zijn
klein radiostemmenspel opgenomen, met
koor en solostemmen.
Lucebert vertelt Van Nieuwenhuizen niet
wat hij in 1968 in de heruitgave van De perfekte misdaad; klein radiostemmenspel wel
vermeldde: `Nu was "de perfekte misdaad"
geschreven uit bezorgdheid over de herbewapening van west-duitsland. een bezorgdheid die sommigen met mij deelden, maar
die door de meeste partijen en door het
overgrote gedeelte van het kiezersvolk
luchthartig werd weggewimpeld [...].'
Men zag een sterk West-Duitsland als een
buffer tegen het `rode gevaar'. Eén van degenen die deze bezorgdheid met hem deelden was Rudy Kousbroek. Deze had in
1954 een manifest geschreven, `Mit brennender Sorge', waarin hij zich keert tegen
de ongebreidelde en ongenuanceerde communistenvrees.
Luceberts onzekerheid over de implicaties
van de komende verhuizing naar Oost-Berlijn blijkt ook uit de brief waarin hij Simon
Vinkenoog bericht over de geboorte van
zijn dochtertje Noa op zi april 1955. Hij
vervolgt dan: `verder hebben we bericht uit
Ost-Berlin. In mei kunnen we er heen en
zo werd de jeugdige dichter omgekocht
door Moskou maar zenuwachtig was hij
wel [...] ja ja, we maken maar grapjes'. Het
bericht uit Berlijn zou voorbarig blijken; de
onzekerheid over het tijdstip van vertrek
duurde voort.
In een brief aan Jan Peter Barth van uitgeverij Stols vraagt Lucebert om een voorschot: `Ik ga n.l. in October naar Bulgarije
en heb dus wat geld nodig om mij daar te
kunnen roeren. Ik heb mij, driftiger dan
ooit, op en in de fotografie gestort [...] en

.
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ten wij volgens die mensen belangrijk zijn.
Bovendien kreeg ik met mijn Intelligenzkarte van alles vijf keer zoveel als de anderen.
Kort daarna begon de reis naar Bulgarije.
Evenals Prins en Redeker arriveerde Lucebert op 29 september in Sofia, waar ze werden verwelkomd door de vertegenwoordigers van de Bulgaarse Schrijversbond. Na
Sofia maakten ze een rondreis door het
land. Ze werden overal hartelijk ontvangen
en de Schrijversbond richtte grote maaltijden aan waarbij varkens aan het spit geroosterd werden. Dat was echt iets voor Lucebert, aldus Prins. Lucebert fotografeerde
naar hartenlust en maakte een reisverhaal
in foto's. Opvallend is dat het vooral veel
portretten, dagelijkse taferelen en vrij onbekende bezienswaardigheden zijn.
De route die werd afgelegd is enigszins te
volgen aan de hand van de titels en volgorde van de vijf gedichten die Lucebert later
over deze reis schreef: `Sofia', `Stara Zagora', `Het Rila klooster', `Tirnovo' en Neceber'. Hij publiceerde ze als `Een reisje naar
Bulgarije' in Maatstaf van augustus 1957,
waarna de cyclus werd opgenomen in de
bundel Amulet. Kort na zijn terugkeer in
Berlijn schreef hij aan Gerrit Kouwenaar en
Tientje Louw: `Bulgarije, dat is zo'n mooi
onderwerp dat ik er haast niet over durf te
schrijven. Een land om gedichten en alleen
maar gedichten op te maken, wat me helaas
tot op heden niet is gelukt, ondanks al de
vele pogingen daartoe. Wel heb ik er een
paar aardige foto's vandaan gehaald. 't Viel
wel niet mee, 't kieken, want alles is roef raf
heel vlug gegaan, 2000 k.m. reizen in twee
weken tijds door half onbegaanbaar berggebied'.
Ondanks de lof op Bulgarije keerde Lucebert eerder terug dan de andere twee; hij
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Zwarte coltrui
Lucebert werd een aantal keren uit enodigd
Brecht thuis. In 1978 vertelde hij
i 'Tijdens
ens de bijeenkomsten bij
Brecht
t t thuis
u s werd door de aanwezige

Vat
^at doen we hier eigenlijk?'
en i . • i15

schrijvers, regisseurs en acteurs niet veel
over de situatie in het land gepraat. Maar
uit het weinige wat Brecht zei kreeg ik de
indruk dat hij heel goed wist hoe het systeem functioneerde. Brecht was een idealist
maar ook een cynicus. Hij voelde zich oud,
had last van zijn hart, hij geloofde misschien nog wel in het ideaal; maar tegelijkertijd liet hij Hollandse Willem ii sigaren
en goeie boter uit West-Berlijn komen – de
muur was toen nog niet gebouwd. Brecht
had zijn twijfels. Hij had toentertijd al heel
scherp door wat er loos was.'
In 1992 vertelde Lucebert voor de vr RO-radio: `We begrepen zijn situatie wel; hij had
daar een droom verwezenlijkt met behulp
van die regering. Geld speelde geen rol. [...]
Hij bespeelde het Zentral Komitee, daar
had hij zich grote macht verworven.'
Luceberts diepe onvrede over zijn verblijf
in Oost-Berlijn blijkt ook uit de verslagen
van een nieuwjaarsfeest van kunstenaars,
begin 1956. Toevallig waren hierbij drie bekenden aanwezig: de uitgevers Geert Lubberhuizen en Wim Schouten van De Bezige Bij en de criminoloog Wim Nagel die als
dichter en prozaïst publiceerde onder de
naam J.B. Charles. In Van het kleine koude
front (1962) vertelt Charles hoe hij rond de
jaarwisseling 19 55-1956 in Berlijn verblijft,
waar begin januari Lubberhuizen en
Schouten hem komen opzoeken. Samen
bezoeken ze een kunstenaarsfeest in Schónhausen, Oost-Berlijn, waar Charles is uitgenodigd. Tot hun verbazing speelt de radio jazz uit het westen: Louis Armstrong en
anderen. Charles: `Het is wel iets om even
bij stil te staan: 23 jaar lang mag hier geen
jazz worden gehoord, eerst niet omdat die
door negers gespeeld wordt en amerikaans
is, later omdat het amerikaans is en de fortschrittliche Ziel onwaardig. Nu is dan be-
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sloten dat het voor een enkele keer geen
kwaad kan. Wij nemen dat besluit ter harte
en dansen. Lucebert en Tony zijn er ook,
wij zijn dus met zijn vijven Nederlanders.'
Lubberhuizen brengt een toast uit: `Zum
Wohl! Zum Grotewohl!' En Charles vervolgt dan: `Ik ga op een stoel staan en reciteer: "Ich bin der Graf von Wester and vógele define Schwester." Gelukkig begint
Lucebert een kommanderende ss'er na te
schreeuwen en kan ik weer van mijn stoel
afstappen. Enkele gasten gaan verbijsterd
weg, wij blijven tot het laatst.'
De herinneringen van Wim Schouten, beschreven in Een vak vol boeken uit 1988, wijken af van die van Charles: `Lucebert liep
in een zwarte coltrui rond. Nadat enige
uren verstreken waren, zat hij eenzaam op
een rechte stoel en riep voortdurend zacht
"Heil Hitler, Heil Hitler" voor zich uit.
Het gezelschap begreep niet wat wij, gekken uit Holland, daar te maken hadden.'
Lucebert vertelde in 1978 dat hij zich al eerder had geërgerd aan de onderdanigheid
van dienstmeisjes met hun witte kapjes en
hun kniebuiginkjes op literaire avondjes.
Tijdens het bewuste feest werd hij zo
kwaad dat hij naar de keuken stiefelde en
de meisjes toeriep: "`Liebe Mddchen, kommen sie doch tanzen and trinken, wir leben
in einem Arbeiter- and Bauernstaat, kommen sie doch." Nee, nee, ze werden rood,
schuifelden van de ene bil op de andere,
zeiden: "Das durfen wir nicht." Toen werd
ik zo godvergetes kwaad dat ik naar de zitkamer rende en schreeuwde: wat is dit voor
een arbeiders- en boerenstaat, de meiden
zitten godverdomme in de keuken. Sieg
Heil, dat is het, Sieg Heil, Sieg Hitler. De
schrijvers keken me aan en mompelden: hij
is dronken.'
Later zou Lucebert zijn onlustgevoelens

en in et gedichtt ross
-er m
'gross-berlin
^
i96S waarvande
eerste
ee ste strofeluidt:
ui t.
inee
z hondse stad vol
hondentrouw en hondenminnaars
elke trouweon zijneigen
z
gewetenloze hondsvot
rust ik niet deze
steedse steppe dezehistorischer0n
van dolle verdorring is in
rust
ust
nog een oordeel
Niet langna de avond in Schtinhausen
^
werd Lucebert
uce e t earresteer
gearresteerd:,
een mi .
a liep ik op straat en zag in een heuvel
puin
n de sneeuw. Een stilleven, dacht
u onder
ik, da's mooi,, daar maak ik een
e foto van.
n Ik
haalde mijn cameraatje
uit mijn
jaszak
Ju
ten
J
drukte a.n
oe ik wee
weeropkeek stond er een
man in een overall naast me.
e.
Eeneaeer.,
arbeider.'
e manzei
e dat Lucebert mee moest o men:'Hij
i bracht me naar eportierslogein
een nabijgelegen fabriek. Daar vroeg hij
aan
^.
aa
de portier om op te bellen. Opbellen
ve later kwam
Even
politiebusje
een o itie us e aanrijden. Ik moest mee. Werdinn
ee cel gestopt.
n daar heb i uren
u e gezeten.'.
Pas de volgende dag
kwmL
r t thuis.
h
u
g kwam Lucebert
's Avonds was er een man
a zijnn cel komen
^
binnenlopen: 'Hoedje
H
o,an e o en as
l
aan,, aktentas onder de arm. M ,n hartt stond
sto
stil. Dat ise t, dacht ik. Gestapo.
p G ESTA Po. Enn
a dat benepen stemmetje. itte,
Bitte,
kommen Siezijn
mal mit. In eenkamertje,
ee,
«
.
.
bureau, vroeg 1^. "Waarom
aa o zitt u hier ei ?»,
en i. Lucebert vertelde waarom
hiji earresteer was, wat weer veel heen en weer
getelefoneer tot gevolghad. Hijvertelde
.
at i' i n ost - er i..was
nuitnodiging
o
van Bertolt Brecht, wat de man niete oo ..
e.Eindelijk, nadat de man met de sc ri versbond had gebeld, mocht Lucebert weg:

i

g

.

l

`Toen ik buiten stond dacht ik: en als je nu
eens niet zo'n goede referentie had kunnen
opgeven...'
Voor Lucebert was de maat vol. Het tweejarig stipendium en de bescherming van
Brecht konden hem niet langer tegenhouden: `De volgende dag heb ik Brecht opgezocht. Heb ik hem verteld dat ik weg wilde.
Dat zowel mijn vrouw als ik heimwee hadden naar Nederland. Brecht – een beminnelijk en intelligent man – had al snel door
wat er aan de hand was. Opeens begon hij
te schreeuwen. Zijn ogen puilden uit. Hij
liep rood aan. Hij ... hij bood me een kans
die ik niet aannam. [...] Hij was woedend,
woedend. Het is een van de allerellendigste
momenten uit mijn leven geweest.'
Het besluit om naar Nederland terug te keren was genomen, maar het zou nog weken
duren voordat ze een uitreisvisum kregen.
Begin maart 1956 kwamen Lucebert en Tony met de drie kinderen weer terug in Bergen.
Na Luceberts vertrek uit Berlijn werd een
serie cartoons van hem gepubliceerd in het
tijdschrift Das Magazin. Daarin verzorgde
de tekenaar Herbert Sandberg de maandelijkse rubriek `Der freche Zeichenschrift'
waarin hij tekenaars en hun spotprenten of
cartoons aan de lezers presenteerde. In het
nummer van maart 1956 was de rubriek gewijd aan Lucebert: `Ein junger Mann aus
Holland', vier pagina's tekst met zeventien
geestige tekeningen. Sandberg beschrijft
Lucebert als `Maler, Karikaturist, Dichter
and Fotograf'. Als karikaturist blijft Lucebert lyricus, vindt Sandberg: de vaak onwerkelijke situaties die hij tekent `haben
immer einen poetischen Reiz'.
De voortijdige terugkeer van Lucebert en
zijn gezin bleef voor de pers niet onopgemerkt. Het eerste interview met Lucebert
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[Keizerder

AMSTERDAM, Dinsdag
Met zijn vrouw en zijn drie kinderen is de dichter Lucebert vanochtend in alle vroegte naar OostBerlijn vertrokken. Men zou dit
kunnen beschouwen als de nieuwste „stunt" van deze experimentele dichter, die als „Keizer der
Vijftigers" (di. de dichtergeneratie van 1950) onder andere het
Stedelijk Museum in Amsterdam
op stelten heeft gezet, maar zelf
is hij er bepaald rustig onder.
Politiek wenst hij het liefst niet
betrokken te zijn bij zfiin geel
achter het IJzeren Gordijn. Hij

Vijftigers" naar Oost -Berl i j

gaat er een kijken . intussen
zal dit kijkje, dank zij een beurs
van de Akademie far Dramatiker,
een organisatie, die door Berthold
Brecht in het leven is geroepen,
minstens een jaar duren.
Lucebert heeft bovendien een
huis toegewezen gekregen, iets
waarnaar hij in Amsterdam en
Bergen (N.H.) jarenlang tevergee s heeft gestreefd.
Over eventuele werkzaamheden
kon hij nog niets zeggen. Misschien kan hij als decorontwerper
of fotograaf — vooral de laatste
maanden heeft hij zich als fotu-

ii I

Lrcaaert toet erosive sa kroest in
de trein,
bens near oont•ltrrli}a
sal brume*.

graaf zeer ontwikkeld — werken
voor het Berliner Ensemble. het
toneelgezelschap waar Berthold
Brecht de toon aangeeft. In elk
geval geniet hij diens bescherming
sinds hij hem op het P.E.N.-Cnngres in Amsterdam ontmoette.
Maar voorlopig geeft Lucebert de
voorkeur aan reizen boven direct
practisch werk, Het staat rtt al
va st. dat hii in October a.s. Bul-

garije zal bezoeken.

i
1955
Nieuws van de dag,
g^ dinsdag
g 2 0 september
p

over zijn Oostberlijnse tijd stond in De
Waarheid van 24 maart 1956. Opvallend is
dat in het betreffende artikel niets is terug
te vinden over Luceberts ergernissen aan
het systeem en de mensen in de DDR zoals
hij die in zijn brieven verwoord had. De
enige kritiek die Lucebert uit is dat zo weinig mensen in de DDR gebruikmaken van
de mogelijkheid tot vrije meningsuiting:
`want bij hen zit de angst die ze hadden
voor de landadel uit het feodale Pruisen, en
voor Hitler, er nog altijd in. Ze leven in een
angst die nergens op berust, en die psychose wordt van bovenaf bestreden. [...] als er
één dwang op het volk wordt uitgeoefend,
dan is het de dwang om zelf te leren den-
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ken.' `Lucebert had langer kunnen blijven',
schrijft De Waarheid `maar hij en zijn gezin
waren toch Nederlanders in den vreemde,
en de aantrekkingskracht van Amsterdam
en Bergen heeft niets met politiek, maar alles met gehecht zijn aan eigen land en volk
te maken'.
De `speciale verslaggever' van De Telegraaf
schrijft op 14 april 1956 dat Lucebert vervroegd is teruggekeerd omdat hij niet meer
kon wennen aan een grote stad — `en dan
nog een stad, waar men nog op elk moment aan de oorlog herinnerd wordt, waar,
zoals hij het tegen ons uitdrukte "geen huis
zonder kogelgat te vinden is". En dan: [...]
er wonen Duitsers, die allemaal Duits spre-

ken en die bitter weinig geleerd hebben van
de oorlog:
nouzeja,z e en ie oorlog
or g a n
o
wel verloren,, maar zee zijn nog wel
e hett beste
enr
et grootste volk een Hitler
t e was
as miss
sc ien wel een slechte kerel, maar die joden
waren ook niet zo est... Dat is taal die Lucebert daar vaak heeft horen spreken en dat
was niet prettig.'
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De auteur dankt Tonyt Lucebert voor haar toestemmin
g deggebruikte teksten en afbeeldingen
g tep ubliceren.
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Loslatende etiketten

Over voor- en nadelen van degroepsbiografie
Jenny Uglow

Waarom lezen we tegenwoordi gzo graag biografieën van groepen? Jenny
Uglow, biografe van onder anderen Elisabeth Gaskell, William Hogarth
en de leden van de Lunar Society, gaat in op de verschillende aspecten van
een genre dat al lang bestaat, maar actueler lijkt dan ooit.
Volgens Stephen Poole hebben biografen
het altijd maar over hun vak, en zijn zij
waarschijnlijk ook de enigen die er interesse voor kunnen opbrengen. Misschien
heeft hij gelijk. Maar soms krijg je de indruk dat het tegenovergestelde het geval is:
er worden ons biografen zoveel vragen gesteld dat we, niet altijd op plezierige wijze,
gedwongen worden na te denken over wat
we doen. Toen ik The Lunar Men af had,
mijn boek over de achttiende-eeuwse Lunar Society uit Birmingham, werd ik geconfronteerd met vragen over `groepsbiografieën'. Vanaf dat moment zag ik ze
overal, en begon ik er zelf ook vragen over
te stellen. Waarom zijn we momenteel zo
geïnteresseerd in groepen, gezelschappen
en bewegingen? Kunnen we stellen dat een
groep een `leven' heeft, zoals een individu?
Waarom voelen zoveel schrijvers zich tot
dit genre aangetrokken?
Het is niet mijn bedoeling groepsbiografieën op te hemelen ten koste van levensbe-

20 •

Biografie Bulletin Voorjaar2ooó

schrijvingen van individuen. Dat zou net
zo onzinnig zijn als de bewering dat een
bouillabaisse `beter' is dan een goed klaargemaakte tong. Het zijn afzonderlijke exercities, en het onderwerp zelf roept de juiste
vorm op. Toch brengen boeken over groepen speciale uitdagingen en geneugten met
zich mee. Er valt trouwens ook veel voor te
zeggen om het werk van een individu niet
te behandelen als iets wat op zichzelf staat.
Er zijn twee typen groepsbiografieën, die
beantwoorden aan verschillende drijfveren
en interesses. Ik noem ze de brede en de
smalle benadering. Bij het eerste type, de
brede benadering, groepeert een schrijver
levens onder een bepaald label: ontdekkingsreizigers, kunstenaars, tapdansers.
Deze collectieve levensbeschrijvingen zijn
lichtjaren verwijderd van een studie over
een bepaalde groep als de Lunar Men, maar
dit is wat je aantreft als je `groepsbiografie'
opzoekt in een catalogus. De neiging tot
classificeren is sterk; het type is net zo oud

als de westerse canon. En hoewel zo nu en
dan een schrijver als John Aubrey een universum van korte levens weet te creëren van
een briljante originaliteit, gekruid met de
nodige roddel, worden sinds Plutarchus afzonderlijke levens vaak onder één noemer
gebracht om bepaalde ideeën uit te dragen.
Twintig jaar geleden begon ik uit wrok,
omdat alle naslagwerken vol mannen stonden, aan de MacMillan Biographical Dictionary ofWomen. Dat was een krankzinnige onderneming, het product van een tijd
waarin feministen heldinnen nodig hadden en Google nog niet bestond.
De moderne variant van de groepsbiografie
maakt gebruik van slechts een paar levens –
misschien vier of vijf – om een verleden te
onthullen dat ons anders zou zijn ontgaan.
Misschien dat daarom vrouwen bij deze variant een opvallende rol spelen, niet alleen
als schrijfsters, maar ook als onderwerp:
Daughters of Brittannia en Courtisane van
Kathie Hickman, Maharanis van Lucy
Moore, Dr Johnson's Women van Norma
Clarke, of Pandora's Breeches van Patricia
Fara, waarin de levens van vrouwelijke wetenschappers worden beschreven in relatie
tot hun bekendere echtgenoten, vrienden
of broers. Al die mensen hoeven elkaar niet
gekend te hebben en zelfs niet in dezelfde
tijd te hebben geleefd, maar hun cumulatieve ervaring is breed genoeg om, in de
woorden van Sebastian Faulks, `het gevoel
van "nou en" weg te nemen dat een individueel kort leven nog wel eens aankleeft'.
Soms maakt een collectieve biografie gebruik van een onverwachte invalshoek die
maakt dat we met andere ogen naar de geschiedenis kijken. Bij het schrijven van The
Fatal Englishman, over drie gedoemde
wonderkinderen –Christopher Wood, Richard Hillary en Jeremy Wolfenden – liet

Faulks zich niet leiden door het idee van
succes maar door dat van mislukking, het
idee dat `jonge of korte levens betere indicatoren zijn voor de druk die door heersende opvattingen wordt uitgeoefend dan lange levens die met eerbewijzen zijn
bekroond'.
Gedeelde ervaringen
De tweede soort groepsbiografie – de smalle benadering – is de studie van de levens
van mensen die tot een bepaalde groep horen. Dit genre werd lange tijd beschouwd
als stoffig en schools, maar is nu weer populair. Iedereen weet meteen waar het om
gaat. We zijn tegenwoordig immers obsessief geïnteresseerd in de met elkaar verweven levens van kleine groepen mensen, de
grondstof voor soaps als `Coronation
Street', `EastEnders', `Friends', `ER', `The
West Wing' – om maar te zwijgen van `Big
Brother'. We begrijpen moeiteloos hoe
binnen groepen allesoverheersende en in-grijpende op het gebied van relaties kunnen ontstaan, en zien ook in dat
een groep mensen technieken en ideeën
kan ontwikkelen die bij de afzonderlijke
individuen waarschijnlijk nooit zouden
zijn opgekomen.
Hier speelt ook een commercieel element
een rol. Mensen die boeken kopen, houden
van afwisseling. Het uitgeversbedrijf wordt
daarom gekenmerkt door golfbewegingen.
Op een gegeven moment werden korte
biografieën gezien als een welkome afwisseling van al die dikke delen vol voetnoten.
De beste boeken over groepen combineren
deze beknoptheid met een breder kader, en
laten de lezer op aangename, eenvoudige
wijze kennismaken met bepaalde periodes
of ingewikkelde ideeën. In een wereld die
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constant in beweging is, appelleren groepsbiografieën bovendien aan ons verlangen
naar gemeenschappelijkheid, onze hunkering naar wortels en groepen, wat ook het
succes van websites als Friends reunited en
de populariteit van stamboomonderzoek
verklaart.
De groep waar deze biografieën zich dan
ook het meest op richten, is de familie. Een
van de vele boeken die uit dit vaatje tapt is
Aristocrats van Stella Tillyard, waarin de
avonturen worden gevolgd van de ontzagwekkende gezusters Lennox in het achttiende-eeuwse Engeland van George III.
Tillyard, die nu bezig is aan een boek over
George in en zijn broers en zusters, voelt
zich tot groepen aangetrokken omdat, zo
zegt ze, `ik altijd heb gedacht dat het lineaire idee van biografie beperkend is, niet
"naar het leven getekend"; bovendien worden mensen mede gedefinieerd door mensen uit hun omgeving –daarom zijn verhalen over broers en zusters, klasgenoten en
vriendenkringen net zo informatief als beschrijvingen van individuele levens'. Soms
kunnen ze worden gecombineerd: `Lytton
Strachey van Michael Holroyd, dat in 1968
uitkwam, is het beste vroege voorbeeld
hiervan – het leven als een zedenkomedie
die met tragische gevolgen door een groep
vrienden wordt opgevoerd.'
Strachey vond in 1918 met Eminent Victorians de collectieve biografie opnieuw uit
terwijl hij als lid van die eindeloos bediscussieerde culturele coterie, de Bloomsbury Group, vanuit zijn ligstoel boze blikken
de wereld in zond. Sommige groepen, zoals
de dadaïsten en de vorticisten, hebben een
duidelijke beginselverklaring, maar vaker,
zoals bij de Bluestockings, de Lake Poets en
Bloomsbury, krijgen ze pas een etiket wanneer er op hun werk wordt teruggekeken.
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Vaak delen de leden van een groep een gemeenschappelijke overtuiging die zijn
weerslag heeft op persoonlijke levens en
publieke prestaties, en gelukkig voor ons –
maar niet altijd voor hen – lenen de daaruit
voortkomende verwikkelingen en seksuele
spanningen zich bij uitstek voor de meer
geavanceerde vormen van roddel. Dit geldt
ook als de groepen wat ongeregelder en instabieler zijn, zoals in het Soho van de jaren
vijftig en zestig, toen kunstenaars als Francis Bacon, Dylan Thomas, Brendan Behan
en Colin McInnes van The Coach and
Horses naar The Gargoyle Club trokken,
en van The French Pub naar The Colony
Room. Dit netwerk dankte zijn ontstaan
niet aan ideeën maar aan vriendschappen
en drank, en de leden ervan waren allen bewoners van, zoals George Melly het omschreef, `dat gevaarlijke schuldenrijk waar
we bevangen door angst de katers van vandaag probeerden te genezen door die van
morgen te organiseren'.
Op hun oude dag voorzien groepsleden
hun euforische gemeenschappelijke scheppingskracht dikwijls van een nostalgisch
halo. Het laatste werk dat Joseph Priestley
publiceerde voor hij in 1794 gedwongen
uitweek naar Amerika, droeg hij op aan
zijn vrienden van de Lunar Society, en hij
verklaarde dat het genootschap `mij zowel
heeft aangemoedigd als onderwezen; zodat
wat ik daar op filosofisch gebied verrichtte,
eerlijkheidshalve bijna net zoveel aan jullie
als aan mij moet worden toegeschreven'.
`Wij waren werkelijk als broers', schreef
William Rossetti toen hij in 1895 de correspondentie van Dante Gabriel Rossetti voor
publicatie gereedmaakte. `We waren voortdurend samen en deelden met elkaar alle
ervaringen die betrekking hadden op vragen over kunst en literatuur, en veel erva-
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Vriendschap en rivaliteit
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een ander. De cirkels lopen dwars door dis- groeperen tot die kleine coterieën die we
ciplines, grenzen en oceanen heen – en clubs noemen.' De groep rond Samuel
door de tijd: in Paris Interzone beschrijft Ja- Johnson werd eenvoudigweg bekend als
mes Campbell de hilarische, problemati- `The Club'. Reynolds, Burke en Goldsmith
sche neergang van kleine tijdschriften en li- kunnen beschouwd worden als de oprichteraire levens in Parijs vanaf de bevrijding ters, en door de jaren heen groeide het uit
tot de jaren zestig, van Gertrude Stein die tot iets groots dat ook Boswell, Garrick,
zich over Richard Wright ontfermt, tot Gibbon, Sheridan, Adam Smith en Joseph
Alexander Trocchi en The Merlin Press, de Banks omvatte, een ontzagwekkende
Paris Review en Samuel Beckett, The Olym- kongsi die de richtlijnen voor de Britse
pia Press en Lolita. Zo'n betoog is in strijd smaak vastlegde.
met het idee van het romantische genie, de
geïsoleerde kunstenaar.
Een ander voorbeeld is The Metaphysical
Club, Louis Menands groepsstudie van het
Amerikaanse pragmatisme. De club waarnaar het boek is genoemd was klein en ging
snel ter ziele: de levensduur ervan bleef beperkt tot een paar maanden in 1872. Hij bestond uit vier vrienden: Oliver Wendell
Holmes, William James, Charles Sanders
Pierce en John Dewey. Maar Menands beschrijving van hoe men in de nasleep van
de Burgeroorlog op zoek ging naar een
nieuwe filosofie, maakt duidelijk hoe bronnen en verwoordingen van denkwijzen zijn
verankerd in levens en geschiedenis. Alle
Dererafaëlitische
families Burne-Jones (links) en
P
ideeën zijn in wezen maatschappelijk ge- Morris,
1874
vormd.
Wat mijn eigen groepsbiografie betreft wilde ik vooral schrijven over vriendschap, een Er bestonden ook talrijke minder invloedonderwerp dat er nogal bekaaid afkomt in rijke clubs. De Lunar Society was een
boeken, om van films maar te zwijgen. vriendengroep waarvan niet alleen Josiah
Door mijn boek over Hogarth was ik in de Wedgwood, Erasmus Darwin en Matthew
ban geraakt van de achttiende eeuw, toen Boulton lid waren, maar ook James Watt,
informele groepen veel vitale en vernieu- die de stoommachine ontwikkelde, en Jowende tendensen inbrachten. Het maakte seph Priestley, de radicale leider en een brilin die tijd een vreemde indruk als je niet bij jante scheikundige. Gedurende vele jaren
een groep hoorde. `De mens is een gezel- ontmoetten ze elkaar regelmatig omstreeks
schapsdier', schreef Addison in 1711 in The volle maan, wanneer er genoeg licht was
Spectator, `en we nemen alle gelegenheden om de weg naar huis te vinden – vandaar de
en voorwendselen te baat om onszelf te naam. Ze moedigden elkaar aan en kregen
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de vruchtbaarstegedachten als zebiji elkaar
waren, zoals Darwin erkende toen hijvanwe ge zij n werk als arts in i^^8 een bijeenkomst moest
missen:
sse .

w
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De integratie van leven en werk
Het onderwerp van de intellectuele biografie
Wiep van Bunge

Is het leven van een filosoof van belang voor zijn werk? Volgens moderne
biografen is dat evident het geval. Voor de vroegmoderne tijd brengt dat
inzicht evenwel problemen met zich mee. Vaak zijn persoonlijke notities
verloren gegaan, en bovendien is het maar de vraag of het zelfbeeld van
een zeventiende-eeuwer vergelijkbaar is met dat van ons. Hoe moet de integratie tussen leven en werk tot stand worden gebracht?

Is De Ware Vrijheid van Luc Panhuysen te
typeren als een intellectuele biografie? Ik
vind het een prachtig boek, goed geschreven, maar de auteur heeft zich hoofdzakelijk geconcentreerd op andere dimensies
van het leven van de gebroeders De Witt.
Hij heeft een scherp oog voor bij uitstek
materiële details: wat voor hoed droeg een
Dordtse regent, hoe richtte je aan de Kneuterdijk een representatief huishouden in,
en in wat voor koets werd een pensionaris
van Holland geacht zich te verplaatsen?
Aan de filosofische en wetenschappelijke
ontwikkeling van met name Johan worden
hier slechts enkele alinea's gewijd, min of
meer zoals Luc Panhuysens voorganger
Herbert Rowen dat al had gedaan.
Het twintigste hoofdstuk van Rowens alweer dertig jaar oude John de Witt, Grand
Pensionary of Holland is getiteld: The Un-

28 • Biografie Bulletin Voorjaar2ooó

philosophical Cartesian. In dat hoofdstuk
wordt nog eens op een rij gezet hoe De
Witt, die zich vanaf zijn studententijd in
Leiden aan de zijde der cartesianen had geschaard, zijn best deed de aanhangers van
René Descartes te helpen in hun voortdurende strijd tegen de Voetiaanse orthodoxie. Gisbertus Voetlus had vanaf het begin van de jaren veertig een harde
campagne gevoerd tegen `de nieuwe filosofie'. Eerder heeft Rowen dan al uit de doeken gedaan hoe De Witt als student tot het
cartesianisme was bekeerd en hoe talentvol
hij was gebleken als wiskundige. Toen professor Van Schooten in 1649 een verbeterde
uitgave van Descartes' Géometrie uitgaf, gebruikte hij daarbij de bijdragen van zijn
student. Later werk van De Witt — met name de Elementa Curvarum Linearum over
kegelsneden uit 16S9 — gold tot in de acht-
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Een vleermuis
Zelfs wanneer een zeventiende-eeuwse filosoof veel brieven naliet, zoals René Descartes, wiens correspondentie ruim achthonderd brieven beslaat, blijkt het een
moeilijke opgave de persoon tot leven te
wekken. In 1995 verscheen het in veel opzichten magistrale Descartes. An Intellectual
Biography van Stephen Gaukroger. Het begint goed, met een inleiding waarin de auteur precies aangeeft wat zijn opdracht was.
Wie, zegt hij, een overtuigende biografie
wil schrijven van een zeventiende-eeuwse
filosoof, zal in de eerste plaats een oplossing
moeten vinden voor het probleem dat de
manier waarop wij het privé-domein onderscheiden van het publieke, sterk verschik van de manier waarop vroegmoderne
Europeanen dat deden. Daar hangt nauw
mee samen dat vroegmoderne Europeanen
verschillen van moderne doordat hun zelfbeeld zo anders is dan het onze. Je bent pas
in staat mensen te begrijpen, aldus Gaukroger, wanneer je enig zicht hebt op de manier waarop zij zichzelf begrijpen. En de
manier waarop zij zichzelf begrijpen, wordt
nu eenmaal gestuurd door de cultuur —
noem het: de context —waarbinnen zij opgroeiden. Vandaar, vervolgt Gaukroger, dat
wie Descartes wil begrijpen, op zoek moet
naar de relevante zelfbeelden die voorhanden waren binnen de cultuur waarin Descartes Descartes werd.
Dit lijkt heel verstandig, maar ook niet opzienbarend. Waar Frijhoff in de inleiding
van Wegen van Evert Willemsz. uitvoerig de
buitengewoon omvangrijke antropologische, cultuurhistorische en hermeneutische literatuur over de theorie van het ontstaan en de interpretatie van vroegmoderne
identiteiten bespreekt, houdt Gaukroger
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René Descartes

het bij de constatering dat het lastig is de
psychologie van zeventiende-eeuwers te
doorgronden. Zijn voorzichtigheid doet
denken aan een klassiek geworden, strikt filosofisch artikel van Thomas Nagel uit
1974, getiteld `What is it like to be a bat?'
Hoe is het om een vleermuis te zijn? Volgens Nagel is die vraag principieel onbeantwoordbaar, en zullen wij nooit toegang
hebben tot het `bewustzijn' van welk dier
dan ook, om de simpele reden dat wij nooit
zullen weten hoe het voor een vleermuis is
om een vleermuis te zijn. Zolang we dat
niet weten, is het uitgesloten iets zinvols te
beweren over wat er, bijvoorbeeld, in een
vleermuis `omgaat'. Maar Descartes was
geen vleermuis.
Wel wijst Gaukroger op de complicatie dat
we uit Descartes' correspondentie zouden
kunnen destilleren dat zijn emotionele leven sterk gekleurd wordt door zijn ingewikkelde en steeds veranderende theorieën
over de hartstochten. Toch is duidelijk dat

wanneer Descartes het over zichzelf had,
zoals in zijn langdurige en intensieve contacten met prinses Elisabeth van Bohemen,
hij inderdaad vooral de indruk wekt `triest'
te zijn. Hij was een `melancholisch' mens.
Dat kan kloppen, meent Gaukroger, want
andere geleerde tijdgenoten zagen zichzelf
dikwijls ook zo –melancholie werd beschouwd als een aandoening waaraan veel
geleerde, creatieve mensen leden. Het was
de prijs die zij betaalden voor hun genie.
Bovendien was melancholie sociaal in orde.
Maar wanneer Gaukroger die schets van
Descartes probeert uit te werken, bijvoorbeeld door te wijzen op de samenstelling
van het gezin waaruit Descartes kwam –
weer een typisch geval: Descartes verloor
net als Spinoza en net als veel andere zeventiende-eeuwers op jonge leeftijd zijn moeder – en op het schoolsysteem van die tijd,
slaagt hij er niet in veel toe te voegen aan
dat beeld. Want vervolgens neemt de wetenschapshistoricus die Gaukroger is het
woord, om dat niet meer af te staan. En zo
belanden we in een vierhonderd pagina's
tellende, overigens in schitterend proza geschreven analyse van de manier waarop
Descartes de wiskunde, de optica en mechanica ontdekte, en hoe het Isaac Beeckman was die hem op het spoor zette van de
nieuwe natuurwetenschap. Belangrijk is
ook Gaukrogers these dat Descartes' zogenaamde `sceptische crisis' van late datum
was, en niet voortvloeide uit kentheoretische, maar uit natuurfilosofische overwegingen. Sterk is verder de aandacht die hier
uitgaat naar de ontwikkeling van Descartes' denkbeelden – op beslissende momenten onderging hij een fundamentele `change ofmind'. Maar resulteert dit alles ook in
een biografie?
Over Descartes' motieven om, nadat hij in

Poitiers was afgestudeerd in de rechten,
niet net als zijn voorouders jurist te worden
of arts, maar om tegen de uitdrukkelijke
wil van zijn vader eerst het leger van Maurits in te gaan en vervolgens – ja wat eigenlijk? –rentenierend publicist te worden,
laat Gaukroger zich verder nauwelijks uit.
De cruciale vraag wat het in deze tijd betekende `filosoof' te willen worden, wordt
niet gesteld, wat uiteindelijk resulteert in
een biografie die grote verwantschap vertoont met het ambitieuze boek dat Christia
Mercer in 2001 publiceerde over de jonge
Leibniz. Maar zij was zo reëel het gewoon
Leibniz' Metaphysics. Its Origins and Development te noemen. Het biografische element in deze studie beperkt zich tot twee
vragen: wat las Leibniz waar, en hoe dateren we Leibniz' manuscripten? Dat zijn natuurlijk volstrekt wezenlijke vragen – in het
recente Hobbes-onderzoek is een intellectuele veldslag uitgebroken over de kwestie
of het zogenaamde Short Tract nu wel of
niet van Hobbes afkomstig is.
Gaukroger ambieert meer, maar juist door
van Descartes een typische vertegenwoordiger van zijn klasse en zijn tijd te maken,
faalt hij, want wat wij willen weten is waarom Descartes dat juist niet was. Hij werd
nu net niet de jurist die hij had moeten
worden. Het resultaat is onvermijdelijk:
ondanks Gaukrogers ambitie de persoon
Descartes over het voetlicht te brengen,
blijven de contouren van die persoon op
zijn zachtst gezegd vaag. Waar Nadler er
niet in slaagt een connectie tot stand te
brengen tussen de context van Spinoza en
Spinoza zelf, laat Gaukroger Descartes eenvoudigweg opgaan in zijn context. Zelfs
wanneer zich de gelegenheid voordoet om
méér te zeggen, laat hij die kans schieten.
In het lange hoofdstuk over de hartstoch-
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tenleer die Descartes in zijn correspondenSchaapherder
tie met Elisabeth ontwikkelt, gaat Gaukroger niet verder dan te suggereren dat Des- Toch is dit kinderspel, vergeleken met de
cartes wel eens verliefd zou kunnen zijn meest curieuze biografie die ik ken: het in
geweest op de prinses. Aan Descartes' ver- 2002 verschenen Cogito Ergo Sum van Rihouding met zijn huishoudster Hélène en chard Watson, hoogleraar filosofie uit de
aan hun dochtertje Francine wijdt deze Verenigde Staten, die ook een aantal robiograaf niet meer dan een enkele alinea.
mans op zijn naam heeft staan. Deze DesNu is het leven van Descartes goed gedocu- cartes-biografie doet vooral denken aan
menteerd, maar wanneer betrouwbare A.J.A. Symons' fameuze Quest ,for Corvo.
bronnen ontbreken kan de biograaf volle- Zoals Symons een Leven van Corvo (dat
dig ontsporen. Wanneer er geen data zijn, wil zeggen van Frederick Rolfe, zich noekun je die ook zoeken waar ze niet te vin- mende Baron Corvo) schreef door verslag
den zijn, of je kunt ze zelf verzinnen. Dat te doen van zijn persoonlijke zoektocht
is, vrees ik, Spinoza overkomen. Zowel bij- naar gegevens omtrent zijn onderwerp, zo
voorbeeld Spinoza's verhouding tot de vergast Watson ons op een relaas van zijn
joodse traditie als zijn liefdesleven hebben eigen omzwervingen door Frankrijk en Neaanleiding gegeven tot absurde speculaties. derland op zoek naar de plaatsen waar DesZo heeft de filosofe en grafologe Margaret cartes geleefd heeft. Gaandeweg leren we
Gullan-Whur in haar biografie van Spino- Watson, en niet te vergeten zijn vrouw Patza uit 1998 geprobeerd wat Gaukroger nog ty Jo, steeds beter kennen. Hij aarzelt niet
als een probleem zag, als oplossing van dat- ons tussen de bedrijven door te vertellen
zelfde probleem te presenteren. Ook Spi- wat hij van Descartes vindt, maar hij neemt
noza schreef namelijk een zeer gedetailleer- nauwelijks de moeite die hoogstpersoonlijde hartstochtenleer en volgens haar biedt ke oordelen te documenteren. Een opmerdie de sleutel tot wat ze als Spinoza's karak- kelijk detail is dat hij beweert dat Descartes
ter beschouwt. Daarbij gaat zij er voor het graag in Amsterdam kwam vanwege de col:
gemak van uit dat die hartstochtenleer een feeshops.(Pagina 177: `most of the tobacco
geheel doorleefde psychologie was. Spinoza of that time was laced with marihuana. So
kon dus zo overtuigend over jaloezie schrij- of course Descartes smoked pot.' Vermoeven, omdat hij uit ervaring moet hebben delijk baseert Watson zich hier op een suggeweten wat het is om jaloers te zijn. Wat gestie uit Simon Schama's Embarrassment
Spinoza in zijn Ethica schrijft over het ge- of Riches, p. 213).
voelsleven van de mens, kan in haar ogen in Ik vermoed dat historici in de regel beter
niets anders resulteren dan in een zelfpor- dan filosofen zijn toegerust het gevaar van
tret. En die versluierde autobiografie die de speculatie het hoofd te bieden. Waar bronEthica vanuit dit gezichtspunt oplevert, is nen ontbreken en wanneer ook context je
bepaald opmerkelijk: Spinoza zou een mi- niet veel verder helpt, zal de historicus bij
sogyne, verkapte homo zijn geweest, met voorkeur zwijgen. Of je beperkt je, zoals
latent sadistische neigingen.
Karl Schuhmann deed in zijn boek over het
leven van Hobbes, tot de reconstructie van
een kroniek – een zo exact mogelijke op-
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Een onmogelijke opdracht

Tegenstellingen in het leven van Constantijn Huygens
René van Stipriaan

Constantijn Huygens (1596-1687) was niet alleen diplomaat, maar ook
dichter, musicus en kunstkenner. Daarnaast volgde hij de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen op de voet en kende hij de beroemdstefzlosofen van zijn tijd. Zijn karakter was veelzijdig en tegenstrijdig. En omdat Huygens, die pijaar oud werd, ook nog een overdaad aan teksten
nagelaten heeft, lijkt het schrijven van een biografie van deze indrukwekkende zeventiende-eeuwer onbegonnen werk.
Over het rampjaar 1672 had Constantijn
Huygens weinig te klagen. Nadat prins
Willem in februari van dat jaar tot kapitein-generaal voor één veldtocht was benoemd, braken voor Huygens eindelijk betere tijden aan. Als dienaar van de op een
zijspoor gemanoeuvreerde Oranjes had hij
tweeëntwintig jaar in de marge van de Nederlandse staatszaken vertoefd. Maar in de
loop van 1672 herkreeg de Oranje-dynastie
haar oude macht, en dit zou voor de familie
Huygens ook prettige gevolgen hebben.
Voor het eerst in jaren trok Huygens weer
mee met het Staatse leger, dat in de buurt
van de IJssel en, later dat jaar, bij de Hollandse waterlinie probeerde het Franse invasieleger tegen te houden. Het was oude
routine voor Huygens, die in de jaren 16251645 als secretaris van stadhouder Frederik
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Hendrik de zomermaanden in het leger te
velde had doorgebracht.
Al bleef de militaire situatie in het hele jaar
1672 penibel, over de gang van zaken tot
dan toe kon Huygens niet anders dan tevreden zijn. Willem van Oranje werd hersteld in alle rechten van het stadhouderschap, zoals zijn vader Willem ir en zijn
grootvader Frederik Hendrik dat ambt eerder hadden bekleed. Voor Huygens was
misschien nog belangrijker dat al in februari zijn zoon Constantijn tot secretaris van
Willem van Oranje benoemd werd. Ook
zijn zoon Lodewijk kon hij aan een mooie
positie helpen: drost van Gorkum. Beide
zoons waren inmiddels over de veertig en
dit waren hun eerste echte banen. In 1672
verscheen de tweede, bijgewerkte, editie
van Huygens' Nederlandstalige gedichten:

Korenbloemen. De dichter werd dat jaar 76,
en ook dat was meer dan waar hij, met zijn
niet zo sterke gestel, ooit op had durven rekenen. Het rampjaar was voor Huygens
dus een oogstjaar.
Wat Huygens vond van de tragedie die zich
in augustus van dat jaar aan de gebroeders
De Witt had voltrokken, valt nauwelijks te
achterhalen. In alle brieven, gedichten en
andere geschriften die over dit jaar 1672
handelen, zwijgt hij ze dood. In zijn autobiografie De vita propria memoreert hij
kort dat Willem iii door het `hele volk' in
grote loyaliteit aan de macht geholpen was,
waarbij dan tussen haakjes wordt opgemerkt: `Was daarbij maar geen bloed vergoten.' IJziger kon mededogen niet geformuleerd worden.
Zo op het oog hebben Huygens en De Witt
weinig raakvlakken. De carrières van De
Witt en de oude Huygens zijn, in ieder geval voor de jaren 1650-1672, bijna volmaakt
complementair. Dat blijkt uit hoe ze naar
de in 1650 geboren prins Willem keken; de
een met hoop, de ander met vrees, en dat
met het verstrijken der jaren in steeds toenemende mate. Beiden hadden ze enige bemoeienis met het ventje. Huygens als adviseur en rekenmeester van de familie, die
ook regelmatig bij buitenlandse mogendheden de belangen van de dynastie behartigde. De Witt probeerde aanvankelijk het
probleem van het opgroeiende prinsje te
verkleinen door het te negeren, maar rond
Willems vijftiende lukte dat niet meer. De
Witt ging zich persoonlijk bezighouden
met de politieke opvoeding van de prins, in
de hoop hem te kunnen klaarstomen voor
een gepaste maar ondergeschikte positie in
de Republiek van de `Ware Vrijheid'. In deze jaren zouden Huygens en De Witt veel
met elkaar te maken kunnen hebben ge-

had, maar ze lijken zorgvuldig uit elkaars
vaarwater te zijn gebleven. Terwijl ze ook
het een en ander deelden; ze hadden beiden
belangstelling voor nieuwe ontwikkelingen
in de wetenschap; ze hadden beiden literaire ambities, en ze waren allebei zonen uit
de gegoede burgerij die zich opwerkten tot
de status van grand seigneurs.
Maar deze overeenkomsten zijn makkelijk
uit te werken tot verschillen. De Witt klom
op tot een zeer machtige positie in de Republiek en daarbuiten, terwijl Huygens altijd dienaar van de stadhouder en zijn familie zou blijven, met hoogstens informele
invloed op ondergeschikte kwesties. Dat
maakte dat Huygens tot op hoge leeftijd
zijn wetenschappelijke en literaire talenten
volop heeft kunnen ontplooien, terwijl De
Witt in zijn werk als raadpensionaris opging en zijn literaire ambities heeft laten varen.

Een veelzijdig mens
De Witt en Huygens balanceerden allebei
op het slappe koord van de nooit goed gefixeerde en gereguleerde machtsverhoudingen in de Republiek. Ze hadden last van elkaars bewegingen zonder dat ze elkaar goed
in het vizier kregen. Het krachtenveld rond
Johan de Witt en zijn broer Cornelis was
overigens wel heel wat complexer dan dat
rond Huygens. De biografie van Luc Panhuysen toont het leven van Johan de Witt
als een adembenemende en uitputtende
schaakpartij, die door De Witt met een ongekende brille wordt gespeeld. Lange tijd
heeft hij een stelling die er veelbelovend
uitziet. Maar het is alsof hij telkens een zet
tekortkomt om definitief met zijn tegenstanders af te rekenen. Het kon niet anders
of het moment naderde waarop hij zelf een
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fout maakte. Zo laat het levensverhaal van
De Witt zich lezen als een noodlotsgeschiedenis, een modelcarrière die wel fatale tegenkrachten moest oproepen.
Een dergelijke tragische dimensie ontbreekt aan het politieke leven van Huygens. Wanneer je zijn werk in dienst van
Oranje en de Republiek in tien zinnen zou
samenvatten, dan lijkt het een mooi, welbesteed maar ook enigszins saai bestaan.
Als we ons beperken tot zijn loopbaan in
dienst van de Oranjes zouden we een beperkte blik op zijn persoon ontwikkelen.
Huygens was veel meer: hij was musicus,
kunstkenner en dichter. Daarnaast hield
hij zich intensief bezig met bouwkunde, infrastructuur en met ontwikkelingen in de
meest uiteenlopende takken van wetenschap. Het bijzondere is dat hij als homo
universalis niet slechts een belangstellend
liefhebber was, maar ook verbluffend vaak
de nieuwste ontwikkelingen dicht op de
hielen zat. Hij stond in contact met denkers als Francis Bacon en René Descartes,
en hij zag het talent van Rembrandt al toen
de schilder nog baardeloos was. Zijn zoon
Christiaan ontwikkelde zich tot een van de
meest grensverleggende natuurkundigen
van zijn tijd.

Kaartenbakken
Huygens' veelzijdigheid boezemt ontzag
in. Hij lijkt niet alleen alles te kunnen en te
weten, maar heeft ook oog voor fundamentele veranderingen. De bronnen die een
licht werpen op deze veelzijdigheid zijn in
ruime mate voorhanden: er bestaan enkele
duizenden brieven van en aan Huygens,
naast een groot aantal gedichten (alles bij
elkaar meer dan 75.000 versregels). Verder
beschikken we over een dagboek, een aan-
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tal autobiografieën, en bijkomende bronnen als het werk van vrienden, kronieken,
en staatsstukken. Om nog maar te zwijgen
van de immense hoeveelheid secundaire literatuur die er over de meest uiteenlopende
aspecten van Huygens' leven en werk de
laatste dertig jaar is verschenen. Huygens
lijkt verbonden met alles wat zijn tijd interessant maakt. Is het mogelijk om van zo'n
veelzijdig mens, die bovendien zo lang geleefd heeft, ook maar een enigszins representatieve biografie te schrijven?
Deze vraag houdt Huygens-specialisten al
enige tijd bezig. In 198 7 werd Leen Strengholt – die op dat ogenblik werd beschouwd
als de grootste Huygens-autoriteit – gevraagd of hij van plan was een biografie te
schrijven. Hij antwoordde: `Nee, daar kom
ik niet meer aan toe, hoewel: het is wel een
droompje van me. Er is alleen zoveel voorwerk voor nodig.' Vervolgens schetst hij
hoeveel tijd het zou kosten om het werk en
de brieven van Huygens door te ploegen en
in een kaartsysteem onder te brengen, en
om daarbij ook nog alle noodzakelijke historische gegevens te achterhalen. Hij vervolgt: `En daaruit zou dan langzamerhand
een biografie van Huygens kunnen oprijzen, maar die moet dan nog wel geschreven
worden.' `Begrijp je,' zegt Strengholt tegen
interviewster Mieke Smits-Veldt, `dat ik
dat met mijn vijfenvijftig jaar nog niet direct zie? Dat is de ellende, hè: we weten veel
te veel van deze man'. Strengholt stierf een
jaar later.
Een andere grote Huygens-kenner, Jacob
Smit, had het in 1980 nog iets deprimerender verwoord. In het `woord vooraf' bij
zijn biografie De grootmeester van woord- en
snarenspel haast hij zich te verklaren dat dit
werk niet de `grote biografie' is die aan alle
regels van wetenschappelijke volledigheid

hopen
✓o ee . is
'Het
Het
s te odat,
t , ee iemand
pe eens,
,
dertig eee
jaar
zijn
verdere
even
van
a omstreeks
st
gr
aan
Huygens
zal
wijden,
zodat
hij
at
omsts
,
uy
aa
✓
zijn zeventigste in taat z zijn de
reekss
zo
biografiete
sc rijven waarnaar we
lang uitzien.'
Sinds de waarschuwingen van Smit en
van ebiooStrengholt geldt het schrijvenva
eo Huygens
grafie van
uY e s alseen
e onmogelijke
dracht. Zelfs het nadenken erover heeftiets
omo
r i s. Wiebeschouwt zic
ovaaze
Huygens
u
e
s
aan
aa
te
u nuniversa lisgenoeg om
Y
n e.
n? Het
eve aHuygens
van
et isalsof
sas het
e leven
zich verzet tegen een biografie, alsof het
^i
'larger than life' is.

l

Constantin
JHuygens
Hu ens temidden van zijn kinderen

Hoewel ik zelf de dertig al enige tijd gepasseerd ben, denk ik toch regelmatig na over
het schrijven van Huygens' levensverhaal.
Maar net als Strengholt en Smit voel ik de
overmacht aan documenten en gegevens
die om duiding vragen, en dan ben ik ook
nog in de verste verte geen Huygens-ken-

ik regelmatigevanner. Bovendien raak
en
door
eenparadoxale
vertwi'
J e in ie
gg
..
elkebiograaf
mij
vroeg
laat
e
ira volgensoe
o
a pr
a.J
tenis
speelt:
dit leven interessant genoeg
om voor een eenentwintigste-eeuwse lezer
,vijftien
teworden
or e ere
gereduceerd
ucee tot tien
tea
v en
goedebiografiemuu ees ezir?Eer
e Een
e oe
o
.
pelt een lezer onder
in het leven van een an..
andere
e,r in een
ee a
e e tijd en aandereeeomstan i e en. Misschien zou
ou de elezer
e in
mm
n
ri'het ideale
ea e geval
e
zelfs
s
de
kans
moeten
g
i
en om
zidentificeren
c temet ee ioeer e. Want dat iss wat een goedebioo.,
..
detijden
graafwibereiken:a
e rriere van
van
a de in
n het no
normale
ma eleven
eve zo beschermde
esc e
privé-sfeer
se overwinnen,
e
,een wel zo dat het
handelen van de beschrevene begrijpelijk
wordt.
Veellevensbeschrijvingenvan
a in te ectueez e,
n ma
maarg
r geven
e n zijn interessantm
om te
..
nauwelijksrepresentatievebeschrijving
een
esc
van een even, Want wat doen biografen als
hun objecten de meeste
tijd tachter
ac tehun
u
m
sc ri'doorbrengen?
ta e shet
o rt
samen tee vatten:
zij willen hun verhalen
t
oor niet laten verpesten. De meeste
daardoor
^
biografieën zijn dan ook geen 'levens bee
n'
schri'i
v
n
e
maa
maar
a
J g
neer i nadenk over een boekoveront nti'n
sa
J Huygens,
yg e,zal dat noodgedwongen
eerdereen
eelevensverhaal
eve zijn
sver adan
zijn aeen
e
e. Dat lijkt
de
taak
van
de
vens escrijvin
J
J
omdat hij
maken,
biograafeenvoudigerte
ma e,m
eenuitputtend
onts a en
is van
s vaplicht
e c ee
feitenrelaas te geven, maar of dat werkelijk
zo is staat nog te ezien, Degene die eeneschrijft kan
a zzich
cniet v ersc uivensver aa sc
vankaartenbakken
len ac ter et ewic t va
vofeiten,maar
a moet datgene selecteren
wat echtbelangrijkis, en zal daar eenuinm
e
in aan
oeten gevendieplausibelen
liefst
e ook verifieerbaar is.

l

i

René van Stipriaan Een onmogelijke opdracht • 39

Vooral dat laatste heeft potentiële Huygens-biografen als Strengholt en Smit tegengehouden. Ze hadden in de loop van
hun onderzoek zoveel even simpele als tegenstrijdige feiten bij elkaar gebracht dat
Huygens er alleen maar raadselachtiger
door werd. Smit noemde als eerste voorbeeld Huygens' bekende satire op de weelderige en modieuze kleedgewoonten van
zijn tijdgenoten in 't Kostelick malvan 1622.
Een vriend van Huygens merkte echter op
dat Huygens er zelf uit kon zien `alsof hij
uit een koffertje kwam'. Smit gaf nog andere voorbeelden. Huygens portretteerde
zichzelf regelmatig als een evenwichtig
mens, maar er zijn ook berichten dat hij in
enorme woede kon ontsteken.
Aan dit type tegenstellingen zijn nog wel
een paar toe te voegen. Een biograaf mag
zich gelukkig prijzen als hij over dergelijke
raadsels beschikt – ze verschaffen een zoeklicht bij het ontrafelen van Huygens' leven.
Ze zullen de biograaf bovendien dwingen
dieper in te gaan op hoe de gebiografeerde
dacht. Wat waren zijn overtuigingen? Wat
geloofde hij, hoe geloofde hij en volgens
welke waarden nam hij belangrijke beslissingen? Juist in dit soort kwesties stelt het
leven van Huygens ons voor intrigerende
vragen.

Haagse sla ngenkuil
Strengholt heeft ooit gewezen op het belang van kennis van `de geestelijke wereld
waarin Constantijn Huygens leefde' en hij
sprak daarbij zelfs van de noodzaak van `affiniteit' met deze wereld. Uit het verdere
betoog van Strengholt blijkt dat hij daarmee bedoelde dat het geen kwaad kon als
de Huygens-biograaf `gepokt en gemazeld
zou zijn in de gereformeerde geloofsleer'.
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Dat is een interessant gezichtspunt. Hoe
groot onze afstand tot Huygens ook mag
zijn, een schriftuurlijk onderlegd calvinist
heeft een ruime voorsprong op anderen bij
het doorgronden van Huygens' denkwereld. Toch wees Strengholt ook op de beperkingen van zijn affiniteit met Huygens,
zoals blijkt uit het al genoemde vraaggesprek uit 1987. Nadat Strengholt had vastgesteld dat we eigenlijk te veel van Huygens weten, illustreert hij dat met een
verwijzing naar de klucht Trijntje Cornelis,
die doorgaat voor een van de schunnigste
en vooral ook een van de meest virtuoze
kluchten die de zeventiende eeuw heeft
voortgebracht: `Trijntje Cornelis voltooien
op een avondmaalszondag, waarvoor hij de
week daarvoor een heel ernstig, bezonnen
avondmaalsgedicht gemaakt heeft. Dat is
een van de raadsels van de figuur Huygens,
vind ik.'
Vervolgens relativeert Strengholt deze observatie door erop te wijzen dat de afwisseling van ernst en ontspanning menselijk is.
Toch is dit een graat die Strengholt in de
keel steekt: `Maar het blijft een raadsel, het
lijkt dan toch of er spanningen zijn in het
wezen van Huygens.'
Een toekomstige biograaf zal deze spanningen moeten duiden, en die biograaf zal
moeten beginnen met zich af te vragen of
Huygens misschien niet heel anders over
zaken van geloof en ethiek dacht dan een
hedendaagse gereformeerde persoon. Het
is goed mogelijk dat we Huygens met
Trijntje Cornelis op de avondmaalszondag
juist op een ontspannen moment meemaakten. Voor Huygens lagen religieuze
ernst en platvloers vermaak dicht bij elkaar,
terwijl dat voor zijn moderne geloofsgenoten ondenkbaar is.
Hiermee stuiten we op een van de grootste
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De vrolijke orde
Bij Huygens had de cultus van de theatrale
dubbelzinnigheid nog een andere bedding:
zijn literaire werk, dat bol staat van de paradoxen, raadsels en gedaanteverwisselingen.
Zelfs de klucht Trijntje Cornelis, hoe volks
en grof die ook was, bleek bedoeld om in
het gezelschap van zijn elitaire vrienden opgevoerd te worden. Een hoveling moet ook
volks en platvloers durven zijn – gelijkge-
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zinden zullen in staat zijn dat ten goede te
duiden. Hij geeft zoiets te kennen in een
kort voorbericht bij de publicatie in 16S7
van zijn klucht die hij reeds in 1653 geschreven had. Hij zegt daar dat hij zich op aandringen van een aantal vrienden heeft laten
overhalen tot het publiceren van zijn toneelstuk, maar dat hij bij zijn mening blijft
dat `het moghte een Camer-spel onder de
vrienden, ende in hare Cameren blyven.'
De klucht blijkt elitevermaak in optima
forma te zijn.
Misschien heeft Huygens de klucht wel geschreven voor de `Ordre de l'union de la
Joye', die in het leven was geroepen door
Amalia van Brederode. Dit was een overwegend adellijk gezelschap dat zich toelegde op het organiseren van geanimeerde bijeenkomsten met veel muziek en wellicht
ook toneel. Huygens werd voor deze vrolijke orde gevraagd in juli 16S3. In september
van dat jaar schreef hij de klucht Trijntje
Cornelis. Wellicht werd het spel kort daarna opgevoerd in Van Brederodes salon. De
kans is groot dat daarbij ook de achtentwintigjarige, net tot raadpensionaris benoemde, De Witt aanwezig was. Hij was
reeds in februari van dat jaar tot lid van de
vrolijke orde gemaakt. Volgens de regels
van het spel zullen Huygens en De Witt elkaar vriendelijk, zelfs zeer vriendelijk hebben toegeknikt, ieder met de ingehouden
glimlach die een goede opvoeding verried.
Wat ze daarbij dachten zullen we nooit weten. Maar zeker is dat ze ieder op hun eigen
manier genoegen schiepen in het onrustige
maar zwierige theater waar ze op dat moment deel van uitmaakten.
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Het resultaat van tweerichtingsverkeer
De nieuwe biografie van Vestdijk
Emanuel Overbeeke

De nieuwe biografie van Simon Vestdijk, door Wim Hazeu, is in veel opzichten een verbetering, zowel ten opzichte van het vorige boek over Vestdijk van Hans Visser uit 1987 als van Hazeus biografieën van Achterberg
en Slauerhoff Hazeu heeft volgens Emanuel Overbeeke echter meer oog
voor de breedte dan voor de diepte.

De extra ruimte die Wim Hazeu in zijn
Vestdijk-biografie ter beschikking stond
(in platte tekst bij Hans Visser ruim Soo en
bij Hazeu ruim 80o bladzijden) bood gelegenheid zijn onderwerp genuanceerd te belichten. Vestdijk was zeker geen heilige. Hij
leefde voor zijn kunst, trok zich daartoe
bijna niets aan van wie of wat ook, en had
uitgesproken opvattingen maar kon als hij
wilde ook uitstekend om de hete brij heen
draaien. Anders dan zijn voorganger Visser
maakt Hazeu zelden de fout het werk te
verklaren vanuit het leven. Veel meer dan
Visser beseft Hazeu dat een artistieke creatie het resultaat is van tweerichtingsverkeer: de creatieve persoonlijkheid heeft
vaak minstens zoveel invloed op het leven
als andersom. Hazeu vertelt dat Vestdijk
zijn eerste biograaf, Nol Gregoor, verzocht
de autobiografische Anton Wachter-romans niet al te letterlijk op te vatten en zei
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hem dat de verschillen tussen feit en fictie
minstens zo groot zijn als de overeenkomsten. Hazeus a-chronologische opzet getuigt van een literaire inslag. Hij begint met
de beschrijving van de jaren 1932 en 1933,
waarin Vestdijk definitief koos voor het
schrijverschap. Vervolgens bewandelt hij
het leven van de wieg tot het graf in de gebruikelijke volgorde.
Hazeu bespreekt Vestdijks boeken op het
moment dat Vestdijk ze schrijft, en beziet
hen overwegend (maar niet uitsluitend) in
het licht van wat Vestdijk op dat moment
bezighield. Hij is kort en summier, maar
daarmee niet minder elementair en terzake,
over wat hij als de belangrijkste thema's in
Vestdijks werk beschouwt. Deze komen
reeds aan bod bij de beschrijving van de jaren 1932 en 1933, maar krijgen niet de uitvoerige en autonome behandeling (dat wil
zeggen los van de biografie) die ze wel kre-
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Simon Vestdijk aan de p
piano

werk, of het nu om een gedicht of een compositie gaat, te herleiden is tot een kleine
kern. Die theorie staat centraal in Deglanzende kiemcel Vestdijks boek over het wezen en de techniek van de poëzie, en in veel
van zijn beschouwingen over muziek, met
name die over Debussy, een van Vestdijks
favoriete componisten. Hoe die geschriften
met elkaar te maken hebben, laat Hazeu
over aan de lezer om te bepalen. Dat Vestdijk de term kiemcel ontleende aan de
componist Pijper, vermeldt Hazeu in een
voetnoot.
Geestverwanten
Een vergelijking tussen de biografieën van
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Visser en Hazeu is om diverse redenen nuttig. Visser mocht na enkele jaren onderzoek van mevrouw Vestdijk de Vestdijkcollectie in het Letterkundig Museum niet
langer inzien, en daarom kon hij niet meer
citeren uit Vestdijks geschriften. Visser onderving deze moeilijkheid door uitvoerig te
spreken met personen die Vestdijk hadden
gekend en van wie velen niet meer in leven
waren toen Hazeu aan zijn Vestdijk-biografie begon. Hazeu mocht van mevrouw
Vestdijk de persoonlijke documenten van
haar man wel inzien en er uit citeren.
Gregoor meende dat Vestdijk schreef om
niet te hoeven leven. Hazeu bestrijdt dit
niet, maar verdedigt wel de stelling dat
voor Vestdijk het werk op de eerste plaats
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zijn inleiding. De kwestie van de waarde
van documenten is extra interessant omdat
de auteur op dit boek promoveerde aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Hazeus inleiding doet vermoeden dat hij een biografie
opvat als een literaire constructie waarbij
elk detail moet kunnen worden gedocumenteerd. Een leven dat postuum en gedocumenteerd wordt beschreven is daarmee
in wezen evenzeer `fictie' als een verzonnen
leven van een niet-bestaande personage.
Hazeu is niet de grootste literator, maar hij
heeft voldoende gevoel voor structuur om
in deze veelheid aan gegevens een noodzakelijke hiërarchie aan te brengen. Zo houdt
de lezer de illusie dat de chaos slechts bestaat voor de gebiografeerde, niet voor de
biograaf. Hazeu beseft dat het een van de
eigenschappen van boeken als deze is dat
veel kennis die voorheen alleen aanwezig
was bij specialisten nu ook voor een breed
publiek toegankelijk wordt. Hij combi-
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neert deze specialistische kennis met een
schat aan niet eerder gepubliceerd materiaal. Hoeveel nieuwe informatie Hazeu
links heeft laten liggen is onbekend, maar
afgaande op de tekst en de noten zal dat
niet veel zijn. Hij maakt niet de fout van
Visser die strikt chronologisch wilde blijven en niet wilde erkennen dat veel schrijvers met meerdere zaken tegelijk bezig zijn.
Het gevolg hiervan was dat de lezers slechts
losse feiten zagen en geen verbindende thema's, waardoor ze tussen de bomen het bos
niet meer zagen. Hoe die thema's in elkaar
grijpen, leest men niet bij Visser, wel bij
Hazeu.
Wim Hazeu, Vestdijk. Een bio
a e (Amsterdam,
gr,

De Bezige
Bij 200
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2005)
Hans Visser (i.s.m. Max Nord), Simon Vestdijk:
Kinde^J'aren(Hoevelaken,^ Libris r987
Hans Visser (i.s.m. Max Nord en Emanuel Overbeeke), Simon Vestdijk, een schrijversleven
(Utrecht, Kwadraat 1987)
97

Een man van de wereld
Johan Wlillem Beyen, de vergeten architect van
de Europese samenwerking
Paul van der Steen

Minister met z'n Beyen, luidde een van de grappen, toen Nederland in de
periode 1952-1956 niet één maar twee bewindslieden op Buitenlandse Zaken had zitten. Met Joseph Luns gafJohan Willem Beyen (1897-1976) gezicht aan die merkwaardige constructie. Wim Weenink laat in een biografie op overtuigende wijze zien dat de man het verdient ook om andere
zaken herinnerd te worden.

De gewoonte dat kabinetten na beëdiging
met het staatshoofd op de paleistrappen
poseren voor de fotograferende en filmende pers dateert uit de jaren zeventig.
Daarvóór werden de groepsportretten in de
meeste gevallen geschoten in de Trêveszaal
met alleen de ministers. Een soort elftalfoto's waren het, maar dan achter een vergadertafel in plaats van in een voetbalwei. Op
de eerste rij zittend de premier, de vice-premier(s) en een handvol anderen. Op de
tweede rij staand een hele reeks overige ministers.
Bij het aantreden van het derde kabinetDrees in september 1952 ging het er niet anders toe. Minister-president Drees en zijn
waarnemer Beel met vaderlijke blikken op
een centrale plek achter de tafel. Links van
hen (voor de kijker) de twee ministers van
Buitenlandse Zaken Luns en Beyen in een

Paul van der Steen

ogenschijnlijk zeer geanimeerd gesprek.
Alles leek toen nog koek en ei. Het duo was
de uitkomst van een moeizame formatie,
een zwaar bevochten compromis. Beyen
had als persoonlijke vriend van de Oranjes
veel gehad aan het lobbywerk van koningin
Juliana en prins Bernhard, zo ontdekte biograaf Wim Weenink. Beoogd premier
Drees wilde tot elke prijs voorkomen dat
de xvr-kandidaat Josef Luns zou aanschuiven aan de Europese onderhandelingstafels, omdat hij niet wilde dat de gesprekken
over verregaande samenwerking een onderonsje van louter roomse bewindslieden zou
worden. In bepaalde kringen werd al smalend gesproken van `I;Europe Vaticane'.
Ook de vorstin had het niet op Luns. Ze
kwalificeerde hem als `de man, die voor de
tafelschikking zorgde'. Ze vond dat hij
eerst maar `eens een tijdje ambassadeur
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moest zijn', voordat hij minister werd.
xvr-leider Romme hield echter vast aan
een ministerspost voor Luns, met als gevolg
dat Nederland niet één maar twee bewindslieden op Buitenlandse Zaken kreeg.
Kort na de benoeming konden de twee nog
lachen om de ontstane constructie. 'Gedraag ons goed', zei Beyen tegen Luns, toen
deze vertrok naar New York voor een bezoek aan de Verenigde Naties. Vragen naar
het waarom van twee bewindslieden op één
departement werden weggegrapt. Tegen
zijn Franse ambtgenoot Christian Pineau
zei Beyen dat een klein land als Nederland
twee ministers nodig had om zijn zin te
krijgen. Het antwoord van Luns luidde
steevast: `Omdat ons land zo klein is, is het
buitenland zo groot.'
Dat buitenland keek vreemd aan tegen de
Haagse constructie. De functionarissen op
het Amerikaanse State Department fronsten de wenkbrauwen. The New York Times
had het in een artikel over `a system of two
ministers in one pair of striped pants'. Dirk
Stikker, de voorganger van het duo BeyenLuns op Buitenlandse Zaken, werd ambassadeur in Londen. Bij het aanbieden van
zijn geloofsbrieven aan koningin Elizabeth
vroeg de Britse vorstin hem: `En, mijnheer
Stikker, weet de tweeling zich een beetje te
gedragen?'
De Nederlandse vertegenwoordiger zal ongetwijfeld bevestigend hebben geantwoord, maar deed daarmee de waarheid geweld aan. De spanning tussen de twee
ministers van Buitenlandse Zaken liep al
heel snel na hun aantreden ongezond hoog
op. De beide sterke karakters botsten en er
ontbrandde een competentiestrijd. In onderlinge gesprekken knetterde het flink. `Je
hebt nog heel veel te leren en je moet maar
van mij aannemen, dat het op deze manier
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misloopt', schreeuwde Beyen tegen Luns.
`En als je nog nooit zo bent toegesproken
dan is het de hoogste tijd dat dit eens gebeurt.' Over de afloop van de tweestrijd liet
Beyen ook geen twijfels bestaan: `Ik heb
wel meer gevallen als de jouwe onder handen gehad. Ik heb ze allen klein gekregen.
Ook jou zal ik weten aan te pakken.'
Het kwam zelfs zo ver dat de twee alleen
nog maar schriftelijk communiceerden. De
toenmalige topambtenaar Ernst van der
Beugel: `Voor ons, ambtenaren van Buitenlandse Zaken, was het een onmogelijke situatie. Ieder gesprek moest twee keer
plaatsvinden, en beide heren in een redelijk
humeur houden vereiste de tact van een ervaren kinderpsycholoog. We hadden een
gezamenlijk antwoord bedacht op de veelvuldige vraag van nieuwsgierige buitenlandse diplomaten hoe het nu eigenlijk liep
met twee ministers. We antwoordden dan:
"Zij blijven bij elkaar voor de kinderen."'

Jobhopper
Biograaf Wim Weenink stuitte min of
meer toevallig op zijn hoofdpersoon. Eind
jaren tachtig werkte hij als Europa-redacteur van NRC Handelsb lad aan een artikel
over de wordingsgeschiedenis van de Europese interne markt, waarover in het traject
naar het Verdrag van Maastricht druk gesproken werd. Met regelmaat dook de
naam op van de voormalige Nederlandse
minister van Buitenlandse Zaken Beyen
over wie Weenink weinig wist. Mensen met
meer kennis van zaken, een kleine kring
van ambtenaren en historici, wisten de
journalist te vertellen dat Beyen als initiatiefnemer voor het Verdrag van Rome uit
1957 (oprichting van de Europese Economische Gemeenschap) kon worden be-
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zorgde voor een opvoeding met een flinke
nadruk op cultuur. De jonge Beyen ging
cello spelen. Zijn leven lang zou het instrument een trouwe vriend blijven en meereizen naar de plekken waar de dynamische
loopbaan de Utrechter bracht. Voor een
niet-professional wist hij een verdienstelijk
spelniveau te bereiken. Ook literatuur
werd een passie, al meldt biograaf Weenink
jammer genoeg niet wat zijn held zoal las.
De familie was internationaal georiënteerd.
De kinderen kregen meer mee dan alleen
hun luxe en bosrijke dagelijkse leefomgeving. Als tienjarige mocht Beyen al mee op
reis naar de metropool Londen. Een echte
wereldburger zou hij altijd blijven.
Beyens loopbaan kende een oer-Hollands
begin. Na een glansrijke studie rechten en
promotie aan de universiteit in Leiden begon hij op precies dezelfde plek als zijn vader enkele decennia eerder: het ministerie
van Financiën. Daar maakte hij onder
meer indruk op de thesaurier-generaal Trip
en de antirevolutionaire politicus Colijn.
De jonge jurist zou daar later nog veel profijt van hebben, maar het hielp hem in eerste instantie vooral met het snel opklimmen in de ambtelijke hiërarchie.
Met een verdere opmars in het verschiet
verkaste hij eind 1923 naar Eindhoven om
daar secretaris van de directie van de N.V.
Philips te worden. Het Haagse establishment was verbijsterd: een toekomst in de
residentie verruilen voor een baan in de industrie. Beyen trok zich er niets van aan.
Lang bleef hij trouwens niet in Eindhoven,
want al in 1925 bood Trip, inmiddels directeur van de Javasche Bank in Batavia, hem
de baan aan van gedelegeerde bij de vestiging van die bank in Amsterdam. De jonge
Beyen bleef ook daarna wat we tegenwoordig een jobhopper noemen, al bleef hij wel
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trouw aan de monetaire wereld: in 1927
werd hij directeur van de Rotterdamsche
Bankvereniging, in 1935 vice-president bij
de Bank voor Internationale Betalingen in
Bazel en in 1937 president bij dezelfde instelling. Hij was een man die de mensen die
er toe deden kende en zij kenden hem.
`Beyen was in de jaren dertig een van de
weinige Nederlandse internationalisten
van naam', stelt de biograaf.

Soestdijk
Het eerste gedeelte van Bankier van de wereld –Bouwer van Europa doet een tikje
schools aan. Weenink heeft overduidelijk
zijn huiswerk gedaan, maar weet de lezer
onvoldoende mee te slepen in het door
hem vertelde levensverhaal. De feiten staan
keurig op een rijtje. De opeenvolgende werelden, waarin Beyen zich begeeft, krijgen
daarentegen te weinig reliëf. Ook het karakter van de hoofdpersoon wordt al te
summier belicht. Om nog maar niet te
spreken over Beyens naaste omgeving. In
een alinea lezen we over de verliefdheid op
Nelly, een pagina of 2 5 later is er ook een
alinea ingeruimd voor het huwelijk in 1922,
waarna Nelly tot de scheiding in 1945 nauwelijks aan bod komt. Dat is wat al te weinig aandacht voor een huwelijk van ruim
twee decennia. Bij de beschrijving van de
verstandhouding tussen Beyen en zijn
tweede vrouw Gretel vervalt Weenink overigens niet in dezelfde fout.
De oorlog vormde een keerpunt in Beyens
loopbaan. Tot ver in de jaren dertig gold
Beyen lang als jong en veelbelovend. Na de
bevrijding, die op veel posities ook een generatiewisseling inluidde, hoorde hij plotseling bij de ouderen. De klussen die hij
opknapte voor de oorlogskabinetten en di-

verse naoorlogse regeringsploegen maakten
bovendien de band met Den Haag hechter,
wat de weg baande voor latere functies in
dienst van volk en vaderland: minister van
Buitenlandse Zaken en ambassadeur in Parijs.
Vanaf de beschrijving van de oorlogsjaren
krijgt de biografie de zwier die zij in het begin mist. Bovendien komt hier het gecompliceerde karakter van Beyen beter uit de
verf.
Weenink gaat dan ook uitgebreider in op
de vriendschap met Juliana en Bernhard
die van voor de bezetting dateerde. Beyen
mocht `Julá zeggen tegen de prinses en latere koningin. Bernhard redde hij het leven
tijdens een gezamenlijk tochtje met een
speedboot. In ballingschap in Londen verdiepte de vriendschap met de prins zich.
Tijdens lunchbijeenkomsten brainstormden ze over de toekomst van Nederland en
Europa. In die tijd kregen Beyens ideeën
over internationale samenwerking vaste
vorm. Een grote eendracht achtte hij een
utopie, maar in regio's kon volgens de pragmaticus iets moois tot stand gebracht worden als economisch de handen ineen werden geslagen. Dat zou tot meer leiden,
want in de ogen van Beyen kon politieke
eenwording zonder economische integratie
op den duur evenmin werken als economische integratie zonder politieke samenwerking. Op zijn minst zou die een belangrijke
waarborg kunnen zijn tegen economische
malaise als in de jaren dertig en tegen militair geweld. Bovendien was alleen voor een
verenigd Europa een rol van betekenis op
het wereldtoneel weggelegd.
De man met wie hij veel van dit soort toekomstvisioenen had besproken, bracht
Beyen uiteindelijk in de positie om ook
werk te maken van de Europese zaak.

Paul van der Steen

Soestdijk vormde de belangrijkste initiator
voor het ministerschap van de partijloze
politicus, die voor de oorlog overigens wel
een tijd lid was geweest van de liberale Vrijheidsbond.
Wrang genoeg droegen Bernhard en Juliana ook bij aan Beyens einde als bewindsman. Het ging fout toen het Duitse weekblad Der Spiegel in 1956 de crisis aan het
Nederlandse Hof naar buiten bracht. Met
het oog op de naderende Tweede-Kamerverkiezingen wilde minister-president
Drees niet zelfde Nederlandse hoofdredacteuren inlichten over de aanstaande publicaties over de kwestie Greet Hofmans. Die
taak liet hij over aan Beyen.
Achteraf gezien is het gemakkelijk om vast
te stellen dat het met de gepolariseerde paleisverhoudingen van die dagen wel fout
moest gaan met de vriendschap van de minister met het koninklijk paar. Toen hij van
Juliana de wind van voren kreeg over zijn
gesprek met de hoofdredacteuren, was Beyen echter hogelijk verbaasd. De vorstin verweet hem dat hij ruimte had gegeven aan
het aan de orde stellen van haar persoonlijk
leven. De minister was zich van geen
kwaad bewust en voelde zich diep gekwetst. Tegenover de koningin ontstak hij
in een driftbui. Juliana pikte dat niet:
vriend en minister Beyen hadden het – in
ieder geval voor de eerstkomende jaren –
bij haar verbruid.
Met Bernhard bleef het contact wel bestaan, maar de prins deed niet veel moeite
om zijn kameraad te steunen. In de relatie
tussen de twee kon nooit meer sprake zijn
van gelijkwaardigheid. In latere jaren werd
het echter meer en meer eenrichtingsverkeer. Om het cru uit te drukken: Beyen likte, Bernhard beschikte.
De samenwerking met Luns mocht dan
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geen succes zijn en het einde als minister
nogal roemloos, Beyen had in zijn vier jaar
als minister van Buitenlandse Zaken wel
wat tot stand gebracht. Waar binnen het
kabinet de neiging bestond de Europese
ontwikkelingen eerder af te remmen dan te
stimuleren, bleef Beyen onvermoeibaar ijveren voor verdere eenwording. Andere
ministers zagen vaak met lede ogen hoe hij
meer ruimte nam dan in de gezamenlijke
vergaderingen was afgesproken. Ook internationaal bleef Beyen onvermoeibaar aan
Europa trekken toen anderen al dachten
dat er sprake was van een dood paard. Na
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een diepe crisis in 1954 plaveide het planBeyen en de naamgever daarvan de weg
naar het in 1957 gesloten Verdrag van Rome.
Weenink laat die verdiensten zien én de
drijfveren erachter. Dat hij daar een dikke
pil voor nodig heeft, kan voor de liefhebbers van biografieën en politieke geschiedenis geen bezwaar zijn.
W.H. Weenink, Bankier van de wereld – Bouwer
van Europa.
ro
p Johan Willem Beyen
y 1897-1276 Pmetheus/NRC Handelsblad zoos)

De duivelskunstenaar en zijn meester
Over de biografieën van Vestdijken Du Perron
Dik van der Meulen

Het afgelopen jaarzijn de langverwachte biografieën verschenen van twee
centralefiguren uit het interbellum: Eddy du Perron en Simon Vestdijk.
De levensbeschrijvingen hebben veel reacties losgemaakt, die niet onverdeeld gunstigwaren. Reden om de boeken met elkaar te vergelijken.

Op een avond in 1931 zat Simon Vestdijk,
die tijdelijk bij zijn ouders in Den Haag
woonde, op zijn kamer een paar gedichten
te corrigeren, toen een inwonend nichtje
hem kwam storen met de mededeling: `Er
is een meneer Du-Per-ron voor je.' Vestdijk, op dat moment nog op afroep beschikbaar als huisarts, maar dromend van
een literaire loopbaan, `zweefde' de trappen af `en trof de bezoeker op de canapé in
een hoek van de salon, waar hij een ernstig
gesprek voerde met mijn vader'. Ze bleven
daar niet lang. `Du Perron had een onuitroeibare drang naar café's, niet om er te
drinken, of rond te kijken, want ik geloof,
dat hij van zijn omgeving nog minder opmerkte dan ik, maar om beter te kunnen
praten, vrijer, met meer ruimte om zich
heen, ver van iedere zweem van huiselijkheid, die voor hem in hoofdzaak een negatief begrip scheen te vertegenwoordigen.'
Praten deed Du Perron, `met een stem van

metaal, toch gevoelig, iets waardoor het
constant ratelende, dat de Franse spreektrant altijd in zekere mate eigen is, bij hem
nooit hinderlijk werd. Ik aanvaardde hem
geheel, van meet af aan. De Nederlandse
literatuur was bij mij binnengetreden en
ik had niets meer te wensen.' Aldus Vestdijk in zijn Gestalten tegenover mij, waarin
hij Du Perron, meer dan twintig jaar na
diens dood, een `meester' noemde, `iemand tegen wie ik zonder voorbehoud
kon opzien, menselijk haast nog meer dan
literair'.
Du Perron bleef de meester, ook nadat
Vestdijk met boeken als Terug tot Ina Damman en De nadagen van Pilatus algemeen
als belangrijkste ontdekking — én meest
omstreden medewerker — van Forum werd
gezien, het tijdschrift dat ondanks zijn korte levensduur (vier jaar) wordt herinnerd
als het huisorgaan van een nieuwe en vernieuwende schrijversgeneratie, zoals De
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nieuwe gids dat voor de Beweging van Tachtig was.
Met de boeken van Kees Snoek en Wim
Hazeu, kort na elkaar verschenen, zijn de
hoofdfiguren van die generatie –behalve
Du Perron en Vestdijk ook Ter Braak,
Marsman en Slauerhoff– nu voorzien van
een biografie, met uitzondering van de wat
oudere Greshoff, die tegenwoordig zo goed
als vergeten is.
Alleen al de betekenis die Du Perron en
Vestdijk voor elkaar hebben gehad, rechtvaardigt een stuk over de twee nieuwe
biografieën, hoe verschillend die boeken
verder ook zijn, net als trouwens de hoofdpersonen. Naar de biografieën is lang uitgekeken, getuige ook de aandacht die de
dag- en weekbladen eraan hebben gegeven;
vooral naar die van Vestdijk, de enige van
de Forum-jongeren die na de oorlog nog in
leven was, en die uitgroeide tot de beroemdste schrijver van Nederland – bij leven tenminste, want weinigen schijnen
hem nog te lezen.
De ontvangst van de biografieën was wisselend. Elsbeth Etty toonde zich in NRC
Handelsblad niet erg enthousiast over het
boek van Snoek, maar daar stond een prijzende column van Frits Abrahams tegenover. Veel scherper was Etty's kritiek, in dezelfde krant, op de Vestdijk-biografie.
Volgens haar had Hazeu zaken verzwegen
die de weduwe Vestdijk onwelgevallig waren, besteedde hij zonder fatsoenlijke verHaring nauwelijks aandacht aan de vorige
biografie van Vestdijk door Hans Visser,
en, erger, had hij geen `eigen visie' op Vestdijk: `Over het werk van Vestdijk staat geen
zin of typering die Hazeu zelf heeft verzonnen.' De recensie was zo hard, dat Hazeu
zich met ingezonden brieven en in interviews tegen de kritiek verdedigde. Mis-
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schien was het een troost voor hem dat
Thomas van den Bergh zijn boek in Elsevier `magistraal' noemde en tot `de definitieve Vestdijk-biografie' uitriep.
Het herenzoontje
Om met Vestdijks `meester' te beginnen:
vijfenzestig jaar na zijn dood is het leven
van Du Perron eindelijk beschreven. Snoek
was hiervoor zonder twijfel de aangewezen
persoon: in 1990 promoveerde hij al op een
uitstekende studie over de Indische jaren
van Du Perron. In de vele jaren dat Snoek
zich met de schrijver heeft beziggehouden,
heeft hij gesproken met bijna iedereen die
zich Du Perron nog kon herinneren. Net
op tijd, want nu zijn ze allemaal dood, op
de journalist Max Nord na. Snoek heeft
stapels onbekende brieven van Du Perron
opgespoord, voldoende om een tiende
brievendeel te vullen, dat dan ook binnenkort verschijnt. Alleen daarom al is zijn
boek het belangrijkste dat tot dusver over
Du Perron is verschenen.
Ook op de opbouw van E. du Perron, het leven van een smalle mens is op het eerste gezicht niets aan te merken. Chronologisch,
maar zonder zich te verliezen in starre opsommingen en waar nodig met thematische uitweidingen, behandelt hij het leven
van `het herenzoontje' dat uitgroeide tot
een van de grootste literaire persoonlijkheden van het interbellum. Zoals bij een
schrijversbiografie niet ongebruikelijk,
staat het werk centraal. Snoek maakt niet
de fout de romans en verhalen van Du Perron klakkeloos als bron te gebruiken, al
toont hij overtuigend aan dat een boek als
Het land van herkomst een betrouwbaar
beeld geeft van Du Perrons jeugd. Aan de
hand van een kolossale hoeveelheid biogra-

fisch materiaal laat hij vooral zien wat Du
Perron met de werkelijkheid heeft gedaan,
en dáár gaat het om.
Niet dat dit een aangenaam schrijversportret heeft opgeleverd. Wie, na lezing van
het Land van herkomst en Du Perrons pleidooien voor de honnête homme, zijn afkeer
van dictaturen en dogmatiek, zou hebben
gedacht dat hij, voor zijn vrienden en familie althans, een aardige man was, weet nu
beter. Du Perron, in betrekkelijke weelde
opgevoed, was verwend, neurotisch, ongeduldig en achterdochtig op het paranoïde
af, en had voortdurend de neiging met
vrienden te breken; vrienden die hij bestookte met ultimatieve – zij het prachtige
– brieven. Hij had nauwelijks scrupules
met de vele vrouwen met wie hij het bed
deelde, tenzij ze – naar zijn mening – geestelijk tegen hem waren opgewassen. Typerend is een passage in de biografie over de
nieuwe dienstmeisjes in Gistoux, het Waalse kasteel waar hij in de jaren twintig met
zijn ouders woonde. De jonge vrouwen
werden altijd door Du Perron `geproefd',
zoals zijn vriend Carel Willink opmerkte.
Daar kon de Waalse dienstmaagd van zijn
moeder van meepraten. Du Perron verwekte een kind bij haar en zou om die reden
(en alleen dáárom) ook met haar trouwen,
maar zocht ondertussen onvermoeibaar
door naar de `ene': de vrouw die hem wél
aankon, en die hij uiteindelijk zou vinden
in de persoon van Elisabeth de Roos. Toen
hij met haar getrouwd was, kreeg zijn obsessie een ander karakter: hij werd verteerd
door jaloezie op een vroegere minnaar van
zijn vrouw, de toneelspeler Johan de Meester. Zijn rancune ging zo ver, dat hij uitzocht hoe hoog de strafmaat voor mishandeling was. Hij heeft zich, begeleid door
Marsman, zelfs met dat doel naar het Am-

sterdamse café Américain begeven, waar de
acteur vaak te vinden was. Ze vonden hem
niet, en Du Perrons wraaklust bleef ongeblust. Dat was een van de redenen dat hij in
1936 terugging naar Nederlands-Indië.
Het is geen prettig beeld, maar dat is ook
niet de verantwoordelijkheid van een biograaf. Aan wat hij wél moet doen – achtergronden schetsen, zijn hoofdpersoon
daarin plaatsen, diens werk verklaren, enzovoort –besteedt Snoek veel aandacht, al
kan men van mening verschillen over de
accenten die hij legt. Zo had hij misschien
uitvoeriger kunnen ingaan op de grote betekenis van Multatuli voor Du Perron. De
enkele tientallen bladzijden daarover, in
een boek van meer dan duizend pagina's,
lijken wat weinig, zeker als men bedenkt
dat Du Perron over Multatuli uiteindelijk
vijfboeken zou schrijven (het postuum verschenen Multatuli's naleven meegerekend),
waarvan het hoofdwerk, De man van Lebak, nooit is overtroffen. Verder blijft de
vriendschap met Ter Braak onderbelicht,
en ook over de grootste ontdekking van Forum, Simon Vestdijk, vernemen we te weinig.
Vadermoord
Omgekeerd is er wat dit betreft minder te
klagen. Wim Hazeu geeft Du Perron in
Vestdijk, een biografie alle eer – al ontbreekt
ook in zijn boek de kennismaking tussen
die twee schrijvers, waarmee we deze beschouwing zijn begonnen. Nu is dit verschil in aandacht wel te verklaren, want
waar Du Perron voor Vestdijk de man was
die hem de literaire wereld heeft binnengeloodst, was Vestdijk ondanks zijn enorme
talent een van de vele schrijvers in de omgeving van de oud-Indischman. Bovendien
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beid worden overgedaan. Toch is Hazeu
heel wat minder voorzichtig te werk gegaan
dan Snoek. Bij bijna elke roman schrijft hij
welke persoon in de werkelijkheid model
heeft gestaan voor welk personage – Simon
Vestdijk = Victor Slingeland; Lies Koning =
Ina Damman –zonder in te gaan op veel
interessantere vragen: wat heeft Vestdijk
met zijn modellen gedaan? Hoe heeft hij de
werkelijkheid veranderd? Een probleem
dat zich ook al voordeed bij Hazeus biografieën van Achterberg en Slauerhoff. Bijkomend punt van zorg is de beperkte bronvermelding van dit boek, dat nota bene een
proefschrift is: lang niet alle citaten en parafrases zijn verantwoord, en vaak volstaat
Hazeu bij brieven met de eenvoudige vermelding van de datum, zonder te zeggen
waar we ze moeten zoeken: in een boek of
tijdschrift, in het Letterkundig Museum of
op de zolder van Mieke Vestdijk?
Maar al gaat Snoek op dit punt veel gedegener te werk, de twee biografieën hebben
ook veel gemeen. Ze komen beide bijvoorbeeld moeizaam op gang. Het is een probleem van veel levensbeschrijvingen: telkens weer lijkt het of de jeugd het minst
interessante deel van iemands leven is. Het
omgekeerde geldt voor de ouderdom en de
dood: hoe stroef een biografie ook geschreven is, het einde wordt altijd gretig gelezen.
Mogelijk komt dat door het drama dat bijna onvermijdelijk verbonden is met iemands neergang en overlijden, hoe saai
zo'n persoon bij leven en welzijn ook geweest is. Bovendien is het iets wat ons allemaal overkomt. Dat laatste kan natuurlijk
ook worden gezegd van de geboorte, maar
die ligt achter ons en niemand heeft er herinneringen aan.
Maar de jonge jaren horen er nu eenmaal
bij. Snoek maakt bij de behandeling ervan

op het oog niet veel fouten, al is hij hier en
daar wat lang van stof. De moeilijkheid bij
Du Perron is dat die er zelf uitvoerig over
heeft geschreven, en sprekender dan een
biograaf dat kan doen. Uiteraard is Het
land van herkomst een roman, met onbedoelde én bewuste vertekeningen, maar het
boek staat dicht bij de werkelijkheid, zoals
ook zijn biograaf verzekert. Wat de roman
niet vermeldt is voor de biografie vanzelfsprekend van betekenis – niet het minst
omdat het de drijfveren van de schrijver
verraadt – maar toch levert Du Perrons
jeugd de taaiste stukken van de biografie
op. Dat Du Perron er zelfwel in slaagde om
de lezer daarmee te boeien, had met zijn
persoonlijke selectie te maken én met zijn
eigen waarnemingsvermogen. Men leze
Du Perrons beschrijving van zijn grootmoeder: `Zij had een rond gezicht met felle
ogen en een nogal bitse mond; zij leek op
haar vader en men zegt dat ik een beetje op
haar lijk, wat ik zelf niet geloof maar wat
mij niet tegenstaat omdat het een van de
intelligentste gezichten blijft uit ons familie-album. Zij leefde ongelukkig en in een
reeks botsingen met haar man, van wie zij
niettemin vijf kinderen kreeg, vanwege de
verzoeningen.' Snoek neemt dit citaat ook
op; terecht, al wordt het contrast tussen de
schrijver en zijn biograaf erdoor benadrukt.
In de Vestdijk-biografie is de jeugd veruit
het zwakste deel, en dat is, veel duidelijker
dan bij Snoek, de biograaf aan te rekenen.
In feite heeft Hazeu dat zelf al eens toegegeven, tijdens een openbaar interview in een
Haarlemse boekhandel, kort na het verschijnen van zijn boek. Hij erkende dat hij
Vestdijks jeugd `vervelend' vond en dat hij
begonnen was met de Tweede Wereldoorlog: een spectaculaire fase in het leven van
Vestdijk, die zoals bekend in Sint-Michiels-
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gestel gevangen heeft gezeten. (Bij die gelegenheid zei Hazeu ook: `Men zou mij kunnen betrappen op fantasie.' Een bekentenis
die hij tijdens zijn promotie hopelijk voor
zich heeft gehouden.) Hazeus tegenzin om
Vestdijks jeugd te beschrijven is er misschien de oorzaak van geweest dat hij Vestdijks vroege meesterwerk Kind tussen vier
vrouwen nauwelijks bij die hoofdstukken
betrekt. Een prachtige kans laat hij liggen
bij de beschrijving van de achterkamer in
Vestdijks ouderlijke woning, waar een
schilderij hing met drie monniken. Hazeu
citeert een gedicht dat Vestdijk er later over
maakte, maar verzuimt de cruciale passages
daarover in Kind tussen vier vrouwen te noemen. Soms vraag je je af of hij het boek wel
gelezen heeft: bijvoorbeeld waar hij het een
`roman over een xss-scholier met zijn
angst' noemt, terwijl het overgrote deel van
Kind tussen vier vrouwen de periode behandelt voorafgaandaan de xss.
Ook op andere punten kan de Vestdijkbiografie de vergelijking met het boek over
Du Perron niet doorstaan. Hazeu geeft af
en toe commentaar, maar mijdt analyses;
waar het te pas komt laat hij wel zien hoe
Vestdijk op maatschappelijke verschijnselen en nieuwe ontwikkelingen reageerde –
de politiek, de opkomst van de stereoapparatuur – maar anders dan Snoek geeft hij
geen achtergrondinformatie, terwijl Vestdijk twee wereldoorlogen meemaakte, de
dekolonisatie, de Koude Oorlog en zelfs
Provo.
Te weinig analyse dus, en daarmee komen
we op een verwijt dat vooral Hazeu, maar
in sommige besprekingen ook Snoek is gemaakt: hun boeken zouden gebukt gaan
onder `gebrek aan visie'. In biografierecensies is zo'n oordeel, of veroordeling, niet
zeldzaam. Maar wat moeten we er eigenlijk
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onder verstaan? De lezer die na afloop met
een onbevredigd gevoel achterblijft, kan de
schrijver altijd te weinig visie verwijten,
zonder precies aan te geven wit eraan ontbroken heeft. Overigens heeft zowel Snoek
als Hazeu geprobeerd deze kritiek voor te
zijn. Snoek legt zich in zijn inleiding, zeer
verstandig, niet vast. Zijn boek is, schrijft
hij, `ook een schrijversbiografie' –waarbij
dat ook hem de ruimte heeft gegeven om
vooral ook aan andere zaken dan Du Perrons werk aandacht te besteden. Hazeu
stelt zich kwetsbaarder op, door te zeggen
dat de biograaf zijn bronnen een plaats
moet geven `in de opbouw van een beeld
van Vestdijk'. Hazeus `beeld' kan in deze
context bijna niet anders worden opgevat
dan als een equivalent van visie, en daarmee maakt hij het zijn critici bij voorbaat
gemakkelijk: het is niet langer aan de recensenten, maar aan de biograaf om uit te
leggen wat visie is.
Hoe dit zij, Hazeu en Snoek hebben ondanks, of misschien juist door hun inleidende woorden, beiden de vrijheid genomen om veel aandacht te besteden aan de
talrijke seksuele omzwervingen van hun
hoofdpersonen. Dat is verdedigbaar, zeker
in het geval van Du Perron, wiens verhalend proza goeddeels draait om `de jacht op
de ene'. Maar het verhindert niet dat de lezer zich er een beetje ongemakkelijk bij
voelt, als een wandelaar die per ongeluk op
een naaktstrand is terechtgekomen. Het
werpt bovendien vragen op over de legitimiteit van de biografie: het genre is bijna
modieus geworden en wordt hoog aangeslagen – maar is er wel een wezenlijk verschil met de populaire bladen die zich in de
privé-aangelegenheden verdiepen van levende personen?
Eén kwestie blijft lastig. De biografie van

Snoek is in alle opzichten superieur aan die
van Hazeu en laat zich desondanks minder
gemakkelijk lezen. Mogelijk heeft dat te
maken met de maatschappelijke en literaire
achtergronden die Snoek schetst, en die
van de lezer meer inspanningen vergen dan
de vlakke levensbeschrijving van Hazeu.
Maar het komt ook gewoon door de omyang van de Du Perron-biografie. Het boek
bevat meer details en namen dan zelfs een
ingewijde lezer bevatten kan. Hoe rijk en
bewogen Du Perrons leven ook is geweest,
het heeft net veertig jaar geduurd, en dan is
1246 pagina's toch wel veel. Hazeus boek is
ook dik, maar Vestdijk leefde 31 jaar langer
dan Du Perron. Bovendien bestaat de Vestdijk-biografie voor een groot deel uit citaten, waardoor ze af en toe het karakter
krijgt van een bloemlezing. Omdat Vest-

dijk een uitstekende brievenschrijver was,
levert dat vanzelf een groot aantal meeslepende bladzijden op.
Het belangrijkste is dat de boeken er zijn.
Het werk van Snoek zal niet snel worden
overgedaan. Van Vestdijk zullen in de toekomst hopelijk wel nieuwe biografieën verschijnen. Niet zozeer omdat het boek van
Hazeu tekortschiet – dat valt wel mee –
maar omdat iedere tijd weer zijn laatste
woord wil uitspreken over een schrijver als
Vestdijk, die door Ter Braak al een `duivelskunstenaar' werd genoemd.
Wim Hazeu, Vestdijk. Een biografie (Amsterdam,
2005)
De Bezige
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)g & Van Ditmar 200

en zijn meester • 61
Dik a
van
der
Meulen De
e duivelskunstenaar
e
e Meue

De valkuilen van de volkskunde
Barbara Henkes
volkskundigen

biografie van vier Nederlandse

Hinke Piersma

In haar boek Uit liefde voor het volk. Volkskundigen op zoek naar de
Nederlandse identiteit 1918-1948 stelt Barbara Henkes dat de bestudering van de gebruiken en gewoonten van het Nederlandse volk geen vrijblijvende bezigheid was. Want wat moeten we onder 'het Nederlandse
yolk' verstaan, en wat zijn typisch Nederlandse gebruiken? Met dergelijke
vragen plaatst Henkes het leven en werk van vier Nederlandse volkskundigen midden in het hedendaagse debat over de multiculturele samenleving.
In de herfst van 2005 werd melding gemaakt van een door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
(xNnw) ingesteld onderzoek naar het oorlogsverleden van P.J. Meertens. Meertens
verwierf landelijke bekendheid door J.J.
Voskuils romanserie Het Bureau waarin hij
onder de naam Beerta optreedt. Meertens
was na zijn studie Nederlands korte tijd
onderwijzer om zich vanaf de jaren dertig
tot zijn pensionering in 1965 toe te leggen
op de volkskunde. Meertens is een van de
vier gebiografeerden in Barbara Henkes'
boek over de Nederlandse volkskunde, getiteld Uit liefde voor het volk. Volkskundigen
op zoek naar de Nederlandse identiteit z918194 8. Ze beschrijft hem als een `volhardend
twijfelaar' die zijn heil zocht in deze nieuwe
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tak van wetenschap, omdat hij in de gevestigde politieke partijen en grote kerkgenootschappen geen of onvoldoende ruimte
vond voor `een meer bevlogen stijl van sociaal engagement'.
In Nederland ontwikkelde de volkskunde
zich in de periode tussen de twee wereldoorlogen langzaam tot een zelfstandige wetenschappelijke discipline waar het, aldus
de auteur, ging om `hooggestemde idealen
en een intens verlangen naar een bezield
verband om voor te leven en te werken en —
desnoods — te sterven'. Nu stierf weliswaar
geen van de geportretteerden voor z'n
idealen, maar bezield waren de publicist en
documentairemaker Dirk Jan van der Ven,
de Leidse hoogleraar Germanistiek Jan de
Vries, de redacteur en fotograaf Nico de
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zetten. Binnen de wetenschappelijke wereld was, zo schrijft Henkes, zijn rol echter
uitgespeeld. Voor De Vries en De Haas
gold dat hun samenwerking met de Duitse
bezetter ingrijpende maatschappelijke implicaties had. Na zijn internering werd de
voormalige professor De Vries leraar Nederlands aan een middelbare school en liet
de volkskunde achter zich. De Haas besloot Nederland na de oorlog definitief te
verlaten om pas in 1977 weer iets van zich te
laten horen. Meertens is dus de enige die
wat zijn reputatie betreft – tot nu toe – ongeschonden uit de oorlog kwam.
Na de Tweede Wereldoorlog kwam de
volkskunde in een kwaad daglicht te staan.
Om van dit imago af te komen, werden
verschillende tactieken toegepast. Zo werd
een aantal beoefenaars – onder wie Van der
Ven –weggezet als amateurs die zich voor
het karretje van de nazi's hadden laten
spannen. Daarmee konden zij gevoeglijk
worden genegeerd. Maar hoe moest men
omgaan met een man als De Vries die bovendien – net als overigens Van der Ven –
als lid van het Lectoraat van de Kultuurkamer publicaties had beoordeeld op hun politieke waarden en culturele betekenis voor
het nationaal-socialisme en had gemeend
dat kunst en wetenschap onlosmakelijk
met het politieke domein verbonden waren? Zijn eigen opvattingen van destijds
ten spijt, is er na de oorlog geprobeerd –
onder andere door Meertens – een onderscheid te maken tussen De Vries' wetenschappelijke werk en zijn politieke keuze:
de laatste was weliswaar verwerpelijk, maar
zou niets af mogen doen aan zijn wetenschappelijke verdiensten.
Henkes heeft zich tot taak gesteld om zowel het argument van het amateurisme als
het onderscheid tussen `objectieve' weten-
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schap en persoonlijke politieke keuzes opnieuw tegen het licht te houden. Het laatste is des te belangrijker omdat de volkskundigen zich in hun behoefte aan
overheidssteun voor de oorlog hadden beroepen op het politieke belang van hun onderzoeken en daarmee dus zelf de verstrengeling van de volkskunde en de politiek
hadden benadrukt. Als gezegd wezen De
Vries en Van der Ven in hun werkzaamheden voor de Kultuurkamer in de oorlog op
de relatie tussen wetenschap en politiek.
Het is dan ook terecht dat Henkes vraagtekens zet bij de loskoppeling van wetenschap en politieke keuze na de oorlog.
Daarnaast bestrijdt Henkes het lang gekoesterde beeld dat Nederlanders in het interbellum niet gevoelig zouden zijn geweest voor radicale politieke stromingen
zoals het communisme in de Sovjet Unie,
het fascisme in Italië en het nationaal-socialisme in Duitsland. Ten slotte wil Henkes zich ontworstelen aan de moralistische
oppositie van `goed' en `fout'. Deze ambitieuze opdracht heeft geresulteerd in een
meervoudige biografie van vier volkskundigen van wie twee wel en twee niet tot het
academische establishment behoorden.
Multiculturele samenleving
Van de amateurs richtte Van der Ven zich,
samen met zijn vrouw, Elise van der Venten Bensel –anders dan hijzelf wel academisch geschoold – het meest op een breed
publiek. Hij stortte zich met veel enthousiasme in tal van projecten waarbij het
volksdansen, mede onder invloed van zijn
echtgenote, zijn speciale belangstelling
had. Hoewel Henkes opmerkt dat het `onvoldoende' is de houding van Van der Ven
uitsluitend te verklaren in termen van naï-

P.J. Meertens(tweede van links) met onderzoekers tijdens een volkskundigg onderzoek in Urk,
r1
^ 93

viteit, opportunisme of pragmatisch eigenbelang, schrijft zij een alinea verder dat hij
zijn activiteiten van meet af aan afstemde
op de heersende machtsverhoudingen en
ook de Duitse inval als onontkoombaar feit
accepteerde. Het lijkt dan ook dat Van der
Ven wel degelijk als opportunistisch is te
kwalificeren. Voor alles ging het hem om
het verwezenlijken van zijn folkloristische
activiteiten.

In vergelijking met Van der Ven werd de
andere `amateur', De Haas, veel meer gedreven door politieke opvattingen en ambities, die hij tot uitdrukking bracht in zijn
fotografie en zijn grafische ontwerpen. Het
interessante aan De Haas is dat hij zijn foto's die hij gemaakt had in de tijd dat hij
nog geloofde in een communistische heilstaat, moeiteloos kon gebruiken voor nationaal-socialistische doeleinden. De krach-
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tige portretten van een jongen uit OostFriesland of een Noord-Hollandse boer die
hij voorheen gebruikte om te getuigen van
links engagement bleken ook in een nationaal-socialistische context te voldoen. De
archetypische portretten waren dus inwisselbaar. Het verhaal van De Haas laat meer
dan dat van de andere drie de gevoeligheid
voor de politieke constellatie van het moment zien. Ook wordt hier duidelijk hoe de
volkskunde voor verschillende doeleinden
ingezet kan worden. Voor De Vries gold dat
hij, aldus Henkes, meende dat hij de
slachtoffers van de raszuivere expansiepolitiek van het Groot-Germaanse Rijk kon
negeren omdat hij het individu ondergeschikt achtte aan de eisen van die gemeenschap. De gemeenschappelijkheid die binnen de volkskunde zo'n belangrijk
onderwerp was, bood De Vries de legitimatie voor uitsluiting van `anderen'.
Morele neutraliteit
Henkes heeft gekozen voor vier afzonderlijke biografische portretten. Het is de
vraag of dit de meest gelukkige vorm is geweest. In de kleine kring van volkskundigen die voor de oorlog in Nederland bestond, kruisten de wegen van Van der Ven,
De Vries, De Haas en Meertens elkaar
voortdurend. Het was het door Henkes gehanteerde begrip `beweeglijkheid' in de politieke en morele keuzes van de hoofdpersonen dan ook ten goede gekomen
wanneer ze had gekozen voor een eenzelfde
beweeglijkheid in haar opzet. Dit had in ieder geval de competentiestrijd tussen de
verschillende beoefenaars van de volkskunde inzichtelijker gemaakt. Hetzelfde geldt
voor hun wederzijde beïnvloeding. Een andere opzet had er misschien ook voor kun-
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nen zorgen dat de in 1938 overleden Nijmeegse hoogleraar Jos. Schrijnen –volgens
Henkes de nestor van de Nederlandse
volkskunde – beter uit de verf was gekomen. Dat had interessant kunnen zijn omdat hij iemand was die herhaaldelijk waarschuwde voor de Duitse annexatiedrift.
Was Schrijnen met deze opvatting de luis
in de pels van mensen als Van der Ven en
De Vries? Een minder klassieke opzet zou
wellicht ook de rol van vrouwen beter voor
het voetlicht hebben gebracht. Henkes benadrukt weliswaar dat volkskunde niet alleen door mannen werd bedreven, maar
haar opzet noopt haar om zich wat vrouwen betreft te beperken tot stimulerende
en inspirerende echtgenotes (Van der Venten Bensel en Maria de Vries-Vogel) of toegewijde collega's (Gerda Schaap en Jo
Daan).
In de boodschap waarmee Henkes haar
boek eindigt, toont zij zich de geëngageerde wetenschapper die, zoals ze in de inleiding schrijft, niet pleit voor `morele neutraliteit'. Het denken over Nederlanderschap
is, aldus Henkes, ook in ons huidige tijdsgewricht onderwerp van discussie. Daarbij
gaat het om de vraag wie zich wel en wie
zich niet tot de Nederlandse samenleving
mag rekenen. De gehanteerde criteria zijn
onder meer: de beheersing van `de' Nederlandse taal, het zich eigen maken van `de'
Nederlandse cultuur en het kennis nemen
van `de' Nederlandse geschiedenis. Dat
Henkes die begrippen tussen aanhalingstekens plaatst, zegt veel. Taal, cultuur en geschiedenis zijn, aldus Henkes, permanent
aan verandering onderhevig en het is volgens haar dan ook van belang na te gaan of
het beroep op `de' Nederlandse eigenheid –
waarbij het gaat om een proces van uitsluiting dan wel opname van mensen in de Ne-
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De meest onbekende beroemde Nederlander
Een portret van Hendrik Willem van Loon
Rob van Essen

Niet iedereen kent leven en werk van Hendrik Willem van Loon, ook al
noemt zijn biograafhem Amerika's beroemdste Nederlander. Hoe wek je
de belangstelling voor iemand die in het verre buitenland bekender is dan
in zijn eigen geboorteland? Rob van Essen distilleert nuttige tips uit Van
Loons biografie.

Het komt niet vaak voor dat je een biografie leest van iemand van wie je nooit hebt
gehoord. Biografieën die je wilt lezen gaan
doorgaans over mensen die door een be-paalde of eigenschap je belangstelling hebben gewekt, en van wie je méér wilt
weten. Lees je een boek over iemand die inmiddels is vergeten anders dan een biografie van een bewonderde schrijver wiens
werk geen geheimen voor je heeft? Ja —
vooral de eerste hoofdstukken. Bij de bewonderde schrijver weet je welke kant het
opgaat, zie je de jeugdjaren als de opmaat
naar zijn of haar latere prestaties; bij degene
die in vergetelheid is geraakt, denk je:
schiet nou maar op met al die verhalen over
zijn jeugd, en wil je het liefst doorbladeren
naar de hoofdstukken waarin wordt beschreven waaraan de gebiografeerde zijn
beroemdheid te danken had. Pas als je die
hoofdstukken hebt gelezen worden die
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jeugdjaren alsnog de moeite waard. Als
William Wordsworth gelijk had, en het
kind de vader van de man is, moet je toch
eerst de zoon kennen voor de vader interessant wordt.
Hoe wek je bij lezers interesse voor een
boek over iemand van wie ze nog nooit
hebben gehoord? Hier kan een goede titel
wonderen doen. Cornelis van Minnen
schiet midden in de roos door zijn biografie
van Hendrik Willem van Loon de titel
Amerika's beroemdste Nederla nder mee te
geven. Geen idee wie Hendrik Willem van
Loon is, maar van Amerika's beroemdste
Nederlander wil je meer weten.
Van Loon werd in 1882 in Rotterdam geboren, studeerde geschiedenis in de Verenigde
Staten en Duitsland, werkte als journalist
in Rusland en Polen en vestigde zich in 1912
definitief in Amerika, waar hij in 1944 zou
overlijden. In het interbellum schreef hij,
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Oom Henk
Hendrik Willem Van Loon was in alle opzichten een imposante man, een zwaarlijvige reus die zich overal mee bemoeide, vol
zat met grote plannen, veel affaires had en
omging met de groten van zijn tijd, zoals
Thomas Mann, Albert Einstein en vooral
president Franklin Delano Roosevelt, die
Van Loon na diens overlijden `my true and
trusted friend' noemde. Van Minnen heeft
duidelijk bewondering voor Van Loon,
maar maakt hem niet mooier dan hij is. Hij
schetst een indrukwekkend portret van een
groot kind met niet zozeer honger naar
kennis als wel honger naar het verspreiden
van kennis. Hoe Van Loon zelf aan de ken-

Hendrik Willem van Loon aan het werk in het kantoor van de Greenwich Time, 1939
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op gelijke voet om met de mensen die hij
bewondert. Je zou het kunnen zien als een
synthese van zijn megalomanie en zijn zelfopgelegde dienende taak als opvoeder. In
ieder geval word je nieuwsgierig naar dat
boek.
Van Loon beschouwde zich als Amerikaan,
maar vergat zijn afkomst nooit. In de oorlog verzorgde hij als `Oom Henk' via de
kortegolfzender WRUL uitzendingen die
waren gericht op Nederland. Via het linkse
blad The New Leader maakte Van Loon bekend dat zijn in Nederland woonachtige
neef Wim van der Hilst door de nazi's was
vermoord als represaille voor die radio-uitzendingen. Thomas Mann betuigde zijn
deelneming, maar Gerard Willem van
Loon, de zoon van Hendrik Willem,
schrijft in zijn in 1972 uitgekomen biografie van zijn vader, The Story ofHendrik Willem van Loon, dat er van een represaillemaatregel geen sprake was en noemt het
verhaal van zijn vader, met wie hij altijd een
wat moeizame relatie onderhield, `een
monsterlijk, zelfverheerlijkend verzinsel'.
Volgens hem was neef Wim actief in het
verzet en stierf hij in gevangenschap aan
een darmontsteking. Als lezer verwacht je
vervolgens dat Van Minnen gaat uitzoeken
wie hier gelijk heeft, maar dat doet hij niet
en dat is jammer. Het gaat hier toch op z'n
minst om een veelzeggend detail, en de
taak van de biograaf bestaat niet alleen uit
het weergeven van de verschillende versies,
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maar ook uit het uitzoeken van welke versie
wáár is, of, om het wat voorzichtiger uit te
drukken, van welke versie het waarheidsgehalte het hoogst is.
Pas uit het nawoord blijkt dat Van Minnen
dit boek in het Engels heeft geschreven. Uit
tijdgebrek, schrijft hij, heeft hij de vertaling
overgelaten aan de `UvA-vertalers', wie dat
ook mogen zijn. Gezien het belang van het
werk dat ze doen, horen vertalers uiteraard
gewoon voor in een boek vermeld te worden. Door ze weg te moffelen wordt bij de
lezer bovendien ten onrechte de indruk gewekt dat het hier gaat om een oorspronkelijk in het Nederlands geschreven werk.
Een pluspunt van het boek is dat boven aan
elke rechterbladzij de hoofdstuktitel staat
vermeld. Dat is op zich niet zo ongewoon,
maar omdat elke titel eindigt met de jaartallen waartussen het hoofdstuk zich afspeelt, kan de lezer in één oogopslag zien in
welke jaren hij de gebeurtenissen waarover
hij leest moet plaatsen. Dat zouden ze vaker moeten doen bij biografieën –tenzij ik
de enige ben die zich onder het lezen van
biografieën regelmatig afvraagt in welk jaar
we ons ook alweer bevinden, en dan verwoed gaat bladeren, op zoek naar het
dichtstbijzijnde jaartal.
Amerika's beroemdste Nederlander; een biografie van Hendrik Willem van
Loon Amsterdam> Boom, 200 S

Cornelis van Minnen,

Een schimmig verhaal over een schimmig
leven
De jan Campert - biografie van Hans Renders
Gé Vaartjes

Het komt niet vaak voor dat een schrijver die al zestigjaar dood is de
voorpagina's van alle landelijke dagbladen haalt. Jan Campert overkwam
het nadat Hans Renders' biografie van hem leidde tot onthullingen over
zijn dood in Neuengamme. Zelden was er rond een biografie zóveel aandacht voor een element dat niet in het boek voorkomt.

Het bericht dat Jan Campert (1902-1943)
niet aan uitputting in Neuengamme was
gestorven, maar geliquideerd zou zijn door
medegevangenen wegens verraad, was
schokkend nieuws, dat zelfs tot hoofdredactionele commentaren inspireerde. Campert had zijn verzetshouding toch met de
dood moeten bekopen? Dat was zo ongeveer de gangbare kennis over hem, vaak
nog gecombineerd met het onjuiste `feit'
dat hij `De Achttien Dooden' vlak voor zijn
eigen executie geschreven zou hebben. Verder was hij de vader van Remco. Enkele
meer ingewijden wisten dat hij nog meer
poëzie, evenals proza en journalistiek werk
geschreven had, en dat hij een slordig leven
had geleid. Maar daar hield het dan ook
wel mee op.
Schrijvers die buiten de canon vallen, worden spoedig vergeten. Met een beetje geluk
blijven sommige auteurs overeind met één

titel die aan hen blijft kleven. Campert behoort tot deze laatste groep. Er zijn maar
weinigen, zelfs onder literair geïnteresseerden, die zijn dichtbundels Refereinen en
Verzen kennen, laat staan streekromans van
zijn hand als Wieren Kerend getij. Campert
is de auteur van dat ene gedicht `De Achttien Dooden'.
Dat feit alleen al rechtvaardigt een biografie van hem en sluit aan bij het standpunt
dat ieder die iets in de Nederlandse literatuur betekend heeft een biografie waard is.
De kwaliteit van het oeuvre, gezien door eigentijdse ogen, doet er minder toe dan
nieuwsgierigheid naar de betekenis die de
gebiografeerde ooit gehad heeft, naar zijn
levensverhaal, naar de literaire context
waarin hij functioneerde. Biografieën van
belangrijke en invloedrijke auteurs als
Multatuli en Ter Braak hebben een andere
waarde dan die van figuren van het tweede
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plan, maar dat houdt niet in dat levensverhalen over die laatste categorie bij voorbaat
minder interessant zouden zijn. Het hangt
ervan af hoe biografen hun verhaal vertellen, wat zij doen met het literaire werk in
de context van de tijd –kortom, hoe zij zelf
hun levensbeschrijvingen legitimeren door
hun vakkundigheid. Toegegeven, de `weggezakte' Campert stond ook bij mij niet
bovenaan het lijstje van biografieën die ik
wilde lezen. Maar als zo'n boek er eenmaal
is, ontwaakt vanzelf de belangstelling voor
het levensverhaal van een man over wie je
niet veel meer weet dan dat hij dat ene gedicht geschreven heeft.
Inmiddels weet ik heel wat meer over Campert en dat is winst. Hans Renders heeft
veel uit en over dat voorbije leven opgespit,
waarbij hij uiteraard `De Achttien Dooden'
en het verhaal daaromheen een centrale
plaats gegeven heeft. Hij heeft de omstandigheden rond de arrestatie van Campert,
die werd aangehouden bij een poging joden over de grens te helpen, gedetailleerd
gereconstrueerd en veel tot dusver onbekende namen en feiten aan het licht gebracht. Dat geldt ook voor Camperts enerverende liefdesleven, waarin niet alleen zijn
echtgenotes Joelde Broedelet en Clara Eggink voorkwamen, maar ook de nodige andere dames figureerden of zelfs hoofdrollen
speelden. Verder heeft Renders veel, misschien wel alle, obscure publicaties van
Campert opgezocht.
Met zijn biografie, die een grote informatieve waarde heeft, bewijst hij dat het leven
van Campert, hoe onbeduidend ook als
schrijver, dichter en journalist, meer dan de
moeite waard is om beschreven te worden.
Veel onderzoek en veel openbaren is echter
niet een garantie voor een goede biografie.
Een schrijversbiografie dient een zo volle-
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dig mogelijk beeld te geven van de man of
vrouw die centraal staat, vervlochten met
oeuvre, tijd en literair circuit, overzichtelijk
gecomponeerd, onderbouwd analytisch en
op z'n minst verzorgd geschreven.
Grofweg getypeerd kan een biografie op
twee manieren worden gecomponeerd:
chronologisch of thematisch. Beide methoden van aanpak vereisen hun eigen
meesterhand. Een chronologisch werkende
biograaf moet ervoor zorgen de verhaallijn
stevig vast te houden, zonder uit te glijden
in een en-toen-en-toen-stijl, en kwesties
die een lange tijd speelden dusdanig behandelen dat de lezer ze blijft vasthouden.
Binnen de chronologie enigszins thematiseren biedt in dit opzicht uitkomst en is
zelfs geboden, wil het verhaal niet verkruimeld raken. Een chronologische opzet
heeft als pluspunt dat de gebiografeerde
zich op natuurlijke wijze ontwikkelt, en dat
de lezer diens wording –althans, zoals de
biograaf deze ziet! – onderweg meebeleeft.
De thematische aanpak heeft als voordeel
dat biografen hun materiaal systematisch
kunnen ordenen op onderwerp en zo verschillende aspecten uit de levens van hun
helden als afzonderlijke verhalen, essays,
analyses kunnen presenteren. Ze hoeven
zich hierbij minder te bekommeren om de
regie van een grote verhaallijn. Essentieel
voor het resultaat is dat ze bij het behandelen van hun deelonderwerpen hun stof als
geheel scherp overzien. Alleen in een helder, vastomlijnd kader kunnen thema's op
hun plaats vallen. Thematisch werkende
biografen moeten nauwgezet werken en
een scherp geheugen hebben, immers: zij
moeten ervoor waken dat elementen buiten de thema's vallen en niet ter sprake komen. Daarnaast is het minstens zo belangrijk om herhalingen te voorkomen. Kort
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Discutabele faam
Hans Renders heeft het leven van Campert
zowel chronologisch als thematisch opgeschreven. Na een `Prelude', die de aanloop
tot Camperts arrestatie beschrijft en een zekere spanning opbouwt, voert hij de lezer
naar het Zeeuwse Westkapelle in het begin
van de vorige eeuw, het decor van Camperts jeugd. Wij zien de Zeeuwse jongen
uitgroeien tot een adolescent die van Renders als motto Wilhelmina's `eenzaam maar
niet alleen' meekrijgt. Deze eenzelvige jongeman dicht, schrijft verhalen, en vindt
langzaamaan zijn plek in de kringen van li-
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vragen met wie hij nu weer iets heeft.
Mensen die een rol in Camperts bestaan
speelden, worden vaak zonder slag of stoot
geïntroduceerd. Op bladzijde 8o verschijnt
`Camperts oude vriend Victor van Vriesland' ten tonele; pas zo'n zestig pagina's later duikt deze opnieuw op, nu als `de jonge
letterkundige Victor van Vriesland', ook
hier zonder nadere informatie. In de noten
zoekt men veelal vergeefs naar beknopte
gegevens over mensen die ooit bekend waren, maar nu vergeten zijn.
Het gemis aan structuur blijkt ook uit
overvloedige herhalingen, die van het verhaal vaak een doolhof maken, maar ook irriteren. Op bladzij 27 wordt over iemand
gezegd dat hij `bedrijfsassistent' was en dat
op diens overlijdensakte stond: `bij een
wasserij'. Dertien bladzijden verder: `[...]
dat Frans bedrijfsassistent was, volgens zijn
overlijdensakte deed hij dat werk in een
wasserij'. Op de bladzijden 77 en 94 wordt
tweemaal een zelfde visie van Campert op
zijn kindertijd geciteerd.
Hier en daar laten de herhalingen zien hoe
de biograaf met zijn materiaal werkt. Renders vertelt bijvoorbeeld dat de recensent
Nico Oosterbeek de door Campert en
Henrik Scholte gezamenlijk geschreven
bundel Refereinen in 1922 in een krant besprak. Die recensie was niet jubelend, zo
kunnen we uit Renders' weergave concluderen. Op bladzijde 242 lezen we opnieuw
dat `een zekere Nico Oosterbeek' Refereinen besprak, en dat de bundel `tot aan de
grond toe werd afgekraakt'. Renders voegt
daar aan toe dat de recensent ook wel `hoop
voor de toekomst' zag, maar het accent lag
in deze passage toch op dat afkraken. De
behandeling van deze ene recensie, in twee
verschillende fragmenten anders benaderd,
geeft weinig vertrouwen in de wijze waarop
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de biograaf met zijn materiaal omgaat:
blijkbaar selectief becommentariërend.
Soms verraden de herhalingen een slordige
werkwijze. Op bladzij 21 staat dat Martien
Nijkamp een bewerking maakte `van het
populaire boek Breda en omstreken in
woord en beeld'; vier pagina's later wordt
opnieuw gemeld dat Nijkamp deze bewerking maakte, nu van het boek Breda en
Omstreken in woord en beeld; Een gids voor
stadsgenoot en vreemdeling. De literatuuropgave vermeldt een derde variant van dit
boek, nu ook met hoofdletters voor Woord
en Beeld, en met de correcte spelling: stadgenoot. Een dergelijk voorbeeld klinkt
flauw, maar de slordigheden die de drievoudige titel van dit boek weergeven zijn
helaas exemplarisch voor de werkwijze van
de biograaf in het algemeen. Bovendien
heeft het er soms de schijn van hij het ene
moment zin had om informatie op te zoeken en het andere niet. Hoe komt hij er anders toe te schrijven dat Flaneur `waarschijnlijk' een pseudoniem was van E.
Elias? Zoiets schrijf je in je conceptversie
tussen vierkante haken, om de tekst vervolgens na verificatie aan te passen.

Tegenstrijdig gedrag
Terecht besteedt Renders veel aandacht aan
de politieke houding van Campert, die net
als zijn relaties met vrouwen rommelig was.
In 1933 schreef hij, onder de indruk van wat
er in Duitsland gebeurde, zijn `Ballade van
de boekverbranding'. Later echter werkte
hij mee aan het tijdschrift De Waag, dat
steeds rechts-radicaler werd. Volgens zijn
biograaf zag Campert dit –weliswaar laat –
in en nam hij daarom in 1938 afstand van
dit tijdschrift. In 1941 en 1942 echter leverde hij bijdragen aan Het Weekblad Cinema

6- Theater, een genazificeerd blad waarin
zijn verhalen geplaatst werden tussen hakenkruisen en oproepen voor de strijd tegen het bolsjewisme. Golden toen zijn
principes waarmee hij De Waag de rug had
toegekeerd –althans volgens Renders – ineens niet meer? De biograaf werkt dit probleem niet uit, maar enkele pagina's verder
meldt hij dat Campert bij nog meer politiek-bedenkelijke uitgevers en bladen publiceerde. Hij schuift dit vooral op geldgebrek en dit lijkt niet onaannemelijk,
aangezien `geld' een refrein in Camperts leven was. Maar waarom ging Campert dan
niet in op uitnodigingen om hoorspelen
voor de gelijkgeschakelde radio te schrijven? Daar kon hij maar liefst duizend gulden per opdracht mee verdienen. Als hij
werkelijk zo om geld verlegen zat, zou dit
toch dé kans geweest zijn daar iets aan te
doen. Overigens meldde Campert zich niet
aan bij de Kultuurkamer. Dat wijst dan
weer in de richting van een duidelijke politieke keuze. Geldgebrek, principes, ingeleverde principes – het lijkt erop dat de biograaf verdwaald is in het schijnbaar 6f
blijkbaar tegenstrijdige gedrag van Campert.
In de loop van de oorlog raakte Campert
betrokken bij acties om tegen vergoeding
joden de grens over te helpen. Dat zou hem
uiteindelijk door niet geheel opgehelderd
verraad de kop kosten. Renders geeft ook
hier geldgebrek als motivatie voor Camperts activiteiten, en zegt dat niets erop
wijst dat hij joden `verkocht' aan de nazi's.
Andere bronnen weerspreken dat. Dit alles
levert geen helder beeld op van Camperts
beweegredenen en misschien is dat ook wel
niet meer te reconstrueren. Enkele dagen
voor zijn arrestatie schreef hij in brieven
aan Han Hoekstra over zijn grensexpedities
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Hypothesen
Renders tekent Campert als een rusteloze,
eenzame man. `Een gekwelde ziel, hij kon
niet lachen', zo typeerde een vriend hem.
Camperts vaak zwaarmoedige gedichten
bevestigen dit beeld. Wat was er aan de
hand met deze jongeman die niet kon lachen, een man van 34 die in zijn poëzie getuigt van een gebrek aan levenslust en zelfs
van verlangen naar de dood? Renders heeft
het zich wel afgevraagd, maar komt niet
verder dan: `Maar nergens wordt duidelijk
waar zijn zo vaardig onder woorden gebrachte doodswens op stoelde.' Dat is wel
erg mager. De `innerlijke Campert', de
bron van zijn werk, blijft schimmig.
Renders komt met veronderstellingen en
hypothesen die vragen oproepen. Hij verbaast zich over het feit dat Campert zijn in
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1936 geschreven gedicht `In mineur' in 1941
niet in een bundel opnam. In dat gedicht
komen de regels voor waaraan Renders de
titel van zijn biografie ontleent: Wie weet
slaag ik in den dood'. (Een prachtige titel
overigens, maar een niet geheel originele
keuze; in 1962 publiceerde Remco Campert een keuze uit de gedichten van zijn vader onder dezelfde titel.) De regel staat in
een somber vers waarin Campert het failliet
van zijn leven uit. Renders zegt dat we `er
alleen maar naar kunnen gissen' waarom de
dichter dit vers niet in zijn bundel opnam,
maar denkt dat de woorden `Te erkennen
te hebben gefaald, / niet eens meeslepend
en groot' een cruciale rol gespeeld hebben.
Hij koppelt ze aan het gegeven dat Campert ooit geëngageerde gedichten over politieke vluchtelingen en de boekverbranding
in Duitsland geschreven had, maar nu een
opportunist was. Hij zal bang geweest zijn,
aldus de biograaf, dat mensen in zijn omgeving de mistroostige versregels op Camperts politiek weinig karaktervolle gedrag
zouden betrekken en het daarom niet in
zijn bundel hebben geplaatst.
Bij dergelijke hypothesen wreken zich de
driehonderd bladzijden waarop de lezer
weinig vertrouwen in de biograaf heeft opgebouwd. Zijn visie kan kloppen, maar zijn
bewijsvoering overtuigt niet. Dat Campert
zich `karakterloos en kwetsbaar' voelde, dat
hij zich kon realiseren dat zijn dichtregels
dubbelzinnig konden worden uitgelegd,
daarvoor heeft de lezer te weinig overtuigende aanwijzingen in de aanloop tot deze
passage gekregen en daarvoor is de informatieverstrekking te onoverzichtelijk en te
gebrekkig.
Camperts werk heeft weinig betekenis. Op
zichzelf is dat geen probleem voor een biografie, maar wel als de biograaf te veel uit
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dat oeuvre citeert of dit geparafraseerd
weergeeft. Als auteur van de Vuurvliegjes',
zijn dagelijkse columnachtige verhaaltjes of
grappig bedoelde gedichtjes in De Nieuwsbron, is Campert niet te pruimen. Niets is
sneller gedateerd dan middelmatige humor. Een professor-doctor krijgt de naam
`Hij-weet-veel', een jurist heet mr. S.O. Eplepel. Renders weidt behoorlijk uit over dit
deel van Camperts werken; hij meent dat
menig `geestig' stukje vandaag nog in de
krant zou kunnen staan en vergelijkt Campert zelfs met Louis Paul Boon. Maar liefst
een dikke dertig pagina's zijn gevuld met de
bespreking van Camperts activiteiten als
Vuurvlieg, waarbij deze zich doorgaans
ontpopt als een conservatieve, reactionaire
zeurpiet. Het is het vervelendste gedeelte
uit de biografie.
Ook de poëzie van Campert stelt niet veel
voor en laveert tussen rijmelarij en hoogdravendheid in clichés. Renders zelf is ook
weinig gecharmeerd van het meeste van
Camperts dichtwerk, maar de bundel Sonnetten voor Cynara beoordeelt hij zeer positief. Ook over Camperts politieke poëzie
en verzetsverzen is hij enthousiast. Maar
een geëngageerd, politiekgericht gedicht is
niet per definitie een goed gedicht. Als
Campert in 1933 over de boekverbrandingen in Duitsland dicht: `Ze grepen naar
ons met schennende handen, / de lucht was
vervuld van hun brallend woord, / zij gingen ons allen tesamen verbranden, / met ieder boek werd een kunst'naar vermoord' –
dan heeft dit weinig met poëzie te maken.
Dat is Campert niet aan te rekenen. Er waren velen die in die periode uit woede of
verdriet aan het dichten sloegen. Hun werk
heeft, begrijpelijkerwijs, meer waarde als
uiting van verzet dan als `kunst'. Met Campert is het niet anders, en dat geldt ook
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Verdiensten
Renders heeft zijn boek blijkbaar in een
vlotte, journalistieke stijl willen schrijven
en dat is zijn goed recht. Helaas glijdt hij
vaak uit in lelijke spreektaal en al te `snelle'
formuleringen. Zo schrijft hij enkele malen
`de Campertjes' en heeft hij het over `tout
protestants Nederland'. De aanzienlijke
hoeveelheid zinnen in de categorie `niet
fout, maar niet fraai' bederft het leesplezier
geregeld. Ernstiger is het grote aantal onomstotelijke fouten: `Camperts moeder
was een bijdehandse vrouw' en `Jan Campert leed een lichtzinnig leven' zijn slechts
twee grepen uit een volle ton.
Ook inhoudelijk wordt de lezer verrast
door opmerkelijke formuleringen. Campert voerde volgens zijn biograaf een principiële strijd tegen `blauwkousen'. Wat had
hij dan tegen geleerde vrouwen? Niets;
Renders associeert het woord `blauwkousen' met `De Blauwe Knoop' en lijft de argeloze dames zo in bij de anti-alcoholbrigade.
Natuurlijk heeft deze biografie ook verdiensten. Hoewel verkruimeld, heeft Renders veel nieuwe informatie over Jan Campert bijeengebracht. Hij besteedt veel
aandacht aan het overgangsgebied tussen
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pens dood heeft Renders gezegd dat hij aan
zijn biografie wel een hoofdstuk over de
nieuwe onthullingen zou willen toevoegen.
Het zou beter zijn als hij zijn hele boek
grondig zou herzien en herschrijven, want
het boek zoals het er nu ligt, lijkt het resultaat van een haastklus. Het heeft iets van
een conceptversie, een fase in een onderzoeksproces die nog niet is afgesloten. Er
moet nog worden gezocht, aangevuld en
geschrapt, gecorrigeerd, geknipt en geplakt. Het is een raadsel hoe een biograaf
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als Renders dit boek in deze vorm naar buiten heeft willen brengen. En al even
vreemd is het dat een uitgeverij als De Bezige Bij Renders' tekst blijkbaar zonder noemenswaardige redactie naar de drukker
heeft gedirigeerd. Deze uitgeverij had niet
alleen zichzelf moeten beschermen, maar
in de eerste plaats de biograaf.
Hans Renders, Wie weet slaag
8rag ik in de dood: Bio
e van Jan Campert
(Amsterdam,
De
Bezige
p
^
g Bijl
2004

Mens en tijdgeest
Drie biografieën van Friedrich Schiller
Jessica Nash

Op p mei 1805 stierf een dichter die ook in zijn tijd al een internationale
beroemdheid was: Friedrich Schiller. In zijn tweehonderdste sterfjaar bogen drie biografen zich over leven en werk van de dichter en denker die

vrijheid boven alles stelde.
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Hamburg en Berlijn, en vestigden Schillers
reputatie als de belangrijkste toneelschrijver van zijn tijd. De gedrukte versies van
zijn stukken gingen in ongekende aantallen
over de toonbank –achtduizend exemplaren van Wallenstein, vijfenvijftighonderd
van Die Juneau von Orleans – en raakten
al snel uitverkocht.
In mei i8o2, was Schiller een van de best betaalde toneelschrijvers van het Duitse taalgebied, hoewel hij nooit genoeg zou verdienen om zijn vele wensen te kunnen
vervullen. Door zijn huwelijk had hij zich
aan een adellijke familie verbonden, en hij
was de vader van drie kinderen. In 1804 zou
er nog een vierde bij komen. Schiller was
bevriend geraakt met Goethe, en wat nog
veel belangrijker was, Goethe was bevriend
geraakt met hem. Mannen als Goethe,
Alexander von Humboldt, August Wilhelm Schlegel en Johann Gottlieb Fichte
waren wekelijks bij Schiller en zijn vrouw
te gast. Hij was op het toppunt van zijn
roem, en had nog maar drie jaar te leven.
Makelaar Von Goethe
In het museum aan de Schillerstrasse in
Weimar wordt de bezoeker verteld dat
Schillers familieleden na zijn dood op 9
mei i8o5 in hun huis konden blijven wonen `dankzij zijn nauwkeurige planning
wat betreft werk en huishouden'. In werkelijkheid werd Schiller –hoewel hij naar
huidige maatstaven zeker een workaholic
genoemd mag worden –voortdurend geplaagd door geldgebrek. Om het huis aan
de Esplanade te kunnen kopen, was hij afhankelijk van de welwillendheid van zijn
vriend en uitgever Johann Friedrich Cotta,
die hem de aanbetaling van 2.600 florijnen
voorschoot. Zijn schoonmoeder was goed
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Friedrich Schiller, 1795

voor de aanvullende 600rijn n Schiller
c er
leende de rest, waardoor hij zich ervan verzekerde dat hij als schuldenaar zou sterven.
Een extraa financiële
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J zomer uis in Jena. Toen Goethe voor zaken
in Jena moest zijn
J,,bood
oo hij aan de sleutels
mee te nemen en etui saan
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kopers te laten zien. Het werd al gauw ver,.
kocht, zij het met verlies. Dat Goethe
Schiller aanbood om als makelaar te fungeren – een nogal
rozaisc eezi gei voor
die andere grote Duitse tonee sc riJ ver –
laat zien hoe hecht hun vriendschap was
geworden sinds ze in de zomer van 1794 officieel was begonnen.
Cotta en Goethe waren meer dan alleen
maar vrienden in nood; ze waren centrale
factoren in de veranderingen die in Schillers werk optraden. In de drie biografieën
die naar aanleiding van Schillers sterfjaar
verschenen zijn nemen ze dan ook een belangrijke plaats in. ZowelSi grid Damm in
Das Le endesFriedrich
rie ricSchiller
er als EvaGee

sine Baur in `Mein Geschópf must Du sein':
Das Leben der Charlotte Schiller probeert
Schillers leven te beschrijven zoals hij het
van dag tot dag leidde, en concentreert zich
op de persoonlijke aspecten van Schillers
relaties met zijn uitgever en zijn vakbroeders. Rudiger Safranski wil in Friedrich
Schiller oder Die Erfindung des Deutschen
Idealismus de invloed weergeven van Schillers leven op zijn tijd. Safranski besteedt
veel aandacht aan de literaire en historische
implicaties van deze vriendschappen. Hoewel alle drie biografen putten uit dezelfde
schat aan primaire bronnen –inclusief de
tweeëntwintighonderd brieven van Schiller
waarover we momenteel nog beschikken –
haalt elk van hen de tekst door een eigen
zeef om óf Alltag, óf Epoche weer te geven.
Voor het grootste gedeelte slagen ze in hun
opzet. Damm en Baur brengen Schiller tot
leven; Safranski herschept de toenmalige
tijdgeest. De biografie van Schiller waarin
het persoonlijke en het professionele leven,
de mens en het tijdperk, tot een eenheid
worden gesmeed, moet echter nog geschreven worden.
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Een onverwacht licht
Damm geeft meteen in het begin al toe dat
ze Schiller een moeilijk onderwerp vindt.
Zijn idealisme is afstotelijk en pompeus.
Ze aarzelde om aan het project te beginnen. `Ik denk erover om over Friedrich
Schiller te schrijven,' schrijft ze in het begin
van haar biografie, die als ondertitel `A
Walk' meekreeg. Het boek is inderdaad een
wandeling langs de locaties van Schillers
dagelijkse bestaan, en bijna geheel gebaseerd op de grote hoeveelheid correspondentie van Schiller. Schijnbaar zonder enige moeite (maar helaas ook zonder enige
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heeft aan hem een solvabele, ruimdenkende uitgever, die een levenslange vriend zou
worden.' Cotta verschafte Schiller en zijn
gezin niet alleen financiële zekerheid, hij
bood ook aan geld voor te schieten voor
een ambitieus project: Schillers literaire
maandblad Die Horen. De plannen voor
dat blad gaven Schiller op zijn beurt een reden om in juli 1794 Goethe te benaderen,
na hem verscheidene jaren uit de verte bemind én gehaat te hebben. Datum wijst erop dat Schiller de vriendschap die zich tussen hen ontwikkelde later zou omschrijven
als `het mooiste wat hij in zijn hele leven
had bereikt'. Ze selecteert met zorg regels
uit de correspondentie die aan passages uit
liefdesbrieven doen denken, waardoor ze
de indruk wil wekken dat Schiller zijn oudere collega het hof maakte. De vriendschap tussen hen beiden schildert ze als
emotioneel bevredigend en als iets waartoe
Schiller om persoonlijke redenen het initiatief nam: `Over veel dingen waarover ik
het met mezelf niet eens kon worden, heeft
de zienswijze van uw geest (want zo mag ik
de totaalindruk die uw ideeën op mij maken wel noemen) een onverwacht licht in
mij ontstoken.'
Rechtschapen mannen
Had de idealist Schiller zijn eigen bijbedoelingen toen hij Goethe benaderde? Volgens
Safranski wel. Schillers volwassen leven was
doordrenkt met de idealen van de Franse
Revolutie; zijn handelingen en creaties
werden geheel en uitsluitend gemotiveerd
door de jacht op vrijheid. Hij zag het Horen- project als zijn kans om een `culturele
natie' te stichten, als substituut voor de politieke natie die door de Franse revolutionairen was omhelsd. Waar het verder ook
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nog toe mocht leiden, het contact met
Goethe zou in ieder geval een hoger doel
dienen.
Safranski's biografie, die de indruk wekt
van een bij het haardvuur verteld verhaal, is
ook het verhaal van de gouden eeuw van
het Duitse idealisme. Hij portretteert
Schiller als de man die dat tijdperk uitvond. Zijn Schiller is een `publieke ziel' die
voortdurend `aan zichzelf werkte', en leefde
`alsof hij op de planken stond'. Safranski
wijst ons erop dat Schiller dat leven door
pure wilskracht wist te rekken tot ver na de
fysieke houdbaarheidsdatum.
Het idealisme van Schiller kan als volgt
worden samengevat: dingen veranderen in
plaats van door hen veranderd te worden.
Schijnbaar alledaagse handelingen en gebaren werden daarom uitvergroot tot baanbrekende gebeurtenissen.
De relaties die in de zomer van 1794 tot
stand kwamen, waren volgens Safranski belangrijk vanwege hun professionele en historische gevolgen. Aanvankelijk had Cotta
Schiller gecontracteerd om twee bladen te
redigeren: een dagelijks verschijnende politieke krant – Cotta's favoriete project – en
het literaire maandblad; iets wat Schiller al
lang graag wilde. Maar twee weken nadat
hij zich schriftelijk aan beide projecten had
verbonden, kwam Schiller terug op zijn belofte om de krant te redigeren. Hij verklaarde zijn verandering van gedachten
met een beroep op zijn slechte gezondheid:
het was beter om de energie die hem nog
restte op het esthetische tijdschrift te richten, een verzameling van `de knapste koppen van het land'. `Ons tijdschrift moet
baanbrekend zijn', een blad dat `de gehele
lezerswereld aanspreekt', verklaarde Schiller. Bijna tweeduizend lezers schreven in op
de nummers van de eerste jaargang. Al

gauw telde het beginnende tijdschrift de
beste en bekendste schrijvers onder zijn
medewerkers: Schlegel, wiens broer Friedrich was geweigerd, de gebroeders Wilhelm
en Alexander von Humboldt, Johann Gottfried von Herder, Johann Gottlieb Fichte
en Friedrich H6lderlin. De laatste had
Schiller gesmeekt om mee te mogen werken. De meest onmisbare medewerker van
allemaal was natuurlijk Goethe.
Die Horen ging na drie jaar ten onder. Toen
had het project zijn belangrijkste resultaat
echter al geleverd: de vriendschap met
Goethe, of, zoals Safranski het formuleert,
`deze bijna mythische gebeurtenis van de
Duitse geest'. In de brief aan Schiller waarin hij de uitnodiging aanvaardde om voor
Die Horen te schrijven, had Goethe bekend
dat hij wat zijn literaire productie betrof in
een impasse was beland. Hij hoopte dat de
innige omgang met dergelijke `rechtschapen mannen' voor een heropleving van zijn
scheppingskracht zou zorgen. Schiller
hield zich op zijn beurt nog steeds bezig
met geschiedenis en filosofie. Een paar
maanden nadat hun correspondentie was
begonnen, keerden beiden weer naar de
poëzie en het toneel terug.
De gangbare opvatting is dat ieder van hen
zijn creatieve tweede jeugd aan de ander te
danken had. Safranski trekt deze lezing niet
in twijfel. Hij verhaalt hoe Schiller bijna
twee jaar van zijn leven wijdde aan het redigeren van Goethes Wilhelm Meister terwijl
zijn eigen plannen voor Wallenstein in zijn
bureaula lagen te verkommeren, omdat de
indrukwekkende verbeeldingskracht van
Goethe het zelfvertrouwen van de jongere
schrijver aantastten. Goethe betaalde zijn
vriend echter terug door hem met Wallenstein te helpen. `Ik voel me alsof ik boven
mezelf uitgestegen ben, en dat is het resul-

taat van onze omgang,'zou Schiller later
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Ook in haar naschrift over de vriendschap
tussen Schiller en Goethe is Baur meedogenloos. Na Schillers dood, schrijft ze,
stuurde Charlotte de brieven terug die
Goethe aan Schiller had geschreven. De
rouwende vriend was van plan hun correspondentie te publiceren en de royalty's te
delen met Schillers gezin. Charlotte had
het geld hard nodig. Maar Goethe deed
niets met de brieven en uiteindelijk hielp
niet hij maar Cotta het gezin uit de brand.
Cotta bevrijdde het van de schulden die
Schiller had nagelaten, en ontfermde zich
over Lotte, de kinderen en zelfs het personeel.
Een onbevooroordeelde blik op de primaire bronnen rehabiliteert Goethe echter.
Goethe heeft zijn brieven aan Schiller en
Schillers brieven aan hem – 971 in totaal –
in elk geval bewaard. Hij noemde ze zijn
`grootste schat' en bekende dat hij ze met
veel plezier en grote bewondering las en
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herlas. Hij was ervan overtuigd dat ze eens
beschouwd zouden worden als `een groot
geschenk [...] dat de Duitsers, ja, ik mag
wel zeggen de hele mensheid, aangeboden
wordt'. In 1828 bood hij dit geschenk eindelijk aan Duitsland en de rest van de wereld aan. De correspondentie besloeg zes
delen, en werd uitgegeven door Cotta.

Vertaling uit het Engels: Rob van Essen
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Twee biografische films
Rob van Essen

Onlangs verschenen twee films over kunstenaars in de bioscopen die niet
meer van elkaar hadden kunnen verschillen. Grote, beeldvullendegebaren tegenover een figuurtje dat ergens onder in beeld door een bos struikelt.
Kunstenaars zijn gepijnigde, gekwelde,
geïnspireerde en innemende armoedzaaiers
die 's nachts over natte, glimmende Parijse
straten naar huis wankelen terwijl ze zo nu
en dan een fles wijn aan de mond zetten.
Tenminste, als we afgaan op Modigliani
van Mick Davis. Dat er in Zoos nog een
film over kunstenaars wordt gemaakt waarin geen enkel romantisch cliché uit de weg
wordt gegaan, is eigenlijk onvoorstelbaar.
De Italiaanse schilder Amadeo Modigliani
(1884-1920) vestigde zich in het begin van
de twintigste eeuw in Parijs; hij werd beroemd door zijn schilderijen van langgerekte vrouwen. De film concentreert zich
op zijn relatie met zijn favoriete model
Jeanne Hébuterne (gespeeld door Elsa Zylverstein) en zijn rivaliteit met Picasso
(Omid Djalili). Modigliani zelf wordt gespeeld door Andy Garcia, die ook als medeproducent op de aftiteling staat.
Volgens de clichés die de makers hanteren
zijn kunstenaars geen rationele personen.
Ze denken niet na over hun kunst, ze ver-
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mes toch! Kunstenaars hebben rommelige
ateliers met een ongelapte glasgevel op het
noorden voor het beste licht, maar ze schilderen alleen 's nachts, bij het licht van een
in een fles gestoken kaars. En kijk eens naar
Modigliani zelf. Jeanne, zijn model, heeft
een kind van hem. Haar vader moet natuurlijk niets van zo'n kunstenaar hebben,
en verbiedt Modigliani de omgang met zijn
eigen kind. Wat doet die dekselse Modigliani? Hij neemt het hoofd van de man tussen zijn handen en kust hem vol op de
mond. Zo pakken wij de bourgeoisie aan!
Ach, die kunstenaars. Ze sterven jong – als
ze sympathiek zijn, tenminste.

Gaasdoekje
Eigenlijk is `Modigliani' een verzameling
acteerprestaties van acteurs die denken dat
het maken van kunst (niet alleen de kunst
van de kunstenaars die ze uitbeelden, maar
ook hun eigen acteren) gepaard gaat met
grote gebaren. Zelfs de schilderijen in de
film zijn niet echt. Ze zijn speciaal voor de
film vervaardigd, en zo slecht dat je je niet
kunt voorstellen dat de kunstenaars in
kwestie ooit beroemd zijn geworden. In het
geval van Modigliani hebben deze speciaal
voor de gelegenheid gemaakte schilderijen
het `voordeel' dat zijn geschilderde vrouwen allemaal sprekend lijken op de actrice
die Jeanne speelt – iets waardoor die schilderijen meteen tot anekdotes worden gereduceerd.
De film is een aaneenschakeling van misverstanden. Uiteindelijk blijkt het niet eens
over kunst te gaan, maar over liefde. Het
verhaal is opgezet als een raamvertelling. In
de eerste scène kijkt `Jeanne' ons recht in de
ogen en vraagt of we wel eens zo veel van iemand hebben gehouden dat we voor die

86 • Biografie Bulletin Voorjaaraooó

ander wilden sterven. Als Modigliani uiteindelijk is overleden richt ze zich weer tot
ons. Ze heeft het over liefde, vraagt om vergeving en werpt zich ruggelings uit het venster. Een toepasselijk einde voor een raamvertelling, maar de kijkers vragen zich
ondertussen wel af wat zij met deze overdaad aan emotie aan moeten. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de dramatische belichting, de langzaam blauw
kleurende digitale sneeuw en de soundtrack (quasi gregoriaans gezang met een
housebeat). Even hoop je nog dat het allemaal heel doortrapt is en dat je naar `MontyPython's Life of Modigliani' zit te kijken,
maar nee, het is allemaal wel degelijk serieusbedoeld.
Toch bevat de film één klein element dat
authentiek aandoet. Zodra Modigliani zijn
laatste adem uitblaast, wordt er door een
bevriende kunstenaar een dodenmasker
van hem gemaakt. Je ziet die dodenmaskers
wel eens op foto's, maar hoe gaat het maken
ervan eigenlijk in zijn werk? Geeft dat nou
geen enorm geklieder met al dat gips, en
raakt het gezicht van de overledene er niet
door beschadigd? Wat blijkt – ze leggen
eerst een dun gaasdoekje over het gezicht,
en pas dan gaan ze met gips in de weer.
Toch nog wat geleerd.

Het bos in
In `Last Days' van Gus van Zant gebeurt
helemaal niets. De film gaat over de laatste
dagen van een zekere Blake, een man tussen de twintig en dertig, die ronddwaalt in
en om een vervallen landhuis waar ook nog
een paar andere mensen bivakkeren. Uit de
summiere informatie die gedurende de
film wordt gegeven blijkt dat Blake een
rockster is, die zichzelf uit een ontwen-

And YGarcia als Amadeo Modigliani
g

ningskliniek heeft ontslagen en aan de
vooravond van een nieuwe tournee staat.
Het gaat niet goed met hem. Hij loopt
wankelend en mompelend rond, met zijn
hoofd naar beneden. Soms speelt hij met
een geweer, soms met een gitaar. Aan het
einde van de film wordt hij levenloos aangetroffen in het tuinhuis.
Gus van Zant heeft er geen geheim van gemaakt dat `Last Days' zijn visie is op de
laatste dagen van Kurt Cobain, de leadzanger van Nirvana, die in 1994 zelfmoord
pleegde. Hoofdrolspeler Michael Pitt heeft
zich voor de gelegenheid dan ook het uiterlijk van Cobain aangemeten. Zijn gezicht
gaat schuil achter piekerig, halflang blond
haar, hij heeft een baardje van drie dagen
en draagt afgetrapte schoenen en gehavende truien. Wel ziet hij er iets te gespierd en
gebruind uit voor iemand die niet heel
goed voor zichzelf kan zorgen.
Als Blake in de film gewoon Kurt Cobain
had geheten, zou je uiteraard anders naar
de film kijken. Je zou afgeleid worden door
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volledig missloeg, zegt deze film alleen al
door deze constructie iets over kunst en de
werking ervan.
`Modigliani' zou een verfilmde biografische roman kunnen zijn, `Last Days' doet
iets wat een biografie niet kan. Door zich
op een paar dagen te concentreren geeft de
film een beeld van het alledaagse, van de
niet-gebeurtenissen tussen de gebeurtenissen door. Natuurlijk zouden deze niet-gebeurtenissen ook beschreven kunnen worden. Maar in de mededeling `in de dagen
voor zijn dood maakte hij lange wandelingen door het bos' fungeert de hoofdpersoon nog steeds als handelend middelpunt.
Door te laten zien hoe hij ergens onderin
beeld tussen de bomen doorstruikelt, maak
je in één keer duidelijk dat er van een handelend middelpunt geen sprake is en dat de
echte hoofdrol in deze scène is weggelegd
voor het bos, waarin de wandelaar een toevallige passant is.
Zelfs als het personage Blake op een gegeven moment rondloopt in de muziekkamer
van het landhuis, valt hij bijna weg tegen
de instrumenten en het meubilair. Maar
wanneer hij een gitaar pakt en ineengedoken op een stoel begint te zingen, zitten we
opeens in de ontroerendste scène van de
film. Door dit statische en terloopse karakter waarop het in beeld gebracht wordt,
komt die ontroering des te harder aan. Blake zingt aarzelend en schurend een nummer dat nog niet af is, waarvan hij de woorden kwijtraakt en dat sprekend op een
onvoltooid nummer van Nirvana lijkt. Larmoyant, grotesk en met iets geniaals, juist
omdat het niet af is: het kan nog alle kanten
op. Net als het schilderwerk uit `Modigliani' is het onvoltooide nummer dat Blake
zingt speciaal voor de film vervaardigd –
door Lukas Haas, die in de film een van de
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vrienden van Blake speelt. Maar waar die
schilderijen de afstand alleen maar vergroten, kom je in deze scène dichter bij Cobain dan op welk moment van de film dan
ook. Het zou een beeld uit een documentaire kunnen zijn. Dit is ook het moment
van de film waarop je het meest aan het interpreteren slaat. Dat je je laat ontroeren
door dit toch ook puberale nummer, komt
natuurlijk ook doordat je weet dat het
nooit voltooid zal worden omdat Blake straks doodgaat. Je realiseert je ineens hoeveel
er verloren is gegaan toen Cobain zich door
zijn hoofd schoot. Aan de andere kant zien
we niets meer dan een wat verwarde muzikant die met een nieuw nummer worstelt.
De kans is vrij groot dat eerdere nummers
die wel op cd terechtkwamen op soortgelijke wijze en onder soortgelijke omstandigheden zijn ontstaan.

Elckerlijc
`Last Days' laat zien dat je door middel van
film een beeld van een persoon kan geven
op een manier waarop een biografie dat
niet kan. Dat het over de laatste dagen van
de hoofdpersoon gaat, doet, als we eenmaal
over onze ontroering over de scène in de
muziekkamer heen zijn, niet eens zoveel ter
zake. Het geeft de film extra lading, uiteraard, maar afgezien van de dood op het einde, zou de film ook over de tijd tussen twee
tournees kunnen gaan – hij zou bij wijze
van spreken ook `Days' kunnen heten. Een
film die bijvoorbeeld een paar dagen uit het
leven van Albert Einstein behandelt, zou er
niet eens heel anders uit hoeven zien, zelfs
als hij zou gaan over de dagen waarin Einstein de relativiteitstheorie vervolmaakt.
(Einstein leest de krant, drinkt koffie,
schrijft een brief aan een collega, loopt een
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Schrijvershuizen
Het huis van Luigi Pirandeio in Caos
Erna Staal

Bij Caos denkt men eerder aan defzlm `Kaos'van de gebroeders Paolo en
Vittorio Taviani dan aan de novellen van Luigi Pirandello (1867-2936)
die eraan ten grondslag liggen: verhalen over Pirandello's jeugd, over de
mensen, de natuur en de geschiedenis en de tradities van Sicilië. Verhalen
waarvan de inspiratiebron ligt in de omgeving van zijn geboortehuis, in
de buurtschap – contrada – Caos, aan de zuidkust van Sicilië.

Het huis waarin Luigi Pirandello op 28 juni
1867 werd geboren ligt tussen Agrigento en
Porto Empedocle, een stad die tegenwoordig haar bekendheid ontleent aan een andere literator, Andrea Camilleri. Het huis
ligt op een rots hoog boven de zee, met een
tuin die steil naar beneden loopt. Het was
vanaf het begin van de negentiende eeuw in
het bezit van de familie van Pirandello's
moeder, Caterina Ricci Gramitto. In 1867
had Caterina zich er afgezonderd uit angst
voor de choleraepidemie die woedde op het
eiland.
Luigi, zoon van Stefano Pirandello, een exgaribaldiaan en zwavelmijnbezitter, gaat
niet naar school, maar krijgt huisonderricht. Hij steekt veel op van een huishoudster, die hem bekend maakt met oude Siciliaanse verhalen. Op zijn twaalfde is zijn
liefde voor verhalen en voor taal zo groot
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dat hij zich achter de rug van zijn vader om,
maar met hulp van zijn moeder, laat inschrijven op een gymnasium in Agrigento,
in plaats van de door zijn vader uitgezochte
handelsschool. In 188o vervolgt hij het
gymnasium in Palermo en gaat tijdelijk in
de kost bij familie.
Tussen 1887 en 1892 studeert Pirandello in
Rome en Bonn, keert voor een kort verblijf
terug naar Sicilië om zich vervolgens te vestigen in Rome. Op 27 januari 1894 trouwt
hij met Antonietta Portulano, een huwelijk
dat tot stand gekomen is op initiatief van
beide vaders. Antonietta is de dochter van
een zakencompagnon van Luigi's vader.
Uit het huwelijk komen drie kinderen
voort: Stefano (1895), Lietta (189 7) en Fausto (1899).
Tijdens zijn studie is Pirandello al begonnen met publiceren, eerst twee gedichten-

Heteboortehuis
van Luigi
g
g Pirandello

bundels en een roman, en in het jaar van
zijn huwelijk verschijnt zijn eerste verhalenbundel. Ook gaat hij schrijven voor een
aantal literaire tijdschriften. In een van die
tijdschriften, Aries mede door hem opgericht, verschijnt zijn eerste toneelwerk.
Het huwelijk van Pirandello kent een paar
gelukkige jaren, totdat in 1903 de zwavelmijn van zijn vader en schoonvader door
een overstroming instort. De gehele familie
wordt financieel geruïneerd en Pirandello
moet gaan werken voor de kost. Hij gaat
privé-les geven en vraagt voor het eerst honoraria voor zijn literaire werk. Bij Antonietta beginnen zich verschijnselen van
waanzin af te tekenen. Haar ziekelijke jaloezie ontaardt in een agressieve paranoia
waar Pirandello en zijn kinderen zwaar onder te lijden hebben. In 1919 raakt ze dermate psychotisch, dat Pirandello wel moet
besluiten haar in een inrichting te plaatsen.
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Het werk
Ondanks het tijdrovende lesgeven om zijn
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aan de zee
De tuin bij' het huisgrenst
g

gezin, maar ook de familie financieel te ondersteunen, produceert Pirandello een indrukwekkende hoeveelheid literair werk.
In totaal publiceert hij driehonderdzestig
novellen, drieënveertig toneelstukken, zeven romans en een aantal poëziebundels.
Hoewel de novellen de essentie vormen van
zijn omvangrijke oeuvre, zijn het vooral de
toneelstukken die Pirandello wereldfaam
bezorgen. In 1921 zorgt het revolutionaire,
modernistische stuk Sei personaggi in cercha d'autore (Zes personages op zoek naar een
auteur) voor een doorbraak. In 1925 richt
Pirandello met een paar vrienden en zijn
zoon Stefano een eigen toneelgezelschap
op. Leading lady van het gezelschap is
Martha Abba, een jonge actrice die tot aan
zijn dood Pirandello's muze zal zijn. Als het
toneelgezelschap na een paar jaar niet levensvatbaar blijkt, richt Martha Abba een
eigen gezelschap op dat het werk van Piran-
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dello in binnen- en buitenland opvoert.
Vanaf 1923 werkt Pirandello aan het ordenen van zijn novellen. Ze komen met regelmaat uit in bundels van vijftien verhalen
onder de gezamenlijk noemer Novelle per
un anno. Pirandello stelt zich ten doel voor
elke dag van het jaar een verhaal te schrijven.
De laatste jaren voor zijn dood verblijft Pirandello veel in het buitenland, onder andere in Berlijn, Parijs en New York. De verfilming As you desire me in 1932 van Come
to mi vuoi (193o), met Greta Garbo en
Erich von Strohelm, is een doorslaand succes. In Italië voelt Pirandello zich miskend;
zijn plannen voor het oprichten van een
Nationaal Theater worden keer op keer
door de fascistische bureaucratie gefrustreerd. De toekenning van de Nobelprijs in
1934 voor met name zijn toneelwerk, verandert daar weinig aan. In 1936 loopt hij op
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Pirandello verzuchtte vaak: `Sono figlio del
Caos.' Dat kan zowel opgevat worden als
levensmotto (kind van de chaos) als ode
aan zijn geboortegrond.
Casa Natale di Luigi Pirandello
Contrada Caos, SS-I15-Agrigento
Tel. +39 0922 511102
Openingstijden: dagelijks van 8.0o uur tot
20.00 uur.
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Nederlandstalige biografieën,
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Guus Bekooy, Frits Philips zoo (Zaltbommel, Uitg. Aprilfis)
Mieke van den Berg & Dirk Idzinga, Trots en in zichzelf besloten. Ida Gerhardt, afkomst en
eerste deel van haar leven (Kampen, Ten Have)
Gilles Borrie, M.A. Reinalda (2888-1965). Een geboren bestuurder (Amsterdam, Aksant)
Mineke Bosch, Een onwrikbaar geloofin rechtvaardigheid. Aletta Jacobs r8S4-j929 (Amsterdam, Balans)
Stefan van den Bossche, jan van Nijlen. Biografie (Tielt, Lannoo; Amsterdam, Atlas)
Ariëtte Dekker, Cornelis Verolme. Opkomst en ondergang van een scheepsbouwer (Amsterdam, Bert Bakker)
Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie. De man van het absolute nulpunt
(Amsterdam, Bert Bakker)
Sietzo Dijkhuizen, Jac. P. Thijsse, een biografie. Natuurbeschermer, flaneur en auteur van
Verkade-albums (Amsterdam, De Arbeiderspers)
Philip Freriks, Jantje. vertelling (Schoorl, Conserve)
John Jansen van Galen, Laatstegoeverneur, eerste president. De eeuw van John Ferrier, Surinamer (Amsterdam, KITLV)
Gijs Groenteman, Ischa Meijer. Verhalen van verwanten, vrienden en vrouwen (Amsterdam, Prometheus)
Bruno de Haas, Cees van Lotringen, Mister Euro. Een biografie van Wim Duisenberg (Amsterdam, Business Contact)
Wim Hazeu, Vestdijk. Een biografie (Amsterdam, De Bezige Bij)
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Barbara Henkes, Uit liefde voor het volk. Volkskundigen op zoek naar de Nederlandse identiteit (Amsterdam, Athenaeum, Polak &Van Gennep)
Aukje Holtrop, Nynke van Hichtum. Leven en wereld van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer
1860-2939 (Amsterdam, Contact)
Dorine van Hoogstraten, Dirk Roosenburg, architect 2887-1962 (Rotterdam, Uitgeverij
oio)
Ben Knapen, De man en zijn staat. Johan van Oldenbarnevelt, 1S47-1619 (Amsterdam, Bert
Bakker)
Auke Kok, De verrader. Leven en dood van Anton van der Waals (Amsterdam, De Bezige
Bij)
Tony van der Meulen, De verzwegen moeder (Amsterdam, Balans)
Cornelis A. van Minnen, Amerika's beroemdste Nederlander. Een biografie van Hendrik
Willem van Loon (Amsterdam, Boom)
Rob Molin, Lieve rebel. Biografie van Adriaan Morriën (Amsterdam, De Arbeiderspers)
Luc Panhuysen, De ware vrijheid – de levens van Johan en Cornelis de Witt (Amsterdam,
Atlas)
Harry G.M. Prick, Een andere Boudewijn Buch. Terugblik op een vriendschap (Amsterdam,
Aspekt)
Bas van Putten, Hoog spel. Het levensverhaal van componist Hans Kox (Amsterdam, Contact)
Menno Schenke, Het bewogen bestaan van C.B. Uaandrager (Amsterdam, De Bezige Bij)
Kees Snoek, E. du Perron. Het leven van een smalle mens (Amsterdam, Nijgh &Van Ditmar)
Annelies Verbeek, Menniste Paus, Samuel Muller (1785-1875) en zijn netwerken (Hilversum,
Verloren)
Simon Vuyk, Jacob Kantelaar 1759-1821. Veelzijdig verlicht verliezer (Zwolle, Uitg. Waanders)
W.H. Weenink, Bankier van de wereld. Bouwer van Europa. Johan Willem Beyen 1897-1976
(Amsterdam, Prometheus)
Brigitte Weusten, Vraag niet alleen om mijn bevrijding. Het leven van Daniel van Vugt, 2
mei 1896-2 mei 1945 (Nijmegen, Valkhof Pers)
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Medewerkers aan dit nummer

is hoogleraar geschiedenis van de wijsbegeerte en decaan van de faculteit der wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is onder andere auteur
van From Stevin to Spinoza. An Essay on Philosophy in the Seventeenth-Century Dutch Republic, redacteur van The Early Enlightenment in the Dutch Republic, en co-redacteur van
The Dictionary of Seventeenth and Eighteenth-Century Dutch Philosophers en van de Correspondance de Pierre Bayle.

WIEP VAN BUNGE

is schrijver, vertaler en redacteur van Biografie Bulletin. In februari van
dit jaar verscheen bij uitgeverij Atlas zijn nieuwste boek Het jaar waarin mijn vader stierf.
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is neerlandicus. Hij schreef onder andere de biografie Angst voor de winter. Het leven van jan Arends. Work in progress de biografie van Bob den Uyl.

NICO KEUNING

schreef de biografie van Multatuli –waarvoor hij de AKO literatuurprijs ontving – en is redacteur van Biografie Bulletin. Onlangs verscheen Oude er
nieuwe Maya's. Een reisverslag, dat hij met Marta Durán Huerta schreef.
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HINKE PIERSMA is

historicus en als onderzoeker verbonden aan het Nederlands Instituut
voor Oorlogsdocumentatie. Vorig jaar verscheen haar proefschrift De drie van Breda.
Duitse oorlogsmisdadigers in Nederlandse gevangenschap 1945-1989• Dit najaar verschijnt
haar monografie van de verzetsman mr. J. le Poole.
is redacteur bij uitgeverij Contact in Amsterdam en maakt deel uit van de redactie van Biografie Bulletin.
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PAUL VAN DER STEEN is politicoloog en redacteur bij De Limburger/Limburgs Dagblad.
In 2,004 verscheen zijn biografie van minister en minister-president Jo Cals: Ca/s. Koopman in verwachtingen 2914-1971•
RENÉ VAN STIPRIAAN is hoofredacteur van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse
Letteren (www dbnl.org), en onder andere auteur van Het volle leven, Nederlandse literatuur en cultuur ten tijde van de Republiek en, samen met Geert Mak, samensteller van Ooggetuigen van de Gouden Eeuw en Ooggetuigen van de wereldgeschiedenis.

is een van de meest vooraanstaande Britse biografen. Van haar verschenen
boeken over Elisabeth Gaskeil, William Hogarth en de leden van de The Lunar Society.
Voor laatstgenoemde groepsbiografie werd ze onderscheiden met de James Tait Black Memorial Prize for Biography.

JENNY UGLOW

GÉ VAARTJES publiceerde

in 1999 een biografie van Herman de Man, werkt aan een biografie van schrijfster en toneelcritica Top Naeff en gaat daarna werken aan een biografie
van Godfried Bomans.
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De Nederlandse biograaf lijkt vaker de politieke loopbaan van de politicus te beschrijven
dan zijn levensverhaal op te tekenen. De vraag is of dit wellicht te maken heeft met de
aard van de Nederlandse politiek, waarin het particuliere in de politieke arena van meer
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I Luc Panhuysen
I De levens van Johan en Cornells de Witt

O

p basis van deels n o g n o o i t gebruikt bronnenmateriaal
schetst P a n h u y s e n het leven en werk v a n Johan

en Cornelis de W i t t . Een meeslepend verhaal over twee
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Heel de kinderboekenschrijver
De biografische stand van zaken inde Nederlandse
kinder- en jeugdliteratuur
Joke Linders

Waarom zijn er in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten relatiefzo
veel meer biografieën van kinderboekenauteursgeschreven dan in Nederland?Aan het bela ng, de kwaliteit en de populariteit van Nederlandse
kinderboeken kan dat niet liggen, vindt Joke Linders. Als het geringe aantal wordt veroorzaakt door de lage status die het kinderboek hier heeft,
dan wordt het hoog tijd hieraan iets te doen.

rm

n

rter en
Herman
Herman
a
e e aGorter
s,
Herman de Man zijn al lan e io ra eer ,
r ira tijdgenoten
C.
et
maar hun 'n reite
' i t.B. Schuil
Joh. Kieviet,
c u en
e Chr. Van
ni Waren hun
u levens,, ppersoonlijkkoude niet.
J
heden o we r niet
etinteressantn?
i'n
ggenoeg?
g Zijn
er ggeen uitgevers voorvinden?
te vi? erwac en lezers voor te
te n diee er
e minder kopers
o
vin en dan voor de biografieën van Louis
n^
zijn er
Couperus oFrederik
e e i van Eeden?
niet genoegio ra en die de levens van
.
dezebijzondere
n er oe enauteurs tot
^
leven willen okunnen brengen? Deze vraen veronderstellen een gevoelvan on e agen
gen dat niet alleen het mijne is. Ookan e.
ren beweren dat
n er oe enauteurs,
zeker wat io ra ieënetre in eenach'n
Aan het begin
ter
stans os tiieverkeren.An
van de twintigste eeuw klaagden Nelliee van
Kol,
e vaHichtum
o, nY van
c tu eenTheo ThijsJs

4 • Biografie Bulletin Zomer 2006

sen al over gebrekaan aandacht voor en onerzoe naarkinderboek.
aa et
Sinds de min
of meer officiële erkenning van etnre
e
aan het einde van de achttiende
eeuw
e eu rijenkinderboeken minder of in ieder ev
gal
een ander soort aandacht en waarderingg
dan boeken voor volwassenen. Dat wil zegg
n er s
is minder
wetenschappelijkn
e,e
eo
erzoe op het gebied vankinderin er enjeugdli- teratuur, et itisc e a araat is einer en
..^
dat is zeker
eer zi n minderbiografieën.En
e
nietherleiden
et tetot het belang o e
a i.
teit van e e e ranse jeugdliteratuur',
.
t Anne de Vries
esdesgevraagd.
es e aaH
. 'Hooguit
oo u it
de statusvan
va het kinderboek
er oe in het ite^
.
raire
r ir veld.' Een
e principieel verschil tussen
nut en noodzaak
vaneebio
een grafie
van een
n
die
schrijvervankinderboekenen
e van een
auteur voor volwassenen kan hijeto
niett
dekken.

Au e Holtrop
o t oziet
et een
ee numeriekeoorza .
meer volwassenen – en
Er zijn nuu eenmaal
ee
dus ook meer boeken en schrijvers voor
in boe–
oekinderen
volwassenena
en enkinder
kenauteurs. Maar alsgerin
etge aantal
.
biografieën av n in er oe ensc ri vers
te
j
maken heeftmet onderschatting van het
Een
e angenre, dan i t haar dat verkeerd.
..
r verklaring
eeve
a gzou
u kunnen zijn dat men
denkt dat een levensbeschrijvingvan een
in er oe ensc ri ver
niet tot de ver ee l
^
i n spreekt.
t. 'Dat vind ik geen slecht ar u^
,
ment, zegt ze, 'Het wordt ook gehanteerd
bij roteme nsenauteu rs.Er zijn, ,als het er
op aan komt, niet zo heelveel schrijvers die
naast hun werk een interessant leven leid-wden of een boeiendepersoonlijkheida
,
n
H
ma
van
Lieropspeelt
pee
ot
n Volgens
e
re.Vo
p
g
ven dien dat kinderboekenschrijvers in het
verleden buiten hun werk relatief weinig
^
e e. 'En dat soort auvan zichee
deden sspreken.
teurs is toch vaak het meest interessant
rbiografen.'H t ver aart in ieder geval
voore
waarom er van AnnieM.G. Schmidt, An
a
der e oe e n N
Rutgers van
YnevnHice avnMie
tum al biografieën bestaann een die
ie mann in voorbereidingis. 'Gelukkig
r e n kin begint er iets te veranderen en treden
er- eng
J eu oe enauteurs tegenwoordig
,
n danavroeger,'
meer naar buiten
v oe
g , zegt
g Van
^
r diee nog
Li eerop.
o'Maar
.
aadat betreft auteurs
sprin even zijn.'
J

Legitimering
De reacties van De Vries, Hoprop en Van
Lierop voeren naar de algemene vraag wie
om welke redenen en onder welke omstandigheden een biografie `verdient' respectievelijk krijgt. In eerste instantie lijkt consensus daarover makkelijk te formuleren: de te
portretteren schrijver dient maatschappe-

ree 'belangi'
e an
en cultureel
a we
J danartistiekn
,
^
wekkend'
neenee
een 'boeiende
w
oe e e persoonlijkp
j,
ei te zijn,
terw diens
e swerk
e of a ctivitei1 , terwijl
c
tentot de verbeelding'ienen te s re en .
Moeilijker
J er wor t het als we die voorwaar e
n criteriaproberenpreciseren.
o c te ate
Want
i of wat bepaaltt het belang
an van een auwie
r? Het
de lezers dan
teu
. etpubliek
u e ccasu
su quo
u
.. q
tijdens
wel everkoopcijferst
eshet
e leven van
? ebiograaf
i r die
i
De
i auteur
die
auteu
en e
vanva
daarna?
aa a.
jaren
v n zijn
bereid
ee isseenige
ea
j o aar even
voor hetbeschrijvenva
van et leven
e e van een
^
maken deliteraire inander in te zetten?
an
i in
de
zin van het woord –
stitut
es ruimste
^
critici, jury's,
in
Y uitgevers, subsidiërende
genoeg
e oei
is een
stanties– uit wie belangrijk
e an
ar menbiografiei'
tere.
n? Maar
aawelke
ee
u
n of
te
criteriahanteren
c te aa
eze als ze een es issin nemen over een te schrijven an
Literaire
wel uit te doen ggevenbiografie?Li
te a
kwaliteit
ar
argumenten als de veronderstelde
a
van et werk, de aard en omvang van een
r
oeuvre,
dehoeveelheid
oe ee e aandacht die een
i
ir rin auteur wist te verwerven, de literaire
e n waarin iemand verkeerde of de voories van auteurs dan wel hun ebeeldfuncties
laatste
te enis voorlezers? In et aa
s eva
e
zouenschrijvers diecommunicatiebe-l
n e ie er ioin
ee
ogg
en met kinderenjuist
a auteurs die
oete zijn
J n dan
g ra isc objectmoeten
oeKinderboerichten.
zich op volwassenenc
te Kin
n hebben emotioneel immers vaak een
vo
grotereim act
dan boeken voor wassene.n Aes' tienta Kruimeltje,
^' s
Je, De Katan
of School-idyllen roepen vaak sterkere emoa Gorter ofHet wasmeivan
ties op
dan aDe mei
Man.
van Herman
de
a . En oee an M
sen de water va
..
we het cijfermateriaaldaarvoor niet
i raa dat
rniis,
i' te leveren
szal euts
makkelijk
Pietje Bell meer indruk heeft gemaakt en
.
n dan
r icoon
a
e i'ereen groter
coo is ggeworden
1
g
,
•
door weinig mensen
n Droomkoninkje
mans'
room on

l

Joke Linders Heel de kinderboekenschrijver • 5

io ra ie van
weersproken worden. Datdeg
H ei ermans al geschreven is,, terwijler voor
ou e
delevensbeschrijvingvan Van Abkoude
plannen
zover ik weet nog geen
a e zijn,
kan dus niet liggen aan diens onopvallende
zi
aanwe
g ei in e Vaderlandse Letteren.
i
die
an Abkoude is een van de weinigene
o
op een heus i i ot ee erkunnen bogen
o. ^
zijn zeven delentellende
te e ePietje
e Bell
moc t niet op de planken van de openbare
bibliotheken. Van Kruimeltje in eninon neen
miljoen
exemvenien meer dan
half
plaren over de toonbank. De verfilming
door Maria
a a evan Kruimeltjeslotgevallen
va
u etes
.
nin
van
zeventigaar na verschijning
r trok
testo
g
..
een miljoen
ruim
ers Om
het boek
u ee
oe bezoekers.
nog maar te zwijgen van zijn opvallende socia ebevlogenheid, zijn veelzijdigheidas
...
sc ri ver en zijn emigratienaarVerenigde
aar de
Staten halverwege de Eerste Wereldoorlog.
een
n
eeinteressaKortom, Van Abkoude was
persoonlijkheid
een
populaire auteur en ee e sooni' ei
waarover beslist een boeiendevensver a
geschreven kan worden. Dat er nog geen
is,, kan bijna alleen
boekaan
aahem
e gewijd
e
door zijn
status:
verklaard
rwo
worden
e oo
u schrijver
J st
l ver
voor kinderen.
De motivatie van de biograaf
Uiteindelijk zijn de motivatie en de gedrevenheid van de biograaf doorslaggevend.
Een mooi voorbeeld daarvan is de biografie
van Marga Klompé. Het Prins Bernardfonds had Marjan Schwegman gevraagd
een portret te schrijven van de eerste vrouwelijke minister van Nederland. Twee jaar
later besloot zij de opdracht terug te geven,
omdat ze niet voldoende greep kon krijgen
op haar onderwerp. Wat Schwegman over
Klompé had gevonden, motiveerde haar
onvoldoende om de gevraagde biografie te
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e
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in auteu
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auteurs als
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n'iexplicietm
manii
hout en Toon e e en zich
.
esteren aals literaire auteurs, neemt de
toe. Niet
waarderingvookinderliteratuur
voor
alleen om at e auteurs ervan twee soorten
ie aantrekken (kinderen én
e vo waspubliek
sen), maar ook omdat hun boeken steeds
rliteratuurwren
v e
alsworde escouw.

Een vergelijking van biografieën van Engelstalige kinderboekenauteurs met die van
hun Nederlandse collega's laat zien dat het
apologetische of emancipatorische aspect
daarin een minder grote rol speelt. Om te
beginnen zijn vrijwel alle internationaal bekende kinderboekenauteurs een of meerdere keren gebiografeerd. Te denken valt aan
Robert Louis Stevenson (Schateiland), J.M.
Barrie (Peter Pan), J.R.R. Tolkien (In de
ban van de ring), Beatrix Potter (Pieter Konijn), A.A. Milne (Winnie-de-Poeh), C.S.
Lewis (Narnia-verhalen), Harriet Beecher
Stowe (De hut van oom Tom), Lewis Carroll
(Alice in Wonderland) of Roald Dahl (Sjakie en de chocoladefabriek). Uit de verant-
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woording van hun respectievelijke biografieën blijkt een veel zelfverzekerder houding van de biograaf ten opzichte van het
kinderboek. Zo betoogt Humphrey Carpenter, de eerste biograaf van Tolkien, dat
`de eerste biografie van een auteur niet
noodzakelijkerwijs de beste plaats is om literaire oordelen te formuleren. Die oordelen onthullen immers net zo veel over de
criticus als over diens onderwerp.' Intussen
toont hij met zijn analyse van The Hobbit
en The Lord ofthe Ringswel degelijk aan dat
Tolkien bij het schrijven kinderen voor
ogen gehad had: `Tolkien wilde niet dat de
toon te serieus werd of zelfs maar volwassen, maar bleef bij zijn voornemen zijn eigen en misschien zelfs andermans kinderen
te vermaken.'
Andrew Birkin, de biograaf van J.M. Barrie, de geestelijke vader van het jongetje dat
niet op wilde groeien, bekent ruiterlijk dat
hij The Lost Boys (1979) had geschreven uit
liefde en sympathie voor Peter Pan en diens
schepper. Daarom is het levensverhaal van
Barrie meer een document waarin hij zich
heeft opgesteld als editeur. Op die manier
konden de brieven, dagboekaantekeningen, uitspraken en het werk van Barrie voor
zichzelf spreken. Daar voegt hij nog aan toe
dat hij de verschillende fragmenten strikt
persoonlijk heeft gekozen, omdat ze hem
bevielen, terwijl hij andere, misschien wel
belangrijker zaken heeft weggelaten.
Judy Taylor begon aan Beatrix Potter, Artist,
Storyteller and Countrywoman in de wetenschap dat het leven van deze kunstenares al
uitvoerig beschreven was. Haar eigen herinneringen en het feit dat Potter een standaard was waaraan alle andere boeken voor
kinderen gemeten kon worden, inspireerden haar. Aan dit nostalgische element ontleende zij de rechtvaardiging haar biografie
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huidige dag waarop het boek voor jongeren de taak heeft om de kleine lezer tot de
grote literatuur te brengen, is en blijft De
scheepsjongens van Bontekoe een bijzonder aantrekkelijk verhaal. Het bezit
geen andere pretentie dan een voortreffelijk verhaal voor onze kinderen te willen
zijn. Maar in 1924 was men in Nederland nog nietgewendaan de gedachte dat
een romancier en dichter jonge lezers wilde bekoren...
Ook e aanleiding voor de biografie van
An Rutgers van der oe wasinde eerste
plaats haar betekenis voor eeu iteraDoor haar als schrijfstertevolgen,
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vijf poëziebundels, twee toneelstukken en
diverse vertalingen (onder meer Alice in
Wonderland en Pinokkio) omvat. Dat geringe aantal klopt met Andreus' geringschatting van het genre, maar niet met het
feit dat zijn boeken voor kinderen een belangrijke bron van inkomsten voor hem
waren.
Het voordeel van deze situatie is dat op het
gebied van de kinderliteratuur nog een
breed en boeiend terrein braak ligt. Wat
zou het interessant zijn meer te weten over
de vader van het kindergedicht Hiëronymus van Alphen, de moeder van de kinderboekenkritiek Nellie van Kol, de dwaalwegen van oom J.J.A. Goeverneur en tante
Ida Heijermans, de eigenaardigheden van
Leonard Roggeveen, onderwijzer in hart en
nieren, geestelijke vader van Okkie Pepernoot, Daantje en De Ongelooflijke avonturen van Bram Vingerling. Zou een portret
van de eeuwig dronken dichter en rokkenjager (zo althans is de mythe) Han G.
Hoekstra niet veel moois opleveren over
het literaire leven van de jaren vijftig? En
dan de grootste stille kracht in de Nederlandse kinderletteren, Jean Dulieu, die
helendal onvergetelijke figuren als Oehoeboeroe, Eucalypta en Paulus de Boskabouter schiep. Paul Biegel mag dan minder
mensenschuw zijn dan Dulieu, ook hij
houdt vol dat er over hem niets interessants
te melden valt en dat er de eerste vijftig jaar
na zijn dood geen biografie van hem mag
verschijnen. Valse schaamte lijkt me. Of is
er iets dat niet aan het licht gebracht mag
worden? Mies Bouhuys is om een groot
aantal redenen interessant: als de moeder
van Pim en Pom, als journaliste en vertaalster die samen met Ed Hoornik op vele
fronten maatschappelijk bedreven was, als
verdedigster van de belangen van de dwaze

Dra
moeders en nog veel meer.noeDragt
kan zich verenigen met de gedachte dat er
ooit eenbiografie van haar zal komen,
maar zolang zij nog aan het schrijven is, wil
ze daarmee nietlastiggevallen worden. En
hopelijkza e we uwe van Wilminkspoedig vaststellen wie haar machtig interessante Twentenaar onder handen mag nemen.
Dat de biografen van kinderboekenauteurs
gezien de geschetste achterstandssituatie
extra aandacht zullen schenken aan het

genre lijkt
enkele wijzeri'
strijdig
Jig
J me opp geen
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p een bredere wijze manifesteren, zullen meer biografen zich
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gedaagd
aa hun levens en werken te
portretteren.
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Tot hier en niet verder
Spanningen in leven en werk van Cissy van Marxveldt
Monica Soeting

Wie aankondigt dat ze de biografie van Cissy van Marxveldtgaatschrijven, moet er rekening mee houden dat niet iedereen enthousiast reageert.
Reden genoeg om door te zetten, meent Monica Soeting. Maar er zijn
meer, en betere, redenen te bedenken.
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schreven, maargeenio r i e.
Waarom
aa o dat
zo is, lijkt duidelijk. T
hebej in Nederland voor het schrijven vaneenbiografie
ee
van een'n er oe enauteur een zekere
moed nodig. Of laten we zeggen, eenspecie rechtvaardiging,m
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e e a se cultuur.r. Bovendien is het te
makkelijk om mee te liften opdea
a m van
Anne Frank, al was hetalleen
en maar dat haar
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Spanningen
Dit alles maakt nog niet duidelijk wat het
belang is van een biografie van Cissy van
Marxveldt. Wie zich na bovenstaand betoog afvraagt of er nog een belang nodig is:
ja, dat belang volgt uit de apologie. Wie wil
dat een biografie van een zogenaamde
meisjesboekenschrijfster serieus genomen
wordt, moet impliciet of expliciet kunnen
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`Ik wist niet, dat ik zelf zo braaf was.'
Werk en wereld van W. G. van de Hulst
Rob van Essen

Van kinderboekenschrijver W. G. van de Hulst zijn miljoenen boeken verkocht, en ruim veertigjaar na zijn dood wordt hij nogsteedsgelezen. Rob
van Essen gaat in op leven en werk van een van de succesvolste kinderboekenschrijvers van de vorige eeuw en interviewt Daan van der Kaaden, die
al verscheidene publicaties over Van de Hulst het licht deed zien en aan

een biografie werkt.
Er zullen in de twintigste eeuw maar weinig kinderen van protestants-christelijke
huize niet in aanraking zijn gekomen met
het werk van W.G. van de Hulst. Als er
thuis al niet werd voorgelezen uit De Bijbelse geschiedenissen of Het grote voorleesboek, en er op verjaardagen en Sinterklaas
(voorzover dat van oorsprong katholieke
feest in die kringen werd gevierd) geen boeken uit de serie `Voor onze kleinen' cadeau
werden gedaan, werd er op school wel lezen
geleerd met behulp van de leesmethode Lezen leren, of las de onderwijzer of onderwijzeres voor uit Ouwe Bram of Jrtap Holm en
z'n vrinden. En dan waren er nog de bibliotheken.
De verhalen van Van de Hulst verlopen
volgens een vast stramien: door onoplettendheid, onvoorzichtigheid of ongehoorzaamheid ontstaan er problemen en het
ziet er lang naar uit dat het niet meer goed
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gaat komen. Het gevoel van onheil wordt
vaak nog versterkt door de beklemmende
atmosfeer waarin het verhaal zich afspeelt;
stille grachten, donkere avonden, dreigende bossen, besneeuwde velden. Uiteindelijk komt alles goed, en eindigen de verhalen in een door lamplicht beschenen
vertrouwde omgeving.
Ondanks de sfeer van zonde en schuld
werd Van de Hulst niet alleen door kinderen met een protestantse achtergrond gelezen. In 1972 verscheen bij uitgeverij Singel
262 de bundel Dat was nog eens lezen, waarin veertig schrijvers vertelden welke boeken
in hun jeugd de meeste indruk op hen hadden gemaakt. `Dat bij hoofdzakelijk buitenkerkelijke auteurs de protestantse kinderboekenschrijver W.G. van de Hulst de
favoriet is (hij wordt zes maal genoemd),
kan toch eigenlijk niemand, behalve misschien wie thuis is in het bibliotheekwezen,
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e t e metgedichtena
a eHulst
u die
..
hij uitt allerhande
an e publicaties bijJ elkaar

l

–
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Bovendien esc s t hij in zijn
sprokkelde.l
n
J
Vee
nn
e a se woning (van waaruit hijook
een internetantiquariaat
drijft) over een
q
V
ote
a n e Hulst-verzameling,ie niet
gr
alleen boeken bevat, maar ook verJ aar agset zou
z goed
kalenders en serviesgoed. 'Het
n n
kunnen dat ermensen
e sezijn
J die meer e nn
nog
en, zegt Van der aaen. I ben
steeds op zoek naar een paar eersteru e n. Voor sommige eerstedrukkenenje
r kwijt.
i' 't Heeft
euro
zo een paar honderd
er
ook wel wat om niet alles te hebben, er
moet tenslotte altijd wat te wensen overblijven.'
Je
Doorduizenden gelezen
Willem Gerrit van deHulst
u wrtin18
st wordt
79
in Utrecht, als zoon van een steengeboren,
groeit op in eenNederlands. Hi
oe
hervormd mmilieu. si lneen
g is, overlijdt
re.
Het
is eebedoeling
zinva
ets
oe g dat de zoon
J
hetzelfde beroepals dat van zin
J vader kiest,
maar nadat zijn moeder eengesprek
met de
g
school
o0
on erwtJ zer van de lagere
hoofdonderwijzer
g
heeft gehad, wordt besloten dat Willem
Gerrit voor schoolmeester gaat
g leren. In
akte.
Hij krijgt
nJ
1898
haalt
Van
deHust zijn
89
a
J
Jt
g
meteen een baan aan een volksschooltje
Jutfaseweg
i
aa
aan de ut
as
, waaraanhij
g in Utrecht,
met een kleine onderbreking de rest van
zijn werkzame leven verbonden zal blijven.
Die kleine onderbreking is echter van groot
opgeven
belang. In 1899
aa o
eve
moet hij zijn baan
99
omdat hij in dienst moet. Na zijn diensttijd
krijgt hijeen baan aan een christelijkea eHij
rein
Utrechtse
school
de t ecBloemstraat.
tse oe s
kijkt over de muren van zijn kleine, cristei'J wereld
heen en ontdekt
eweeheen
e deTachtigers.
Vooral het werk van Frederikvan Eeden
ie . Hij begint zelf ook te
raakt
diep.
aa t hem
en publiceert
schrijvene
u schetsen
ceenn arts e-
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HijJ raaktt
en in diverse christelijkebladen.
a
,
i t zich
c in soc iain een geloofscrisis,
e oo scrisss verdiept
isme, rooms-katholicisme en ttheosofie en
s ee t met degedachte om journalisttte
e. Maar
worden, of anta e ou e r in Indië.
als nna eenn aar 'aar een plek vrijkomt op
het volksschooltje aan de Jutfaseweg
eee t tegeen moment. Hij keert
denkt hij zich
c ee
r werkte,
en
we te,
e
rugnaar de plek waar hij eerder
twijfel
i e va
aan de periode
van tw
elijkt een einde
gekomen.
Johanna
In 1
o a Cornelia
a o eia
7 trouwt hij met
9 o
.
ster
e sterft
van r e,die
e in 1g 13 in het kraambed
va
na de geboorte van hun tweede dochter.
nac in
Ondertussen is bij uitgeveriji' Callenbach
1909Van
909 iem Í^iJ c erts verschenen,de
z e
u sts eerstejeugdboek. Nog innhetzelfde
eneenjaarater
ram e
aar versc i' n t uweBram
^
D
drie
volgt
g Jaap Holm en z n vrinden.Deze
titels
s zullen altijd tot zijnpopulairste oe Van
de
1 wordt
t
e n blijven
e horen.
oe . In 193
Hulst
benoemd tot schoolhoofd. In116
u9
hij,
eanhertrouwt
et
ert r
J ,metdomineesdochter
nette Maan. Ze krijgen
in
vier
kinderen,
drie
e
Jg
.
trator en
jongens (onder wie de latere illus
en
H
nir e
kunstschilder..n
van de
Hulst junior)
een meisje.
Ondertussen schrijft Van de Hulstgestaag
g
door.
1 verschijnt
e re en
ae zzijn
oo. In199
esc
t Pe
J
mera en,dat door Van de Hulst
u zelfaltijd
J
als zijn beste boekzou worden beschouwd.
rn
bijnaonafzienbarer
votee
astoom
n voor
kleinere
voo
e e e n ej eugdboeken, boeken
..
ren (de uit eenentwintig ee t es bestaande
^
^
serie oor onze kleinen'), schoolboekjes,
verhalen,schetseniisc etse en artikelen. e
o
i 'nin Van
grafie
dereKaadens
aa e s Zoeken naar de
>
in
Verder
zo'n veertig
t pagina's.
ee
zielbeslaatvee
ee t Van de Hulstlezingen
ezin en en ishij
i' actief
geeft
in verschillende clubs en verenigingen; zo is
rzi rvan
n De
hijJ medeoprichteren
n voorzitter
.
Auteurskring.
Christelijker
in .

Marine
W.G. van de Hulst met zijn
J kleindochter Rose Marijn

Begin 1940 gaat Van Hulst
demet
u st et ne
sioen, Tijdens de Duitseezettin g sluit hiji
^
zich aan bij de Ku tuur amer^ 'zij het met
een bezwaardgemoed', zoals hij in april
^
schrijft..I word –
1942 aan zijn uitgever sc
– o0 r
ver eeonbescheidenheid
me e
i
den
e
lande.
Dit
gaf
duizendengelezen
e
e
e
g
g de
Zolang
doorslag.
oosa
s e e kan, ,meen ik
g . oaikg spreken
ite moeten spreken!'Lan
Lang uurt zijn
l
m
latere
maatschap
niet:
et. uuitt ate
e brieven valt af te
leiden ati' alJ na een paar
p maanden de
en met de Ku tuur amer heeft ver robanden
ken.
Ook na zijn pensioneringblijft Van de
Hulst schrijven. Nogin de oorlog verschijnt het autobiografische, maar in de
Herderde persoon enkelvoud
innerin en van een schoolmeester. Hij
schrijft
i've
verder
e aaaan
de voo
voor
de oorlog
o0 o eonnen serie ozemari nt e^ en in 19S8 verschijnt
Kleine
einezwerver,
zwer het
, t laatste
ats e deeltje
tJ uuit

l

r onze
o kleinen'.
e e e.
de serie 'Voor
In 1963
overlijdt
hij.
6 ove
t
e
93
l
J Debelangstellingvoor
zijn
boeken
blijft
groot:
oe
e
t
o0
bijna een eeuw na
J
J
zijn debuut is een groot deelvan zijn
J werk
nog steeds leverbaar.

Geheimzinnige puntjes
Ook de nieuwste drukken van het werk van
zich ute
uiteraard in de
Van
a eHulstbevindenc
u st
der
Kaaden.
In de jaren
van Van
c i eva
Va e aa
coet
jes van de serie
zijn er
negentigzijn
r nnog
o
^
^
V0o
r onze kleinen'heruitgegeven, in afmnieuwe
^i we
wi en , vierkant formaat enm
met
omslagtekeningen vanW.G.van
va de Hulst
va
e Hulst,
u , een
junior. RoseMa ri ne van
.
te stre actie
ra vane
heeft
oc te
voor e nieuwe uitgaven opzichgenomen.
c
Van herschrijven is echter geen sprake,e^
zweert Van der aa en, 'Het gaat alleen
ene et ver om het aanpassen van spelling,

l
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vangen van een enkel verouderd woord.
Van
Hulst
van va
Hij beschouwt de boeken
a de
us
en
in
klassiekers
ga
je
niet
ass
e
alsklassiekers, e
..
a de Hulst?
rommelen. Bewondert hij Van
i' De
en dan vooralom zijnnstijl.
Absoluut,..
man heeftveel geschreven, maar hij was ein negatievebeteslist geen veelschrijvere
e at
a zijnnwerk ienis van het woord. Hi nam
zonder se
serieus.'
eus '
Dat Van de Hulst ondanks zijn immense
productie inderdaad zorgvuldig te werk
..
w
in , blijkt uit een aantallezingenwaarin
hij dieper
ingaat
op zijn opvattingen over
i
e
j eugdliteratuur en et sc ri.. ven voor .neren. Van de Hulst wordt vaak gezien als
.
i bij uitstek,
maar
moralist
u tste
,
a
e
een calvinistische
ca
wij opvoeders'die hij in
in de lezing 'Zijn
ri i Auteurskring
mei 19 41 voor de Christelijke
ste moe. ohield, zegt hij: Alss ik de vraag [...]stel:
r opvoeders
o oe e zijn,,
ten wijchristelijke auteurs
e — dan is mijn antmogelijk
t
schrikt
dan
a
sc
woord beslist ontkennend.' Dat Van de
met de schrik
Hulst ier rekeninghoudt
o
van zijn toehoorders, lijkt erop tewijzen
w en
dat hij besefthoe er tegen
hem
wordt
aang
gaat
gekeken.H
Het
gaa niet om moeten,, maar
^
m kunnen.
o
e kracht van
om
un e 'De opvoedende
eenoonopzetteons werk ... moet immer
e ee
0zette
^
zijn
i'l zijn.'
zijn
bewering
. illustreert
u
e J Hij
g met
J
it
eenccitaat
taat
u Johannes Viator van de door
Frederik
van
n:
hem zobewonderde
eea
Eeden:
'Geen mensch kan een anderen mensoe ei of wijsheideren, i an hem alleen
c e deze
e ein doen verstaan, hoe hiji in zichzelf
^
gen gevonden heeft.'. Als verder bewijs voor
van zijn
zi neihet feit
eit dat zijn blik degrenzenva
gen kring overschrijdt, citeert hij ineze .
de lezing een uitspraak van de progressieve
. t
^
JannLigthart:
Li art: De
pedagoogeenonderwijzer
bestepedagogiekis geenpedagogiek.'an
de Hulst lijkt te pleiten voor een intuïtief
moralisme, dat in het werk zelfverankerd

l
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moet liggen; misschien zou je zijn opvattingen kunnen samenvatten met een term
die later in zwang is geraakt: `Show, don't
tell.' In dezelfde lezing maakt Van de Hulst
zich vrolijk over de expliciete bedoelingen
die lezers en recensenten hem toedichten,
ook al weet hij, als hij aan een boek begint,
nooit hoe het zal eindigen.
Ik heb dit bedoeld en ik heb dat bedoeld;
ik heb dit willen bereiken en dat, – en 't
gelukte me meesterlijk; ik vatte mijn taak
ijverig en doelbewust op, zei men. Och, 'k
heb er vaak om geglimlacht. Ik wist niet,
dat ik zelfzo braaf was.
aa hoe het volgens
o
Vervolgens geeft hij aan
,
hem
e wemoet:moet
oet
oals schrijver voor
kinderen
niet om het kind, niet voor het kind, maar
naast het kind, beter nog: uit het kind het
schone leven [...] bekijken, de donkere
schaduwen, het leed, de telkens weer oplaaiende vreugde, de stille beklemdheid,
de angst, de zonden en dit alles binnen de
eeuwig-lichtende horizon van het Evangelie van de liefde Gods.
Die laatste voorwaarde lijkt zijn vrijheid als
schrijver dan toch weer te beperken; hij
mag dan niet weten hoe een boek zal eindigen, hij weet wel van te voren binnen welke
kaders het zich zal afspelen en welke boodschap het moet bevatten.
In de lezing `Het kind en zijn boek' die hij
(waarschijnlijk enige jaren vóór de Tweede
Wereldoorlog) voor de Christelijke Vrouwen Bond hield, blijkt dat Van de Hulst
zelf ook beseft dat het christelijke kinderboek bepaalde problemen met zich meebrengt, met name als je wilt schrijven van-

uit het kind, wat hij ook in ezeezingweer
kleinen',
e e,
'Kleinworden met de
benadrukt: ein
^
i zijn
i^ n wereldje,, onze wereld
stelt hij;
J Vanutz
^
e en. H
oe vrwree
e e jen christelijke
vanuit etgezichtspunt van het
s ap
boodschap
n.^
In oe en naarde zie/verwoordt Daan van
der Kaaden de theologische opvattingen
^
^ e oo in Jezus
e us
van VanHulst
de u st als volgt:
als de Zoon van God die voor onChristus
stus
.
iini
om
m behou-ze zonden gestorven is,
is nodig
^
den te worden en eeuwig te leven.' Dit zijn
degelijke,protestants-christelijke ovattin m die
i níetv
n
moeilijk om
van
i
gen, en het lijkt
bovenaf ineen
ee boek te verwerken.Juist hier
werk avan
Van
n
lijkt er iets te wringen in het we
e Hulst.
u Ook al schrijfte schrijver vanuit
.
'n i.^ hij isse vo wassehetkind, hij is geen
ne die zich bedient van de taalvan het kind,
zi n moralistische
maar ie
dietegelijkertijd zijn
lijkt
Er i t bijna
iets onna
boodschapkwijt w.
an Aan de ene kant eaa de hand.
eer i' aan
dient de schrijver zich van hetzelfde idioom
als het kind, aan de andere kant weet hij al
hoe hetafaat
lopen, en vooral: welke
gaat
..
itw geven.
ee
boodschaphij het kind meewil
vormen alle kleine, goed aflopeneindelijk,
werk
e schuld-en-boete-avontureni h
n et
van Van de u st afspiegelingen van en
et rote scu -envoorbereidingen o
boete-verhaalwaarmee de volwassene
g ovi ge in het reine moet komen: de schuld
van de mens door de zondevalen de mogelijke goede afloop door de verlossing in
Christus. Zo lijkt het uitgangspunt om
..
ri ven een middel
vanuit het kind te schrijven,
om de boodschapte verpakken. Dat is op
ver is een mani u azich niet erg, elke schrijver
tor, maar het isi de vraag in hoeverre Van de
rvan rekenschap hee ge geHulst zich hiervan
ven. Het enige wat hij hier indeal
.
,
verder
Hetkind en zijn boek'ver
e lezing 'Het

over zegt,^ is dat 'e uit moet kijken
voor de
J
vn
em uc t i'gebruiken
e leidt tot hetvan
verchristelijke clichés,
c c es, een at aabstracties
s
dienen worden. Het
'Hetkind moet
medente
. ..
geestelijk
leven
herkennen
in zijn
eigen
zijn
J
J
betekent
t dat de
praktijk
t
boek.'
de
ete e n dit
eren uit
iboeken
de oe evan
a VanHulst
de ust
utkomen,
uitchristelijke ezlnnen omen waar men
en waar
bidt
vraagt
t e aavooral
teeno om vergevingaa
mae moe er stichtelijkeopmerkingen
s st c te e
ken.
.
buiten
at an e u
Hulst
st oo u
te christelijke
de
at thee
kring gelezen
eee werd,
e , komt doordat
zijnat
Van
a eHulst
u zouniverseel
st o
mas^ van
zgrenzenoverschrijden.
ze' ire
i eu eOf, zo ..
n i rain zijn
asGerrit
e t Krol
o het verwoordt
o or
e Dat was nog eens lezen:
e aan de bundel
ee aa
aantal
ta
'JaapHolm bestaat,behalve uiteen
illustraties vanjongens met petten,uitu ar
tmoe, verdriet en schaamte, hoop, voldoe^
innin .
nin woede,
>leegte, > overwinning.'
moet het belang van de stijl
st die Van de
Hulstgebruikte
niet worden onderschat.
u
'Nu
er,
uise,asi
goed zie,
e,wel een groot rageen
wezensverschiltussen
uee–maa
maar ee
g
r voo
voor volwassenen
en dat
etlitteraire werk
0
i'n
voorre
kinderen,'sc e an de Hulstinzijn
Hi' e h
lezing
n wij op oe
Hij
e g `'Zijn
e het schrijven voor kinderen alsliteraire
i die zorgvuldigmoest wor en verarbeid,
Dat was nog eens lezen vat J. ern. In Dat
richt.
kinder'een groot
oot
ie Va
Van deHulst
u ee
e (die
ri'noemt
de samenhang tussen
'
schrijver'
i' in één
inea
al samen:
tthema's^ enn stijl
g
,

J

g

..

l

.
J opvoeders?'.

^

beschouw-

l

Van de Hulst had een feilloos vermogen
om ieder, op zichzelfvaak banaal gegeven,
om te buigen tot een ritueel. Hij riep vanuit een herkenbare situatie angst op,
schroomde niet om die tot op de bodem uit
te putten en dan, na eindeloze herhalingen, geheimzinnige puntjes en vragen aan
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de kleine lezer, kwam de verlossing, de
redding, de veilige thuiskomst.
Elkeeeeva
lezer van Van
Hulst
herinnert
a de
uste
et zich
c
inderdaad de vele gedachtepuntjes, die samen met gecursiveerde of geaccentueerde
klinkers zorgen voor een tergend langzaam
o eg ouw e spanning. Een voorbeeld uit
VanBob
o en Bep
B en Brammetje
E kwam iemand
Enn de deur rinkelde.
e. Er
naarbuiten.
Och, wat schrokken die kindertjes toen.
Dat was... dat was... o, dat was het oude
vrouwtje mete blauwe bril.
s et ou e vrouwtje Brammetje meeee t, loopt de spanning zo hoog op dat eer
neemt,
,
klinkers
n ers gecursiveerd én geaccentueerd
worden.
Bob en eBe igingen
'' t en
mee,Ze moes
g 'n
wel.... ,ze éé en vanbangheid.
Het maakt misschien een gekunstelde indruk,aar tegelijkertijdi'
o e niet
J t et op
door welke relativering dan
a o0 etem erern
aa eezelfz
kunnen
nn n
e tswaarmeekinderen
vertellen,
en
op
bijnabestraffende
toon
,
p J
^
dingen kunnen zeggen als at doet héél
ee
..
zeer,
oor. Zo lijkt
, hoor!'
t a de Hulst
u st
zich
c qua
Van
q
toon inderdaad te vereenzelvigen met het
.
kind
waarvoor ij schrijft
Tachtigers
Over het veronderstelde moralisme van
Van de Hulst zegt Van der Kaaden: `Het
zijn altijd de christelijke kinderboeken die
van moralisme worden beschuldigd, maar
kijk bijvoorbeeld eens naar het werk van
Annie M.G. Schmidt, daar zit ook volop
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om
moralisme in, En het
idee
ee o van
va het kind
van
i tegaan,
in hetbegin
uit
aa , was
e va
de tw inti .
z
ste eeuw weldegelijkvernieuwend,je zou
wat betreft
kunnen
Van
Hulst
a de
ust
atatete
u vergei' n of Ligthart.
lijken met Theo Thijssen
t a t. De
lijkt eer bij Van
mi s boodschapt
a de Hulst
u st
msc in
e dik bovenop
ove o teliggen,
e, aa rde
o
insituatie.
Hi' er a ligtt altijd
t Jve
verpakt
t
e
i
r• c zich n
nooit
int nooit te "preken", hij richt
ree s tot e ezers.
al moraliserendrrechtstreeks
et
zijnvoorgangersvergelijkt,
s e hem
e met
,
..
hij was.' Dieevoor-zieje hoe vernieuwendas.
o0r
an e rs zijn dan
a c
christelijkekinderboekenste e
schrijvers s edoor
oo Van
a de Hulst alsin
gelezen
invr
eee e en lang
a
vergetelheid
i weggeee
^
.
z
E. .Gerdes;
in zijn lezing
'Het kind en
zakte
e es,
e
e
,
..
zijn
boek'
ve
vertelt
te
t
a
Van
de
Hulst
u
st
hoe
hij
vroeoe
J
ger het werk van Gerdes las, om te laten
^
.
zien
e hoe hetnietmoet:
oet.
volgde
o e egeboeid
oe
h ete euren ^maar kwam er een stukje
J
i'nvinger
in haastig
"preek", dan gleed mijn
langsregels,
de e eom
s, o het
e vervolg
e ovan het eie n i' verhaal
e ve a tevinden.
v e. In één
ee o0 0 rz ik, , wat alsgeestelijke
i'
zuiver
s a overzag
meditatie kon worden overges agen. '
^
Van der Kaaden: 'Vergeet
niet dat Van de
g
uit eigen
kring
Hulst
ustoo ute
e
e kreeg,
g
g kritiek
g
r
En ook ware n
juistm
omdat i' ní'
et ppreekte.
..
veel pprotestanten niet blijJ dat hijJ de naam
ni als
van het opperwezena s "Heer"
eer eenniet
» sc eeHij
« eer eschreef.
r. was gewoon Nederlands Hervormd, en niet zwaar gereformeerd, zoals veel mensen en en.oveni en sis niet
i al het werk van Van de Hulst
even moralistisch. De serie Rozemarijntje
.
bijvoorbeelduit
bestaat u tluchtige
uc t e avontu
.
ren , en het stripverhaal
aa In de oe
te Suiker'.
o is eigenlijkgewoon een spannend verhaal
aa waarin het geloofgeen enkele rol
speelt.' Inn de Soete Suikerbol
o behoort
e oo t dan
a
ook tot hetpopulairste wer van Van de
Hulst. n e jaren zeventig werd de strip

omgewerkt tot een door de NCRV uitg ezonen tv-serie, en nog in 1994 werd er
HHofpleinnRotterdam
oorjeugdtheatero
Pe
m t. De
een musical van gemaakt.
e cvan die
musical
zich uiteraard in de co ecus ca bevindt
e
Van
ti van
eva
a der
e Kaaden.
isa Van
Hulst
Misschiens
e ust inderdaad
minwor d teg ac t. Maar
der 'braaf' dan vaak
hoewel hij in zijn adolescentie over de
ggrenzen van zijn eigen milieu heeft ge ezij e oo sken, lijkt zijn wereldzodra i' zijn
crisis had overwonnen, tot stilstandte zijn
gekomen. Voor zijn verhaleni' veel
De wereld die hij
inspiratie uit zijn eu
schrijven
t, is op het moment van sc
beschrijft,
esc
aan het verdwijnen.Hoe
oe langg zijn boeken
nog herdrukt zullen worden, is dan ook
nog maar de vraag. Of toe omsta eenerazalniet
et a anties hem zullen blijvenlezen,
J
en
van
de
verdwenen
wereld
die
hij beg
schrijft – contemporaine romans kunnen
als ze goedgenoeg zijn een tijdloosheid bezitten waardoor ze probleemloos een door
de schrijver niet bedoelde statusashistorischeroman kunnen verwerven en mis sc ien ook niet eens zozeer van de ort oi' e opvattingen van waaruit
oxc ri
ste
werksisgeschreven,a
al was etalleen
ee
h we
het
maar omdat we net zagen dat die ogvattingen niet in elk boek even sterk oor inken; misschien is het tochjuist eiterir
ae
jl die de houdbaarheidsdatum van de
stijl
pen
a
boeken
van Van de Hulst zal bepalen.
oe
Ook ging
Van de Hulst uit van de be lea
vingswereld van het kind, van een tijdloze
sta is een sprake. In diee nadrukkelijke,
trage, met accenten en puntjes doorspekte
van
stijl laat zich niet moeilijk deinvloed
v oe
de Tachtigers herkennen. Ookin de literatuur voor volwassenen heeftdie invloed
vaak voor moeizaam proza gezorgd, en eigeni Jis alleen het werk van schrijvers die

l

zich aan die stijl
hebben weten te ontworl
Frans
en,e,Marcellus
stelenn– zoals
oa
s
aCoen
s oe
Emants en J. van Oudshoorn – vandaag de
ironisch
zijn als
lezen.
dag
o
e e.Het
etzou
ou
o
gnog
g te
de beperkte houdbaarheidvan het werk
ugevolg
van Van
uiteindelijkeen evo
va
a de Hulst
zijnJ van
zou
a het feit
e dat hij over de muren
ou
van zijn eigen
e ge we
wereld
e ee
heen
keek en aansuivan zijn
tin vond bij de ontwikkelingenva
tijd.

l

l

l

Een zwak, flets licht
dieemet
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de tekeningen van junior me toch meer.'
Misschien is dat niet alleen een kwestie van
jeugdsentiment. Iedereen die als kind wel
eens een boek opengeslagen heeft, weet hoe
belangrijk de illustraties in kinderboeken
zijn. Ze bepalen de sfeer van het boek,
maar ook de sfeer waarin het boek gelezen
wordt, de manier waarop het boek als voorwerp wordt benaderd, ze voorzien het boek
van een uniek aura; geef het boek een andere illustrator en je hebt een ander boek. Bij
het werk van Van de Hulst is dat zeker het
geval.
In het werk van Van de Hulst senior gaan
de hoofdpersonen maar al te vaak gebukt
onder de resultaten van hun zondige gedrag. Ergens halverwege raakt het verhaal
als het ware verzeild in een duister, onrustbarend gebied waaruit geen uitweg mogelijk lijkt. Je bent verdwaald, omdat je ongehoorzaam bent geweest, of omdat je niet
hebt opgelet; je hebt stiekem met de beer
van je zieke zusje gespeeld, en nu is hij in de
gracht gevallen. Het zijn kleine gebeurtenissen, maar juist door de dwingende stijl
worden ze uitvergroot tot samenbollende,
dreigende wolken die elk licht verduisteren. Precies zoals het er in het dagelijkse leven van een kind aan toe kan gaan. Het
zware effect bereikt Van de Hulst door de al
genoemde stijl, en door zijn opzet om vanuit het kind te schrijven. Natuurlijk komt
alles goed; op het einde scheurt de bewolking uiteen en breekt de zon door. Wie verdwaald was, komt thuis, wat verloren was,
wordt teruggevonden, wie slecht was, komt
tot inkeer en wie dood gaat, komt in de hemel terecht. Maar al het leed en verdriet dat
aan de goede afloop .voorafgaat, is vaak zo
verpletterend dat de catharsis er niet tegen
opweegt. De herinnering aan de doorstane
ellende maakt dat de doorgebroken zon
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niet meer dan een zwak, flets licht verspreidt, dat niet alle littekens kan genezen.
In zijn bijdrage voor de bundel Dat was nog
eens lezen schreef Bernlef al dat Van de
Hulst niet schroomde de door hem opgeroepen angst tot de bodem uit te putten, en
in dezelfde bundel schrijft Adriaan van der
Veen naar aanleiding van de voor een hongerend gezin bestemde mand met levensmiddelen die in Jaap Holm wordt gestolen:
`Ik vind het nog verschrikkelijk, onherstelbaar, en ik heb een zekere wrok tegen de
schrijver die zo iets zo maar verzint, en dan
lezertjes belast met een stuk voorgoed aanwezig gebleven verdriet.'
Toch was voor de lezer uit de tweede helft
van de twintigste eeuw niet alles verloren:
met zijn illustraties wist Van de Hulst junior een deel van het verpletterende effect
van de verhalen van zijn vader te niet te
doen. Hij tekende normale, aardige kinderen, die bij je in de klas hadden kunnen zitten, waarmee je bevriend had willen zijn,
en die geen bovenmatige brave of gelovige
indruk maakten. Hij had een losse toets die
weldadig terloops aandeed, vergeleken met
het soortelijk gewicht van de woorden van
zijn vader. Natuurlijk ging junior de donkere, geheimzinnige bossen en verlaten, besneeuwde velden uit het werk van zijn vader niet uit de weg, maar hij maakte ze
minder dreigend doordat hij ze met menselijke kinderen bevolkte.
De vergelijking dringt zich op met de
strenge protestantse God de Vader, en de
Zoon die naar de aarde afdaalt om de zondige mensheid een uitweg te bieden. Want
dit we onder zonde gebukt gaan, blijkt niet
alleen uit de teksten van senior; de door junior getekende kinderen hebben vaak een
vreemde knik ter hoogte van hun lendenen, waardoor ze zich licht voorovergebo-
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Literatuur
Daan van der Kaaden, Zoeken naar de ziel, leven en
werk van WG. van de Hulst (Baarn, Callenbach
1994)
Daan van der Kaaden, red., Het kind en zijn boek,
lezingen van WG. van de Hulst(Baarn, Callenbach 1995)
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Werk genoeg
Lies Wesseling en Helma van Lierop over nut en noodzaak
van biografieën van kinderboekenauteurs
Monica Soeting

Is er een wezenlijk verschil tussen biografieën van kinderboekenauteurs en
die van auteurs van boeken voor volwassenen? Lies Wesseling, werkzaam
aan de Universiteit van Maastricht, en Helma van Lierop, hoogleraar in
Leiden en Tilburg, hebben ieder hierover hun eigen opvattingen. Waar ze
het in elk geval over eens zijn: biografieën kunnen de status van het onderzoek op het gebied van kinder- en jeugdliteratuur verhogen.
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Tussen Paulus en Eucalypta
Over het leven van jean Dulieu
Dik van der Meulen

Jean Dulieu, de schepper van Paulus de Boskabouter, Oehoeboeroe, Salomo en Eucalypta de heks, is al meer dan twintigjaar geleden opgehouden
met schrijven en tekenen. Dat betekent niet dat zijn roem is verbleekt. Er
zijn nog fansgenoeg, zo blijkt uit het bestaan van de Bouterbode. Nu is
het nog wachten op een biografie.
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Driftig begon Eucalypta tussen de rommel
naar haar heksebezem te zoeken, die natuurlijk weer niet op zijn plaats was gezet.
Dat is jouw schuld,' schreeuwde ze tegen
Krakras. Jij hebt er het laatst mee geveegd.'
Nietwaar,' gilde Krakras, jij hebt er vanmiddagje haren mee geborsteld.'
`Omdat jijde kam had weggemaakt.'
'Daar had jij de soep mee omgeroerd en
toen is ie gesmolten.'
Pijprokers
Ondanks zijn boeken, de radiohoorspelen
en de Paulus-afleveringen op de televisie uit
de jaren zestig – niet te verwarren met de
serie uit de jaren zeventig, die door de makers van de Fabeltjeskrant werd gemaakt en
waarmee Jean Dulieu niets van doen had –
is de schrijver de laatste jaren een beetje in
de vergetelheid geraakt. Menigeen reageert
zelfs verrast op het bericht dat hij nog leeft.
Met uitzondering van de Paulus-stripverhalen en de radiohoorspelen is zijn werk alleen antiquarisch verkrijgbaar, voor hoge
prijzen. Zelfs de herdruk van Paulus en de
Eikelmannetjes, een van de mooiste Nederlandse kinderboeken, is al lang niet meer
leverbaar.
Maar niet iedereen is hem vergeten. Sinds
juli 1998 verschijnt de Bouterbode, `een uitgave van het Paulus Archief'. De man achter dit archief is de al genoemde Maarten
de Meulder, tevens uitgever van de stripverhalen. In zijn eentje houdt De Meulder
Paulus-liefhebbers van nieuwe ontdekkingen en belangrijke gebeurtenissen op de
hoogte. En dat niet alleen: het verhaal gaat
dat De Meulder werkt aan een biografie
van Jean Dulieu.
Reden om naar het noorden af te reizen,
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waar, niet ver van heidevelden en hunnenbedden, het Paulus Archief is gevestigd.
Klopt het gerucht? De Meulder geeft toe,
hij zou wel willen, maar respecteert de
wens van de auteur om het niet te doen:
Dulieu is er absoluut niet van gediend en
dus beperk ik me tot het archiveren van alles wat ik weet.' Al jarenlang verzamelt hij
materiaal over het leven van Jean Dulieu.
Zijn voornaamste bron is de schrijver-tekenaar zelf, met wie De Meulder uitstekende
contacten onderhoudt. Dat roept natuurlijk de vraag op naar de betrouwbaarheid
ervan: kan hij zich op het geheugen van
Dulieu verlaten?
De Meulder: `Jean Dulieu heeft een fenomenaal geheugen. Af en toe, als hij iets zegt
wat erg belangrijk is, moet ik dat wel verifiëren, maar op fouten heb ik hem nog niet
kunnen betrappen. Ik heb inmiddels veel
personen opgespoord die met hem te maken hebben gehad. Ook op Terschelling,
waar hij van 1946 tot 1953 woonde.' Die jaren moeten voor de wording van Paulus bepalend zijn geweest, zoals te lezen is in een
boekje dat De Meulder schreef over Jean
Dulieu en Terschelling. `Op een kwade dag
in december 1946 loeide Eucalypta op haar
bezemsteel door de najaarsstormen het verhaal binnen,' lezen we daarin. `Het kinderverhaal rond Paulus was daarmee opeens
een stuk boeiender geworden.'
Paulus was toen twee jaar oud, en zijn bedenker vijfentwintig. Jan van Oort, zoals
zijn werkelijke naam luidde, was in 1921 in
Amsterdam geboren, als zoon van een concertzanger en als kleinzoon van de tekenaar
Johan Braakensiek. Aanvankelijk wees
niets op een loopbaan als kinderboekenschrijver: hij studeerde piano en viool aan
het conservatorium, en deed dat zo goed
dat hij tijdens de oorlog eerst concertmees-
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Maarten de Meulder naast een aquarel van Jean Dulieu. Foto: Dik van der Meulen
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Een religieuze atheïst

Pleidooi voor een biografie van Tonke Dragt
Joke Linders

Aan het einde van een reeks spannende en wijsgerige avonturen trekt de
schildknaap van ridder Ristridin uitGeheimen van het Wilde Woud
zijn conclusies. Met woorden kun je zeggen wat je denkt.' Inmiddels heeft
hij dan al ervaren dat woorden ook heelgoed kunnen verhullen watje
denkt, voelt of weet. Deze gedachte tekent Tonke Dragt ten voeten uit.
Voortdurend pendeltzij heen en weer tussen in gesprek willen zijn en zich
verbergen. Inspirerend materiaal voor een biograaf.
Toen ik een paar jaar geleden een reeks gesprekken met Tonke Dragt voerde en ontdekte hoezeer de thema's en verteltechnieken van haar kinder- en jeugdboeken
verbonden zijn met haar leven, ervaringen
en opvattingen, wist ik het zeker. Ooit zou
ik haar biografie schrijven. Dat haar werk
daarin een grote rol zal spelen, vloeit voort
uit haar manier van denken en leven.
Voor de meeste helden in het werk van
Tonke Dragt valt het doel van hun tocht samen met de weg die ze moeten afleggen.
Dat geldt ook voor wie het karakteristieke
van verteller, schrijver, illustrator, kunstenaar, docent, onderzoeker en filosoof
Dragt wil vangen. Die zoektocht is een en
al kronkeling, want alles bij haar is altijd in
beweging. Niets staat vast of ligt voor de
hand. Het krioelt in haar werk van spiegels,
trappen, deuren, bergpassen en poorten die
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toegang verschaffen tot onbekende gebieden. Toverformules, technieken en dromen
voeren de verhaalfiguren én de lezer naar
andere werelden en daarmee naar de ander
in onszelf. Die belangstelling `voor het andere' heeft niets van doen met een plat
soort nieuwsgierigheid naar het poepen,
plassen, neuken, baren en bazelen van de
medemens. Het gaat Dragt om het effect
dat `andere werelden, andere tijden, andere
benaderingen' kunnen hebben, op haarzelf
en op haar lezers.
Het genre waarin Dragt haar gedachten de
vrije loop laat, is net als zijzelf ongrijpbaar.
Als magiër aller magiërs vermengt ze het
epische met het lyrische, het beeldende met
het wetenschappelijke; sprookjesmotieven
met de romantiek van de riddertijd en zedenlessen met spannende avonturen. De
ene keer plaatst ze haar personages in een

nog onbekende toekomst, de andere keer
leunt ze op een herkenbare realiteit of
maakt ze uitstapjes naar parallelle werelden. Daarenboven is ze een virtuoos
schrijfster van brieven, theatrale dialogen,
dagboeken en maakt ze prachtige collages.
Zoals blijkt uit het grote aantal bekroningen en de hoge verkoopcijfers is iedereen
buitengewoon gelukkig met een auteur die
zowel de beginnende lezer als tienjarigen,
adolescenten en volwassenen troost, steunt
en inspireert. Dat is te danken aan wat
Tonke Dragt haar `schrijversverstand'
noemt, een bijna onbeperkt vermogen om
ervaringen en toestanden te vangen en als
reëel voor te stellen. Verbeeldingskracht als
levenshouding en wapen tegelijk.
Alles wat het leven haar bood en biedt verwerkt ze in haar romans – haar jaren in een
jappenkamp, de boeken waarmee ze opgroeide, het gevoel een ongewenste Nederlander te zijn bij haar terugkeer naar het vaderland, haar opleiding tot tekenlerares, de
poezen die haar leven in- en uitlopen, haar
ervaringen in het onderwijs, met mensen
en landschappen, de enorme affectieve,
cognitieve en filosofische kennis die ze in
de loop der jaren verwierf en de talloze reacties op haar verhalen. De bron van een
schrijver is haar geheugen, heeft Dragt bij
herhaling gezegd. Als je geen geheugen
hebt, geen herinneringen, dan ben je niks,
niemand.'
Dubbele bodems
Het in vele gedaanten terugkerende dubbelgangermotief –tweelingen, dilemma's,
spiegelingen, tegenstellingen, het spel van
list en bedrog, maskerades, verdubbelingen, kiezen, verduisteringen, verdraaiingen
of eerdwalingen in tijd en ruimte – is een

variatie op het thema van de identiteit: wie
wil of kan ik zijn. Tante Willemijn uit De
Zevensprong zei het al: ieder zinnig mens
bestaat uit meer dan één persoon. En inderdaad hebben veel personages in het
werk van Dragt een alter ego of dubbelganger. Waar die obsessie voor dubbele bodems of persoonlijkheden vandaan komt,
wil en kan Dragt niet uitleggen. Die obsessie was er altijd al, in de boeken die ze als
kind las en in het gezin waarin ze opgroeide. Haar moeder en jongste zus droegen
dezelfde naam, terwijl er tussen Tonke en
haar andere zus zowel sterke creatieve verbondenheid was als rivaliteit en frictie: een
geestelijk soort tweelingschap.
Even raadselachtig is de opvallende dominantie van mannelijke hoofdfiguren, zeker
in het begin van haar oeuvre, terwijl mannen in haar leven maar een bescheiden rol
speelden. Er waren minnaars, maar tot een
vaste relatie kwam het nooit. Omdat Dragt
zich niet kon of wilde binden, omdat daar
geen tijd voor was of omdat ze niets met
mannen had? Zelf verklaart ze die aanvankelijke voorkeur voor mannelijke protagonisten uit de jaren dat ze in het kamp zat,
tussen haar twaalfde en vijftiende, de periode waarin meisjes doorgaans belangstelling
krijgen voor het andere geslacht. In haar situatie ontbraken die mannen. Alle jongens
van tien en ouder zaten in het mannenkamp. Daardoor kregen de enkelen die
overbleven – de dokter en de dominee –
iets goddelijks en onaantastbaars. De Japanners vielen door hun positie uiteraard
buiten elk erotisch krachtenveld.
Niet onbelangrijk is het grote aantal culturen waarmee ze in aanraking kwam. De
Hollandse koopmansgeest van haar vader
versus de stille krachten van NederlandsIndië; zijn atheïsme versus de vroomheid
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van haar vrijzinnig remonstrantse moeder;
de islamitische en exotische levenswijze van
de bedienden tegenover de geslotenheid
van de Japanners en de stiff upper lip van de
Britten.
Een iets minder bekende dimensie van
Dragts kunstenaarschap is haar beeldende
vermogen, dat voor haarzelf minstens even
belangrijk is als haar talige kant. Zij illustreerde haar eigen teksten en die van anderen. `En zo vreemd is dat niet; schrijven en
tekenen komen nu eenmaal uit hetzelfde
brein.' Als kind deed ze beide even goed en
enthousiast. De keuze voor een opleiding
aan de Academie voor Beeldende Kunsten
was een praktische, zoals het ook voor de
hand lag met de behaalde akten aan de slag
te gaan als tekenlerares.
Dat ze zich tenslotte meer profileerde als
auteur dan als illustrator, is deels te danken
aan haar `schrijversverstand' en deels aan
een didactisch principe: het projectonderwijs. Eind jaren zestig, begin zeventig was
het in de mode zoveel mogelijk vakken op
elkaar te laten aansluiten. Als de vakken
Nederlands en Geschiedenis aan de Middeleeuwen begonnen, sjouwde zij voor
haar tekenles allerlei plaatmateriaal naar
school: kastelen, ridders, kostuums. En als
vanzelf ontspon zich dan een gesprek over
de taak van ridders, de ridderslag en de
nachtwake: het begin van De brief voorde
koning. Wat zeker ook bijgedragen heeft
aan haar ontwikkeling als auteur is dat
Tonke haar klassen placht stil te houden
met het vertellen van verhalen.
Verbindingen
Het werk van Dragt valt uiteen in twee, elkaar weerspiegelende delen: de sprookjesachtige aan een vaag verleden gerelateerde
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een prettige en troostrijke gedachte, vooral
voor mensen die het in deze wereld ellendig
hebben. Maar erg reëel is zij niet. We weten
immers niets van wat er na de dood komt,
zoals we ook niets weten van wat er aan dit
leven voorafging! Reïncarnatie veronderstelt dat de ziel kan kiezen waar en hoe hij
geboren wil worden. En dat we weten wat
goed en wat kwaad is...' Iedereen moet zijn
eigen weg vinden en gaan. Dat geldt voor
ook Dragt zelf.
Als kind bad ze wel eens tot de god van haar
moeder, of liever tot Jezus die ze een stuk
aardiger vond. In haar puberteit, de jaren
van zoeken bij uitstek, vond ze de preken
van de dominee in het kamp inspirerend.
Maar uiteindelijk hebben de honger, angst
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en onzekerheid waarin zij en haar kampgenoten verkeerden, haar cynisch gemaakt
ten opzichte van welke overtuiging of godsdienst dan ook en gaat ze door het leven als
religieus atheïst. `Mensen moeten daar
vaak om lachen, vanwege de contradictio
in terminis natuurlijk.' Toch drukken die
woorden exact uit wat Tonke Dragt is: een
zoeker, iemand die haar eigen keuzes maakt
en nergens bij wil horen, niet bij een groepje, niet bij een kerk en niet bij een stroming.
De citaten van Tonke Drat
g komen uit Literatuur
zonder Leeftijd
SS (zomer zooi) en Torenhoog
g en
mijlen bree over het werk van Tonke Dragt,
St c
g, Stichting Bladwijzer
2006
J

Het schrijven van meisjesboeken als tam
kunstje
Een gesprek met Gé Vaartjes over zijn biografie van
Top Naeff
Joukje Akveld

Wie Top Naeffzegt, zegt School-idyllen. De in 1953 overleden schrijfster
ging de geschiedenis in als schrijfster van dat ene meisjesboek – alle romans, essays, gedichten en toneelkritieken die zij in haar verdere leven
schreef ten spijt. Gé Vaartjes werkt aan een biografie van de eenzijdig herinnerde schrijfster. 7k wil recht doen aan de persoon die Top Naeff was,
laten zien dat zij meer was dan de auteur van een bakvisroman.'
Eigenlijk kwam Top Naeff min of meer
toevallig op zijn weg. Vaartjes' goede vriend
Hans Edinga werkte aan een biografie van
de schrijfster, toen hij plotseling kwam te
overlijden. Edinga's weduwe vroeg Vaartjes
of hij het karwei in de geest van haar man
wilde afmaken. `Dat was in de jaren tachtig. Ik begreep toen eigenlijk niet goed
waarom Hans zo geboeid was door Top
Naeff. In mijn ogen was ze toch vooral een
schrijfster van meisjesboeken. Pas later,
toen ik me ging verdiepen in haar toneelkritieken, ontdekte ik hoe veelzijdig zij is
geweest. Aanvankelijk dacht ik erover te
promoveren op Naeff als toneelcritica,
maar gaandeweg het onderzoek kwam ik
erachter dat dat onderwerp te eenzijdig
was, dat er geen verhaal in zat. In Zooi stelde Ton Anbeek me voor het onderwerp van
mijn proefschrift weer op te pakken, maar
nu als biografie. Sindsdien ben ik daar —
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len waren onveranderlijk slecht. Uit baldadigheid besloot ze een verhaal op te sturen
naar Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift.
Het verhaal bleef jaren op de redactie liggen en toen het uiteindelijk gepubliceerd
werd, was Top al lang van school, waardoor
de wraak op haar docenten minder zoet
was dan zij eens had beoogd. Niettemin
was haar debuut als schrijfster een feit.
School-idyllen
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Een veelzijdigschrijverschap
Naeffs reactie lijkt ondankbaar. Maar de
inmiddels drieënzeventigjarige schrijfster
had tijdens haar schrijversloopbaan behalve vier meisjesboeken ook vijf romans, enkele toneelstukken, honderden toneelkritieken en tientallen schetsen en novellen
geschreven en beschouwde zich in de eerste
plaats als een schrijfster voor volwassenen.
In het autobiografisch getinte Zo was het
ongeveer uit 195o zegt zij zelfs dat ze het

Top Naeff
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werk. In die zin lijken deze boeken bij te
dragen aan de psychische verwerking van
haar jeugd –schrijven als therapie.'
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De ontmoeting van twee geestverwanten
Het leven van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer
Marijke Hilhorst

Aukje Holtrops biografie van Sjoukje Troelstra -Bokma de Boer, beter bekendals Nynke van Hichtum, heeft veel weg van een dubbelbiografie; een
groot deel van het boek gaat over het leven van Bokma de Boers echtgenoot, Pieter Jelles Troelstra. Nadeel ofvoordeel –het handige is dat de biografie zo een mooi tijdsbeeld geeft.
Er zullen weinig ouderen zijn die niet al
voor het verschijnen van de film `Nynke' in
2001 wisten dat Nynke van Hichtum de
schrijfster is van Afke's tientaf het aandoenlijke kinderboek dat haar begin twintigste
eeuw beroemd maakte. Maar voor een
groot deel van de kwart miljoen bezoekers
die het kostuumdrama trok, zal haar levensverhaal een openbaring zijn geweest.
Weinigen weten dat Aukje Holtrop de maker van de film, Pieter Verhoeff, op het
spoor zette van Nynke en hèm van informatie voorzag.
De Friese schrijfster maakte gebruik van
een pseudoniem. Haar echte naam luidt
Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer en ze
leefde van 186o tot 1939. Ze was achttien
jaar getrouwd met Pieter Jelles Troelstra, de
oprichter van de snor.
Natuurlijk heeft de biografie waarop Aukje
Holtrop in oktober 2005 als historica promoveerde aan de Universiteit van Gronin-

gen een veel breder perspectief dan de film.
Misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat
het een dubbelportret is, want Pieter Troelstra neemt een ongeveer even grote plaats
in als zijn eerste echtgenote. Tijdens het lezen van de ruim zeshonderd pagina's tellende levensbeschrijving bekroop me zelfs zo
nu en dan het gevoel dat het hier om de
`vrouw van' ging, wat waarschijnlijk komt
omdat er over en van Pieter Troelstra veel
meer archiefmateriaal bewaard is gebleven
dan over en van Sjoukje Bokma de Boer.
Van hem zijn bijvoorbeeld de Gedenkschriften overgeleverd, terwijl zij —helaas —
nooit memoires heeft geschreven. Driekwart van de biografie handelt over de
jeugd van Sjoukje én haar huwelijksjaren
met Pieter Troelstra. Pas na de scheiding,
op de laatste iso bladzijden van de biografie, ontpopt de rups Sjoukje zich tot de
vlinder Nynke van Hichtum. Ook al is dat
lang na het succes van Afke's tiental, in de
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ruim dertig jaar die nog voor haar liggen is
ze bijzonder productief.
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Het lijntje van Nijntje
Een onconventionele biografie van Dick Brunel
joukje Akveld

Een van de bekendste Nederlandse exportartikelen is Nijntje Pluis, de
schepping van Dick Bruna. Bruna is echter meer dan de bedenker van het
wereldberoemde konijn. Hij schreef ook boeken voor volwassenen en ontwierp talloze omslagen. Als beroemd burger van de stad Utrecht kreeg hij
onlangs een museum; nu volgt een biografie.
Dick Bruna is hot. Zijn geesteskind Nijntje
Pluis is al lang geleden tussen de kaften van
het boek uitgehupt en leidt een tweede leven in de wereld van merchandising en
commercie. Nog niet zo lang geleden begon ze zelfs een politieke loopbaan als ambassadeur van New York, waar ze als `Family Tourism Ambassador' de stad moet
promoten. Maar Bruna, de bijna tachtigjarige kunstenaar uit Utrecht, staat voor
meer dan een wereldberoemd konijn. Zijn
omslagontwerpen voor de Zwarte Beertjesserie genieten een grote populariteit onder verzamelaars en een wethouder van
Utrecht trok de aandacht toen hij verklaarde dat zijn stad over twee merken beschikt:
de Dom en Dick Bruna. Dat was voldoende aanleiding om een museum voor Bruna
op te richten; geen enkele andere Nederlandse kinderboekenschrijver of-illustrator
viel deze eer ooit eerder te beurt.
Bij uitgeverij Waanders verscheen Dick
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Bruna, een `baksteen' van Sso pagina's van
hetzelfde vierkante formaat als Bruna's
prentenboekjes. Een biografie in de strikte
zin des woords is het niet — wel een rijk geïllustreerd boek met typische Bruna-typografie en Bruna-tekeningen, dat uitnodigt
tot eindeloos bladeren.
`Het lijntje van Nijntje is meesterlijk,' zegt
Sjarel Ex, directeur van museum Boijmans
van Beuningen, in het voorwoord van Dick
Bruna. Daarmee is de toon van het boek
gezet. Zijn constatering wordt gevolgd
door artikelen van Joke Linders, Koosje
Sierman, Ivo de Wijs en Truusje VroolandL86, die hun enthousiasme over Nijntje en
haar schepper evenmin onder stoelen of
banken steken. Dick Bruna leest dan ook in
eerste instantie als een hulde aan de kunstenaar en zijn creaties.
De vier schrijvers namen ieder een ander
aspect van Bruna's kunstenaarschap onder
de loep. Zo ontstaat niet alleen een beeld

u krijgt een liefklein wit konijntje
toen vloog het engeltje weer weg

van Bruna als tekenaar, maar ook als grafisch vormgever, ontwerper, schrijver en
uiteindelijk inspirator voor een serie succesvolle kindermusicals.
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ving en ontwerpen en –uiteindelijk – zijn
carrière als kunstenaar.
en later als ik groot ben
dus over een paar jaar
dan weet ik nu wel wat ik word
dan word ik kunstenaar
Een kunstenaarschap dat overigens begint
met omslagontwerpen voor de Zwarte
Beertjes-serie. Dick is namelijk verliefd geworden en de vader van het meisje wil zijn
dochter alleen maar weggeven als de aanstaande echtgenoot in staat is haar financieel te onderhouden. Om die reden aanvaardt Bruna een vaste aanstelling als
vormgever bij de uitgeverij van zijn vader –
zo komt hij alsnog in het familiebedrijf terecht.

Musical
Bruna's carrière als vormgever en ontwerper van omslagen komt aan bod in het artikel van Koosje Sierman. De Zwarte Beertjes-serie van uitgeverij Bruna is niet alleen
een commercieel succes (de minimale oplage van een Beertjesboek is 15.000 exemplaren, soms loopt die op tot ioo.000 exemplaren), maar wordt ook al snel beschouwd
als de meest geprofileerde pocketserie van
Nederland. Bruna's eigenzinnige omslagen
hebben daar zeker aan bijgedragen.
Sierman beschrijft Bruna's unieke vormtaal, zijn onconventionele benadering van
detectives en thrillerachtige verhalen – bij
Bruna geen horror en sensatie, maar grafisch vernuft en humor – en zijn afkeer van

52 • Biografie Bulletin Zomerzooó

de zakelijke kant van het vak; Dick mocht
dan in het bedrijf van zijn vader werken, hij
was en bleef vóór alles een kunstenaar.
De artikelen van Ivo de Wijs en Truusje
Vrooland-L613 staan enigszins los van de
rest van het boek. Het stuk van De Wijs is
een persoonlijk verhaal over zijn samenwerking met Dick Bruna bij het wordingsproces van de verschillende Nijntje-musicals die de afgelopen jaren zijn opgevoerd.
De Wijs schreef hiervoor de teksten en
liedjes. In zijn stuk laat hij zien hoe uit een
aantal bestaande Nijntje-verhalen uiteindelijk een succesvolle musical groeit. Het is
een aanstekelijk artikel dat nieuwsgierig
maakt naar deze theatervoorstellingen voor
de allerkleinsten en het onderstreept hoe
Nijntje Pluis een eigen leven is gaan leiden
buiten de boeken.
Truusje Vrooland-Lób blikt terug op Bruna's succesvolle carrière en de prijzen die
hem ten deel vielen. Ze doet dit deels in de
vorm van een interview, en besluit met een
uitspraak van Bruna: `Ik heb mezelf nooit
een echte illustrator gevoeld; dat ben ik
niet. Ik ben echt een grafisch ontwerper!'
Het is een mooi citaat om het boek mee af
te sluiten, maar wie Dick Bruna heeft gelezen weet dat de kunstenaar zichzelf ermee
te kort doet. Bruna is schrijver, tekenaar,
prentenboekenmaker, vormgever en ontwerper in een – dat is precies wat dit aardige boek duidelijk maakt.
Joke Linders, Koosje Sierman, Truusje Vrooland-

Lob en Ivo de Wijs, Dick Bruna(Zwolle, Waanders
zoo6

Een militair in de politiek
De biografie van Hendrikus Colijn
Jeroen Koch

In zijn tweedelige Colijn - biografie rekent Herman Langeveld af met de
mythes en onwaarheden die in de loop der tijd rondom Hendrikus Colijn
zijn ontstaan. Jeroen Koch verwelkomt de nuchtere, ontzuilde visie van de
biograaf en beschouwt lezing van diens boek als een intellectueel avontuur.
Wat bepaalt het gehalte van een staatsman?
Is de duur van zijn politieke optreden een
geschikte maatstaf, of de omvang en het
belang van de onder zijn leiding tot stand
gekomen wetgeving? Of is het af te lezen
aan het aantal straten dat naar hem of haar
is vernoemd? Elk criterium is onbevredigend en in laatste instantie subjectief. Historici, en zeker biografen, ontkomen echter
niet aan een oordeel. Hun lezers hebben er
recht op.
Als het kaliber van een staatsman kan worden afgelezen aan diens vermogen beslissingen te nemen tegen de wens en de wil
van de meerderheid in, dan is in de Nederlandse geschiedenis Hendrikus Colijn
(1869-1944) de onbetwistbare winnaar. Aan
vijf kabinetten gaf hij leiding, vier ervan
bestuurden het land tijdens de grote crisis
van de jaren dertig, toen de politieke misère — de ontevredenheid met het parlementair-democratische bestel —minstens zo

groot was als de economische problematiek. Het meest krasse voorbeeld van Colijns onverzettelijkheid is wel zijn vasthouden geweest, uiteindelijk tegen beter weten
in, aan de gouden standaard. Pas in 1936
werd de gulden losgekoppeld van het goud,
waarmee Nederland het laatste land was
dat tot devaluatie overging. De schade,
economisch en sociaal, was enorm, maar
Colijn beschouwde het feit dat hij zo lang
had standgehouden als een persoonlijke
overwinning.
In het in 2,004 verschenen tweede deel van
zijn Colijn-biografie besteedt Herman
Langeveld maar liefst honderdvijftig pagina's aan de wijze waarop de antirevolutionaire politicus de druk om zijn monetaire
beleid te wijzigen weerstond, om na drie
jaar uiteindelijk toch overstag te gaan. De
beschrijving is uitputtend. Tegelijk is de
omvang ervan volstrekt gerechtvaardigd.
Aan het steekspel om de gulden kleefden
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namelijk niet alleen politiek-economische
en –overigens voortreffelijk uitgelegde – financieel-technische aspecten. Persoonlijke
verhoudingen, tussen Colijn en Leonardus
Trip, de president van de Nederlandsche
Bank, en tussen Colijn en de uit Duitsland
afkomstige joodse bankier Fritz Mannheimer, die met steunaankopen de koers van
de gulden enige tijd op peil wist te houden
en mede in ruil daarvoor tot Nederlander
genaturaliseerd wenste te worden, waren
nauwelijks minder belangrijk. De monetaire kwestie raakte zelfs aan Colijns fatsoensopvattingen, zowel op financieel terrein –
devaluatie was volgens de premier onbehoorlijk – als op zedelijk gebied: was de
antirevolutionaire politicus verslingerd geraakt aan een Duitse vrouw uit de `financiële onderwereld' die bij hem geïntroduceerdwas door Mannheimer?
Deze samenvatting van enkele regels doet
vanzelfsprekend geen recht aan Langevelds
verhaal, al was het maar omdat de vuige
stemmingmakerij van fascistische zijde tegen Colijn er aan ontbreekt. De vraag
waarmee de vorige alinea eindigt, werpt
evenwel licht op de werkwijze van de biograaf. In de ruim elfhonderd pagina's van
zijn tweedelige studie leidt de auteur zijn
lezers namelijk niet slechts langs de onomstotelijke feiten van Colijns levensverhaal.
Overal waar ook na het uitgebreide archiefonderzoek onduidelijkheid over de ware
toedracht is blijven bestaan, construeert
Langeveld een reeks alternatieven. Met beredeneerde hypothesen, die ook expliciet
als hypothesen worden aangeboden, verneemt de lezer hoe Colijns leven op dit of
dat moment mogelijkerwijs is verlopen. De
auteur nodigt zijn publiek telkens uit mee
te redeneren over het verloop van de gebeurtenissen, over de motieven van de
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hoofdpersoon en over deplausibiliteitvan
de geschetstealternatieven. etmaakt
maa en biografie
ie een waar inte eczin van
de o atot
tueel avontuur.
Verschillende volksdelen
Het lijdt geen twijfel dat deze door de biograaf betrachte omzichtigheid – want dat is
het – voortvloeit uit zijn uitdrukkelijk geformuleerde doelstelling het sinds de jaren
dertig bestaande beeld van Colijn te ontdoen van de vele mythes, van de hele en
halve onwaarheden die zowel door bewonderaars als door tegenstanders van de antirevolutionaire leider werden gedebiteerd.
Déze Colijn is niet de leider die eigenhandig, als een `schipper naast God', het vaderland door de stormen van de jaren dertig
heeft geloodst. Maar hij is evenmin de man
die in 1933 verantwoordelijk was voor de
beslissing om met geweld een einde te maken aan de muiterij op De Zeven Provinciën, of de premier die aan de vooravond
van de Tweede Wereldoorlog de Nederlandse bevolking kalmeerde met een vaderlijk `gaat u maar rustig slapen'. Deze en andere mythes sneuvelen allemaal onder
Langevelds kritische en precieze geschiedschrijving.
Ontmythologisering was voor Langeveld
de natuurlijke biografische strategie. Hij
wilde af van het verzuilde beeld van Colijn.
Ideologisch was dat inmiddels achterhaald,
wetenschappelijk was het, van meet af aan,
onacceptabel. Over wat `verzuilde geschiedschrijving' is, koestert Langeveld, in
navolging van de Rotterdamse historicus P.
Blaas, krachtige opvattingen. Voor hem
staat het niet slechts voor de katholieke historicus die het roomse verleden beschrijft,
of voor de socialist die het rode, de liberaal
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die het liberale en de protestantse geschiedschrijver die het orthodox-christelijke verleden tot onderwerp van studie kiest. Werkelijk verzuilde geschiedschrijving, zoals
die sinds het interbellum tot ver in de jaren
zestig beoefend werd, kenmerkte zich door
een `apologetische betrokkenheid' van de
auteur. Representatief hiervoor waren de
biografen, die vanuit een welbewuste identificatie hun voormannen vol bewondering
op een sokkel plaatsten en die het bovendien hun taak achtten de kritiek van `andersdenkenden' op hun hoofdpersoon te
bestrijden. Al is de samenleving in de laatste decennia in rap tempo ontzuild, toch
bestaat dit verzuilde geschiedbeeld op onderdelen nog steeds. Dat zou het gevolg
kunnen zijn van het feit dat met de onttakeling van het levensbeschouwelijk verka-

Geharnaste taal
Massief is de aanval op de oudere geschiedschrijving over Colijn. Vooral de historicus
G. Puchinger, jarenlang verbonden aan de
Vrije Universiteit en auteur van een reeks
studies over Colijn, krijgt het zwaar te verduren, in het bijzonder in het eerste deel.
Puchingers vooringenomenheid ten gunste
van Colijn blijkt vooral uit het stelselmatig
verzwijgen van onaangename waarheden,
een hebbelijkheid die Langeveld zichtbaar
maakt door Puchingers beweringen telkens
te toetsen aan het overvloedige bronnenmateriaal —alleen al het archief van Colijn
omvat negenenzestig strekkende meter!
Dat deze belangwekkende historiografische agenda de nieuwe Colijn-biografie
sterk in omvang deed groeien, is duidelijk.
Toch is dat niet de belangrijkste reden
waarom Langeveld zich genoodzaakt zag
zijn studie in twee delen te laten verschij-

Jeroen Koch Een militair in de politiek • 55

nen, in plaats van in de voorgenomen ene
band. Veel meer is dat het gevolg van de vele activiteiten van Colijn, waaraan ook in
deze hoofdzakelijk politieke biografie aandacht moest worden besteed. Indië en de
koloniale politiek vanaf de onderwerping
van de buitengewesten door Nederland tot
en met de verovering door Japan in 1942;
het ondernemerschap in dienst van de Bataafsche Petroleum Maatschappij, een onderdeel van de Koninklijke/Shell, maar ook
voor het `Landsyndicaat', dat de exploitatie
van de nieuw geannexeerde gebieden in de
Oost ter hand nam; het leiderschap – als
opvolger van Abraham Kuyper – van de
Antirevolutionaire Partij, en het werk voor
de partijkrant De Standaard– het komt allemaal aan bod, naast een beschrijving en
analyse van Colijns bemoeienissen met de
binnenlandse politiek, met defensie en met
financiën, en, onvermijdelijk in deze decennia, met de internationale politieke en
economische ontwikkelingen in de nasleep
van de Eerste Wereldoorlog en in de aanloop tot de Tweede Wereldoorlog. Op deze
wijze kan inzichtelijk worden gemaakt hoe
ontwikkelingen op het ene terrein beslissingen op ander gebied konden beïnvloeden. In beeld komt daarmee ook het uitgebreide netwerk van personen rond Colijn.
Rake typeringen zijn er van generaal J.B.
van Heutsz, wiens adjudant Colijn was,
van Henri Deterding, de directeur-generaal van de Koninklijke/Shell, van de antirevolutionaire top –Abraham Kuyper,
P.J.A. Idenburg en Th. Heemskerk – en van
de gouverneurs-generaal in Indië in de jaren dertig, toen Colijn het behoud van de
Rijkseenheid – de band tussen Nederland
en Indië – tot onaantastbaar dogma van het
koloniale beleid had verheven. Omvang en
kracht van de nationalistische beweging in
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Indonesië werden volkomen verkeerd beoordeeld: brute repressie was het verbeeldingsarme en op termijn buitengewoon
schadelijke antwoord. Genoemd moet hier
ook worden koningin Wilhelmina, buiten
Colijns echtgenote de belangrijkste vrouw
in zijn leven. Bij de vorstin kon Colijn nauwelijks kwaad doen. Mannelijkheid in geharnaste taal en bij voorkeur in uniform:
hier was sprake van daadwerkelijke geestverwantschap.
Reactionair en autoritair
Een aangenaam beeld van Colijn rijst er uit
Langevelds grondige biografische exercities
niet op. De antirevolutionaire leider was
behept met een `grenzeloze zelfverzekerdheid' en kende een nauwelijks minder grote geldingsdrang. Van zijn standpunten
was hij vrijwel niet af te brengen – argumenten alleen waren daartoe in ieder geval
onvoldoende, eerst moest de zaak vastlopen. Het duidelijkste voorbeeld biedt, alweer, de monetaire politiek. Maar ook Colijns vaste overtuiging dat Nederland bij
een vanaf het midden jaren dertig alom
verwachte Tweede Wereldoorlog wederom
neutraal zou blijven, spreekt boekdelen.
Tegenstand daagde de politicus ertoe uit
zijn positie met nog meer kracht te verdedigen. Het leek haast een reflex om ieder verzet te beschouwen als een ontoelaatbaar
tarten van het wettelijk gezag, van zijn gezag. Met het parlementaire debat had Colijn dan ook weinig geduld. In 1933 verklaarde hij in de ministerraad: `Geef mij
maar een sergeant en drie soldaten, en ik
zet die honderd kerels aan de dijk' – onder
de Kamerleden bevonden zich op dat moment overigens zeven vrouwen. Zulke antiparlementaire oprispingen dienen wel in
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Negentig procent waarheid
De Clara Wichmann- biografie van Ellie Smolenaars
Mireille Berman

Het genre van de vie romancée wordt door historici vaak niet helemaal
serieus genomen, terwijl het bij het grote publiek razend populair is. Er
dreigen vele valkuilen, die Ellie Smolenaars in haar boek over Clara
Wichmann niet allemaal heeft weten te vermijden.
Passie voor Vrijheid. Clara Wichmann (18851922) moest een spannend drama worden

over het leven van de criminologe en strijdster voor vrouwenrechten Clara Wichmann. Tegelijkertijd was het de bedoeling
een historisch verantwoorde biografie te
schrijven. Auteur Ellie Smolenaars schrijft
dus non-fictie, verpakt in een fictionele
vorm; een moeilijk, misschien wel onmogelijk genre.
Het korte leven van Wichmann is in dit
boek opgedeeld in drieën: de beschrijving
van haar jeugd loopt tot een sanatoriumverblijf in 1902, waar Wichmann moet herstellen van tyfus. Dan wordt haar studententijd en het begin van haar loopbaan
behandeld – de colleges bij professor Bolland, de groeiende interesse in de strijd
voor het vrouwenkiesrecht, het werk bij het
Centraal Bureau voor de Statistiek, de
scheiding van haar ouders en de dood van
haar geliefde neef Otto in de Duitse loopgraven.•Deel drie begint in 1917, vlak voor
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haar ontmoeting met de pacifist en dienstweigeraar Jo Meijer, met wie ze later zou
trouwen. Het boek eindigt met de geboorte
van haar dochter in 1922 en de daaropvolgende dood van Wichmann in het kraambed. Haar laatste woorden waren: `Jo, het
wordt zo donker om mij heen.'
Elke episode is opgebouwd uit korte
hoofdstukjes van ongeveer drie bladzijden,
waarin een treffende scène uit het leven van
Wichmann wordt beschreven, die de lezer
iets moet `laten ervaren van Wichmanns
geest en gemoed, haar vlees en bloed', aldus
de auteur. Wichmanns denkbeelden worden vaak in de vorm van gedachten weergegeven: `Simons gaf colleges strafrecht en
criminologie. Trefzeker gaf hij de stand van
het vraagstuk weer en Clara was meteen geboeid door het vak. [...] Clara vond het een
fascinerende kwestie. Koortsachtig dacht
ze na. Dat de verhouding tussen individu
en maatschappij in de tijd verandert, dat
was voor haar een uitgemaakte zaak.'

Clara Wichman (rechts) met vriendinnen, winter
1900-1901

i
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Eerste breiwerkje
Smolenaars volgt in Passie voor vrijheid een
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literaire werkwijze, maar beweert tegelijkertijd dat de historische waarde van haar
biografie daar niet onder heeft geleden. In
haar verantwoording schrijft ze: `De historisch geïnteresseerde lezer zal door de gehanteerde stijl en het ontbreken van precieze citaten niet kunnen nalaten zich steeds
af te vragen: Is dit echt zo gezegd, is dit echt
zo gebeurd? Het antwoord luidt in negentig procent van het geschrevene bevestigend. Ja, zo is het gebeurd.' Maar die tién
procent..., denkt dan de historisch geïnteresseerde lezer, althans, de lezer die graag
zou weten waar hij of zij daadwerkelijk om
de tuin wordt geleid – hoe zit het daarmee?
In grote lijnen zal Smolenaars verhaal inderdaad stroken met de historische werkelijkheid, en is slechts hier en daar met de
feiten geschoven. Brieven zijn gecomprimeerd, net als sommige gebeurtenissen,
om de weerbarstige werkelijkheid in een
overtuigend verhaal te dwingen. Desalniettemin diskwalificeert dat onverifieerbare
gerommel met archiefmateriaal dit boek als
serieuze biografie, ook al betreft het maar
tien procent van het gebodene. Wie zich
aan fictie waagt, moet de illusie opgeven
een historisch verantwoord boek te schrijven. Natuurlijk kan er een `hogere waarheid' doorklinken in fictie; er kan een levenshouding, een sfeer, een tijdgeest
worden overgebracht zoals geen handboek
dat ooit zal doen – en dat kan zeer verhelderend zijn. Maar het is alleen echt grote
schrijvers gegeven, dit teweeg te brengen.
Anders blijft de vie romancée, zoals Nabokov in Het werkelijke leven van Sebastian
Knight opmerkt, `verreweg de slechtste
soort literatuur tot op heden bedacht'.
Jammer genoeg is het Smolenaars niet gelukt deze stelling te weerleggen, want ook
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wat literaire kwaliteit betreft is deze biografie onder de maat. Het is een ronduit vervelend boek, compleet met de belerende ondertoon waar historische romans maar al te
vaak onder lijden, en personages die nauwelijks tot leven komen. Smolenaars laat
Wichmann van alles voelen en denken:
`Clara trok zich terug aan de kant en aanschouwde het gezelschap. Nu miste ze haar
moeder.' Of: `Clara was weinig spraakzaam. "Niemand kan aan me zien dat ik geleden heb," dacht ze.' Maar je komt er niet
achter wie Wichmann was, wat haar bewoog en hoe zij zich ontwikkelde. Zelfs de
sterfscène ontroert nauwelijks, omdat je
geen band met de hoofdpersoon hebt kunnen opbouwen. Omdat deze uitzonderlijke
en tegendraadse vrouw niet over het voetlicht wordt gebracht, is de voornaamste indruk die dit boek achterlaat een gevoel van
spijt.
Aan het archiefmateriaal heeft het in ieder
geval niet gelegen, zo blijkt uit de inventaris van het Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis, waar je behalve
Wichmanns brieven en dagboeken bijvoorbeeld ook kunt inzien: `Tekening van
haar hand, 1887'; `Eerste breiwerkje, 1893';
`Poëzie-albums 1893-1898'; en, bonus voor
de biograaf: `Briefje van onderwijzeres over
haar gedrag in de klas,1893'. Zo'n schat aan
archiefmateriaal is om van te watertanden.
Het is dan ook te hopen dat zich ooit een
serieuze biograaf op zal werpen om te laten
zien dat goede geschiedschrijving wel degelijk in staat is de verbeelding te prikkelen.
Clara Wichmann is er interessant genoeg
voor.
Ellie Smolenaars, Passie voor

vrijheid Clara Wich-

mann (1885-1922)
(Aksant,^ Amsterdam 200 S
S9
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gegaan.

De jonge jaren van Willem Drees
Paul van der Steen

In het derde deel van de Drees-biografie van Hans Daalder en felle Gaemers beschrijft Gaemers de jeugd en de wethoudersjaren van de latere premier. Een van de grootste verdiensten van het boek is de aandacht die
wordt besteed aan de dagelijkse praktijk van linkse bestuurders op lokaal
niveau.
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over `wethouderen', `bourgeoisie-onderonsjes' en partijgenoten die hun licht plaatsten `onder de korenmaat van burgerlijke
bureaucratie en alledagspolitiek'. `Ik zou
sommige dezer propagandisten wel van
hun wethouderszetels willen trappen.'
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Drees ook snel onderkend. Reeds in 1913
trad hij toe tot de Haagse gemeenteraad,
waar hij tot 1941 deel van bleef uitmaken.
Vanaf 1919 nam Drees ook zitting in de
Provinciale Staten van Zuid-Holland.
Maar liefst tweeëntwintig jaar hield hij het
daar vol. In 1919 werd politiek van bij- tot
hoofdzaak. Veertien jaar lang was de sociaal-democraat wethouder in Den Haag,
waar hij alvast een voorproefj e gaf van de
landelijke hervormingen waarmee hij enkele decennia later zou uitgroeien tot een
legendarische figuur. Sociale zorg was geen
gunst, maar een recht, was zijn overtuiging.
In Den Haag zorgde hij onder meer voor
een redelijk bejaardentehuis, dat later nog
zijn naam zou krijgen. In 1933 verruilde
Drees het wethouderschap voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Zijn
nieuwe rol kon hem –ondanks de prominente rol die hij er al snel veroverde – minder bekoren. Hij miste het besturen. Zowel
binnen de lokale als landelijke partijgelederen verwierf Drees een steeds belangrijker
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ontslag te nemen. Het tekent de man.
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op van een jongeman die uitstekend wist
wat hij wilde, een toonbeeld van stabiliteit.
Rustig maakte hij zijn opgang naar de top.
Terugblikkend verbaasde Drees dat een
beetje: `Het is allemaal zoo geleidelijk en
vanzelf gegaan.'
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Freud meets Dante

De ziel van Borges volgens Edwin Williamson
Maarten Steenmeijer

Als de biografieën van Jorge Luis Borges die na zijn dood in 1986 zijn verschenen niet stiff staan van de achterklap, dan bezwijken ze wel onder de
hagiografische ballast. De biografie van Edwin Williamson is de eerste serieuze wetenschappelijke poging om Borges' leven in kaart te brengen.
Maar overtuigt het freudiaanse perspectiefvan deze Oxford-hoogleraar
wel helemaal?
Hay una historia? Zo begint Respiración
artificial (Kunstmatige ademhaling, 198o)
van Ricardo Piglia, een intrigerende en
complexe roman over de geschiedenis en
identiteit van Argentinië. Hay una historia? Het is een ambigue vraag, die ten minste twee dingen kan betekenen. `Is er een
verhaal?' Maar ook: `Is er een geschiedenis?'
Daarmee zitten we meteen op het spoor
van Piglia's landgenoot Borges, wiens werk
is doortrokken van vragen als: heeft Argentinië een geschiedenis? Is de geschiedenis
van Argentinië een verhaal, een plot? En in
het verlengde hiervan: heeft het leven een
plot? Heeft mijn leven — het leven van Borges — een plot?
In Borges' korte verhalen, gedichten, essays
en ook in de vele interviews die hij gaf (het
vraag-en-antwoordspel werd bij Borges een
literair genre op zich dankzij het plezier en
de brille waarmee hij het speelde) dringen

66 • Biografie Bulletin Zomeraooó

deze vragen zich voortdurend op en worden ze op zo veel verschillende manieren
beantwoord dat Borges' werk zich de afgelopen decennia heeft ontpopt tot een onuitputtelijke bron van interpretatiemogelijkheden. En zo kon het gebeuren dat het
niet alleen een onuitwisbare indruk maakte
op talloze schrijvers — van John Updike tot
Umberto Eco, van Gabriel Garcia Márquez
tot Cees Nooteboom — maar ook een enorme stimulans betekende voor de werkgelegenheid onder academici.
De rol van Borges' leven is cruciaal in dit
interpretatielabyrint, al was het alleen maar
omdat de Argentijnse schrijver in nogal
wat verhalen, gedichten en essays personages heeft opgevoerd die zijn naam dragen
of die anderszins suggereren dat ze iets met
de mens Borges te maken hebben. Ook titels als An Autobiographical Essay, Aan mijn
vader en Ik ben laten er geen misverstand
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Een plot
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splitsende paden' en `De Aleph'. Dit neemt
niet weg dat zijn procedure een fundamentele vraag oproept: kunnen literaire teksten
een essentiële bijdrage leveren aan de reconstructie van het leven van de schrijver?
Ik denk dat dit alleen maar kan als de biograafbeschikt over een plot van waaruit hij
kan vertrekken. Waar zou hij zijn interpretaties anders in moeten verankeren? Zonder plot komt de levensgeschiedenis van
een schrijver terecht in een niemandsland
waarin geen duidelijk onderscheid bestaat
tussen wat verklaart en wat wordt verklaard.
Het probleem is echter dat het niet makkelijk of zelfs onmogelijk is om een plot te
ontdekken in het leven van de bescheiden
man én mythenbouwer die Borges was.
Tenzij we bereid zijn de verhalen te geloven
van Canto en Kodama, de twee vrouwen
die het meest naar buiten hebben gebracht
over hun relatie met Borges. Canto – op
wie Borges in de jaren veertig smoorverliefd was – deed dat op eigen initiatief in
Borges a contraluz (Borges tegen het licht,
1989), een boekje waarin de schrijfster er
vooral op uit lijkt te zijn om een standbeeld
voor zichzelf op te richten als beeldschone,
intelligente, vrije vrouw ten koste van haar
aanbidder Borges, die ze afschildert als een
onervaren, onappetijtelijke stumperd. Kodama is hierbij vergeleken een toonbeeld
van discretie met betrekking tot haar relatie
met Borges (en ook met betrekking tot
haar leeftijd trouwens: Williamson heeft
niet kunnen achterhalen hoe oud zij precies is). Maar kennelijk had ze voldoende
vertrouwen in Williamson om een aantal
openhartige gesprekken met hem te voeren, die, zoals hierboven al is aangegeven,
van beslissende invloed zijn geweest op
diens visie op Borges, en het freudiaans-
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wing neemt, maar daarbij diens levenslange verknochtheid aan literatuur en het
speelse karakter daarvan onderbelicht, doet
zijn onderwerp te kort.
Dit alles neemt niet weg dat Williamson,
aan de hand van Dante en Freud, een moedige en prikkelende biografie heeft geschreven. Moedig, omdat hij het heeft aangedurfd duidelijk te kiezen voor een
welomlijnd perspectief – een plot –, en dit
des te meer omdat dit perspectief in één belangrijk opzicht lijnrecht ingaat tegen Borges' ideeën: Borges moest niets hebben van
Freud, wiens causale systeem hij veel te
simplistisch vond. En prikkelend, omdat
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Feiten spreken niet, zij zwijgen
Over de

biografie van Adriaan Morriën

Frans Meulenberg

Zijn leven lang is Rob Molin al gefascineerd door de dichter, recensent, redacteur, vertaler en bloemlezerAdriaan Morriën. Deze fascinatie resulteerde in een vuistdikke biografie, waarin duidelijk wordt dat bewondering niet het voornaamste motief moetzijn om een biografie over iemand
te willen schrijven. Voor analyse en interpretatie van de feiten is enige afstand nodig.
Het thema ouderdom bracht mij tien jaar
geleden in contact met Adriaan Morriën.
H
rt
Hetcongres van hetNederlands Huisartsen Genootschapwas in 1997 gewijdaan
patiënt'. Als e -note spreker was
'de oudere
ou e eat
i
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Morriën
uiten i , omdat
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u i lijk
e
J
J werk
`
Z
'bezig
was' met het thema veroudering.. Zo
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g
en de bekroningg van . een eve
Die houdingbestaat voor een belangrijk
een, In oons veran deel uit hunkeren en afzien.
gen zijn we mateloos en gulzig, de wer eiei zorgt er wel voor dat er beknibbeld
wordt.
In de bomvolle RAI in Amsterdam zat ik op
de congresdag naast hem op de eerste rij.
Hij was gespannen. 'Breng mij na de lezing
maar meteen naar huis', zei hij zacht, i

heb het hier wel gezien!'r De organisatoren
hadden er vooraf nadrukkelijk op gehamer dat hij maximaal twintig minuten
' r a e m het
spreektijdkreeg. De voorzette
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t ^ vroeg i' naar oven iik genoeg
)
en . Hij tuurde naar hetpapier. Mom e^
^
lend:Nunog mijn bril...' Inmiddels waren
enkele minuten verstreken. Hij vond de
bril, zette hem op, schraapte zijn keelen
begon zijn toespraak. Meteen was de zaal
.
' i geïmponeerd door de rust die hij
muisstil,
.
uitstraa e en de nonchalance waarmee hij
tussen twee ee
ti
tijdvermorste. Ingeklemd
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o e pu
dichten, las hij ongepubliceerde
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fragmenten voor. Fragiel, teder, nuchter.
Met veel stiltes. Stiltes die de witregels voor
de spreker zijn. `Geniet van het leven, want
je bent maar één keer oud!', drukte hij de
zaal op het hart. En even later: `Was ik nog
maar dertig! Wat zou ik dan een schandalig
leven leiden!'
Na het laatste woord kreeg hij een staande
ovatie. Minutenlang. Beduusd stond hij in
een wat slobberig colbert onder het warme
toneellicht. De veter van zijn linkerschoen
zat los. Hij vouwde de handen ineen en stak
ze in een juichend gebaar boven het hoofd,
als van een zegevierend sportman. Een
emotioneel moment. Morriën liep terug
naar de toneeltrap waar ik hem, zoals afgesproken, ondersteunde. Het eerste wat hij
fluisterde: `En nu een pilsje, Frans...' Wij
liepen naar de vip-room, het kleinste kamertje in de RAI. Het duurde even voordat
ik weer bij hem terugkeerde met de woorden: `Adriaan, dit heet nu vooruitgang: een
pilsje is hier midden in Amsterdam niet te
krijgen; er is uitsluitend champagne!'
Ik toonde hem de fles.
`Dan beginnen wij daarmee'.
Uren later bracht ik hem naar huis – in de
catacomben van de RAI was inmiddels
lauw bier aangetroffen – samen met zijn
huisarts Joke. Ik kreeg de tekst van zijn lezing, enkele getypte vellen met handmatige
correcties. Ontmoet of gesproken heb ik
hem daarna niet meer.
Schrijver om brood
Rob Molin ontmoette Morriën tijdens een
signeersessie in 1965. Dat was het startpunt
voor een levenslange fascinatie voor de
schrijver met als tastbare tussenstations een
dissertatie, de bezorging van het verzameld
kritisch proza en nu een vuistdikke biogra-
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fie, met negentig pagina's voetnoten, onder
de titel Lieve rebel.
Adriaan Morriën, opgegroeid in IJmuiden,
was een broodschrijver – daar is niets mis
mee, overigens – die gedurende tientallen
jaren een diepgaande invloed had op letterenminnend Nederland. Als dichter, recensent, tijdschriftredacteur, columnist, vertaler, stukjesschrijver, bloemlezer, en in
menig andere rol. Hij mag dan te boek
staan als een minor poet, maar hij hield van
literatuur en schreef erover als een kritische
minnaar. Het minnaarschap trok hij door
in het dagelijkse leven. Zijn leven lang was
hij geobsedeerd door seks, van een fysieke
voorliefde voor zijn moeder en bezoeken
aan een volwassen dochter die als prostituee werkte, tot en met de korte stukjes uit
zijn laatste levensjaren over onbekende jonge vrouwen. Sensuele stukjes met een goed
oog voor detail, waarin Morriën bewees dat
goed schrijven niet `meer' is dan goed kijken, iets bijzonders ontdekken en dat vervolgens mooi opschrijven. Dat deed hij in
stukjes waarin hij het zojuist vervlogene
trachtte te bestendigen. Een man met een
gedetailleerde blik, maar die blik mag in
het geval van Morriën ook voyeuristisch
heten.
Een belangrijke functie van een biografie is
dat deze weersproken wil worden. Biograferen is vooral een praktijkvak, en reflectie
over deze praktijk –meestal geconcretiseerd in de vorm van de feitelijke biografie
en de verantwoording, soms ook in dagboekachtige notities, verslagen of beschouwingen – is de enige methode het `vak' van
een theoretische grondslag te voorzien. Op
alle biografieën is dus iets aan te merken, en
dat is een goede zaak. Ook deze biografie
bevat voldoende stof ter overdenking en ter
lering.
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aa bronnene met betrekking
t
als
Mor rie n sis groot,
schriftelijk
te
o , zowel sc
m
mondeling. Van delangjarige omganget
M
orri"
e neen diens
e s directeomgevingk
ecte
an
Molin niet a n ers dan profijt
^ hebbengeehij
v nie u a. In
dezebiografien
eotut i' veel
feiten.
we e
en vaakpijnlijke
e teDat
. Daisde winst
va n itboek.
o. Wï
Wie e noten vervolgens
g

nauwkeurig
beziet,
, fronst de wen rauuw
wen. Aleidrui ens wees er in de Volkskrant
al op dat hij om de haverklapals bron noiinformatie Adriaan
teert 'Mondelinge
)
Morriën 1982,--2002'. ,
Dat is geen bron,
maar een vrijbrief om wat dan ook te
.
i'
citaten
uit
i
schrijven. Want letterlijke
c taten
u t die
gesprekken met Morriën zijn slechts
.
mon esmaat te vinden. Daarnaast – en
dat ppunt acht ivan nog zwaarder belangg –

ziet hijalles als informatie, ook bijvoorbeeld
ee de stukjes waarin Morriën op hoge
leeftijd
terugblikt op zijn kinder- en jeugdDe r enin
door het
rperspectief
j aren . vertekening
.
e ve e decennia die liggen tussen
ervaring
g
e esc
beschrijving
vl van
dieeervaring)
en
en de mova
g ie
gelijke intenties van Morriën (zoalss het
schaven aan een publiekimago, het bewust
manipuleren van de herinnering)zijn factoren diedeio r aabuitentebeschouwing
c
g
laat. Deze werkwijze onthult de rol die de
' 1e van
r
biograaf
aa
kiest:
est.
a chroniqueur. D
aamee komt meteen al een eerste groot manco van deze biografie
i r aan
licht,
het c want
t, wa t iin
ie aa
elke biograaf moet weliswaar een chroniqueur besloten zitten, maar het is slechts
eenbasis.
'Slechts', ondanks het noeste
werk wat er aan te
ten grondslag
o sligt.
a
Bovenop
t. o 0
eteitenre aas – zeg
e maar
aa e zwartwit
beelden van een leven – komt de duiding,
hett verantwoord
gissen,
two
ss , e interpretatie.
Diee geven
eve kleur aan ee
eenbiografie.
ie. Die to nnvingerafdruk
e
e
van een oe eiograaf. Feiten
e sspreken
e niet,
et,feiten
e tehouden de
lippen
elkaar.

Feiten en fouten
Ook aal schrijft io
egraa een – in dit geval
zelfschronologische–
kroniek
r ni van een es
ven
dan
nog
ontkomt
hij
^
J o zijJ niet aanhet
g
plaatsen van accenten. Opvallendis dat ezecenten
hier,,
hoe omvangrijke
io raac
og
i eoo s,lijkente
i
Het ee eontbreken.H
i"komt
voorbij,
ven van Morriën
o t voo
i, zonder
r de maatschaptempowisselingen, waarbij
e i e context wisselend betekenis krijgt.t.
e,
Waar dekinderjaren fraai gestalte krijgen,
geprojecteerdtegen
e de achtergrondvan een
n lijken
armoedigeve
leven
ui e,
e n eor
o .
en een zucht voorbiji
o s' aren in een vloek
ever-i' naast eenkortdurendv
te aan, waarbij,
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blijf
egevangenis, e belangrijkste
einan
e
kommernis van Morriën
e het sc
schaven
a e aa
aan
gedichten lijkt te zijn. ewWereldee e
oorlog als een achteloos voorbijgaandeie
so de,, kan
a dattwel
einlevensbeschrijving
e
van
mma^ diee vlakvoor
a een
voo oorlog
de o0 o aar r defascistische
scherp
asc stdreiging
sc e e
z oin
(Molin
.
ci teert een ijzersterke bron, een briefvan
^
Morriën uit 1939)?
Het lijkt alsof eio raiehier
e onvoldoende in balans is.
Het zo op het oog klakkeloos overnemen
.
van
a uuitspraken
ts anenmeningen
en
leidt ook tot
fouten. Morriën was in zijn'n e
r- e
en
jeugdjaren
een n
fysiek
i kwetsbare
rjongen
edie,
gevelddoor
oo tu
tuberculose,
e culang
ose, a in sa
sanatoria
ato a
verbleef.
n
een romane ee . De latere
ate eMorri"
e was
ee
.
ie
diehet klassieke beeldvan eoo zieke maar creatieve tuberculosepatiënt
..
aantr
aantrekkelijk
i vond.
o. Het laatzich
c denken
e e
..
dat itromantischez
beeld, zeker
rinre
a
ros ectie,in sta
stand w
wilde
e houden.
ou e. Molin
o in
merkt
e t op dat de tu
tuberculose
e cu ni
ose niet de schuld
^.
was
van
i
huis
as
a zijn moeder
oe e want
a t zij was
as 'in
r geweestene ook aan
altijd proper
aa de voe1
ingvan
va de laatste
tien jaren kon de ziekte
^
nieworden geweten'.
nietewete
. ate
Later
weet
Morriën
M
et
orie
.
de zie
ziekte aan zijn
i g
calvinistische
ca
v
st
sc
e
opvoeding.
n.
J
Molin
0 noteert
otee t het allemaal, zonder te zegg
opvoedingn e
r ing en dat voeding,
g ,noch
ei sregime de oorzaak
oo a kunnen
u enz"
zijn
J van
^
tuberculose. Enkele a inas ver er schrijft
hijover tachycardie (versnelde hartslag
^
waar Morriën soms last van
waa
a. 'Hij kon
had:
niet weten dat zenlichamelijke
ee
reactie
was op ejarenlangeoverbelasting
ove
in van zijn
..
psyche oor ontkenning vannzijn
ziekte en
.
het binnenhouden
ou e va
van grieven
even en woede.
[...]Zijn
i hartslag
a ts
reageerde
a ea ee e onmi
ei
onmiddellijk
op het noemen van dat orgaan [de on,
en . Dit isi
a e a nte onzin die geheel
voor rekening
e
komt van de biograaf. Deze
passages zijn in ieder
e e gevalniet ter controle

i
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voorgelegd aan een arts. In deze passages
lijkt de biograaf uit te zijn op effectbejag en
bekrachtiging van het romantisch imago
van Morriën.
Intentie en visie
`Gedegen' noemt Renders deze biografie in
Vrij Nederland. Dat woord behelst eigenlijk
een negatieve beoordeling, omdat `gedegen' uitsluitend betrekking kan hebben op
de rol van de biograaf als chroniqueur.
Aleid Truijens is in de Volkskrantveel scherper in haar kritiek. Ik sluit mij volledig aan
bij haar oordeel over het gebrek aan visie
dat ik hier letterlijk aanhaal:
Al even weinig vindt hijvan Morriëns
erotomanie. Betekende hijveel voor die
meisjes wier 'innerlijk kompas'hij zei bij
te stellen, ofwas er sprake van kleffe uzi gheiden tomeloos
me oosnarcisme?
narcisme.Schrijnend
is wat hijin zijn gezin liet gebeuren onder
het mom van de 'vrijeliefde'. uus
J^e e
echtgenote iehij
i vang et begin
g van hun
huwelijkbedroog, e e hij op haar werk
om mee te delen dat hij nooitei
o haar
g
wasgeweest.
Is
? Li
t.
s
dat
misschien
'rebels?
sLief
g
is het in e geva niet. Zijn liefde voor
zijn dochters in zo ver dat hij de een,
Adrienne, die in een bordeelwerkte, als
Velant'bezocht, op aandringen
nen van de an der, Alissa, die over de ontmoeting een
mooie reportage vooreuwe
NieuweRevu zou
schrijven. De publicatie gingniet door,
het bezoekjee wel. Wat iis dat voor een vaer. o in brandt er"
za n vingers niet
aan.
Een biografie zonder visie is geen biografie.
Nietn
a e daden en denkbeelden van het onderwerp van de biografie verdienen,i'
bij

herhaling, duiding. Maar sommige levens
kunnen
–n
n het
M
rri
en zeker
leven
van on–
e
unne
niet
van
Hoe z de mr
moraal
a
o
etzonder.H
?
rien eruit? Wat betekendeein
'respect'zijn
ogen? En hoe beoordeelt de biograaf
dat?
g
Het
et blijftt allemaal onder het oppervlak.
Eenbiografieiv
r eitkomst van de
es vooral
inte
n ti es
vana debiograaf. Daarom is inzicht in die intenties zo belangrijk, als verklaring
arin voor de gemaakte keuzes en degeformuleerde visie. Jammer dat de lezer juist
over deze intenties nauwelijks iets te weten
r noemt
t Molin
o
komt.Ino0
zijn voorwoord
00oe
^
zichzelfeen io raa uitbewondering'. n
.
nieti nal zegt hij snel datbewonderinget
e
tie is aan kritiekloosheid, toch lijkt die
zelftypering
treffend.
hij een paar
e
te e Hoewel
.
e
puntjes uit de door Morriën zelf o ebouwde Ymteontract (zo maakt i
Mortej
tot wat
o
ui e i dat, in tegenstelling
r deze
e geheel
e e los
rien zelf beweerde,
e enimmer
am van zi n calvinistische achtergrond),
vooral
enmer door
w
rbiografiev
r gekenmerkt
wordt
de
het bestendigen van die mythe. Sporen
hiervan zijn talloos, tot zelfs in de details.
Morriën
noemde zichzelfin een interview
0
^
me i' e .
van het lichamelijke'.
ooit een 'theoloog
t
Dezeuitspraak
h eeft meer schoonheid dan
De
e
zeggingskracht,maar vooruit.
inhoudelijke
oueJe
In debiografie staatdeze
e e typeringg tussen
aanhalingstekens, s citaat.
c aa Later,, veel later
iin ebiografie,o a4
ina
^keertr de uitg 486,

p

aanhaer
a
drukkingteru
terug,maar nu zonder
.
in ste ens, als woorden van de biograaf
o
neen eere
dus. Zelden las ik eenbiografie
gelijk kl dochovertuigend bewijs dat de
raa te zeer met het leven van zijn
biograaf
J
is vergroeid,om te enover
hoofdpersoons
n nogoenigszins
dat leven
e s s o objectief
ect e tekunnen
u
staan.
n Het
et is
s alsof de vereenzelvigingvan
biograafn
en o0 ersoon aan het slot van
d eio ra ie gestalte krijgt.
g
Een
e langdurig
a u verkeren met et onderwerp
vanbiografievoor
a deee dus e en maar
,
wegen
zeker ook nadelen. De nadelenwe
e in
' r
r
zwaarder
denvoordelen,
ezebiografiedan
io
in
is idaar
fluistert mijn gevoel. En plotseling
r'
de herinnering
aanaaeen
eecitaat
c van
taat anH. G.
^
Wells: Ieman s biografie zou geschreven
moeten worden door een gewetensvolle vi'^
ieder even vera n. Inderdaad,en i , ie
dientnkritischebiograaf.
een

g

g
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De man die verschil maakte
Ariëtte Dekkers biografie van Cornelis Verolme
Paul Frentrop

Op het eerste gezicht lijkt scheepsbouwer Cornelis Verolme een van die
mensen te zijn die de loop van degeschiedenis kunnen beïnvloeden. Bij
nader inzien, zo blijkt uit de Verolme- biografie van Ariëtte Dekker, heeft
degeschiedenis wel degelijk ook de loop van het leven van Verolme bepaald.
ran e en met
i Nederland
'Scheepswerven in
'
Hetetgroachter de rug.
o2005een recordjaar
te aantalorders voor nieuwbouw en reParatie zal nog zeker vier jaar aanhouden, voorzietbrancheorganisatie vNSi . Met dit
e Financieelee
nieuws
eu s oopende
p Het
Dagblad
Da
a op 29 maart zoo6,^ net toen ik
Ariëtte Dekkers fascinerende biografie van
Cornelis Vero me(1900-1981)neerlegde.
De scheepsbouw is een cyclische bedrijfzijn
n
, die mondiaal werkt.Reparaties
.
on,
en maar een
n enigszins
nog
e s s plaats gebonden,
i kan van bijna elke plek op einieuw schip
krachtnaar
naaopdrachtgever
de o ac t eve toe.Kan
an
binnen dergelijke macro-economische vereen
één mens in weerwil vaner eten ewer ste ikrachte
i' e institutioneler
dat er nieuwe schepen op zijn werf in
worden
e BBotlekgebouwd?
g eow?
n persoonontwikkelingen
an stue soo de
Of één
ren of niet is een oud twistpunt
onder
o e sitorici. Zou de wereld zich zonder a o e^
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.
n ontwikkeld,
on anders hebben
o tw e, of had i n
dat gevaleen ander de Grande mee naar
i^biografie
van ero me
Moso geleid?
Moskou,
De
.
ste
begon
s
die tegen zi
n vijftigste
zijn
g n als sc eePg
sector die toen al met strucbouwer in ee
eensecto
ture e overcapaciteit maken
te a e had, ijkt in
i voor de opvatr instantie eenpleidooi
ei
eerste
p
man
a degelijk
e e een verschil
één wel
t mdat
ee
kann maken. Want Verolme slaagde waar
n HijJ benutte
e utte deSuez-crisis
u
anderen faalden.
van 1956,
9S ^ waardoor opeens grotere schepen
idie
om
heen
nodig waren,
e o Afrikaa
ee konden
o e
Drie j aar later, in 1959,
9S9 stond hij op
Dekker
van zijn roem.
oe . Zoals
ee
het toppunt va
schrijft::
Cornelis Verolme was niet alleen een bekend, maar ook een zeer vermogend man
geworden. Hij was in 1959 eigenaar van
dokken en hellingen met een waarde van
meer dan zoo miljoen gulden, zonder dat
daar direct noemenswaardige schulden te-

I

genover stonden. Hij had in zowel 1958 als lukt zijn naam op de doorhemzelfewenste wijze
w e in de krant
ant te krijgen.
e. Via
a interte
1959 ruim 35 miljoen nettowinst geboekt.
i
views
wilde
w e hijmaken dat zijn
Hij had bijna 7o miljoen contant op zijn
zat
bankrekeningstaan, weliswaar voor de
nieuwe
eu e werf
we oom personeel
e so ee
at springen..
te s p ge
Hij zocht contact met Gert van der Hoest,
helft bestaand uit aanbetalingen, maar
e,
ambtenaar inGroningen,i
ri'
die in zijn vrije
dat was voor Verolme nooit relevant ger
r de kustvaart.
r er ttijdartikelen schreef
over
weest. Defiscus schatte het persoonlijke
^
o me zei tegen
mijJ
vermogen van Cornelis Verolme – behem:
I
verwacht
e
e.
ve
wac
t
dat
g
helpt
aanduizendenarbeidskrachten.'
aaat
staand uit de aandelen in zijn concern –
m een
n e ri' secon0w een
n opdracht
r t met
was
in z959 op 98 miljoen gulden, vergelijkmi e ratio.
at Maar
o. aaVan
Vader
e Hoest
oest
kreeg
ee
baar met ruim afomiljoen euro vandaag
^
kom
van
o va
Nieuweeen tweede opdracht:
de dag. Vergeleken met de 60. o0o gulden
hart
one.In
a t ben
e eeneilander.I
ee
die volgens Verolme in 1946 als startkapiwillen
a e gadoen
oe de
ougraag
aa w
e dat als ik zaken
taal had gediend – zoals bekend schatte de zou
v r mijopengingen.i
Dat
niet
deureno0
fiscus zijn rijkdom na de oorlog aanmerJ
met
in
hand
naar
binnen
moet.
de pet de a
aa
e
oet.
kelijk hoger – was zijn vermogen in z959
wil i'nn
dat mijn
wereld
e
naam
aa
o
over
e
de
hele
e
e
zestienhonderd keer zo hoogiAls Cornelis
J
en wo
wordt.
t.
Hoe
oe
interesseertm
me niet.
ni H
Het
Verolme vanafdat moment – hij was al
i het
aat eromi dat iedereen
metdie iop
bijna zestig– zijn geld op de bank had laoog heb zaken kan doen.'
ten staan en op zijn lauweren wasgaap
Rond 1960
rusten, had hij rustig kunnen gaan rente9 was ook die tweede opdracht
vervuld,
toen Verolme binnen één 'aar drie
u,
nieren en was hij als een visionaire
nieuwebuitenlandsen
i te ve rri' euwe
werven wist
scheepsbouwer de geschiedenis in gegaan.
r
n in Brazilië,I
rnn
n In
gen,ea
en Noorwegen.
jaar
r
i
r
n
in
eer
an
ero
atee e e e ee
i'v ree de fameuze
Ja, als... Net als bijvoorbeel
via een
viie e vaee
avo
avondvullend
vu e televisieRoert Maxwell had Cornelis er- mekennen
wslechts
errwass
c één net in die
ome in de chaos van de wee eere - programma–
n
ae.Dewe
kijkersre
n in het vARA-p roet dagen.
koo etikt.Met
oeenpareltje oop e
r mm
a Anders dan Anderen twee uur langg
hij daarmee
inzet van zijn talentena
vergast
op een zorgvuldigere
geregisseerde
gewoekerd, voortgestuwd door eoven
g g
e
g
w over
oe de levensloop
p van de illustere
van het n
aooro se herstel. Netas Robert show
Verolme
een e rij sstrate- scheepsbouwer,ie ze ac en en ze ergee
axwe
had^
Maxwell
e rechts
ecvileinekwinkslagen
ts v e e
g maar slechts een doel:persoonlijke er- ze er , linkss en
n o een grote stoel op het
podium
ou
i
vanitas
enne n En vans
a isset ingrediënt voor uitdelend
zat
terwijl
klein
en
groot
hem
u
eedrama.
toonde. Van de burgemeester van zijneiewe one tot Verolmes
oorte o r
Mannetjesmaker
e e
ee eex-premier
rrn .Y Via
a e ether spr zelfs de
Verolme huurde in 19S7, net toen hij zijn terGerbrandy.
de
ste van
a Verkeer
e
grote nieuwe Botlekwerf,in gebruik had ge- Braziliaanse minister
nomen, een mannetjesmaker in. Het was scheepsbouwer waarderend toe. etuu. De recen ie wasdiep
ie ondere indruk.
hem namelijk tot op dat moment niet ge-
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CORNELIS
VEROLME
sies waren lovenden postzakken met brieven van bewonderaars stroomden binnen.
Iemand als Verolme, dat was een man waar
er meer vannodig
oiga . Een
V voorbeeldopgroeiende
voor e
jeugd.Vero me liet zien hoe ver je het kunt brengen.
er anse comi En ook het ultieme Nederlandse
naalom:
zij succes en
ment klonk
o. ondanks
o a zijn
Cornelis
toch zo
o eVerolme
s
rijkdom,was
eenvoudig gebleven.
Moeras
io ra
Heel anders iss het beeld dat uuit de biografie
e komt
o t Verolme
e o e naar voren als
oprijst. Hier
een rancuneuze, ijdele, koppige, tweerac t zaai n
ee
ene nietsontziendeman, De
ie
diebonsde op de deur van het Rotterdamse establishment van havenbaronnen
r
natuurlijkni
eet
werdniet
toegelaten.
aten. Maar
alleen iemand met die karaktertrekken kan

in o mer 2006
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ttijte
ervan overtuigdconjuncturele
zi n et
kunnen keren en institutionele e e mmein Nederland
te
ringen als deloonkosteneran
n En iemand
kunnen passeren.
zo e a kin een
tijdlang succes hebben.
.
Fraai
aa wee
weergegeven
e eve in de io ra ie is hoe e
heersende machten zo'n e revenersoon
p
r weten
uiteindelijktoch in het gareel
ete te ri' van bankiers en o it igen. Dat was de taak
werd diee klus ge• In deVerolme-saga we
aar door mensen als AMRO bank
klaard
voorzitter
Janavan
vaden
e Brink en
e de later tot
bankiers geworden toenmaligepolitici
o t ci
Ro)
i n (partij
KVP,
Roelofe sse
a
, bank
a
a etLangman
a
a
a rti' vv D, bank
een Hargert
ABN). Dekker heeftbij de beschrijvingvan
i gebruik
van
e
u e aa
gemaakt
t
an
proces deskundig
de archievenvan
va de ABN AMRo- an.
aar i het interessant iis dat Verolme
rmjuist
e
ee
tu
soc a st alsHenk
e Hofstra
een ove
overtuigd
socialist
✓an de PvdAaa
aan zich wist te binden en
aanziennNederlandngebruiken
kon
dienssaa
a s een soort waarborgzetelvan zijn inanzi'n
ci"soliditeit.
ee
J imme rs
naieverfinancieelgebied
dan
a
✓
veelalop
g
niet-socialisten.n
H tra in 1961 bij
i'
Toen Hofstra
inst
in ttrad,
e
a was
hij verbaasd
,
treffen.
ee
a caan
u aa
te t eTwintig gjaar
een bankschuld
^
later
ate zei
e hij: I had mijnbesprekingen namei' gevoerd
op pbasis van de balans per
p
ge
toen een
ultimo
959.Het concern
co ce had toe
u
t o 1959.
e
van,va,asikhet mij goed e rinbanktegoed
i miljoen.
• zeventig
oe .Dit
t is de loop van
an
i 96o dus ver
verdwenen.'
wenen, Verolme hadal zijn
verdiende geldin de tussentijd uitgegeven
aan binnen- en buitenlandse expansie.
leekVerolme zi'n kunstje
u st e
1967
97 te
kunnen herhalen, toen er een twee euezcrisis
c
s s uuitbrak
t endus
u eersupertankers
nodig
waren.
door de
wae .Maar
aa gestimuleerd
u
o
.
r hij zich.
De
benodigde
overheid, overat
ge
J
..
overheidsfinanciering kreeg hij alleen als

hij de Amsterdamse
Sm-werf overnam.
De ambtenaren hoopten dat wonderdokter
Verolme deze structureel noodlijdende
want niet aan zeeg
ge e en werfuitets o P
zou
oukunnen
u e halen. Verolme zei nooit nee
imperium,
tegennuitbreidingv an zijn im
, en zo
P
werd de last ope zijn schouders steeds zwaarder. Meer overheidsgeld ha hij nodig en
toen hij zijn zeggenschap
dat kreeg hij pas toe
al zijn aandelen
uithandena
Hij
. moest
oest
rinsverpanden aan de Nationale noeste
bank. Verolme was geketenden strompelde
ie ere socia -ecovoort door het steedsp
in ejaren
nomisc moeras at e er an
zeventig werd. Daar vonden katholieken
e e
en socialisten elkaar in een conservatief
leid, puur gericht op behoud van het bestaande, en vooral van werkgelegenheid.
Zeker na de verkiezingen van 1971. De balans tussen de PvdA en de KVP die sinds de
oorlog altijd zo'n beetje even groot waren
e on toen door te slaan in het
geweest, begon
ni
voordeel van de socialisten. Dat nieuwe
minder
voorondernemersmin
ti er , waarin voo
ruimte
bestond,was in 1 66
u
9 al ingeleid.
Toen publiceerde Joop en,Y minister
van economische zaken in eta ineten structuur
Cals,^J
zijn Nota inzake de groei
^
an er ecovan onze economie, waarin nietg
nomisc e groei, maar herstructurering
centraal
e
sstond. De overheid zou het e- •
riJ s even we evenherschikken en het zor aa
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Het brandt, het brandt, het brandt
Truman Capote en Johnny Cash in de bioscoop
Rob van Essen

Een film over een schrijver en een film over een muzikant trokken de afgelopen maanden volle zalen. Aanleiding voor een verhandeling over acteerprestaties, het verbeelden van inspiratie en waarom een kort verhaal
het wint van een lang verhaal.
Het kijken naar een film waarin een of
meerdere episodes uit het leven van een bekende persoon worden behandeld, ontaardt vaak in een vorm van poppetjes kijken. De rest van de film wordt al gauw
overschaduwd door de vraag hoe de acteur
die de hoofdpersoon speelt het eraf brengt.
Lijkt-ie? Praat-ie net zo? Heeft hij hetzelfde
loopje? Als deze vragen met `ja' beantwoord
kunnen worden, lijkt een oscarnominatie
niet ver weg.
De twee succesvolste biografische films van
het afgelopen halfjaar, `Capote' en `Walk
the line', zijn beide inderdaad met Oscars
bedeeld. Philip Seymour Hoffman kreeg er
een voor zijn vertolking van de schrijver
Truman Capote ten tijde van het schrijven
van In Cold Blood; Reese Witherspoon
kreeg er een voor haar bijrol als June Carter, de vrouw van countryzanger Johnny
Cash in `Walk the Line'.
Vooral de prestatie van Hoffman werd
alom geroemd. Hij had zich Capote hele-
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maal eigen gemaakt, inclusief de temerige
stem, de verbaasd-cynische blik en de geaffecteerde maniertjes. Toen de NPS eerder
dit jaar in `De avond van de grote boekenkwis' een fragment uitzond waarin Capote
ergens in de jaren zestig in een Amsterdamse straat werd geïnterviewd over In cold
blood bleek pas hoe groot de prestatie van
Hoffman was: hij was een veel betere Capote dan Capote zelf. Hoffman had een
soort iJbercapote gecreëerd: de echte Capote praatte veel slordiger, leek veel minder
levensgroot, minder dreigend, minder een
man uit één stuk. De Capote van Hoffman
was veel meer een eenheid, een karakter.
Dat is geen probleem, dat is nu juist wat de
kunst van het echte leven onderscheidt. In
literatuur en film zijn echte mensen wel het
laatste wat je nodig hebt. Maar als de
hoofdrolspeler van een film een bekend
personage uitbeeldt, word je als kijker toch
uitgenodigd, zo niet aangemoedigd, te
gaan vergelijken en de grens tussen kunst
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deld. Raamvertelling gesloten. De film gaat
hierna echter nog door met de verdere
avonturen van Johnny Cash, waardoor de
hele opbouw van het verhaal opeens op losse schroeven komt te staan. Dat is een beetje slordig, en bovendien wordt de suggestie
gewekt dat die verdere avonturen een soort
naspel zijn dat er niet echt toe doet – waarschijnlijk onbedoeld, want juist in dit stuk
`krijgt hij eindelijk het meisje', June Carter,
waar hij de hele film al achteraan zat.
De makers van `Capote' hebben gekozen
voor een afgebakende episode uit het leven
van hun hoofdpersoon, en dat werkt veel
beter. Er wordt een duidelijk en dramatisch
verhaal verteld, over een moord en een
schrijver uit New York die een stuk over die
moord schrijft en een vreemde band met de
gearresteerde moordenaars krijgt. Als kijker zit je niet naar een voortschrijdend leven te kijken, maar raak je betrokken bij
een drama. En hoe betrokkener je bent als
kijker, hoe minder snel je geneigd bent morele oordelen uit te spreken. Als Johnny
Cash in `Walk the Line' June Carter in een
volle concertzaal op nogal dwingende manier ten huwelijk vraagt, denk je: nou, nou,
dat is wel erg lomp, om haar zó voor het
blok te zetten. Als Truman Capote in `Capote' op een gegeven moment geen enkel
initiatief meer neemt om de executie van
de moordenaars uit te stellen en zelfs begint
te hopen dat die executie een beetje gauw
komt, omdat hij anders zijn boek niet kan
afronden, ben je te betrokken bij het verhaal om een moreel oordeel uit te spreken.
Je voelt de tragiek en je veroordeelt niet.
Dat geeft de film een catharsis-effect die
hem boven een simpelweg verfilmde levensgeschiedenis doet uitstijgen.
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Hoe songs

ontstaan

Omdat de makers van `Walk the line' zo'n
lang verhaal te vertellen hebben, moeten ze
hun toevlucht nemen tot het uitbeelden
van `cruciale momenten' waarin van alles
wordt samengevat, en die maar al te vaak
gekunsteld overkomen. Het meest in het
oog springende voorbeeld is de scène waarin de jonge, gefrustreerde handelsreiziger
Johnny Cash, die droomt van een carrière
in de muziek, in Memphis met zijn zware
koffer langs het studiootje loopt waar net
op dat moment Elvis Presley bezig is met
zijn beroemde eerste opnamen. En niet alleen dat, er staat een zijdeurtje open, waardoor Cash naar binnen kan kijken. (Uiteraard wordt na een paar minuten de deur in
zijn gezicht dichtgeslagen.) Erg geloofwaardig is dit niet. Zelfs als dit zich in het
echt precies zo zou hebben afgespeeld, zou
het nog steeds een kunstmatige, verzonnen
indruk maken.
Films over kunstenaars worstelen met het
gegeven dat het werk van een kunstenaar in
diens hoofd begint. Hoe breng je inspiratie
in beeld? Voor de makers van `Capote' is
dat geen probleem: inspiratie is geen apart
onderwerpje dat 66k nog behandeld moet
worden; de manier waarop Capote zijn verhaal vindt, erin verwikkeld raakt en erdoor
gefrustreerd wordt, is het thema van de
film. Bij `Walk the line' ligt dat anders, daar
is inspiratie wel degelijk een apart themaatje dat tussen alle andere verwikkelingen
door ook nog even om aandacht vraagt; het
wordt door middel van twee scènes uitgewerkt. In de eerste scène wordt een dronken Johnny Cash door June Carter de les
gelezen. Ergens in haar toespraak gebruikt
ze de uitdrukking: `walk the line'. Enkele
ogenblikken later pakt Cash zijn gitaar en
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Dagboek van een biograaf
joost Ramaer

v n Philips-topman Cor van
van
val
K0
Kort
der Klugt in 1990 schreef ik een profielvan
het elektronicaconcern voor het maandaQuote, waarvoor ik toen werkte. I e s te en on net aan een boek over
ken toen een vriend mij waarschuwde dat
er al een in de maak was. Dat werd KortMetze.
er van Marcel
arceet
de bestseller
rie jaar later – ik was net ree ancere–
an
en maakte
ik samen metTon
o van
stereen tv-documentaire over de
n eurs. De samenwerkingg
E
amse Effectenbeurs.
verliep
P ggoed en Ton stelde voor om die
voort te zetten in de vorm van het schrijven
van een biografie van het CDA, de partij die
destijds op het toppunt
van haar macht
P
De eersteafspraken waren koud
verkeerde.e
n
bij
de Volksgemaaktoi besloot een
baan
krant te accepteren, mijn eerste vasteetre in i eenlandelijke kwaliteitskrant
– ook leuk, en een andere oude wens. Het
nmin In dat gemis
cDA oe verscheen evenmin
werd later voorzien door, wederom, Marcel
Metze en door mijn huidige Volkskrantcollega JaapStam.
I Sben
bijna
r begin
e g 2005.
oo
.
Fast forward naar
J
twintijaarjournalist,
e ac ttien aar in
g
de economie rondgewaard – voornamelijk
in het bedrijfsleven en de laatste twee in

ii

86 • Biografie Bulletin Zomeraooó

kunsten,
niet als recensent maar als versst
u
de
ni w interviews en re orslaggever voorr nieuws,
, renovaties van
ta ges. us i i v er e in de
Stedelijk
en
te e
e Rijksmuseum – dat soort
r begint
werk. De boekkever
eg weerr te rie een.
..
evin is een boek te scri Mijn eerste ingeving
ongee
a
ven over
ove mijnvader,
va e,die
e een nogal
' i'
aan
rui
e e, vvrijwellevenslangeoo
we
achter de rug heeft bij Philips. I neem een
..
ri en
schrijf
g vrij
esc
J een soort synopsis
paar dagen
t
s uu aan Paul Sebes,, mijnn literair
diee ikoopstuur
in
de
brievenbus
veragent.
Als
de
envelop
g ..
.
i t,
n denk
e ik: nee,,it is niet goed.
g
vragen: waar gaat
oe
Paul
au stelt tweedodelijke
dit verhaalnaartoe,, en gaat het nou over
r? Ookdit plan
jou o overjevader?
P sneuvelt.
Maar tijdens de voorbereiding ha ik wel
het aeen intrigerenddocumentgelezen:
ee
dat mi
n rootmoe er,e amaermijn
gedurendee de
i in aMulder
o 86
9 ,e
u r 191-1
e erans bijhieldbezetting
geheleJapanse
e ett van
a
ie over haar werk. Pel,die
e tot de
Indië
n
n
'vrouw-van'
a anse inval
alseen hoge stuursam tenaar nooit hadgewerkt, zette
voornamelijkvrousamenmanderen,
et
wen, e bevoorrading opvan
va de interne.
.
n in en rond Batavia.
ri ng s ampe
nteressante
interessante elemenHaar dagboek

l

de
ten.
n Pel
e bleef de gehelee oorlog
o0 o buiten
u
kampen, een zeldzaamheida
voor zo'n nontsnap-r u e i'J Europese vrouw,
w enzij
u,
r Kene
te oo
aanaa
martelingen
dedoor de
Pii hetJapanse
tai,
a a se equivalent
eq u a e van de Gestapo.
P
n weiets
n drong
'Daar moeten
ets
mee
ee doen',
haar
a e dus, enige
e e ttijd aan.
aa zoon,
oo , mijn vader
Integralee
'Kunji niet een uitgever zoeken?' te
mij geen
idee:
zoals
in de
i v
uitgave
e goed
g
meeste dagboeken staan er te veel mee elezer
in n
hedendaagse
e in dieeeee
aage
s snel zouden verveen, Maar het bevat ook veel dat
een
wél
we
de moeiteis.
waardPel
s. e had
ee e ara ter, dat opvlamde toen de oorlog haar
tot handelen dwong. Haar dagboekbevat
daarvan vele bewijzen.
En zo vind ik toch nog mijn onderwerp.
weett ik vrijwel
Buiten efamilieverhalene
J
niets overIndië. In zes maanden moet ik in
die lacune kunnen voorzien, schat ik in.
Weer schrijfik een synopsis en dit keer is
Paul
aue es we enthousiast. Twee uitgevers
Amsterdam
euw
ste
tonen e an ste in .• Nieuw
en AmbolAnthos uitgevers. Het wordt de
en krijg
– onbetaald,
laatste. Ik vraag
v
aa
eat
wel – verlof van de krant. Voor zes maan.
Dieeeo
periodeee
begint in:
en,

j

Maartzooó
Praten, luisteren, lezen (héél veel lezen), en
de resultaten vervolgens netjes op de harde
schijf van de computer parkeren, waar het
desnoods ook nog over een paar jaar makkelijk is terug te vinden en langs allerlei
zoekwegen te ontsluiten zal zijn. Zo zie ik
al het materiaal twee keer langskomen,
waardoor hopelijk het meeste permanent
tussen de oren blijft hangen. Het idee is dat
ik, zodra ik echt ga schrijven, beschik over
een maximale hoeveelheid parate kennis,
en een nog veel grotere hoeveelheid gemak-

a e ekennis.
e s.
e i' toe
toegankelijke
I begin
e g met
etDe waaier van etfortuin uuit
1995
aas
99S van Joop de Jong,jarenlange
^
van, zeg
et
g maar, deIndonesië-desko
ministerie van Buitenlandse Zaken in Den
Haag. DeJong
o
beschrijft
esc
de geschiedenis
esc e en s
van
ni1595 tot 1950.
a Indië
e a
9So.
Het et
blijkt
ee
J teen
ideale introductie. De waaier is vooral zo
goed omdat etoe geheel
g e en al de o iategoed-foutschema's
overove e o onia e
tijd
ontstijgt.
hebIkolonialismei'
het
t
1
alseassoc
vanzelfsprekendgeassocieerd
ee m et e to.
tale overheersing en exploitatie van verre
n door
volkeren
oo weste
westerse
senaties.
nat es.Dankzij
a
De
Jongdringt
r
nu pas, ondanksmijn veel eerer electuur
ectuu a n
deeveneens
eve ee s etniet
genoeg
n
te
prijzen acq va
van Doorn
oo (Deelaatste
ats e eeuw
e
van Indië),tot
mijJ door
slechtss
o dat
a hiervan se
,
t
e aatste vijftigjaarNederlands-Indië
^
^
r iis w
H
sprake
geweest.
Het 'echte',, im
imperiale
e e og
ni i m begint
in
Indië
oasee
t
epas
goed
met e
g
mnvi
m eennecoAtjeh-oorlog,diei samenviel
e met
nomisc eboom
vanaondernemers –
oo die
e tal
onderw
wieePels
e vader
va e
ertoe
edreef
toe ee
hun
u evan sma te beproeven
in de 'gordel
u e
e
^
r a. o
Nog
een nieuw
te
ee
eu inzicht:
c t • dieAtjehr
' r geduurd.
r
oorlog
heeftdertigjaar
.was
'Atjeh'
g
het
etNederlandse
Ne e a
'Vietnam',
sezonder meer.
Dan
volgt
serie
se e
gesprekken
es
et Pels
g
p e e met
a o
g eenee
en hun
u nazaten.Veen van hen
tijdgenotene
de tachtig;
tac t,
zijn
rond
eso
l inmiddels
g ik wil de
tijd
niet
tarten.
Met
de
meestegesprekken
J
iss inclusief
cuse dereistijdongeveer een dag emoei • , haar-zoon-mijn-vader
ondervraagg
J
r
van
ik twee dagen lang. De uitwerking
va al
.
veel
i
meer
die interviews
kost
ee e tijd
t omdat i
alles op band heb opgenomen, iets
ets wat i
n later
anders nooit doe. Pas weken
ateben
e i
daarmee klaar.
dana een
De eerste teleurstellingis
ee feit.
ben op zoek naar Pel-als-meisje, omdat dat
zoveel zalzeggen over hoe zij zich veertig

Joost Ramaer Dagboek van een biograaf • 87

jaar later in de oorlog opstelt. Maar er blijkt
bitter weinig persoonlijk materiaal uit die
tijd bewaard te zijn gebleven. Veel is weggegooid, onder meer door de twee middelbare scholen in het Gooi die Pel tot 1919 frequenteerde; veel is verloren gegaan tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Maar misschien
wel de belangrijkste reden voor het gemis
geeft een hoogbejaarde, geestelijk nog zeer
scherpe tante, dochter van de broer van
Pels vader Joan: `Ouders spraken toen eenvoudig niet met hun kinderen', waardoor
die ook in hun correspondentie niet voorkwamen.
Triomfen zijn er ook. Twee vrouwen uit het
comité voor de steun aan de kampen, die
nauw bevriend waren met Pel, blijken hun
herinneringen na de oorlog op schrift te
hebben gesteld. Een dochter en een zoon
stellen mij die geschriften genereus ter beschikking.
Eind maart ga ik naar een congres in Groningen, waar biografen discussiëren over de
voors en tegens van `Privé in de politieke
biografie'. Als journalist verbaas ik me erover dat dit überhaupt een thema is in hun
wereld. Ik ben het van harte eens met Elsbeth Etty dat biografen die geen aandacht
besteden aan de worstelingen van hun onderwerpen met echtgeno(o)t(e), kinderen,
minnaars of minnaressen, vrienden en
vriendinnen, hun werk niet goed doen. De
aanwezige biografen blijken net zo aardig
en open als de gemiddelde journalist, alleen rustiger, aangenaam gespeend van de
competitie- en scoringsdrift die mijn beroepsgroep aankleeft.

Aprilzooó
De tweede maand brengt weer lange interviews, maar ook onderbrekingen. Ik heb
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afgesproken dat ik één dag in de week voor
de Volkskrant blijf werken, zodat pensioenopbouw en sociale premies doorlopen. Het
grootste deel van die dag spendeer ik aan de
eindredactie van de wekelijkse kunstbijlage. Ik neem deel aan een driedaagse sessie
op de hei over de strategie van PCM. Het
wordt een interessante en stimulerende bijeenkomst: drie nieuwe, pas benoemde leden van de raad van bestuur van PCM geven
acte de présence. De week daarna vieren wij,
eveneens drie dagen lang, in de familiekring dat mijn vader tachtig is geworden en
mijn ouders vijftig jaar getrouwd zijn. In
het paalweekend hebben wij vier dagen
lang vrienden en familieleden over de vloer.
Ook overvalt mij een beroepsmatige verslaving. Volgens afspraak zou ik gedurende
mijn verlof geen artikelen schrijven voor de
Volkskrant, om zo alle creatieve energie aan
mijn boek te kunnen wijden. Maar één
ding had ik me totaal niet gerealiseerd toen
ik aan dit project begon: de drang van journalisten om hun naam regelmatig boven
een verhaal te zien staan. Als ik een oude
vriend tegen het lijf loop, oprichter van het
mediablog De Nieuwe Reporter, blijk ik met
een natte vinger te lijmen en schrijf een
paar stukken voor hem.
Zo vliegen er weken voorbij waarin ik nauwelijks aan Pel werk. Paniek slaat toe: zal
dit project ooit van de grond komen? Ten
slotte leg ik me bij het onvermijdelijke
neer: dit is mijn eerste boek, I don't know
what's hitting me. Ik besluit dat het allemaal
deel is van een geheel nieuw leer- en maakproces, en sluit een gewapende vrede met
mezelf.
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zoeken steun bij elkaar met lange litanieën
over de miskenning door de buitenwacht
van hun idealisme en heldendom. Oorlogsmisdadigers? Wij?! Schande!

Juli2006
Prikken halen, een visum regelen, een
stoomcursus Bahasa: veel tijd gaat heen
met de voorbereidingen voor de reis naar
Java. Na terugkeer resten nog twee weken
voordat ik weer begin met mijn reguliere
werk voor de Volkskrant. Al met al is het een
vreemde gewaarwording, werken aan een
boek. Lijkt het beginnen aan bijvoorbeeld
een verhaal voor het kunstkatern vaak al
een mer a boire, voor een boek dijt die zee
meteen uit tot een oceaan. Vele dagen eindigen met de vraag: wat heb ik eigenlijk gedaan, vandaag? Toch blijf ik vol vertrouwen
dat ik, ergens tegen het einde van dit verlof,
een boekschema kan maken: dit moet erin,
en wel in deze hoofdstukvolgorde.
En dan maar tikken, veelal in de kleine
uurtjes – ik ben niet anders gewend.
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Thijssen

Rob van Essen

Theo Thijssen schreef klassiekers als Kees de jongen, Jongensdagen en
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Westertoren bevindt zich een klein, aan hem gewijd museum, waar het
minder om de inhoud van de vitrines gaat dan om het levend houden van
de herinnering aan een schrijver die in 1943 overleed, maar nog steeds gelezen wordt.
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Aankondiging
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i

meenplaatsen
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Hun tijd vooruit
Het lot van voortrekkers en wegbereiders
Piet de Rooy

Als voortrekkers beschouwen we mensen die wijzen waarheen de weg
voert die zij met hun scherpe blik als eerste ontwaren. Hun optreden is
niet alleen afhankelijk van het toeval en persoonlijke eigenschappen,
maar ook van het heersende geschiedenisbegrip, stelt Piet de Rooy. Nu we
afscheid hebben genomen van het idee dat de loop der geschiedenis zich
volgens bepaalde wetmatigheden ontwikkelt, lijkt het er sterk op dat de
bloeitijd van de voortrekkers achter ons ligt.
V0o
r re
t ers staat een zwaar lot te wac ten. Alsofze dat voorvoelen, verzetten ze
zicdoorgaans tegen eta dieeen op
gelegddreigt te worden. Toen
doorr God werd uitverkoren om de
Mozes
Israëlieten Egypte
uit te leiden 'naar een
gY
goed en wijd land, een land vloeiende van
n g spartelde
pre hijl lange
en honing',
melk
g tijd teen. Tal van bezwaren voerde hij aan, om
gen.
r
ten slotte zinsterkste troef
uuit te spelen:
P
c Here, ik ben
e geen
'Och
g ee man van het
woord, noc sinds gisteren, noch sinds ee risteren, noch sinds Gij tot uw knecht gei en
sproken hebt, ...1 ik
b zwaar van
mond en zwaar van tong.' Hij zou niemand
een heldzonder
en hij zou
kunnen overtuigen,
ou ee
scare blijven en daarom was het geen goed
een uuittocht te
leider
ei van
va ee
iidee om hem tot
enoemen. Daarop verloor de Here zine-

l

l

^

'• I zalmet uw
u mond
u en sprak toornig:
^
moet.' Exo• en uleren,wat gispreken m
4: 10-12)
Us:
38,^4
Mozes
es a toe. Hij overtuigde zijn volkvan
om te vertre en,ag regels
de noodzaak
r de onderlingeg,
o a n overwon rivoor
0og
tie en geklaag
tijdens de veertigjarige
g
toc t en werd ten slotteecon
ronteer
g
met
ssc wel het zwaarste onderdeel
etmisschien
land vantaak: hijJ zagg het beloofde
e oo
van zijn
J taa
af eenbergtop, maar overleed zonder het te
mogen betreden.
r in zwakke
Deze episode heeftvelen gesterkt
inppiiEen
van degenen die er
e ins
e a
i r Jelles Troelwas Pieter
• ieaanontleenden
aa
stra. In 1915
9S was Troelstra naarZwitserland
m te
herstellen van een zware eafgereisd om
moet
t evan zijn crisis
oe
De oorzaak
niet
t
worden
in
het
feit
dat
hij
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et
•
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meer
e oopgewassen
e sse voelde te
tegen
etg
pg
g e de heftige
interne discussie in de sDAP. We eouingdienden socialisten aan te nemen tegenover eour eoisie,
die in een wereldg
oorlog
bezig
was
veel
bloed te vergieten?
g
g
g
Kon in dezeomstandigheden
ee
gedach
e ac t wo raan deelname aan de regering, enbelangrijker nog, welke houdingdienden soiai ste
n eigenlijk
e e l in te nemen
e e tetegenover
eg over
hett ei
nIn zijn
e 'vaderland'?
J
eenscri ten esc ri'J t Troelstra hoe hijJ inZwitserland ge re en werd doordeot geva en van
^
vane
Mozes. I zag
ahier
e het
denee
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gelezen, dat mij zoo boeide als dit verhaal.
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r t mij een
sterk toe mee ewe,
ee oobjectieve
ect e e
kijk te geven op
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n dat gaf
r
.
g ttroost.
Tegelijkertijd realiseerde roe stra zic dat
het Mozes niet vergundwa
was het beloofde
e
land te betreden. Daaraan ontleende hij de
e ac te dat ook hij waarschijnlijkniet e
g
schone g zou beleven waaropp het socia isme zou'heersen
eersen op aard'.
'De m n c mag
es
ag
al zijne ee e leven streven aa
n reen
n ideaal,
eaa ,
of hi'J de vervullingdaarvan
ue a beleven,
zz
v n,
ooit
eaa
ooin
t zijn geheel vervuld
j a, of hetideaal
zal
aworden, dat is een vraag, die gaat boven
zijnr
enini
zijnEenmaal
wordt
e aa wo
t hij
weggeroepen,met
o too e ot een stukvoltooide
in achter
te czich
en een veel rooter stuk
„
onvoltooider
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i voo zich,
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kosmische
mi krachten,
ac te , edie
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Dit goed
J
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g
te overdenken
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v rmi'
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e e, aar
tot volhouden
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in den eenmaal opgevatten strijd.'
J Het is
m te
t zien hoe Tr
fascinerendom
Troelstra,
ra,nadat
a at
hijJ zich eerst met Mozes had vereenzelvigd,
^
zich
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,
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m
mensheid'
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Daarnaast
aa aast
isopmerkelijki'
s het
z
passage de boodschapbrengt dat het ideaal
zich wellicht voortdurend aan ons zal onttrekken,> zoals de horizon wel zichtbaar,
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His
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c hierbij
beriepbekende
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woorden ook werkelijkheeftuitgesproken.
Kennelijk
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Troelstra de mantel der
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e
an et gewaad
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e kwaliteit
a teit objectief aanwe zig is,, doet
nietterzake: het gaat erom of de
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t als zodanig aanvaarden.
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Weber
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it geval niet 'de mas sa' ee
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r'"und ist ebenso
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e s i c er o a iitat,

^

wirtschaftsfern
r r sc
i . Deze
a ts
ewie
u un"
o at
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.
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ten
Het meest veron te goede
e én te
a
rustende
uste e aspect van deze
e e aanalyse
a se
is dat een
Yi
charismatischei re volgens Weber
e r we is. De
ic t zo
o unuonvermijdelijk^
en an
kwestieis
s dus niet
et of er bezwaren
e a e bestaan
tegendoorbreken
e e hetroutine,
vanregels
r in r s en
rind
i gew irationaliteit
zodanig.
o a . Het ligt
gn
kelder:
mogelijkeen
e
.eer zalzoonbevangen
o
oor ee e even
moeten worden over de
g
a i i en v n
zichzelf
persoonlijkekwaliteiten
a de
e or
werpende
e ccharismatische
ar smat sc evoortrekker
voo t en
e er e
wegbereider. Eeneerste
probleem
dat zich
e
p
is datgeschiedenis
een
daarbij
aa J voordoet
o0 oet
s a de
lastige
J het vormen van een ergegggids is bij
i'J oordeel.
Afwachters en vroedmeesters
Het
e oordelen over de kwaliteiten van een
wellicht
eenvoudiger
in
wegbereiderwas
we
t
eerdere tijden,
^ toen nogg werd uitgegaan
J
van
eenyc
cyclisch tijdsbegripen us on
a e
worden aangenomen dat er weinig nieuws
was onder de zon. Stondin hetboekre i^
ker niet geschreven:. 'Wat is, was er reeds
^
lang, en wat zijn zal, is reeds lang geweest'?
(Prediker 3.
3:15.) Dit bewees het nut van de
bestudering van de geschiedenis, want omNiccolè
zien leidde tot inzicht.
icco oMachiavelli
ac
(1469-1527)sc ree in i'z n aantekeningen

bijiJ Livius
us dan ook dat wie weten wili wat er
gaatgebeuren,
mo
moet i'l ne na ra watte
er eg
g
^
weest is:
omdat
s 'Datt komtt o
die
dingen
at e
ge tot
stand wordengebrachtor
i
o de mens,
s, die
altijd
door
dezelfde
hartstochten
wordt
en
J
werd beheerst, en daardoor tot dezelfde
^
dingen komt.'. Dezeeopvatting
klinktt door
o att
o0
tott opp de huidigee dag,zoals
ruit ee
oblijkt
s
tut
m
ti
herhaling
van
n^
r
e
a
e
a
va
een
uitspraak
van
g
p
g
de filosoof
o 0o
en dichter
c te George
eoge Santayana:
a ta Ya a.
verleden nietherinnert,'
' iezich
c het veee
ietis e
g ^
a e. Maar
a datwerd
e
o em het te herhalen.'
door
o Michel e Montaigne
v overtuigd
etw
i^Montaignew
e.
was ervan
geraakt dat de meest wezenliJj ke
e trek van de
mens en de samenleving
niet zozeer tenees
^
i g e i was,
as
maarverandering:
E1
r^
is nniets
iet
, aa
dat permanent bestaat,
in ons
taa ,noch
oc
o eigen
see
wezen
e e noch in dat van de dingen. Wijzelf,
onss oordeel,,e
en alleeste
sterfelijke
e zaken
e a e zijn
J in
een constante stromende en voortgaande
beweging.En
n ozo
kan eeroo
door
de een niets
met
zekerheidv t
r noverr iets
etvastgesteld
worden
es
anders, daar de beoordelaar en hetbeoordeelde voortdurend veranderen en ine^
weging
Het verleden
eer niet
ni weer,,
keerde
l
g g zijn.'
het kon alleen voedsel
om
het
se geven
eve
t eigen,,
eg
g
hoogstpersoonlijke oor ee svermo en te
scherpen.
Inn
n'
een nieuwe
Inde
negentiende
tlen e eeuwwerd
we ee
eu e
oor ee sgron gevonden in de overtuiging
g g
dat verandering niet alleen aanhoudend is,
maare ap e wetten volgtgen zelfs een
specifieke richtingg heeft. Hoe sterk dat idee
was, iss goed af te lezen
eze aan het werk van
n theorie
Charles
a es Darwin.
arw n. De ekern
n vann'
diens
t eo e
was dat de evolutie bepaaldwerd door toev a en
e ee
geen 'design'
esi n vo
volgde:
e. de loop va
van de
evolutie kon slechts achteraf worden vastde resu
tatedaarvan
aa van
hadden,
a e, in
gestelde en
resultaten
n
tegenstellingtot de wettennvnN
van Newton,
e en e waarde. esonggeen enkele voorspellend

Piet
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an sloot Darwin
arw n zijn boek Het onts taan
van soorten af met een zin die toch vooral
^
wees op hoeepprachtig
ac t diee evolutie was.
was: 'Er iis
..
grandeur in deze
op het leven,
metzijn
'
eve , et
verscheidenheid aan rac ten, die oors rone i' door
oo de Schepper
er zijn in e a „ vorm.
zen in een ppaar vormen,, o in één
o . En
terwijl aa
er e volgens de onwrikbare wet
van de zwaartekracht om
draaiJ aszijn
bleef
aa
en , zijn
n uuit
i simpele begin zonder einde
t dit
derac t iste vormen geëvolueerd, en ze
^
evolueren nog steeds.'
res et
et isc e waarrin
neemt
eemt
hier een morele waardering
^
in het kielzog
e o mee. De neiging om voort gang' te verheffen
e
'vooruitgang' tototwas
on
bedwingbaar. Daarmee kwam opkousenp
voeten de gedachte mee dat dit ook
ei en i'J debedoelingwas van de natuur en
hetv
H was simpelweg te verleidelijk
e e.nHet
omniet te en en dat de 'natuurlijke isto^
rie zi
zicht bood opp de 'menselijke
toekomst'.
Deze stap werd
e bijvoorbeeld
voo ee zonder veel
omslag door Friedrich
En gemaakt,
e c Engels
toen hij in 1883 aan rx
het ravan
Karl
a a
Marx
a
geen ggrotere onderscheidingte bedenengwist
^
ken dan de volgende vaststelling:
os
e
Darwinontwikkelingswet
der organisc e natuur heeft ontdekt, zo ontdekte
Marx
a de ontwikkelingswet der menselijke
geschiedenis.' Dezee uitspraak
u tsp a is vooral zo
opvallend,om
at i rm
n p
hiermee
en passant
de
dialectiekwerd ingeruild-voor de niet-lineairero ess
r i e uit de evolutieleer. Toevalen
contingentie werden vervangen door een
i' s are weg naarheteee
aanw
r e e in doel.Deesc riten va
van de o u airearwi nisten waren in de arbeidersbeweging
dan ook aanzienlijkgeliefder dan die van
de marxistische schriftgeleerden.
Zo was het nut vanesc ieenisn
i deoo
loop
.
der ti fundamenteel van aard veranderd.
Dee
sc ie enis toonde ons nietan ger de
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voortdurende terugkeer
van hetzelfde,
g
maar dat wat komen zou.
w het
u Daartoe
to was
slechts nodigdei nen
uit het verleden
J
door
0o te t e e. De
trekken.
historische ontwi e
ling was het ijzeren gevolgvan wetmatigheden en daarmee in wezen dus ook niet
langer
er onmiskenbaar het resultaat
van
su aat
a
mensenwerk.
Vandaar
edat
het in de ar ei ^
ers ewegingzo'n
o ingewikkeld
gew e probleem
was of men de onstuitbare gangereg
sc ie enis vol gemoedsrust kon afwachten,
dan wel
e of het nodig
o was als vroedmeester
op te treden om het onvermijdelijke
krachtdadigter wereldte helpen brengen.
Het Heilige

ene Historie

Voortrekkers waren inde negentiende
eeuw mensen die doorgaans eerder dan anderen
eren zagen waar de weg
leidde die de
wetmatigheid had voorgeschreven. Hun
succes hingvervolgens af van hun persoonlijke vermogen om de kracht van de alledaagsheidte doorbreken. Soms mislukte
dat. Hetassi e e voorbeeld
oo ee daarvan is het
lot vangI n
a ze mm
ewi Deze
e ss. Hongaare e o aarse verloskundige die in Wenen werkte,
r
r
bracht – eerst in 1847
8 47
en
e later,
in
i8ói
> met
een meer systematisc e onderbouwing –
naar voren dat eevrees
e raamvroug
wen koorts het gevolgwas van besmetting
door artsen die zich zonder hun handen te
wassen van de snijzaalnaar eraama ein begaven.
e ave . i wist zijn omgeving echter
nietovertuigen
et te
en overleed in 1865,
S^ e kneusd van gemoeden gekrenkt int verstand', zoals de Amsterdamse gynaecologe
Catherine van Tussenbroekschreef. Zijn
aanbevelingenjarenzou en pas
later algemeen worden toegepast.
Hetm
oe
g eer e kwam ook voor: achteraf
bleken voortrekkers somss een
ee pad ingeslanes a

ggen te zijn
J dat doodliep,
,
was er aanPoo
van e i'J zeker succes.
r
es Een
e voorbeeld
iervan biedende voortrekkerspar excellence,
de Boeren
oeren in Zuid-Afrika,
a, die in earen
J
183o-18 5o un
ers verlieten en n aar het
Noorden trokken.Date n
e zij – zoals in
de aatsteecenniavan
a de negentiende
eeuw door dominee Frans
L' Cachet met
a s Lion
nadruk naar voren werd gebracht
ac–
t niet uit
allerlei normalem
emenselijkeinstincten
o
Jf
min of meere ri J e iJ e verlangens.H
Het
ging de Boeren
oeren niet om een'onheilige
on eigi e e
geerte om een woest eveni
te leiden in een
^
vreemd land';,am
hun onderneming
ni
niet voort uit de behoefte om zich te onttrekken aanEn
et Engels bestuur, en al hele-maal niet uitt een
ee blind verlangen om de
^
Kaffers uit te roeien, maar, 'bewust
of on^
bewust',, u
uithet diepe
i inzicht:
'Indien
ien wij
c t.
niet
et trekken, wordtZuid-Afrika
ui
ri a niet e ^
sc aa . ZijJ offerden
ren zich als het ware op
>
om –'bewust of onbewust' – eenbijdrage
l ge
te leveren aan ean
g gdie de beschaving
had te gaan. Deze
n'is zou later ook
e e betekenis
officieel
r
ee worden
vastgelegd in het voortrekersmonument
, dat in i94o bij JPretoria
eto a
^
werd o
opgericht:
e c t.
ns virjou ui -a^
ri .
Den
a der
e beschaving is daar sindsdien
echter een andere wegg ingeslagen.
Denegentiende–
eeuw was door de alom
aanwezig e gedachte van de wetmatigheid
g
der ontwikkeling
e g – het gouden
tijdperk
g
P
voor voortrekkers. Inmiddels hetzelfss de
vraag
g of we nog
g het vermogen
g hebben om
dergelijkewegbereiders teer enn n. Niet
t
alleen
zijnwe al een paar keer nogal e ro
eni
u t e omen, maar bovendien lijken de
tweegrotebronnen
ote o en waaruit voortrekkers
hun krachten hebben geput, het Heilige en
istorie
Historie,inmiddels
o
,opgedroogd.
roo
In het
Westen is
ireligie nog onmiskenbaar van
grotee
et eni
s, maar over eemeen-

l

schappelijke'
beeleving
g daarvan is door José
Hr al eens opgemerkt:
Harris
t.•`'Religion
e
ecaP
men
a Sunday
o. yDaarmee
y hobby.'
eeiis veel re igi euze ener gie beschikbaar gekomen,
die zicla
g
op
uiteenlopende
terreinen
kan
manifesteP
ren – onder anderee in de politiek–maar
die zich vooralsnog vooral uit in een individuele vormgeving van
i g gevoelens
a eigen
en
g
overtuigingen. De Historie,
sto ie, althans in de
hegeliaanse betekenis van een o Peenvo ging vanerio
P en die een doel hadden en
een eigen opdracht hadden te volbrengen,
is nu
u aleen
ee paar keer doodverklaard.
aar . Jean-Fran i sLyotard
otar
had
ons
in
1979
9 al het
Y
^
overlijden van e grote verhalen'aan eze ene FrancisF u u Yama verkondigde in
^
I 99e
2 'the end of history'.
Y De Rotterdamse
filosoof os De Mulheeft daaruit de conseo e dat we de overgangg 'van
q uentie getrokken
een historischnaar een posthistorischwe^
re ee beleven, wat dat ook moge
e zijn.
J
Niet alleen issie e reegac te aan een vaste,
'wetmatige' ontwikkelingvan de samen evingvervaagd, maar bovendien is de drager
van eeng
er e iJ proces,
het autonome inP
ivi u, in het ongerede geraa t. Steeds
minder
e wordt ervan uitgegaan
aan dat het ze
'zelf'
een consistente
ee
is,
dat
over
een
in
weg
zen ondubbelzinnige en zichzelf
c e g e i'J iJ ven de identiteit beschikt. Steeds meer wint
d eeg ac te veld dat de Ppersoonlijke
l e i enti^
teit vooraleen narratieve contructie' ^is, die
er nog een hele kluifaan heeft om de brokstukken waaruit wijJ bestaan
eensc
a ee
schijn
iJ van
m an te geven
` e illusie'
samenhang
en utt
e de
'nuttige
te scheppen van een identiteit die in heden,
verleden en toekomst in grote lijnen dezelfdee blijft. In dat opzicht is het voortrekkerschap ge emocratiseer en in elk geval
geïndividualiseerd: we zijn
zi' allemaal onze
eigen voortrekkers geworden, een mYsterieus deelvan onszelfdient
i ons de weg te wij-

Pie de
RRooy
Piet
un tijd vooruit
Y Hun

•
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zen naar de overtuigingeeen zinvolle eenheidte zijn.
n , in ieder
e geval
H dit alles ook moge zijn,
Hoe
is het herkennen én
e, erkennen van voortrekkers moeilijker geworden. Ditt iseen
g
^
^
oe een
periode waarin hetI ea P e bloeit:
voortrekker is tegenwoordig wellicht de
laatste derr Mohikanen. In de esc ie sc rijvin
worden mensen te
l gzal getracht
g
ontwaren die een stempel hebben gedrukt
op
P een ontwikkelingdie als een a a anwordt gezien. In het gewone
kelijk p
e
leven zullen we blijven zeggen dat sommige
^
vooruit waren'. Dat lot is
mensen 'hun tijd
lichter te dragen dan dat van de klassieke
voortrekker.

l

i
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Een lotgenoot als wegbereidster
De strijd van joke Smit
Mireille Berman

Er wordt de laatste jaren zorgelijk gesproken over de vele hoogopgeleide
vrouwen die hun baan opzeggen en ervoor kiezen om thuis te blijven met
de kinderen. Uitgeput van de ratrace in de werkende wereld kiezen ze
voor persoonlijk geluk: Critici zien dat anders: al die jaren doorgeleerd,
en uiteindelijk wordt al dat talent en die ervaring verspild aan
appeltaarten bakken en de strijk. Joke Smit, die de geschiedenis is
ingegaan als wegbereidster van de tweedefeministischegolf, sprak zich in
1967 in scherpe bewoordingen uit voor een grotere arbeidsparticipatie van
vrouwen. Mireille Berman vraagt zich af in hoeverre Smit een
wegbereidster was en hoe haar biografie eruit zou moeten zien.
Dee keuze voor t uismoe eren brengt onherroepelijkeconomische afhankelijkheid
met zich mee, en zo wordt het natuurlijk
J
nooit wat met de emancipatie. Weliswaar
zestig procent
wer t tegenwoordigi Jna zesti
p
vvan de Nederlandse vrouwen (dat was twee
procent
in 1967),
97^ de ongelijkheid tussen
p
van
mannen en vrouwen op
p het gebied
ge
werk is in het geheelniet verdwenen. Vrouwen hebben meestaldeeltijdbanen zonder
jd bestaan er si gveel ers ectie , en nog altijd
ni kante verschillen tussen wat mannen en
vrouwen verdienen, ook in gelijkwaardige
at betreft
e
W
t lijkt erwezenlijk
functies. Wat
niet veel veranderd te zijn in vergelijking
met vier decennia geleden, toen Joke Smit

Het onbehagen
etgeruchtmakende essaY 'Het
^
om de
van de vrouw'publiceerde,bedoeld
e
' de deur uit te krijg.
`'kudde sto uigrv
Jg
e ee
c ee hetstuk
u in
Joke Smit I 933- I9 81 sschreef
19967,
7^ toen het kostwinnersmodel hoogtij
gti'J
voor
vierde. Vrouwen zorgden
voo dekinderen
g
enhetuis ou en• mannen
voor brood 0op
^
tweedeling
De
Deze
e
twee
e plank.
p nietheleg sprak
p
maal vanzelf, omdat de participatie van
vrouwen op de arbeidsmarktniet langer
oor wettelijke maatregelen wer e okeerd. Al vanaf 1957 werden vrouwen i.voorbeeld niet langer uit overheidsdienst
zij trouwden.
sec twee
t ouw Datslechts
ontslagenaals
procent van de vrouwen werkte, hadvoltoen nog
ens Smit— o 00 - mit, zoals zij
z toe

r i eBerman Een lotg enoo t
Mie

d weg erei ster •

II

Joke

Smit 1933-1981

heette – dan ook meer te maken met ment i te
i dan
t a met
et
wetgeving.
et ge
.Smittponeerde
o ee e
p
de stelling dat vrouwen massaal leden aan
een gebrekaan zelfrespect. e eentonige
ee o e
huishoudelijke ar ei maakte
vrouwen
te
murw,
u, en de levenswijzee die
e het moederoe e
schap met
cwas
zich
meebracht wa evenmin evor er
voor het gevoel van eigenwaarde..
de e ea binnen
zitten met kleine in eg
r
ren is,, aldus
Smit,
t, voor
merendeelv
hetvan
n
us
r
n•
'Zodra
e
de vrouwenuiterst
beperkend:
e
.r
p
kleine kinderen zijn
J valt achter de meeste
huisvrouwen deis
u e ur in hett slot. o angdat zo blijftJzij
zal er sprake zijn van vervan
menselijk
potentieel en zal
J
P
^
n
mijnprivé-onlust
niet
verdwijne
.' Maar
J
J
vooral het feit dat vrouwen voor hun
iau soc
le status als het ware moesten meeliften met
hun mannen was desastreus voor unevoevaneigenwaarde.
va Mannen ontleenden
hun maatschappelijken
aanhun
u we
werk,,
vrouwen aan het werk dat hun mannende..
n afgeleide
den.. Zo'n
a e e e ospositie,
t e, betoogde Smit,
^
a 'vrouwelijke
lusteloosheid'
ei tot gevolg;•
m
atvrouwen
v ouwezich
c erhierdoor
oor min erwaarigvoelden,, ontbrak het hen aan ambitiee
zich buitenshuis te manifesteren.
^
i
mit a het over
'mijn privé-onlust'.
eveo
ust. I
In
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c
hetbetreffende on e a en' -t emanummer van het tijdschrift De Gi s was
zijJ de
as
e
auteur
met
zo
zo'n
npersoonlijke
inv gs
hoek. Zijstelde, net als de andere auteurs,
een maatschappelijke
aatsc a e e misstand
ssta
aan
aa de
ee
kaak,, maar
haa
aa gooide
oo e daarbijexplicietr
aa
persoonlijke ervaring
in e st
ea
strijd.
.
e
ve
J
nin
intellectueel persoon
e soo ben
e
ook een
^
lotgenoot van de betrokkenen,' stelde ze.
Juist
stdoordat
oozij
atuit
u eigen
t e eervaring
e va wwist
st
waar ze het over had, moest zijj haar aan^
ac t rechtvaardigen: Er zijnbelangrijker
problemen in e were – oorlog, honger –
dan de ongemakken waar een Nederlandse
vrouw mee te kampen heeft, en men kan
een hele reeks
n i' e
ee s kwesties
estnoemen
esvan gelijke
importantie.i
... Nu
u ligtdeze
ee materie
atee ln nen mijngezichtsveld,n
ni
e dattseeenige
rechtvaardigingv
0or hetschrijven
sc ve va
van dit
stu .,
De oplossingen
die izij
aandroeg
zi' n r gommmeer
mr
vrouwenarbeidsmarkt
ouwe
e
op te krijgen,
waren
a e opolitiek
van
aa .aard.
Dat vrouwen ver p t e a
v n in hun
stopt
u huizen
a weliswaar
p bleven
u e lag
aan minder vastomlijndedinge
in en als zelfbeeld en mentaliteit,^ maar de oplossingen
iemi aandroeg
t aa oe wa
waren
e u terst
uiterst
concreet.•
er waren veranderingen in ee astin
et
^
eving nodig,vrouwen moesten
oeste z e e sc i in srec
o a abortus
o tus telaten
ate
lg om
g t krijgen
plegen en er moest eenerti uri e werke
.
wee worden ingevoerd zodat arbeid en
zorgeerlijker
o
tussen man en vrouw konden
worden verdeeld.

l

l

Moederliefde
voerdee Jokee Smitt e
'gebrek
eraan ze res ^
,
ect op als een maatschappelijke misstand
en verhief zij de schijnbaarvreedzame,ro
bleemloze taakverdeling tussen man en
vrouw tot een politieke kwestie. Ze was

zich bewust van erovoceren
e toon die
p
mi
e wille van degenen
ze daarbij aans oe . 'Ter
die vinden dat hier wel hard geschreeuwd
g
wordt, moet ik zeggen dat het mij nodig
lijkt. Want het valt mijJ steeds weer op
p dat
zelfs verlichte mannen wanneer ze discussiëren overdingen
g die vrouwen raken, het
r
niet
van die vrouwen in concreto
et
eens schijnen te vermoeden.'
Smits oproep
aan vrouwen en mannen om
p
de geijkte rolverdeling niet langer als vanzelfsprekend te beschouwen, won aan
kracht doordat hij niet vanuit de positie
eerder
van de deskundige werd geuit.
g
waren in Nederlandacademischgetoonzetesc ouwin en verschenen, waarin zorteg
n
gelijkwerdgesproken over de ongelijkheid
tussen de seksen. Veelmeer dan wat refehadden die stukrenties onder va enoten
g
tsstuk
u bracht de
en niet opgeleverd. Smits
r
discussie in een ander vaarwater. Zijppresenteer e zich nadrukkelijk als lotgenoot
wie zijJ
van de misdeeldeggroep
a
p namens
s ra .Dat daarbijJ depersoonlijke levenss eer van vrouwen tot een zaak van politiek
belangmoest worden gemaakt, signaleerde
een
ze, zette ook haar eigen eralleen,
Smit
varingen in om dat punt
tebenadrukken.
P
Het werd
Haar essay
sloeg
Y
g in als een
de basis voor de actiegroep Man Vrouw
Maatschappij,ie mit in i 68
9 samen met
oprichtte.
HedyY
Doorhaarersoon
iJk
e invalshoekra
p
Smit niet alleen in op de esc aa e,o ectieve toon van het in - i er e bolwerk
van De Gids. Zij introduceerde ook het eroep op de eigen ervaring, dat zo kenmerkend is geworden voor de tweede feministische golf. De eigen ervaring en het belang
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om arbeid en zorgg teherverdelen.
me nto
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Het verlangen naar een Europese revolutie

Johan RudolfThorbecke en het historisme
Jan Drentje

In de negentiende eeuw ontstond het besefdatgeschiedenis een
wetenschap was. Hoe we de geschiedenis moeten begrijpen, werd een
wetenschappelijke vraag, die vooral in Duitse filosofische kringen een
grote rol speelde. In Nederland werden de opvattingen over het historisme
aangepast en verbreid door . Johan RudolfThorbecke. Omdat hij als een
van de eersten in Nederland zijn opvattingen overgeschiedenis verbond
met de politiek, mag hij, alle postmodernistische opvattingen over
geschiedenis ten spijt, als een voortrekker worden beschouwd.

i0e
Friedrichfiloloog
ie ri Nietzsche,
e , als strenge
t
c
p
geleid, twijfelde aan het nut van geschieden is.In zijn Vom utzen und Nachteilder
waarschuwHistorie
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u1874
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oo eeen overmaat aan historisch eehijJvoor
se ie de verbeeldingvan e creatieve mens
inverleden
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been is van de handelende mens.c epe daden, meende hij, zijnn juist mogepende
iJf
dankzij een moment vangeheugen- o
gedachteloosheid. Het historisme van de
late negentiende eeuw was een ideologie
geworden van quasi-onpartijdig bronnenon erzoe , een bestuderingvan het ver eden omwille van het verleden.Bovendien
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volgde op de historische verklaring maar al
te gemakkelijkde legitimatie van het bestaande of de bestaande macht, zoals in

et nieuweKeizerrijk.
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g betekenis,^ die niet noo z ei'afhankelijkwas van e a oopvan de
lijk
wereldgeschiedenis. Bovendien verloor de
hegeliaanse of marxistisc e benaderingg van
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Johan Rudolf Thorbecke 1789-1872

streefde ernaar zichzelf bij de bestudering
van de geschiedenis zoveel mogelijkuit te
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e c
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Empirischidealisme
isme
Binnen dit conceptue e krachtenveldverdiepte de'on e Johan Rudolf Thorbecke
oe
(1798-1872)zic in egeschiedenis als

nieuwe veelbelovende wetenschap tijdens
een
ee vvier
urn
e e stu eiri
e sans Du itse universiteitssteden. HijJ ee ditt niet
vanuit een antiquarische interesse, maar als
ambitieuze idealistische filosoof. Hij' estudeerde onder andere Friedrich c e in gs
speculatieve natuurfilosofie en Hegels geschiedenis van de wereldgeest,
g
^ maar istantieer e zich al snel vaner e i J e met odisch-filosofische benaderingen van de
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J historisch onderzoek
i"n diecreatiever
o in ee
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Republiekte vernieuwen. De invloed van
centralisme in de Bataafs-Franse
etFr
a nse
pperiode 1 79S 181 3 was in zijnn visie weis waar een zegen voor Nederlandgeweest,
maar accentueerde tevens het nationale onvermogen het vernieuwingsproces zelf in
banen te leiden. In 1814
4 was de eenei sstaat gehandhaafd, nu onderOranjesoepraktijk
e, maar in depolitiekera
tiJ bleef het
oligarchische lokalisme bestaan relict uit
de tijd van de Republiek– dat in de visie
van Thorbecke niet alleen een belemmering vormde voor noodzakelijkepolitieke
vernieuwingen, maar ook voor economische en culturele innovaties.
Nederlandse beginselen
Thorbeckes o treDeze
ee analysebepaalde
y
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1 40 . In et een s o iticus
i e8
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een nieuwe wetgeving..
in ee
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'Nederlandsche
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door Thorbeckesjeugdvriend Willem Annec imme ennic (1761-1825)
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Gecanoniseerd
Juist de benadering vanuit het `vreemde'
perspectief op de Nederlandse geschiedenis
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relatieve
auto om e. Zo was er toch
z
rcontinuïteit,r
we
s r evan
a eenz
e ekerea
i niertijdgenoten
0o
die
i te hoop liepen
te
e n Thorbeckescentralismeni
o ec es
niet zozerva^
re n. 'De
noodzakelijkheidn
nru
vevan
een e o

tieschok iss steeds
een
eeongeluk;
o eomwenu; de o we
^
teling zelve kan een zegen
ege zijn'
otee e
J noteerde
Thorbecke eenpaarjaar
v
r
i
aar
o0 8 8
4 toen hiji'
p
als het ware naar een Europese
revolutie
p
verlangde ie de Nederlandse politiek
itie zou
kunnen opschudden en het gelijkvan zijn
historischen
analyse
zbevestigen: e e Yse zou
eurni
te s va nsystematisch-liberale
e
grondwetsherzieningi
nn
die
Thorbecke
o ecea
anno
2006
een
ee plaats
in canon
de ca o va
van
de Nederran seesc
ie
enis
zouopleveren.
u
g

Jan
i
ern'
tJ e et
verlangen
en naar eenEuropese
uro ese revo
u ie •19
Het
revolutie
a

Het luciferdoosje en de Nieuwe Beelding
Over de wenselijkheid van een Mondriaan- biografie
Antoon Erftemeijer

Aan de beroemdste Nederlandse kunstenaar van de twintigste eeuw is tot
op heden geen serieuze, wetenschappelijke biografie gewijd. Terwijl
Picasso, Dail', De Kooning en vele andere toonaangevende kunstenaars
van de moderne tijd inmiddels al door biografen zijn uitgekleed; bleef
Mondriaan tot nu toe buiten de behandelkamer. Antoon Erftemeijer
vraagt zich af hoe een biografie van Mondriaan er uit zou kunnen zien.

In 1998
99 had ik de eer en het genoegen
g om
Mi
Miche
e Seuphorr in Parijs te ontmoeten. De
schrijver en
toen al zevenennegentigjarigel
beeldendunstenaar was bereid me te ontaanaaAvenue
vangen in zijn appartement
de e u e
P
Emile Zola, waari Jvanachter een overladen bureau in een even overladen wer amer,e u i inging
g ggopp al mij n vragen
emet het idee
over Piet Mondriaan. I liep
rond om iets met Mondriaan 'te doen'
bijvoorbeeldeen biografie van hem sc rij
ven. Seuphor had Mondriaan oe een
waarin Mo n rivan 1920
tot 93
1 8 hetjaar waa
9
aan Parijs verliet. Hijwas de eerste die een
boek over de schilder samenstelde.Een
en
aan Mondriaan
onriaan
zinvee herinneringenn aa
on riaan hieldvan
was de volgende:
wandelingen. Hijl zei dat hijl een burger
g van
Parijs was, en vond dat hijeen overjas
ra en gelijkiedereen, gelijkeen
moestg
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kon raden
Franse burger,
oniemand
at
g^r zodat
Gelijk
een
Franse
dat hijkunstenaarwas.
e
J
niets te doen met
heeft
burger,
ghetpubliekee
het kunstenaar
u n tenaar zijn: zich kunstenaar voei' vond
dat is persoonlijk,
vo hij.'.'
' van hem uit die
Parijse
at inFoto's
a Jse ttijd
J laten
r een
fatsoenlijk
er aa eerder
eekeurige,
eu ge,
tsoeniJ ee e, niet opvallende'heer'
e er zien dan een
woeste kunstenaar.

Groentekistjes
Net zoals hij het de mensen in zijn omgeving lastig maakte om achter zijn uiterlijk
een kunstenaar te ontdekken, maakte
Mondriaan het latere generaties moeilijk
om achter zijn kunstenaarsverschijning een
mens te zien. Hij had de gewoonte alle aan
hem gerichte brieven en kaarten — en dat
moeten er vele zijn geweest, want hij stond

Mondriaans bureau in zijn
J atelier in New York z

^ 1944

met veel mensen in contact – weg teooii'
boekerijJ o uw e hij
en.Eenpersoonlijkerij
e
niet op, en kreeghij al eens een boekcaoor verte deau, ana i dat na lezingg door,
de Seuphor, die om die reden eenerin een door hem cadeau
so on i' eopdracht
op
gegeven boekmocht schrijven. Ookeersoon i'J e nalatenschapvan Mondriaan is
buitengewoon klein. Hij liet nauweliJj ks
s
een inboedel na (in zijn
laatste
woonen
J
werkruimte in New York had iJ meubelen
gemaakt vanroente istJ es en hijleet
geendagboeken en/of memoires nagelaten.
HijJge
staat slechts o een handvol foto's a eeld. Filmopnames van hem bestaan al
ene hij iss maar één keer eïnhelemaalniet,
et,
rn w
terviewMondriaan
.lijkt er1 nauwlettend
voor hebben
en gezorgddat er na zijn dood
een beeldzou ontstaan van een volledig aan
man,
wiensesociale
zijnn st
toegewijde
toe
ew
, e
contacten, ziektes, liefdesverdriet, dagelijkse lectuur en dergelijke dingen on e an -

g l

Antoon

r latere egeneraties.
rijk
J waren vvoor
g
an ook
nbiografien M on riaan lijkt
i'
Eenva
eJ
inr
onmogelijk
s overee instantienm
ste
e i' nenzzelfs
o g.
Nu
u zijnbiografieën van ee en unstenaars sowiesoalgeen
een bloeiendggenre. eru i
i'isrde
iwaarin
'monografie',
het
ee
staat ewoon
werkcentraala–
gewoonlijk
i' c rono owe
en inhoudelijktoegelicht–
g isc geordend
g
terwi j l er omheen iets over de levensloopP
n de
maker
Mondriaans
van
aewordt
o verteld.
t
werk is inmiddels op voorbeeldigewijze
J sar
in
i
uitputtende
it
e
e
ac
t
de
tweedelige,
e,
u
g
g
er anse
raisonné,' die de Nederlandse
e zijn
kunsthistoricus Joop M.. Jooste n n
e P. Welsh in
Amerikaansecoea Robert
en. Ook al duikt errn
natuurlijk
1998 voltooiden.
nog
owel eeens
ee hier of daar een onbekend
hétethandvat
werk op, deze catalogusi biedt
a
schrijver
voor iedere toekomstige sc
e over
Mondriaan. Bovendien is in deze uitgave
^
een ruimgeïllustreerde 'documented c ro-

l

mirH
e
e eHettuci er

oos

' uwe Bee in
eeen de Nieuwe
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n nn
noemde Mon' riaa
e re Tenzij,
s. e
, n a^globale
tuur i'
iemand
slechts
een
o
e
evensJ
wil maken.
Er is ooit een
beschrijvingw
ae
.
o in gedaan tot een samenvattende, voor
p
een breed
ee publiek
u e goedleesbare biografie:
ee
Mondriaan. Een leven in maat en ritme uit
..
aa
Haagsche
ou19^
88 van de indertijde
bij
rant werkende cultuurjournalist Coos
Hi .kreeg
Hij medewerkingvan de
Versteeg.
e stee
Brieven
on riaan enner
inmiddels
overleden
es
boek,
Henkels.
e Het
e s. et
o een
, compacte,,
i nbrieven áán em Herbert
Mnraae
Hoewel
oa
biedt
een
paperback,
ruimgeïllustreerde
a
e
ac
u,
vernietigde,zijn van em ongeveer
e
ong
i r
derd brieven,rie es en kaarten.
bewaard., overzicht van leven en werk vann de schilder,
i Dezeebiografie
ie al
e o g ais
Uit al die documenten zijn veel interessan- zonder enige annotatie.
maar
de a
e, aakan een
te gegevens te halen, ook schreef on- sinds velejareni uithandel,
riaan geen lange epistels over zichzelfen leidraad zijn voor een nieuwe biografie.
.
biografie
ai ekan ook
e nieuw
eu ete schrijveno
zijn artistieke vorderingen zoals Vincent Een
..
i e deelae
wetensc
eunen
o
e
ve
e
deed.
van Gogh
dat
graag
en
veelvuldig
p
g
g
n van
nMnri
aspecten
o
aa n
s soz Mo
n riaan studies over as
Anders
bezat
es dan
a Van
a
o
.
inafgelopen
e e die
e de
ir talent, ook al deed hij twee o- cia e en cultureleleven
geen
teatae,
g ee literair
..
zijn:
z. over
ove de erelatie
at e
gingen om een verhaaltje teschrijven,
sc ri ven tek-- decennia verschenen
'
n
en
Arthur
Lehning
door
t
u
e
tussen
on
riaa
e
sten die door Lodewijkvane Ysse als niet
g
zijn
-ainBi
over
Mondriaan
Bois,
erg kunstzinnig werdengekwalificeerd.De
^
n
Henr
van
e ri e door
o0
n voor
v r wi
brieven zijn niettemin interessant
wie vriend Albert vaden
van
e s^ over de vader
er Mondriaan door
MoJ
n riaans werk en zijn artistiekeontwi ove Mo n riaan en Loe ing wilbegrijpen. e even
oo inzicht AncoMali e. a. een over
g
Deysseloor . en
B ot am
ewi'
ap
in Mon ri an
contacten — wat dat
a sociale
s
J van
n eer natuurlijk
den
oe
Boef.
.
Daa
Daarnaast
aast
zijn
A.H.
..
dan
Van
betreft was hijjuist
vaardigera
J
ie
verschenen
over
Mondriaans
ta
a
studies
van
echter
nog
niet
eGogh.
.
Die
rieven
zi
n
ec
J
g
r
n ri aa
n- i ioEen
uitputtende
u t utteM
eo
bundeld, en deels niet, of nietoe
g , toe- werk.
is
vervat
grafie(opgemaakt
o
e
aa
t
tot
en
e
met
et
1993)
993
s ve at
an
e
i
.
Joop
oosten
verzamelde
ze
en
J
g
e
genoemde
aao e raisonné.
z een inn mCatalogue
e zal
kunsthistorica Corrie van A ric m
geannoteerde uitgave gaanbezorgen. Van
.
.
Adrichemgebruikt iebrieven,
eve ,evenals
e e as
Anekdotes
n —te
hijschreef
M
ri neet
n r e
o naasa
..
Maar of zo'n nieuwe biografie gemaakt
rzin
n
honderdenbladzijdenvo
ove
kunst— momenteel
opvattingen
mome tee
ini hetkader
a e van moet worden? Dat Mondriaan een pionier
een promotieonderzoeknaar de relatie tus- was op het gebied van de moderne schilderie
dieteksten en Mondriaans beeldende kunst kan niemand betwisten. Die kunst,
raa zou dus het beste nog en alle kunsttheoretische teksten die hij er
werk. Eenbiograaf
.
enkele
jaren
e e kunnen wachten, ^of in nauw zelf over geschreven heeft, zijn goed toeoverleg moeten treden met de twee ge- gankelijk voor iedereen die zich in Monnology'
opgenomen:een
e feitelijk overzicht
van Mondriaans leven van jaar tot jaar,
soms zelfs van maand tot maand,e aren andere n
eer met citatenit
u brievencumenten. Alle belangrijke feiten, voorzover bekend, over Mondriaans ondermaanse
bestaan staan daar bij elkaar.
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aa
wpersoondriaan
wil verdiepen.
Mon riaans ersoon lijke leven lijkt op het eerste gezicht echter
allesbehalve spectaculair te zijn
zin geweest.
g
Hij leidde weliswaar een internationaal even, en kende vele, in cultuurhistorisch opp
zicht interessante mensen, maar het is de
vraag of dat de on riaan- ie e er nader tot zijn kunst brengt.
Dat leven hadoverigens wel intrigerende
eze
aa Mondriaans
o n riaans vrijgezelaspecten. Zo iss daar
in
vrouwen
tot
ou
lenstaat. Overzijn
zi verhouding
is veel te vertellen, zieil voor ee de site
onder 'Vrouwen rond
r p tin
e sta .sta
an
a. ,n
Mon ri naa. Dan: wat is er waar van een
moord o zelfmoord in eenmolen
o e bij Nieuwer-Amstel waar Mondriaan ooit verbleef?
Hoe
stond hetmet
etMondriaansgeestelijke
on
oe sto
gezondheid? (Psychoanalyticus-psycholoog
nn
Berg ee een specu atieve voorP. van
e Ber
i
Mn. Splitting
zet in zijn essay
Y 'Piet Mondrian.
of reality and emotion. Waarom werd
Mnn riaan theosoof en bijna
)
l vri metselaar?
Daarnaast zijn er tal van anekdotes over eleverd, de ene nog veelzeggender dan de
andere. Zoals de getuigenis van medekunstenaar Frits Klein, die op een avond aann ri
aan de Rue du éaanaa
klopte bij
l Mo
part 26 om hem mee te vragen naar een
dancing
Klein
ac g bijJ Gare Montparnasse.
p
rEineoor gestommel
achter
de
deur.
hoorde
g
uitat
eg
il deed Mondriaan open 'en legde
il hadgemerktdat
er iets niet in orde was,
g
maar hij hadniet zo gauw gezien wat, tot
verkeerd stond'.
hij ontdekte dat de asbak
Schijfster Jo Boer ondervond iets vergelijkhaar bezoek aan Mondriaan: s
aars
bij
en 'e e e het lucifere
eensigaret
opstak
j
doosj e zo neer,, dan stond hij direct op en
legde het zus neer.' Hij kon zelfs boos woren wanneer iets niet op zijn plaats stond.
den
Voor wie geinteresseerdis in 'de mens'

Antoon Erftemeijer

r' n
Moniaa
bestaat eerdus toch genoeg
g ing
^
^
van e roten
teressantmateriaal.
ate aa . uJuist
s
altijd
willenwe
a t graag
J e anJ g gde menselijke
a om niet tegen
tenkennen, was
a ashett maar
g
e
als
tegen
onaanzeeo
op te hoeven
oee kijken
J
g
raa ar e heiligen.
e en. Een royale
ya schets van
het sociale leven van on ri aanm
met al
zijn contacten met medekunstenaars en
allerlei zonderlinge o minder zonderlinge
^
meer zij, is elk
` c ristoso en en wat dies mee
v r nze
geval verrijkendo0
0 kennis van de
nactief
cu tuurperio e waa rin M o n r iaa
was.
r ' n- io raa in
iedere on iaa
Maar
aa waar
aa ie
e in de eerste plaats op gespitst
spe
g itst moet
..
al zijn eian
zijn, is dat Mondriaan, ondanks
was, een
r i e kanten, een
zoeker was
enaa
,
getinte zoektocht
iri
man
a wiens
e spiritueel
kunstuleidde
tot werken
naar ee
een nieuwe
euwe
s
t
mate het gezicht
sterke
e
e
en ideeën,die
e in ste
van e twintigste-eeuwse internationale
osteeds
kunst hebbenbepaald, een dieenog
.
o nriaangrote nawerking hebben.Een
e M
te i'
biografie moet aandie
e innerlijke,e
zo e i'
artistieke en algemeen geestelijke
besteden en nagaan in
n
t este
tocht alle aandacht
hoeverre die gegrond is inpersoonlijke e
vensomstan ig
e en . Om tot eenzinnig
verhaal teomen moet
bij
de
biograaf
een
g
^
.J
in evin -s enduidingsterk psychologischg
an in an aan met een evermogeng
"n ie voor
iri
grip van de spirituele
e ideeën
p
eweest.
g
Mn
ri n zo belangrijk
oaa
J
g
gri' zijn
Nog afgezien van eendegelijkun st si.
o n e kennis van
ce
t en grondige
torisc inzicht
nzzo'n
Mondriaans werk die aan de basis van
o
e onproject moeten staan. Een goede
moet zichten
te oe stellen.
r
r'
iaan-oi aa
te achterhalen in
i
hoeverre Mondriaans art en o ri ii e ekeuzes
tsti
u z werkelijk oprecht
neel waren, In hoeverre was hij een onafeest en in
anei eeenscheppende geest,
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ti er
karakter
mag natuuraanzien
e met een wat luchtiger
welkemate
ate we
werd hij,J , vooral
voo a ten
te aa
g
^
^
beïnvloed
lijk
ook.
van zijn
Nieuwe
Bee
in
J
J
g^
door
0on
mensen in zi'omgeving?

Literatuur
Mondrianologie
r DeTot slotnog
o eenmaal
nm Michel
c e Seuphor.
ze meende
tijdens ons gesprek:.^'Een biografie maken over Mondriaan zou zeker interessant zijn. Dat is echter niet gemakkelijk,
n
inlichtingen
zijn
aenu
tweedehands.
J n
Maar zo'n boekzouuzeker waarde hebben.
eis s een
eteeo
moeilijkev
opgave
m dePr
e Pg
soon en de kunst samen te knopen. Om
ove
overde
kunst
u stspreken
te s e e moetmen
e het inner i'J leven van de mens binnengaan.''
Juist dat laatste zalvoor een biograafniet
gemakkelijk zijn.
J Er is echter al met heel
wat materiaal, en de mon riano o le is eaati eendegelijke
en serieuzebiografie.
J
n isbezig
i
CultuurhistoricusL'
eo n Ha n
sse
m
zo'n
met de voorbereidingena obiografie.
Mr
nni euwe, journalistiekebiografie
aa ee
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Een babyboomer met een missie
Pim Fortuyn als vader en raadsel
Rob van Essen

Voor een grote biografie van Pim Fortuyn is het nog te vroeg. De boeken
die over hem verschenen zijn, concentreren zich vooral op de politieke
activiteiten van de man die zijn generatie een spiegel wilde voorhouden.
Rob van Essen las er een aantal en vraagt zich af waaruit het raadsel
Fortuyn nu precies bestaat.

In het inleidende essay
Y Ji dit nummer
Piet de Roo dat
schrijft
y verscheidene mensen die voor zichzelfeen grote taak zagen
wegg
e e g, zich hebben laten inspireren
P
van Mozes
door het verhaal va
o esdie
e door God
wordt uitverkoren om zijn volk naar het
beloofde land te voeren. Ook Pim oFtur Yn
heeft
c gelaafd
aan deze episode uit het
ee zich
g
Oude estament,etui egde oproep
P Pwaarverweesde
samenleving
meehij zijn boek De
g
^
?
besluit:e
I ben
e ee
gereed.
g . U ook? Opp weg
i^ De verei ingis
land!'
naar het beloofde
naa
e a
groot om de vergelijkingver er door te
trekken: net als MozesheeftFortuyn
Y het
i in
beloofde land zelfnooit betreden, al is
uio rtunY nooit
het gevalvan F
oo thelemaal
e
waar dat landzich precies
delijk g
beyond.
iici vervan
Belangrijkebiografieëno
a politici
doorgaans
pas decennia na hun.
schijneno
g
dood. Zo verschenen er onlangsio ra-

m

a a Kuype r en
e Hendrik
ieen ooverr
Abraham
n
die
respectievelijkin
I
o J ^
9 20 en 1944
^
^
ibiografie
r e en. Een
rote eini
t eve
grote,
overleden.
rm r Pim
vermoorde
y zal
van deiin2
oo2
e Fortuyn
zi zich
laten
De
dus nog wel even op
atewachten.
ac
zijnverschenen, con zij
boeken ie tot nu toe
i
zich vooralop de politieke actvi
n tijdens
ti' ens diens onstuimiY
teiten van
ge laatstejaren.weevan e meer serieuze
zijn
In
ban van Forn de
boeken uit dit genre
J
g
Galan,
r ene Menno eGaan
tuy n van Jutta Chorus
en De erfenis vanFort
uy n van Hans Wanin Uit ondertitels
van eze boeken,
oe
de
s,
Reconstructie van een politieke aardschok
(Chorus en De Galan) en De Nederlandse
democratie na de opstand van de kiezers
Fro tu
n
(Wansink) blijkt de impact die
Y op
hetpolitiekean sc a heeft
gehad.
P
Het
et eenige boek waarin een uitgebreidee
wordt geschetst
van het leven vanFr
o tu Yn
g
•
rr
bekendheid ree is
voor
hijlandelijke,

met een missie • 225
E n Eenbabyboomer
a
Rob van Essen

In goede handen

Pim Fortuyn
r 8-2,002
Y 94

F r tu
nY in
verschenen
vooralsnogo
s 1 899
autobiografie Babyboomers.Autobiografie
y
i e oe
boeken
e van Wanvan eengeneratie. Ut
sink en Chorus en De Galan blijkt dat niet
Fortuyn
dieFort
n in dit boek over
alle informatiei
zichzelf ggeeft, even betrouwbaar is – iets
wat natuurlijkinherent is aan het genre van
e autobiografie. Bovendien a FortuYn
eenpolitiekebedoelingmet dit1 boek. Hij
wilde niet alleen zijn levensverhaalverteleens iee
en, maar
maa ookzijn
zijneigen
eg e ggeneratie
gVolgen
e voorhouden. Vo ens em hebben de
1 945 en 1955 geboren a Yoomers
^
^
verzuimd de va erro op zich te nemen die
de maatschappij op een gegeven moment
van ze verlangde. Hij voelde zichgeroepen
ie ro zelfte vervullen. Dat verklaart de
ebetrokkenheidwaa
waarmeeeei'
en
zi nie ne missie
eindigde
ss ebegon.
e o. In 2004
004
hij bij de verkiezingen van de grootsteNepostuum
opP de eerste
derlander aller tijden
P
J
plaats,^ één plaats boven de echte Vader des
Vaderlands, Willem van Oranje.
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Pimm
FronYtuwillen
Als ze het fenomeen
we
verklaren,zullen
ue zijn toekomstige io raw
n een zich niet alleenn op het veelbewogen
o e
n van
n Ymoeten
ven
va F or tu
o concentreren,
r hem
maar ook op
mensen
dedie
i zi
zich door
e
aangetrokken voelden. Als er een raadsel
Fo rtuYnbestaat,dan
nietetalleen
ee
a heeft dat
maar
ook
op
de
r'n
opp
zijn persoon,
betrekking
e
o
,
p
P
i hij a o wat
at je
e
^
'ontevreden rechts' zou kunnen noemen.
N
e een a
andere
eeo
ongelukkige
e
Ondernemers e
g u
n diehun
u
er an ers zagen in hem iemand
Dat
taalsraen
e hun
u problemenbegreep.
P
vorm
omee
gevormde
hethier
e ging o
eenaca
academisch
e sc e
homoseksueledandy
die
bijzonder
er
o ena y e
seksleven
over
hartig ove
even ssprak,, dee blijkaa niet
etter
tezake.
a De meeste aanhangers
zullen waarschijnlijk
i'et
n i' niet
aa
graag
e hebben
e ezoon
iemand
zien
en dat hun
oo met
e a als oFr
tu Yn
i kwam,
maar
ea, aa
deman leek uiterst
u
thuis
schikt
i om
o de boel in Den
e Haag eens
ee s oe
^vanwege
op
juist vanwe e zijn excenP te schudden,
u
en zijn
schaamteloosheid.
Door
J
zijn stan unten over de 'puinhopen van
a in
aars , debuitenlanders een e sislam
paars',
taal
stee s emoti on er eenonverzoenlijker
e
n
zijn
beurt
te verwoorden,
wist
wFst ro tu
op
eu
Y
e
e
steeds beter in te spelen oop e behoefte
waarini'Jb leek te voorzien.
Geen enkele wegbereider stapt een sinds de
r gebleven
in
scheppingonberoerd
e eve oerwoud in.
OokFor tu
zichc bediend
e e van
a door
Yn heeft
anderen gebaande wegen. In 1991 opende
Frits Bolkestein het minderhedendebat
met een geruchtmakendartikel in eo s2000zwengelde
e
we Paul
e e au c e er
dat debat
nog eens
o eeaan
s met
aazijn
et aleven
e e eruchtmakende artikel in NRC Handelsblad
et
'het
multiculturele drama'. Hierdoor
^
waren op z'nn minst
st bepaalde
e taboes minder
e

barrières geworden dan voorheen.
grote
is natuurlijk
Een andere wegbereiders
J Hans
Janmaat geweest,
de onc arismatisc e,
g
entrum
rancuneuze voorman van
epartil en later de Centrumdemocraten, die in
werd veroordeeld omdat hij eenjaar
1997
997
eerder tijdens een demonstratiehaderoemulticulturele samen evin
en dat hij deg
partijj hhet voor het
zou afschaffen zodra
zeggen zou hebben. Aan hem heeftCarla
Hoetink
elders in dit nummer een artikel
oe
ewijd. De extreme, racistische wijze waarop Janmaat tegen buitenlanders tekeerging
heeft weinig navolginggekregen, maar de
uitspraken waarvoor hij zich geregeldvoor
de rechter moest verantwoorden, zoals ook
een tiental jaren later al
'Vol is vol', wektenn ee
aanmerkelijk minder afkeer op.
Fortuy
n was geenJanmaat. Hij was inte ienter,
charismatischer en zijn ideeën wag
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Het eigenlijke raadsel
Hoe groot Fortuyns impact achteraf zal
blijken te zijn geweest, is een vraag die toekomstige biografen beter zullen kunnen
beantwoorden dan wij. Was hij een wegbereider of een incident? Wansink beschouwt
de Fortuynistische revolutie als een inhaalslag; doordat onderwerpen die hier te lang
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den. Wel weten
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Blinken en verzinken
De memoires van Hans janmaat
Carla Hoetink

Of we het leuk vinden of niet, Hans Janmaat was een politieke
voortrekker, de wegbereider voor mensen als Pim Fortuyn en Geert
Wilders. Uit zijn memoires, die hij schreef nadat hij zich uit de politiek
had teruggetrokken, blijkt dat hij zichzelfals de enige echte leider van
nationalistisch denkend Nederland beschouwde. Maar dan wel een, zoals
Carla Hoetink laat zien, die zich hevig miskend voelde.

Hans Janmaat was de eerste rechts-extremistische parlementariër sinds de Tweede
Wereldoorlog en jarenlanghet boegbeeld
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Voor hen is itoe geschreven.
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v haar bijdragen in het Parlement niet onder de indrukben.'
e
r
partij degroeide,
Naarmate
ait, had a nr Tweede Kade
i' tijd
maat nauwelijks
t voor
o0
mer, De uitbouw en bovenal de stabiliteit
zijn aandacht.
van de organisatie eeisten
st
getekend door ruAl sne raakt het verslaggg
rin binnen
zie en versplintering
e deeigen
P
g ewei 8 waa r i'
. e9 4,
g in Departijscheuringin
een nieuw
u bestuur aan de
oo ee
Janma at door
r Y
i'e okant werd geschoven en uiteindelijk
uitvoerig
uit
eer wordt
,wo tu
tv
u de doeken gedaan.
weinig
Als beloofd houdt
hijJ we
g achter: tot in
detail lezen we over financiële malversaties,
seksuele escapades en machtswellust van
i'J sis de ttitel
tevan
P arti enoten. Zonder twijfel
een
e:
naa
aan deze
e eperiode:
e
het boek ontleend
P
onenightstand met de echtgenote van
annY
CP ' er en laterepartijsecretaris
getinte
Segers
was een van depersoonlijket
e
ri is.
D
oorzaken voorr de crisis.
De vrouw vd n de seeen oe twee oopzichten
cretari'
s blijkt
t
P
l in
gekozen
titel: allereerst omdat het romaeoe tt
neske eno
P itie e injanmaats memoires
met elkaar zijn verbonden.
onlosmakelijkl
iie
'Dat
'D t is toch wel het leuke vann de politiek,
,
denk ik,^ dat de dames zo geïmponeerd
p
g
worden oorgezagsdragers en 'e je aar
niet
tegen kan verzetten.'
u
et altijd met succes
Deesc ei en voorman van de c P vroeger
i populair
'nooit
oot
o ua bij de
naareienze e n
meisjes', genoot van de vrouwelijke aan .
Maaraa
liefst
vier reakring.
est
dachtuitei en rin
,
ties en evenzoveel bedscènes passeren de revue – de toespelingen op uitspattingen van
partijgenoten niet
ee
Daarnaast
ete .
aa aast
et meegeteld.
markeert de affaire het begin van de strijd
.
waaruit hij, nadat anvankelijkverja
oren^ sterker naar voren kwam. Weliswaar
moest Janmaat met de CD weerbijnul en maar
a tJ volo
aaditmaal
t aa kon
o hij dePpartij
ginn e,

ledignaar eigen
g inzicht inrichten,^ en wel
zo,^ dat de voorzitter alle macht in eigen
handen hielden zich enkel omgaf
g met oYale medewerkers.
Die aanpak
Pwierpuiteindelijkzi'
PJ n vru cten af,, lezen weeinde oo
hoofdstukken
stu e eve
zeven
tot en
e met ttien.
en. Spanningen met voormali->
ge CP ' ers en nieuwe CD ers bleven, maar escaleerden niet.
Veel
et.
ee sslopender
o e e bleek de aa nhoudendei
soc a e, o it ie e, juridischen
e
van buitenaf.
oook fysieke
e e tegenstand
te e sta va
u te .H
Het
laatste deelvani
duidelijk
et oe
is
o e
J onder
een an eresternte geschreven dan het eerste.e rev n
ne door
o degroei
oe van
a zijn Cenemocraten konJanmaate gin 'aren
r
negentign o
i'blijmoedig
et
e ete
r u g i' e
n opP het opgaan,
o aa , blinken
e en
e vere
zinken
P
Vanuit
Kamerzetel
e van
a ec .Va
ut zijn
)
n de tegenwerking, het ebezienleken
konkel en gekissebis, ja zelfs het been van
zijnrai'e latere
ate e ec
t e oot
t en
echtgenootWilly
Schuurman
i'J eenantifascistischeataan
in ni
s a in 1986verloren
niet voorr niets
86
9^
geweest.
De laatste hoofdstukken rondde Janmaat
af na zijngedwongen
e v rtreutuit
deKamer;
)
in 200I kwam het manuscript gereed. Dit
verklaart het steeds defaitistischer wordendee verslag
g van de pogingen ie pers, overheid en antifascisten ondernamen om de
CD openlijken tegelijkook met onzic t are an te bestrijden. De ehetze tegen
g hem
e
hadJanmaataranoï
e vermoeid
en ver^
P
bitter gema t.
bitterd
In die gesteldheidis het moeilijk teru iken.Teleurgesteldkomt hijtot de slotsom
^
^
dat et volkje' zich neerlegt bij de verkeeri' i e
e ei er s. e juistei
leider,
r dat was hij.

mand was in Janmaats ogen
betergeschikt
g
om eevoe
ens
van
onvrede
in
de sameng
evingte vertolken dan hijzelf
–
ook Pim
J
Fortuyn
z
ae zeggen.
e gg
e .Dee
Y niet,^ zo zouu hij) later
overtuiging
resulteert
onvermijdelijkin n
g
gee
egocentrisch en weinig
eve
verhaal.
aa
g zelfkritischr
a aat heefteeeen
o politiek
it e testament willen
Janmaat
ri' maar bezat niet de kracht of de
sc ven,
moed om zichzelf
x
plaatsen in de context
ete
e aatse
van zijn
ischijnen e J tijd.
l Futiele details
langrijker dangrotei' ne
n. De
D vrouw van
de secretaris biedt eenr
e e beeld va
van
anmaatsge room e Nederland,an ers
dan dat het ere g^
er welvarender en minder
e
eur
moest
zijn.
r re ste
g
) De memoiresv
ken het beeldvaneen
ine r
ee ietwat
etwat
u er i'ee u zoe er• ambitieusnhardwerkend,
,e
maar met eene
re i een
ig
een imens o
naa politiek
o t einzi
inzicht. Demeerwaarde?
eerwa a e .Die
Di
ligtin
i dat Janmaat eindelijk zelf,
t
het feit
ongecensureerd,^ zijn relaas heeft kunnen
doen.
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De mens in de dichter
Het leven van Everhardus Johannes

Potgieter

Marita Mathijsen

Everardus Johannes Potgieter (1808-1875), medeoprichter van De Gids,
was misschien wel een van de saaiste mensen uit de Nederlandse
geschiedenis, maar hij geldt wel als de grondlegger en wegbereider van de
serieuze literaire kritiek in Nederland. Daarom stond in de verschillende
biografieën van Potgieter diens werk centraal. Volgens Marita Mathijsen
is het echter hoog tijd voor een nieuwe biografie. Zo saai was Potgieter
namelijk niet. Het is maar net hoe je de gebeurtenissen in zijn leven
interpreteert.
Je woontje hele leven in dezelfde stad. Je
reist nauwelijks. Je hebt niets met vrouwen
gee
en niets met mannen. Jeri
teen nee heel erg.
ren. Je bent wel rijk,maa niet
g Je
oe een
e denker,
maar niet heel oorbent
g
aardig, maar niet erg
sPron e iJ Je schrijft
i. Eenmaal inje leven hebje een
toe an e
o iebelangrijk initiatief genomen. En zo
man verdient eenbiografie? nog steribiografie
ker: is er iemand te vinden die
de
van eze persoon wil schrijven?
Hij is al gevonden, de biograafvan verar us Johannes Potgieter, in de persoon
van de onlangs overleden Australische
i In 1950
a i een
^So
neerlandicus Jacob Smit.
biografie uit, die hij in 1981 herzag. Het is
te io ra
een slechte
geen
g ie, maar ziJ mist de
spanning
en
de
moed
die voor een goede
P
g

l
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biografie no ig zijn.
l In de negentiende
eeuw waren erbiografische schetsenn uitdie Potgieter
gekomen van mensen
iegekend
g
u
Nicolaas
o nr Bushebben, zoals
co a Beets,, Conrad
oAlbert
J.C.
nHuet e nZimmerman.
e
ou dat
VerweijJ ee t zich in hem verdiept.Zou
.? I meen van niet. Er
niet voldoende zijn?
zitt meer
e mens in Potgieter en meer drama
dan er tot nu toe uitgehaaldis.
i zijn leven
in
e
voor eNedervanPotgietervoo
e ete en si va
.
it emeis
e voldoendeu
an se letterkunde
.
n stri
strijd
et aflatende
a
ten. Die ligt in zijn niet
voor verbetering van het peil van de iteratuur. Door zijn belangstellingvoor enken..
nis van debuitenlandse literatuur on i
de Nederlandse daarmee vergelijken en een
nieuwe richtingg aanwijzen. HijJ stond een
rn ioatn e intellectuele standaard
hoge, inte

rin
e e.
Toen
oedertien
e was, haalde
m
eenn Amsterdamsen
ta te em o, o m
hem
bij haar in deleerhandelte laten werken.
Hij werd
e
us uit
u t zijngeboortestadjewo e
iv moeder
weggestuurd
eggestuu eenvan zijn lieve
oe e ge
scheiden. Vanafie tijd kreeg hij eenereinm
gelde scholing
ee meer
en dit e leidde
e eertoe
toe dat
i'r
van zijn leven
rest va
eve auto
autodidact
act
zou
ou
r
blijven. Weliswaar kreeg hij in Amsterdam
privé-lessen
Duits,
en
e esse in Engels,
e s, u,os di
maaraa
naar
tekenen, aa
school ging hijJ niet
meer.. Met
etzijn ou
ouders
e s in Zwolle ging het
Potgieter ni rverbraste
steeds slechter.senior
..
zoveel, dat hij dehandelsfirma's vannz
zijn vaer,^g
grootvader en oom tot faillissement
r
m ge-bracht.
De
zaak
aavan
va tante
ta tewerd
we eerin
mee
a
s eu r. Zij moest
oe in 1827^Amsterdam verlaeen nieuwe
ten eenstapte met
et ee
eu ecompagnon
co a o n
in Antwerpen
in de suikerhandel. Del on
Pe
mee.
Potgieter in m

l

1808-1875
Everhardus Johannes Potgieter
1808-18
g

in de literatuur voor, die hij w
wilde
e verenie m met
et eeeen nationale in ren wat de stof
en de thema's betrof. Culminatie van dit
streven is de o ric tin vanDee Gids, vvrijwe een eenmansactie
ivan
vatoe n i'
eenmaa carteblancheagekregen van
i t eve
r en medeoprichtere
u
eC. Robidévan
der
is daarmee degrondlegger van
e Aa. HijJ
eserieuze literaire ritie in Nederland.
N atuu r iJ verdiende Potgieter vanwege
zijnenis
ete voor de literaire kritiek iografieën.M raa,
i verdient een nieuwe,
o
m zijnpersoonlijkven
atlevennooit tot in
isuitgewerkt. De
io et speculatieve
sra
fen zijn tot nu toe erg voorzichtig geweest.
Kernpuntin
i r leven
ik,, de
,
Potgieters
s e is, denk
van zijn va
vader.
e. Zijn
destructieveleefwijze va
miva er,
, stammend uit
eevermogende
ve o e e famieen
en getrouwdmet een meisje uit eo ere ur er grin joegmii
en,et a e itaa
a
erdoor en maakte schulden. Er zijn aanwi .
ou mishanzingen dat hij dronk een zijn
J vrouw

Dubbelleven
Potgieter m
moet zich
zigemangeld
dubbel
ev
. Hij kon
betekenen
hebbenoe
o niets
e e
voor zij
zijn moeder
moe en niets doen om degeesetei' eeen wellichtlichamelijke
ectoo
ingen te voorkomen die zijJ ondergingin
haarhuwelijk. Bovendien voelde hijJ zich
zijn
verantwoordelijkvoor wat zijn
zijn vader
er n
tante aandeed.rie
P manieren probeerP
zijn va
vader
e verde hijJ goed te makenn wat zij
gedaan
had.
Hij
nam
zich
voor
verJ
g
mogen te worden. Hij Jwilde achtingg in de
o a hij een
maatschappijverwerven. En zodra
veer wegkon
o blazen
a e begon
e o hij zijn tante
ta tete
nn
die moeder
verwennen,
e oe e nvvader
en a e etegelijk
eJ
voor hem was.
ti
is ea ri' e Potgieters Antwerpse
se tijd
.
weest voo
voor zijnletterkundigetw
on i e ..
in Bij
. zizijn
tante had hij oudereAmsteramse ic tersitu dehandelswerelderen
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kennen, maar hij hadgeen connectie met
jonge re schrijvers en niet metbevlogen roma n i i .In Antwerpen leerde hij de voorgangers van de Vlaamse bewegingkennen.
Jan Frans
a
a s Willems sloot
Met
et de schrijver
s c ver
levenslange
vriendschap. In 1828 eeneve
sa
hij e e
i'
uteer e hij.
Tienjaar later brak de Belgische Revo utie
uit, en dit betekende dat de aanwezigheid
van
a Hollanders niet langer gewenst was.
P t gieter keerde met tante en haar handelspartner eind 183o
3 terug naar Amsterdam,,
en werd gezonden naar Zweden om eeeen Hollandse familie te inzittingen van
va ee
s ecteren. Hij verbleef daar bijna twee jaar
en leerde er de Zweedse literatuur kennen.
In eze jaren voltrok zich zijn ontwikkeling
als schrijver endenker. Hij begon
eg er hoe
te raken dat
langer hoe meer van overtuigd
de Nederlandse literatuur en eiteratuurkritiekin een impasse
verkeerden. Een oep
e literatuurkritiek zou de literatuur om0ogkunnen helpen
en haar dezelfde
p
plaats kunnen geven als ze in de glorierijke
zeventiende eeuw gehad had.
vnPotstaan alle activiteitena
Vanaf 1834
34
teken.
Hij
leidt
dan
in
feite
een
r
in
dit
t
gieter
t
te
e
l
g
dubbelleven. Overdagis hij eenic
t
eP
trouwehandelsagent die zich langzaam
g
nopwerkt. In
maar ze er totg rote we sta
de avond schrijft hij onvermoeibaar kritieen, essaYs, proza en poëzie. Hijsluit zich
ken,
m e ze aan bij een clubjonge vriendenet
e idealen en zij richten het tijdschrift De
Muzen
uzen o . Dit is het eerste tijdschrift in
Nederlandwaarin de kritiek op een
ee profesr
sione e manier beoefendwordt.
Opnieuw is er dan tragiek in het levenn van
Poti t r. De leidsman van De Muzen was
Aernout
Drost.
os Potde theologiestudent
e out
gieter raakte zeer op hem gestelden iewon er e e e re venjongen. Drost ee
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aantering
teri telijden,
e,en tier
s toen het zesde
nummer
van De Muzen nog
u
t uitog moest
n Potgieter was s verlamd. Doorgaan
men.
met het tijdschrift kon hijniet. Welverzorgde hij samen met een andere vriend,
.
.
Reinier Bakhuizenvan
vaden
e Brink,, de uitgau a
c e se een verve van Drosts onvoltooideSchetsen
halen. aa r i' maakten ze rost moderner
en romantischer dan hij eigenlijkwas. De
^
i v begint met de woorden:
roe
utae
eg
n behoort
e
van een
sterven
e oo t tot de idealen
^
eve Dat
. atdoet
oe denken aan wat
dichterlijkleven.'
Willem Kloos eeen halve eeuw later over
^
schrijven:
'Wien
de oe
ou sc
e
JacquesPerk
e zou
z'jongzi^
den ie e en, nemen
itot c.
P ieter het opvallende rozawer
Zotgiete
e
m ri Het
e (1836-1840)
3
4 uit,^ een uos
e roman in
tisce , los gestructureerdede
en nL
aw
Lawrence
e ce Sterne.
te e
geestvan
va Jean
ea Paul
au
naam
Potgieteree
t e een moeilijk,, er zijn. De
metisc schrijverte
. e inte ectu is.
i
stijl van zijn essays
en
maniëristische
a
e
st
sc
e
st
tisc e e
Y
ee
een kritieken,, die wat de ggedachtewereld
r Augustin
treftbeinvloedzijn
i door
oo Charles
Sainte-Beuve,^ maakt hem moeilijk
l toegane i'l Dat
. at ggeldt
e ook voor zijn
P
J latere poëzie.
^
, den
n g gedicht
Zo is het lange
e c'Florence,
t
o
^
n meie12
eenuuiterst kunstig
xivden
6S-I86S ee
r eerbetoon
geconstrueerd
ee etoo aan
aa Dante,, vol
cultuurhistorische uitweidingen en interretat
i van
betekenis voor het
es Dantes
a
nationalisme.ee
negentiende-eeuwse
ne
entien e toegankelijker zijn de Liedekens vanonteo volksgedichten inzeventienkoe uit 184^
re
va zijn essays
e-eeuwsetrant.
t a t. Driee van
Y waren
ehet invloedrijkst. Zijn o i'eer ust es
lijkschenlevens (1841) werd een gevleugeld
woord voor de realistische stroming die
r
omstreeks184 o in de literatuurr in overheersen. In an^ Jannetje en hun jongste
in 18 2 stelde hijJ in een
kind, gepubliceerd4,
allegorie de slappe burgermansgeest van

zijn
J tijd
J aan de kaak. Het Rijks-Museum te
Amsterdam
am uit 1844
is een poging
g om via de
hoogstaande zeventiende-eeuwse Nederlandse schilderkunstnliteratuur
nene e
entien
e-ee
wse
geest
te
u
prikkelen.
e
e
g
P
g
Ini
e t buitenland
n
iPotgieterni
u te a
sniet
bekend
H
geworden. Hoewel
hij zelf veel grote sc ri vers
e s introduceerdein de Nederlandse
N ranse te
i ratuur en vertalingen maakte
boeken
t van
a oe
e
van onder anderenCharlesi
n s,
Washce
as
in n
to Irving,g Victor
V
c Hugo,
Alphonse
o
se
de
to
u o,
g
Lamar i ne André
en Charles
e Chenier
e e e
a es
Lamb,
a , werd
we hij z e niet
i vertaald.
tve taa .De
e moeioe i' eisraa va
werkeen zijnn
van zijnn we
inao
sc egerichtheidNederlands
ecte op hettNeea s
tin zijn
e n daarvan de oorzaken.

overeen omstezien
hebben met het geg
drag van zijn vader, maar de bewondering
overheerste.Potgieter a e oe te o m te
bewonderen,n
mz
r voort
e dat kwam
r uit
zeker
zijn
gevoel
als
amateur
altijd
onder
te
doen
J gl
voor de academici.
Later
ate in zijn leven,^ rond 1863,
3^ontstond er
een vergelijkbare vriendschap met Conrad
Bu s enHue.
ae
t Opnieuw
PotgieteriP eu
mand gevon n die
en diee
J aoee ee
ehijadoreerde
graag
de
openbare
ope
a
e
mening
e
schoffeerde.
sc
o
ee .
g g
Potgieterz
r g ervoor
r
r datt H
zorgde
e
Huetbeter
te rtaald werd dan welke anderei s re act rook,
en e
hij
i hem e
aan
moedigde
aa zo
scherp mogelijk te zijn in zijn kritieken.
H
Huets
toetredeneeni
toet e e zou ee nieuwe
w opbloei
o oe
betekenen. Huet schuwdedeersoon i'J e
aanval niet. Met zijns
e epen ppen
e een zijnn
Bewondering
tkritische
sc e geest haalde hij uit
u tnaar
aar
belangrijk
in a es wat hij a s middelmatig
Vriendschappen
sc ap e waren
wa ezeer
ee e
a
Al in l 86S gingg het fout. Huet schreef een
zic
et evnvanHi
e va
graag
tro
raa
J
z ver almanakrecensie,
aan e
o g
oP aa
geniale
a jongeren,n
e
en dat gaat zo
, waarbij hij de koningin
dat
de indruk he dat hijzijn jonge laat klagen over het bedroevendlage peil
D at
vrienden opstookte
n' uit het van de Nederlandse
am
te de kastanjes
staan.
vuur
terwijl hij ez zijnn handen in hem o e enuitbrander vanhet o te st
uu tehalen,
a e, terw
n politiek
de zakken hield. Naa Drost
is zijn
ost
s zijngrote Bovendien had i'
J een
P i i e stuk gevriend Reinier Bakhuizen va
o ec
aanviel
e aa e op
van e
den
Br
Brink.
n . schreven waarini' Thorbecke
H
zijn
integriteit.
Hoewel deze in naam niet bijJ de oprichters
ric
te
r
teit.
Potgieter
verdedigde
uet
l
P
g
g
van De Gidshoorde,
oo e drukte
hij Jer wel vanaf ten oPzic te van de boze rest van de re ac^
i liep
stempel
ezo
et begin
e g zijn ste
P o hoog
P datt beiden
p e op.
g
g op
P Bakhuizen was tie. Hetesc
de
redactie
verlieten.
Potgieter
koos voor de
eenenia
e
losbol,
die
van
een
vijand
meer
g
g
J
^
vrien
en
niet
voor
zijngeesteskind.
of minder niet opkeek. HijJ dronk,> gokte,
^J
>
g
haar
a dood met zijn tante
t
maakte schulden en wasp
e aa niet o e- Potgieterbleeftot
g
lijk ten opzichte van vrouwen. In 1843 samenwonen. Een zus van hem was al eeren
nm
met haarr leef-e r bijhem
in Dee Gids waa
plaatsteehijee
een stuk
waaruit
u t ee
een
J e
Hij charrehij
tot dood
zijnm
sasamen.
e. was
ongekendvrijzinnige geloofsopvatting
e
a t voor dames, hij trakteerde
bleek. Daarin werd hijj gesteund, zo niet mantvrienden
r
aahij
,
a grote
cadeausaan
aa het zoontje
jd later graag,
opgestookt door Potgieter. Korte tijd
bleek Bakhuizen met gokken zoveel sc u- van Busken Huet, maar eenle esver ouin schijnt
oo t gehad te
hebben.
e e. Zelf
t hij nooit
den gemaakt te hebben dat de schuldeisers
dat kwam omdat hij
kind
hem wilden gijzelen en hijverliet het land. zei hij
gekregen.
0o t deborst
o st had
e e e. Zijn moederr
Zeker moet Potgieter
ot ieter bij
de nooit

l

i

M
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had hem, wellicht omdat de moedermelk
door de spanningen niet voldoende vloeide, vanaf het begin pap gegeven. Geld voor
een min was er niet geweest. Hij meende
dat hij daardoor niet gevoelig was voor tedere aandoeningen. Ik weet wel beter.

38 • Biografie Bulletin Najaar 2006

Literatuur
Jacob Smit,

Leven en werken van E.. Potgieterr8o8-

18
7S (ze herz. druk.

Leiden,^

Nijhoff
r983
J

ri

De hele mens
Het biografisch onderzoek naar Marga Klompé
Gerard Mostert

In oktober 1956 was Gerard Mostert vijftien jaar, maar hij herinnert zich
nog goed dit in die tijd voor het eerst een vrouw als minister in het
kabinet plaatsnam: Marga Klompé. Vijftigjaar later is hij bezig met
onderzoek dat zijn neerslag moet krijgen in een biografie van Klompé.

Door haar promotieonderzoeknaar Corry
politica en
en e o01897
-19S
6 advocaat,
>
>o
strijdster voor vrouwenrechten) had eisri Anne
Linders de smaak van onderAnneke
toca
zoek naar belangrijke politica's goedte paken gekregen. Tijdens dit onderzoek was ze
ken
Marga
diversem
p
en gestuit
su
g Klompé,
een politica die zij zo interessant vond dat
swijden.
zee oot
aan haar eenbiografie te wi' en.
eenuitdaging; terZij esc ouw e het als ee
weinig bekend
van en e oo
wijl
wibijzonder
en opP te sporen
was,
bestaat
P
, een meterslangaarchief
en zijn
Klompé
c
J er
p
over
haar
verschenen.
u
tallozee publicaties
p
n init ia Linders ging het onderzoek op' eigen
tief als zelfstandig onderzoeker verrichten,
de daarmee gepaardgaande on ostene.
i subsidies
strijdend uit
su s esvan fondsen.
o me nog
over Klompé
Het is opmerkelijkdat ove
i segeen wetenschappelijkebiografie
sc reven, terwijl ze op velerlei manieren
een zeer belangrijke rol heeft es ee , niet

alleenaals
vrouw in de nationale een internae
epolitiek,
maar
aa oo aals rolmodel
i rooms-katholieke
voor vee al dan niet
e de
vrouwen en als vrouwelijke leek binnen
o ie ekerk.
e.Weliswaar e en
rooms-katholieke
^
afgelopenjaren enkele historica's serieus
se eus
eenbiografie
van
Klompé
hetplan
a oopgevat
p
pg
rr esute schrijven, maar vooralsnog zonder
taat. Terwijl
en de menJ
J de ljaren verstrijken
,
e
se n die Klompé van nabijJ hebben mee ggezijndaarover
e verte en,
maakt en
in staatte
snel
ein aantalafnemen.

Bijzondere erfenis
Dat er steeds minder mensen leven die
Klompé persoonlijk hebben gekend, was
een van de redenen waarom Linders haar
onderzoek begon met het verzamelen van
mondelinge bronnen. Zij hechtte in haar
gesprekken zeer aan het scheppen van een
gemeenschappelijke basis van vertrouwen

M ert eDe
hele
mens
me s
Gerardost
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Marag Klompép 1912-1986
Kath. Documentatiecentrum te Nijmegen.
J g
Fotograaf:
S.E. Smit
g

.
en veiligheiden ee o
manier optiopiedie
maal kunnenutten
uit de herinneringen
p
g
✓an meer
zestig mensen.
e dan
a est
se Daarbij ging
Marga
et vooral
o
oom herinneringen
g aan Mar
g
Klompé alsrivé ersoon
een
aspect
waarp
^
p
over in de archieveni Jzon er weinigg te
n s.
i Klompé
m' z ebracht
ac over
o haar
✓in e
a pri,
ve even in interviews slechts
ts mondjesmaat
iets naar buiten.
i
r'n
r
Tegelijkertijddeed Linders
s in eenngroot
• narchieven
n een
r naa
ta
onderzoek
n rzoe aa
t
aantal
..
i in de eerste
r
i o0 vijf
deelgebieden, die
stu en va
haarbiografien
een plaats zouvan aa
. om es^ jeugd, haar
den moeten vinden:
studie in Utrecht en haar tijd als lerares
scheikunde; de oorlogsjaren, aar
ete e
nis voor de Unie van rouwe i eri wi igers^ haar bemoeienis met een aantal an e-
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ree vrouwenorganisaties en aar eerste contacten met koningin Wilhelmina enrin,
ses Juliana. Voor informatie over om es
politiek
functioneren
de internationale
te at o a e o
ti e
oee
.
in r onder
archief
raadpleegde Linders
o emeer
ee het a
ce
t aats u.
van de Raad van
va Europa
a in Straatsburg.
Deze
De e vvijf
oo stu e plus same^v
attin^ hoofdstukken
gen van een aantal volgende hoofdstukken
toen zij op199december
hadzee geschreven,
esc eve , toe
ece e
200Sstierf.
ik,
vn het begin
als
at , haar
aa man, vanaf
e
a
Omdat
n soort
ee
sooassistent
t ass ste
intensiefi'
thet e
hele o derzoeksproces betrokken was geweest,
vroeg
ze mij,
toenduidelijkwas
at zij
,
oe
e
spoedigzou sterven,^ te proberen hetpro.
.
einde
en 1'ect toteen
ee goed
e tebrengen.
ee
zondere erfenis,
die
ik
mijgemengde
mettee
e
e
haar in de schoot heblaten
gevoelensdoor
oo aa
werpen. Bijl e uitvoe ringervan word ikgedoor e
steun d,
o en engecorrigeerdoo
historicaAnneke
Ribberink,
die
e e
e
, bereid iis
zijn i' et project, en
betrokkente
, door
twee meelezers, vrowen
u
metprofessionele
^
redactionele ervarin .
.
Door mijn
miJg
nbetrokkenheidvana et e in
van het onderzoek kwam ik langzaam maar
,
zeker
dichter bij om e. Dat was en is e
leen maarunsti omdat de distantie aanvankelijkoverheerste. Ik ben voormalig
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Een strijdbare intellectueel

Het uitzonderlijke leven van Hilda Uerwey jonker
Margit van der Steen

Hilda Uerwey Jonker was de eerste afgestudeerde socioloog in Nederland,
ze was lid van de Eerste Kamer en de eerste vrouw in de SociaalEconomische Raad. Hoe doe je als biograaf recht aan het leven van deze
uitzonderlijke vrouw? Door voorbij te gaan aan genderkwesties, ofjuist
door te benadrukken hoe uitzonderlijk dit leven was met het oog op de
positie van vrouwen in de jaren vijftig en zestig? Mangit van der Steen
kiest voor het laatste.
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Gelegenheidswerkjes en hobbyboekjes
De Nederlandse popbiografie als ondergeschoven kindje
Maarten Steenmeijer

In Nederland is een goede popbiografie een zeldzaamheid. In het
buitenland is het genre inmiddels tot grote bloei gekomen, maar ondanks
een aantal goede publicaties wil het bij ons vooralsnog niet echt lukken.
Volgens Maarten Steenmeijer ligt dat in ieder geval niet aan een gebrek
aan onderwerpen: voortrekkers genoeg in de Nederlandse popgeschiedenis.
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sie niet zo'nJi zon er boekis. Misschien is

het nog
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e a een Engeland,
ge a,
maar
aa in de
st g vond
o
e Nederlandsem
o uJ'aren zestig
ziek dan Jgroepen
i'baanbrekende roe en s e
Outsiders,Motions,n
6
ee o e
S>
Earrings
n de
a
s (zoals
o sze
e toen nog heetten),
Fire,
Earth
Br
x en
o -- y>
s at &
e
e ue
Super
> aino
n publiek
Sisterni
niet alleen
i maar
aa ook
prestige.
est e.
n
Nederlandsemzi
popmuziek
e was vanaf
atmo
ment niet per se tweederangs meer. In veel
kamers in gen de posters
oste svan
a The Outs in
enbroederlijkn
s
enaast die ai v
The
Stones
o es een
e Kinbuitenlands. Ook het
se succes van sommige
e er eatgroepen
g
– m
met
voorop
o0 0 Shocking
oc
Blue
oe
ue een Golden
Earring
– maakte
a
a
duidelijk
teue
ateo mu
ziekan
eigen
e
e e bodem
o e iets
ets
voorstelde,
oo steni
e, niet
maar
a een a s soc
sociologischverschijnsel,m
o o sc
ook als cultureel en muzikaalfenomeen.

Haring

..
Hawaii

Aan onderwerpen geen gebrek. Neem aeen a dejarenest
zestig..Een
e se serieus
eus boek oover
e
i sr
delegendarischeBeatsta Den
e Haag
aa
e
nog altijd niet. De eerste echteg
io ra ie
van Golden Earring
nog
worden gea g moet
o og
schreven. Over Wally
Tax,
delegendarische
Y
^
zanger/componist van de al even egen arisceOutsiders,
eis salleen
ee maar
a eeen
boek
vol onbewerkte interviewcitaten versc enen, en supergitarist an
erman mo
moet
het doen met een boekdat isesc
reven
g
0o eentrouwe
t ouwe
Engelse
e se fan. Over
ve Boude-door
wijn de Groot en Robbie van Leeuwen – de
grote man achter onder meer The Motions
'n
nus
Blue,
e die
de wereldhit
we e
t'Venus'
e
en Shocking
^
en ook'Love Buzz' componeerde, de eerste
single van Nirvana – is zelfs nooit een boek
geschreven. En zo is er nog veel meer. Van
en George Bakers 'Little
liedjes als 'Venus'^

GreenBag'
Ba – eenhitn e
Amerika
a e en
aa
daare
vmeer
inQuenle malenerecY c e ^onder
er
ting
ra
na
in tfilm
–
^'Reservoir^
o sDogs' zou
ou
je bijv0or ee
eenbiografiennen
ee
u
^
schrijven
in de trant van Davee Marsh'
J
as
^
Louie Louie
L'
o een Greil
e Marcus'
a cus
LikeARolling
g
Stone. Ookzouuer meer
ee in hetalgemeen
a e ee ee
een
mooiebiografieri'
n z"
0o e
te schrijven
zijn over het
wel en wee van de Nederlandsem
zi
popmuziek
o
intbuitenland.
e
Dat Nederlandsei'
pop wel degelijk
i
g een se r'eus onderwerp kan zijn,
wi' het boek
, bewijst
De eindeloze
1 0op
e ze ^aren zesta
va de in 2o0
zestigvan
jonge ee i'J over e en Utrechtse
r tse ooge raarpolitiekeesc
iee
ni Hans
Righart
en
s as
ate
g
de studies
u
r Mutsaers,
van Lutgard
utsae s, auteu
auteur
,
van onder meer Roc in Ramona oe
v r Inoroc, Haring Hawaii
awaii(over
o e Hawaiiawa
zi in Nee
anm
u e
Nederland),
a
, 25
S aJaar
Paradiso
en Beat
(overtw
twist,
e
Crazy
azyove
st , disco
si o eenhouse in
M
r iis als docente o u Nederland).Mutsaers
Music
usic Studies verbonden aan de niversiteitUtrecht.aar utou
i zoujekunnen
u eae iden datdero essi onaiserin van
va de
Nederlandsei
we ct bij e
in
universiteitene
este
handena e s.ie
p
bevoorrechte plekzou werk gemaakt kunnen worden van een
serieuze
beoefening
es
eu e eoe
e
van etenre
te
beginnen
met
de
s
stemaY
g
^
g
tisc eest uerin ervan. Zo kan
een
a het ee
institutionelest
a
n in het verlengde
status
en,
daarvan,
financiële
i
Jge die
,een
e
asbasis
s krijgen
versterkt zou kunnen worden door de meewer ' ngvan gremia
als het Nederlands
g
o Insti tuut, deWerkgroep
e
oe
Biografie, het
Biografien
i
Instituut
enn Buma Cultuur
(voorheen Conamus).
Dat er nog een lange weg is te gaan bewijst
het verschil dat ook in dit opzicht tussen
Nederland
r
e a en
e Amerika
e a bestaat. In de eenigde Staten en ook in Groot-Brittannië
kunPopular
i sinds een jaar
u
o u a Music
us c Studies

Maartenteenm
Steenmeijer
i r Gelegenheidswerkjes
en ei swer es en hobbyboekjes
Jes

•
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of vijfentwintig alsisci ine op veeu niversiteiten vinden. In Nederland moeten
weo
et n emet ee
o ere leerstoel
ee
een bijzondere
meteen
ee omvang
va vavan
één dag ini de week,
die aanvankelijk
was in
e isvest
u de Fa
vanUniversiteit
cu t e it der Letteren
et
a
e
van
Amsterdam
maar
ste
aa
is overgeplant
naarF
it Sociale
i e Wetenschappen
e Faculteit
vanUniversiteit'
a e
Utrecht. Daarnaast is er
op de
Faculteit
derr Letter
Letteren
n van
a
ac
te
tdiezelfde
u
univers itei t een halve docent plaats, die
wordt bezet door de al eerder genoemde
Mutsaers. Op de andere Nederlandse universiteitenneemt het vak een nog mar inaerei
aats in.
Dezee treurige
t eu i e stand va
vanzaken is veelzeggend voorst
in vanaNederlandeo e
de ee an
se universiteitenten aanzien van een eno-

l
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meen
ee dat inmiddels
e s tot de basiselementen
van onze cultuur behoort. Mede vanwege
hunbehoudzuchtispopbiografie'
nn
u
dei os
land
nno altijd
i'een n'
ondergeschovenn e.
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Een baanbrekende voorganger
Ferdinand Domela Nieuwenhuis
Jan Willem Stutje

Van het handjevol voormannen over wie de prille socialistische beweging
in Nederland beschikte, was Ferdinand Domela Nieuwenhuis (z84619j9) veruit de spraakmakendste figuur. Jan Willem Stutje bestudeert de
literatuur over een voorman die ondanks zijn retorische talent geen
volksmenner was.
rsere
i anteri
FOvergewezen
delutherse
predikan
nand Dome a NieuwenhuisberichtteimH
Vliegen
klassieke
Dageraad
H.
e e zijn ass
e e
geraa
der Volksbevrijding. c etsen en ta eree en
u i t de socialistische bewegingin Nederland:
'Zonder denn minsten
e
twijfel
J is het waar dat
i'm
populaire
... de meest
o u aman
e avan
a
e erland was. Inti'
er
was
zijn
zij
naam
op
at tijdperk
J
er lippen.'
Hier is niet iemand aan het
p
woord die een verheerlijkingin e zin had;^
daarvoor was V iegens oordeel over het an'late' Domela te negatief.
ar ci m
s evan
a de ate
rgenuanceerdeo
et te eo u
We eeen uc
^ggi
ge die met waardering sprak over het 'oude'
socialisme dat onder de bezielende leiding
van Domela een teken van hoopen vrees
was geweest.
..
aatsMet
etzijn rijzigee gestalte en ernstigee gelaatsboezem de Domela respect in.
redigeerde
hij een eigen weekSinds 1879
79
blad, Recht voor Allen. Het bladbegon als
.
democratisch orgaan en werd allengs ra i-

c re
en strijdbaarder.
n e
eToenn in 1
881enkele
plaatselijkesociaal-democratischernisoc aa
ve e
gingen
e
sa
samenSociaal-Democratische
e
e
g
Bond
o sDB
vo
vormden,
e, we
werdeneRecht voor
Allen en Domela Nieuwenhuis daarvan het
middelpunt.
Eerder en consequenter dan welke Nederlandse socialist ook,, koos Domela voor een
revolutionaire koers. Handwerkslieden als
er Hendrik Gerhard^ de va
er
'vader
^
van het Nederlandse socialisme',^ stelden
^
zich
weg
vri'comstreeks 18
7 ode
enaar
gaa de 'bevrijals
eengeleidelijke
v or. e
Een ding' nog
o
seo
g
nnium later
ce
ate zonguniversitair
e
em
schoolde Domela
lied van eeoute.
revolutie.
Was debescheidene
Gerhard
a ee
een
pro
r pagananzi
dist,Domela
Nieuwenhuisn
ontpopte
o te zich
o e a
.
woor eals agitatore
die met
etzijn directe
ecte
i en
n bijna mystieke,bezwerende
u
e zi zijn
e e
verschijningaantrekkingskracht uuitoefentoe en
.
de o nieuwe, nog buiten het politieke
krachtenveldm
assa's.

Jan Wi emtje
tu

Een

baanbrekende voor an er • S1

r
i
Domela droeg aan die uitbouw krachtig
i degrondslag
i. ^De economische macht is
bij.
van depolitieke macht', heette het in de
e Kommunisme en de o aciëe e
roc u re Het
wetensc a uit 1883.
3 Departij moest haar
vooral op de in ustrie e iepropaganda
ro
n het inimoesten
e
en richten en haar leden
socialistische
istisc e va ' nemen m overal
tiatieom
0
^
Wi
'Wij',
verenigingen te stichten.,
J aldus
^
n dittvan
Domela, 'achten
a het grootste erinkiemen
zien die
ang omdat wij
daarin
dezien,
)
noodzakelijkvoora moeten gaa
aan om den
aansocialistischestaat.
'
we
de
weg te ane aa
Usferlosser

Ferdinand Domela Nieuwenhuis 1846-1919

r st
stabievan de
Aan
a het hoofd
, de eerste
o tre en e are, zelfstandige en landelijkp
ei ersorganisatie, trad met Domela een
nieuwe politiek leider aan, die evenveel
nieuwtyp
belanghechtte aan cohesie in eigen kringg
als aan het iJ veren voor concrete ervorr
min enblijvende lotsverbetering.
Met die
i opdracht
tweevoudige
tweevou
e o ac de afbakening van
en roe
en de strijdl voorpolitieke
groep
de g
vernieuwen1n
doelenn – leverde Domela zijn
ebijdrage. Het strekte hem tot eer dat hij
a s een van e eersten naar een verbinding
en eeen
zocht tussen een revolutionaire
ee a r ementaire tactiek. Voor velen bleekhet een
diepe teleurstelling toen hij deze poging
voortijdig staakte.
Al schuwde Domela aanvankelijk hete ivoor
et,
o alles
ne werk'in hetparlementniet,
op
was hij erop gericht de partijdaarbuiten
i E Jong
te ouwen, Volgens de historicus
de o
E z. kreege s D B p as echt voet aan de
grond door de aansluiting
g van v erenigingen in de periode tussen 1878
7 en 1893.
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Door de vakbeweging ter handte nemen
werden nu naast degeschoolde werklieden
en ambachtslieden ook de ongeschoolde,
arbeiders in de venen en op hetplattelosse
oss ar
fabrieken tot eland, in de havens
n en e ea
gebracht.
weging
en
organisatie
g e ac t Wat aangg
n
r i enew
ing
we
e eg
van eiJ alleen een
van de jaren
r i inde tweede helft
was, ggroeide
11
lagen
een
alle
a
e
tachtiguuit tot
g p
g een groepen
Domela
e arbeidersbeweging.a
^
zijn
zijnen
'Blad Bond'in het brandsto
n van
va e ezo n
twi ein.
punt
g
' inspirerendero
etenvoor
omen ^1
zijn
Zijn
Zin
p
ri e ta
talent
organisatorische
anisatorisc
e een or
oratorische
gag
n hem
J n voortrekkersrolte
ven hielpen
e zijn
spelen. Aanhangers beschouwden hem als
^
^,
hun 'heiland', als us er osser . , ver ee ingen diegeholpen
moeten hebben een tee
Dit
i meensc a s t
evoe
uis te scheppen.
el
werd versterkt door een tegencultuur, waarvoor velen
voo
ee
in de oproep totzelfbewustzijn
e ewust
een profanegeloofsbekeringinhield. e
e ssymboliek
uasi-re i ieuze, socialistische
quasi-religieuze,
Ym o e –
n ewi'J in gn,
e de
dezang,
a g, deplechtige
ec t g vaa
zn
e specifieke
socialistische
zondagschool,
o a gsc
p
vergemakkelijkte
e a e te
taal enbeeldcultuur – ver

l

hun intrede in de nieuwe sociaal-politieke
gemeenschap.
Terecht wijst de historicus H. te Velde op
de cruciale betekenis vani en en strijden
indevan
Domela.
Men dweepte
ebiografie
a
p
eo
met hem om ati alles
voor de strijd
J g J
ferdhad. Door socialist te worden hadde
zich buiten zijn milieugehoogleraarzoon
g
^
n ben ik zwaar ectee
plaatst. In alle oopzichten
^
troffen,, ook in mijn huiselijk
J leven...', noMaar
teer hijJ in zijngedenkschriften.
J
^
nwilde
i
i' ni
nietweten: 'Wat evan klagen
tee en e mijn iJ en, als ik het vergeleek
met het naamloze wee, waaronder de meblijk
ni te ggebukt
e u ging?'
p
gg ^^ EEen pathetisch
van offervaardigheid die zijn leiderschapin
de ogen
J aanhangers nogg meer
g van zijn
glans gaf. Ze konden zich des teema ei er met hun held identificeren.Erontstond een morele gemeenschapvan het
en zijn leider. Domela deeder politiek
volk
zijn voordeel mee, zoals later Troelstra, die
zich
c eeven
e gretig
et placht te presenteren als
eeni' en e held.

l

hiji
om
Dome
Domela'sbetoogtrant overtuigde omdat
i serieus
zijn ppubliek
se nam.
eus a Volgens Jan en
r uit
v
e dat voort
u t een
ee inAnnie Romein vloeide
i'
ste in van nuchtere redelijkheidiehij
deelde.
Deze
met zijn
arbeidersgehooree
e
J
n lijnrecht
tegenover
de eshouding
stond
in g
J
g
aire irrationele, manipulatieve
tiJ s populaire
gedachte dat de massa zich door een enkel
pakkend beeldliet
et oovermeesteren,
e
, een en ehetp werk van de masac te die steunde
uop
foulesv
L
Psy
cG
stae
eBon wiens
sa
s
c
o
0o
u
,
pY
PS 9Sri' was
as
oo ie es gininl
^
kompas
m
r nnDo
Domela's
o p voer niet op
verschenen.
riintuïtieve
volkstriemotie. HijJ was geen
g
o ust o0 in Nederland
uu n –bij Jsociale onrust
geen onbekendefiguur.
guu . Kenmerkend voor
hij dat
verbindingzoc
zocht
zi n optredenwas
J
e
u gehoor
met een organisatie een zijn nieuwe
ot nationaal
tot aansluiting bracht bij degrote
opererende
en internationaalo
e re renpolitieke eweging van de arbeidersklasse. Daarmee
r ien tDomela het een baanbreker en
ve
voortrekker genoemdte worden.

l

l

Metamorfoses
Christuskop

Met
etDomela
o ea kendearbeidersbeweging
e e e
eenee
voor het eerst
u e figuur,
ppubliek
g uu , een tot in
Groningen en Frieslandbekende ti ge^
^
staatsman en misschien
noot. Va n geen
gee sta
ooit
van ggeen
ee vo
vorst
stiss oo
t de roep
p zóó oorgedrongen tot in elk paleis
en tot in elke hut
p
^
Doeen
vang geheel land',
ee orakelde
a, o e
i in talloze
ze
werd vereeuwigd
me a's uiterlijk
politieke prenten. Als schrijver beschikte
Allen
en een met zijn welhij ove
ec t voor
over Recht
s re en ei moetennhonderdduizenden
kennis hebben gemaakt. Zijn spreekbeurten zorgden voor opwindende taferelen,
waar later met weemoed en ontroering over
werd verhaald.

Nieuwenhuis bestaat een
ver o m
ea
is niet
s alleen veruitgebreide literatuur.r iDie
van toon. De iseer i'J ne o verguizend
g
rgi ae
kenteook serieus engenuanceerd
tori o
Meyers
n de ioraa
y
werk, zoals dat van
g an Me
i van
t
,de bezorger
of de studies
va Bert Altena,
g
vanfamiliecorrespondentie
van en over
va
de
woord allerminst
Domela.
Toch
oc
iss hetlaatste
a
onderzoek
gesproken. Verderbiografisch
kan het beeldvan Domela en de arbeidersewe in in e negentiende eeuw verfij-nen.
ri Domela was waarschijnlijkde meest c as
matisc e leider die de Nederlandse arbeidersbeweging hee t gekend. De massaekroonde hem met een magisch, i' n a o

voor an er •
tut eEenbaanbrekende
e
Jan
a Wi' m
e Stutje
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r
mee i' aureool.
.Waarom
aa o eenhoe kon
o
0
spelen?
Dela de rol van P o itie e profeet
P
den zich aaraan
ewe
veranderingen
in
g
voor? Trader in de formuleringvan Max
^
Weber een Vera td ic un des Charisma'
o.
op? eDeze
e vvragen
a e zijn tot nu
u toe niet
et of 0 nz e ee
voldoendebeantwoord. Het
g t
Domela's
voor
0or de tweebreukpunten
eu u te
o as'
on'
twi e in vatot
nanarchist':
'Christen
.
i van kerkaen
godsdienst
in 18^ 2
het afscheid
ee
ose
jaar
en – twinti
later – van de socia emocr at
i e. Valt
daar
aaeensamenhanginte
ee
ontdekken, zonder toevlucht te nemen tot
de essentialistische conclusie dat Domela
een anarchist van nature was? Domela
stond op de schouders van de Verlichting,
maar zijn protest werd mede gevoeddoor
. . .
affiniteit
met
et eraitai st
i waarden.
sc e waa e.
Domela was een romantische revolutionair
met
et ee
een hang
a naar
aaorganische
o a sc egemeene ee
dogmatiek,
maar
schap. Dekerkelijke
o
at
e,
a ook
g
negentiende-eeuwsemarxismev
et
aat an
de wee e Internationale konden er moeilijk mee uit de voeten. ersc i en eo iDomelaa vertieemetamorfoses stonden
s
^
^
volgens
nog
Zijn Wer e
P
g
g open.
g an
g naar
een individueel anarchisme verdient juist
J
daaromhernieuwde aan ac t. Meer thema's vragen
omu itwer ing,ook in een ing
ternationa e en comparatieve
context. Een
P
ver ei"n mettijdgenoten
et
als Ferdinand
'i
ne, esa
' rde aeGladstone,
ass e, William
.
i
pe, Ramsay
of, dichter
c
Y MacDonald
.
P
huis, met J. Troelstra en ra amuY
riie,
r leiders
e e s meteenzelfde
ee e e politieke,
o t e e,
e
euze of sociaal c
achtergrond drin t
zich
op: heren
c o.
ee dieezich
cnet
et als Domela
o eaverc
eenzevien met de ran and ifile'
een wier
paternalistische, soms autoritaire optreden
onsblijft verbazen in het licht van het e.
mocratisc e principe dat ze voorstonden.
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De pionier van het moderne talenonderwijs
Leven en werk van Barend Sijmons
Inge de Wilde

Tot 1876 werden er geen moderne talen gedoceerd aan de Nederlandse
universiteiten. Toen een wet bepaalde dat dat moest veranderen, werd
Barend Sijmons aan de Groningse Universiteit privaatdocent Duits en
Engels. Een gelukkige greep, want Sijmons ontpopte zich tot een van de
wegbereiders van het moderne talenonderwijs. Inge de Wilde maakt
duidelijk waarom Sijmons de biografie verdiende die zij begin volgend
jaar publiceert.

n e shoorden
oo e in de ne
Frans,
ans,Duits
u ts een Engels
gentiende eeuw niet tot het vakkenpakket.
Dat
zowel
vooruniversiteitv
als voor
a o owe
oo de
' m , e voorbereidendec
et
asiu
school
tot de universitaire
studie.
stu eInI11863
86 was ec ter bij de Wet
e opp het MiddelbaarOnderwijs
naastgymnasium
n e vorm
aas
heteen
tweede
e
l
vann
ir onderwijs
in
secu
ao
e gero eJ het leven
n^ de
pen:
Hogere
oBurgerschool.
ere urge sc
Daar
oo . aa oorden de moderne talen wel tot het onderonderwijsprogramma. De H B s leidde namelijk
niet zoals het gymnasium op voor de univer'
siteit, maarals
aa was bedoeld a oo rerei
.
in opmaatschappelijke
aatsc a e e ufuncties
ct esini an del en bedrijf, waarvoor een grondige
kennis van de moderne talen was vereist.
^
•
Voor de eerste HBs en ^die vanaf 18644 waren gesticht, was het moeilijkbevoegdeocenten voor het taalonderwijs te vinden.

Daar
bestond
in Ne
aa es
o
Nederland
e aimmers
n mme s geen
e i in voor.
voo . Om 'iniedieleemte te voorzien
en werden
a ee
e stde Middelbare
e allereerst
e ae n nteWie
ingevoerd. i zo
n akte
zo'n
ee
z in bijvoorbeeld
r
ee
Frans,
Duits
a s, u ts o Engels
J 0o
g
kon als leraar aan de slag. In de eerste 'aren
J
naa evan
inwerkingtreding
e wet moest
eni
a
aatzich
c op eigen
egkracht
en ac opet
-examen
zien
voor
e , door
o
te bereiden,
zelfstudie of oorrivéessen. De Hoger
p
g
Onderwijswet1876
van 876 bracht daar
aa ve
veranderingin, want
wa t die
e bepaalde
e dat te
ten minste
ste
nmoderne
rn
één
nuniversiteitin het land
aa ee
e talen onderwezen moesten worden.
Groningse
1universiteitstond
se sto er o at
moment slecht voor. Het aantal studenten
was de laatste decennia dramatische a
ron vo
rhonderdveertig.
H
tot
e eeHet
ni n se gemeentebestuur
aarzelde
emeente estuu
aa e edaarom
ao

In de WildeD
Inge
e epionier
once van ehet
moderne taalonderwijs
erwt s •
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waar
waa hij hetlyceum
Van
oo e.
a aa
daaruit
u t
Yce u doorliep.
reis ei' in 18 73
73
naar Leipzig
p g om Germaa
n se
filologie
o o e te studeren. In 187 6 ro moveerde
o
ehijeerop ntersuc un en fiber die
so enannte Vd suna-d a.
De kersverse doctor deedverschillendeo
gingen een baan te vindenop ee
een Duitse
u tse
u niversiteit, als docent of als medewerker
aanee
a
eenuniversiteitsbibliotheek. oen zijn
r te oos bleven,
n aanvaardde
pogingenvruchteloos
hijJ in het voorjaara van
a 818878
ee
eenleraarsbaan
7
aan
aa
dexB sin
Snee k. Zijn ambities reikten
echterr
en overuitnodiging
ee
e er ove
de
uit
Groningen z i'dan
n ookniet
et langhebben
• e ac t .
zi
o
n komst
st in Groningen
onin en
zijn
maa tei'mon kennis
s e s etmet
de gemeente-secretarisJacque
ac ues Oppenheim,
e eim, die de ri e kracht achterhetem
n i' iniee te
tiatief was geweest.
Het
etluidde
u e het begin in
van eenn
a vriendschap
e e scdie
a
e tot
en ^
in 1 2
e s dood
9 4 zou duren. 'Die
le
✓riensc a heeft tot het beste behoord
wat
at mijJ het eve
levenheeftgeschonken,'
schreef i mo ns in
het In IMemoriam over
Oppenheim
in De Gids. Via 0pp
eneim
pp
ontmoette iJ mons ongetwijfeld een an ereionier
in Groningen,
0en eims
p
g ,
pP
nicht ettaaco s die
cin 1 878 opp haar
^ ezich
ppromotie voorbereidde.i'mons en Jacobss
hadden ondanks alle onderlinge verschillen
..
veel gemeen. Zij kwamen
a e ebeiden
e uit een i ^
eraajoods gezin en ook Aletta's vader was
arts.
i' ons primaire
Sijmons'
a e opdrachto
g het onderwijs Duits, maar zolang er nog geen rivaatdocent voor Engels was gevonden,
dat
hij vakeer bij.. Officieelaanvaardde
i'mons
er zijnprivaatdocentschapo 277se met een openbare
are les, etlte
;
getiteld:
Over de wetenschappelijke beoefeningder
moderne talen. Zijn rede was een soorteinse
r romm
waar
a
a, waa hijgedurende zijn

l

l

18S3
-z93S
Barend Sijmons
J

in871geen^^
6 ee moment; het
^ zag in de mo erne talenstudien
n om
m meer
m r studenten
een kans
aan teestelde
trekken. Voortvarendhet zes
duizendgulden per jaar beschikbaar voor
het benoemen van privaatdocenten
in
p
D
Duits,
i Engels
en
eseFrans.
n.E
Een
i
,
as
e prachtig
act inita
tie maar
het stelde de universiteit voor de
,
vraag
kon
g waar mengeschikte ocenten
en. Barend Sijmons,
x in
os, die
eoop
de Bs
Sneek werkte,
leek eengeschikte docent
^
voor het vak Duits.
ts.

i

Ambities en beginselen
Sijmons was in 1853 in Rotterdam geboren
als oudste kind van de arts Alexander Sijmons, die faam had verworven met de behandeling van oorziekten en doofstomheid. Barends moeder Sophia Berlijn stierf
toen hij dertien jaar was en zo jong als hij
was besloot de jonge Barend het ouderlijk
huis te verlaten en naar Hannover te gaan,
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voor vrouwen toegankelijk, enn in r onin n i' e es vvan
g en waren de literatuurcolleges
mons onder hen al snel o u air.
komst
m t o e ronin se
Al riena
jaar n zijn
wer Barend Sijmons
tot hooguniversiteitg
J
leraar
r r nbenoemd
m voor Duitse taal- en etter^
une . Sijmons'leeropdracht was overlaSanskriet,
en,watoo
want
as
, de In o geren
maa
n setaalwetenschap
aP het algemeen
taa etec
s in
g
erbehoorden
e
deGermaanse in et bijzonder
oratie
o
at
e
o
tot die opdracht. Zijn
P 28 maart
J
^
der
1881 VeraC0 Grimm, de
schepper
^
^
was een hommage
historische spraakkunst'
s raa
g
^
r
een a een inaan Sijmons' grote voorbeeld
waarop hij
ru van ew
wijze
J defilologie
J ewaaop
wilde beoefenen.
i werd
r de
Precies
ec es op de dag
J oratie
g van zijn
^
verzonden
aankondigingve
o e n van i'J mons
i' meteto
Johanna avoorgenomen huwelijk
^
^
arina Na ncY Modderman(1850-1925),
t
n
dochter van de rijksadvocaat, Gronings
S.M.S.
wethoudere
en latere
ate eburgemeester
u
^
uit
sta
er stamde
e u
Modderman.
Nancy's
cy moeder
o e
V
etpast
s in
patriciërgeslach
rir
VanHall.Het
etatcieesacta
ninlinks-liberale imaat van
het Groningse
diee tijd,, dat het volkomen was geaccepteerd
een dochter uit
o s met
et ee
dat dejoodse Sijmons
n trouwen.
de protestantse elite kon
Populair
hGroningse
niverMet moeite lukte het
de
u
i i in de volgende jaren geldvan de reeeen lage status had,, kon stet
Hoewel
oewe
zijn vakee
en
in de
'n g los te krijgen
ring
Simons
niet
klagen
overbelangstelling
Jg e voor leerstoelen
J
g
4 moderne
talen.
In
188
andere
twee
voor zijn
colleges.
De
collegebanken
waren
4e
J
A.G. van Hamel
ggevuld met studenten die zich voorbereid- noemde de universiteit.
den op een M 0 -examen en dat niet — of voor e Franse taal- en letterkunde en het
Beckering Vinckers voor
o J.
jaar daaropkon
— door ezelfstudieprivéen
niet uitsluitendoo
stu
e
e worden aangetrokken. Ook deze
lessen wilden doen. Daarnaast waren er ve- Engels
in
n i'van
len die bij wijze van algemene ontwikke- twee heren pleitten in navolging
ling de colleges van Sijmons volgden. In mons voor het instellen van academische
H
beide categorieën waren vrouwen ruim- graden in de moderne talen. Van Hamel
a
schoots vertegenwoordigd. Vana de entree klaagde dat zijn leerstoel c une chaireneFair'
was.
van Aletta Jacobs 18 71 aan deGroningse
universiteit was het academischo n erwt s
oo aan aan de Groningse universilangeP
n vast
tei it aan
as hield. Hij benadrukte dat de
rmoderne talenstudie zich nietmoest
oest be peren tot taalverwerving en vertalen, maar
datdei o o ieg de kern van de studie moest
zijn.
J In zijn
Jggevalbetekende dit de estu eringvan de historischegrammatica, het onerzoe naar e herkomst van middeleeuwse teksten en het achterhalen van de
identiteit van een auteur.
,
voor een wetensc pp
a eiJ mons pleidooi
el
i e status van zijn vak had nog
eeneeandere
aee
kant.
van 18^6
at. DeHoger
oe Onderwijswet
J
had weliswaar bepaalddat ten minste aan
éénuniversiteitmoerne ta en onderwezen
ee
moesten worden,maar
maa er
e was verzuimd
universitaire examens voor deze vakken in
nemen.H
Het evo was dat
Wet
de
e te
opgevolg
Duits
studenten colleges iin u ts ofEngels
e ongeenkandidaats- en
en vo
volgen,
e, aa
maare ergee
doctoraalexamen in konden afleggen. Aan
deze situatie moest volgens Sijmons zo snel
een
et zou
ou ec
echter
te
mogelijk
e i eind komen. Het
nog
tot
1921
duren
voordat
de
inbedding
g
van zijn vak in het universitaire curriculum
gerealiseerd
iseer werd.

i
Inge
edeWilde

' 'er vanhet moderne taalonderwijs
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in taatsco
Staatscommissie
ss e
al zittinggenomene
tot reorganisatie van het onderwijs,
de
zol^
Inee
n sc a e in
gsco mmissie, die
Gedurende zi
zij n lange professoraat,
p
, dat tot genoemde
924 duurde, was Sijmons regelmatigbijna maar liefst zeven jaar nodig had om een
J van
jJ
maanden e in ra Port op te stellen. Hij gaf
overs P annen en kon ioms
g blijk
opvattingen
over het onderer
att eno
achtereen niet wer ken. iJ n grote ic ts- progressieve o
iss ee
toen hij met
et tweeandere
a e e co mmi
wijs,
besef en de hoge eisen diehiJlf
aan zic ze
J toe
n het TweedeDrucker
KamerlidH.L. Dr er
e,
aan.
a veel
stelde warenaa
daar debet aa
. Hi ga
Hub.u
e g e,begeleidde promovendi en vervolg- en de Utrechtsehoogleraar..
een minderheidsrapport
t, ee
middeleeuwse hel- rec
e zijnnaar
J onderzoek
rruimerein
toe at sdensagen, in hetbijzonder
naar
naaKudrun
de u un waarin zijpleittenvoo
en in hetbijzonvoor de uuniversiteit
s
Edda. e von hij aan het eind van eisenvoo
ende
r' en
die
voor toelating van leerlingen
e de
zijn leven dat hij te weinig op wetenschapdoor de Commissie voorgestelde Latijn-loPei J vlak hadgepresteerd. r anisatorig
yu hadden oor osc e en bestuurlijke functies vergden veel zze afdeling van het lyceum
pen.
i zijn
zij positie
os t e
van zijn tijd, maar omdat ze uit
van zijn oo eraarasinjaren
e aatste
kon of wie hij ze niet wei- Pas
n grootste
ootste
wens
we s in
a zag i mo szizijn
geren. Zo maakte hijj arenlang deel uit van
n
toen
mede
dankzij
zijn invervulling
gaan,
toe
e
e
a
de examencommissies voor de M o --akte
bij regeling
van
e
a het cae Duits en was hij voorzitter van eeree- spanningene
nigging 0o
voor Pa
a ogiscOnderwijs. Als mi sc Statuut in 19 2ikandidaats- en oceg
n insmoderne
de o e e ta
talen
e we
werden
e
vanzelfsprekend was hij redactielid en me- toraa exame
dewerker van taalkundige tijdschriften in ingesteld.
n na
iJ mons' laatste levensjaren
a zijn emeriP.. B
Blok en
Duitslande Nederland.
Ne e a Met
etP.J.
...
...
e
leeftijd
in
taat
op
zeventigjarige
hij
eerbehoorde
i
in
18
1893
tot
de
o
P
J 1924 waren
gJ g
PPY
ni
erggelukkig.
In
1
2
zijn
een
eu g
9Soverleed
Museum. Maan richters
c te svan
va hettijdschrift
tJ sc
gg
geen
vrouw Nancy.
Het echtpaara
ee ina voorr i 0 0 ie en geschiedenis.
Yg
gesc
eren
en
deels
uit
eenzaamheid,
deels
om
beleefde
i
o
1
mei
I
I
Zijn
9
S
finesthour
^
J P
Jn
zijn
werk
voorden
erwi'sraa
em
etoeni in
het
e
ouw
Corps
de
Garde
aan
g
J
g
i' retet kunnen
doen,,93
verhuisde i' in 1 0
u
ee Boteringestraat
het ermanisu
g
r in Den
ee va
zusters
e Haag oom
i-m
tsc
Roniaisc
st Instituut opende en naar eenvanijnz
r
rn
rGroningen
jaar
weer
aate ru
kon aankondigen dat de regering een som tweelater
r istierf
r
1 935,naa eenziek-ii in
e
ineens voor de inrichting van een handbi- te keren. Daar
e van enkelejaren. De moderne ta ena
bliotheek besc i aar hadgesteld.
va
eFaculteit
acu der
teLetteren
t een
e
Een
tweedebelangrijkmoment deed zich delingvan
e tw
was inmiddels
een
e s ee bloeiend
oen
e
voor toen hij in 1919
99 als lid toetrad tot de
nationale Onderwijsraad, adviesorgaan van onderdeelvan de Groningse universiteit,
nog steeds veel M o -,maar
aa inmiddels
es
waarin hij in I 9
21de ee
oe
regering, waa
eervolle
functie van voorzitter kreeg. In 1903 had hij ook octora stu enten.
Finest hour

l
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Het zal nooit volledig zijn
Gesprek met Geart de Vries over zijn biografie van
Tiny Mulder
Karen Bies

Tiny Mulder, verzetsstrijdster, journaliste en schrijfiter, is een van de
meest bijzondere Friese vrouwen van de twintigste eeuw, vindt Geart de
Vries, en daarom schreef hij haar biografie. Eind augustus kwam het boek
uit: Foar alles is in tiid, it libbensferhaal fan Tiny Mulder. Een leven
gevat in 232 bladzijden. Geart de Vries, historicus, journalisten zelf
verzamelaar van biografieën: `Ik vind een biografie vaak te dik.'

Fietsen wilde ze na de oorlog nooit meer.
Als koeriersterr had Tiny Mulder al genoeg
Urenlang fietsen opP
kilometersgemaakt.
ge
eenzame weggetjes door Friesland met
voedselbonnen, illegaleersoons
ewi zen
p
en brieven met bewapeningsinstructies.
nook uuit het helHaar
bestond
aa verzetswerk
e
se n Am eripen ontsnappen van Engelse
g een
zet een eind weg
bracht
aanseppiloten.Z Ze
ac
met de trein.evaar ilk
werk, maar o0
avontuurlijk. Mu er eeonderweg on'Eenmaal
Eenmaa onaa evoorzichtig.
en
verstoorbaar
erwe kon izo koelzijn als een pakijs.'
Mulder was in het Friese verzet terechtgekomen door haar werk bij het distributieantoor in Drachten, geleiddoor Piter
kantoor
Wijbenga. Wijbenga zocht mensen die hij
'Het
vertrouwen en had haar gevraagd.
et
was een homogene, betrouwbare groep
mensen voor wiehete en
P van anderen

,
steeds verder ging.'
e o met het s'J oeg Hetetbegon
mene metdistributiebonnen,
ater werd
et
het onderduikers een plek
geven,
papieren
Pp
p
g
piloten
vervalsen,
o over de grens helpen.
Inr verslagover
et verzetswerk dat ze
aa
r Mulder:
u
op 15juni
1 945 opmaakte, schreef
S
Ik ben een terroriste in hart en nieren.
Tero
r rist werd indie
ie tijdoor de Duitsers
'Terrorist'
eruit
voor
iedereen
die annex was met
g
het verzet.
z Voor ons was het eengeuzeng
naam. Ihield ontzettend veel van het
tti e
tzijn er minder re
werk. Natuurlijk
en voorgevallen, voorn e laatste tijd,
maar daar hebik me steeds weerai aan gestoord en voorliefgenomen. De `zaak'was
te root, dan dat er een scheidingemaa t
r tti en onprettig. Ik
kan worden tussen prem
retti hoewel dit een vreselijk
von
^
ris' in
ara.
lelijkwoord
in dit verband.

it vo e i zi 'n •
za nooit
Karen Bi' es Het

S9

Tin YMulder. Foto Teake Zuidema

Mulder
Na
oorlog
a eoo
0zou u e het wat rustiger
aan gaan doen, maar ze werkte gewoon
door. Ze werd verslaggeefster voor het
christelijkeFra esc Dagblad. In november
1945 was ze voorr ie krant aanwezigg bij het
ze
proces
r oces
tegen
tee Anton Mussert,, over
g
man.'
Een kleine, verre, vreemde
e
schreef:,
Ze maakte de eerste bijeenkomst van de
Verenigde Naties mee, met Eleanor Roosegingg zee naar
1
aa Amevelt,
e t, in Londen. In 1947
ri a en schreef een kritischverhaal over
rassendiscriminatie: negervraagstuk
et
n Terug
in de Verenigde Staten.'
e uin Friesland
trouwde ze met Jildert Sudema, landbouwjournalist bij de Leeuwarder Courant. Allebei hebben ze veertig jaar gewerkt bij een
Friese krant.
lange
Bij et Friesch
u
i sc Dagblad was Mulder
jd de enige vrouw op de redactie. Na de
tijd
e oorte van haar eerste kind in 19S1 bleef
g
ze weren, Ze startte een kinder- en vrouwenru rie en maakteFriestalige verses
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voor kinderen. Ookgedichten
e on ze
schrijven. In 1 62 evoor volwassenen
voo
vote was9
u teer e ze met de bundelOranje
^ paraplu.
en sc ree oee vertaalde
rece
n i sVoor
es. de RO N o (Regionale Omr oep Noo
Noord en Oost) maakte ze interviews
c
zeboekbesprekingen,en ze schreef
e
en ee e
voor Frieseliteraire tijdschriften.Was aar
in het Nedereesta
journalistiekewerk
e meestal
voor haargedichtenooe
en ver a eng lands,
bruikte ze het liefst de Friese taal.
ze in
Haar oorlogservaringen beschreef
e de
romanTin ais uit 1981^ later vertaald
ini het
De Gysbert
aevaa a ijs.
Nederlands: Gevaarlijk
Y
icx riis, debelangrijkste Frieseliteraire
iese
i
ze in 1 86 voor haar dichtbunu nprijs ,kreeg
9
in
e
, ah in dn.
van
Vriesbiografie
oen eart e ies
aan een
n wildee hij zijn boe baseren
Mulder begon,
carrière,
Mulders
journalistieke
carrière aar
p
en haar
De
aa boeken.
oe
oorlogservaringene
..
u e uuitt zijn
Vries kende denaam
aa Tiny
Y Mulder

is

e r wi ege ie 'es
vankinderrubriekin
et Friesch
e
jeugd, va
J in het Fries. Later vertaalde
^
^
^
grossvaze
e
Kr"
uss
bekroonde
e
oo eboek Mein Ur
eigen
herntsje'
(Ons
ei
Dagblad,
s
eigene
ts
e
g
^J
rpake
en
ik.
c in
n oe
hoekje).
oe e Net als zovele schoolkinderen ter und aich
^
een brief aan 'Nine'. Hij vertelde
scr ee i'J ee
over ee goorte van een zusje
J na zes Geheimen
^
broers.Ni
Nine
schreef
eein dekrant
a t terug: a
e sc
Vries is historicus en werkt
r bij Omrop
o
Geart, no kinne de seis broers ittse
Y suske
^
^programmamaker.Er
i'
e
bij
e
st
mar moai e erre.
a
Geart,
nu
kunnen
Fr
s
an
a
s
Y
J
evisie. Hij
i
jarenlangi'
de zes broers het kleine zusje maar fijn ver- radio,ete
iseindredacteur
nlandelijkeevisiete
s
avde
wennen.)
zp n o
mi
1999
a g a. In
Mulders
Vriesesw
wilde
DeV
e u veelzijdigheidto- uitzendingeno
g
is
publiceerde hij roc a en over leven en
i aveel
ve
nen.'Oververzetsactiviteiten
ver aar
g
e en ,maar
aa over
o e aa rjournalistiekewerk wer van dichter Douwe Tamminga.
heeft De
Voorbiografiev
a nM
u er ee
Annie M.
00 de
nog
oniet.
et.
e G.Schmidt en Jeanne V
n na
oorlog
Roos schreven
a de
o0 0in Het Parool Vries twaalflangeesp re en met haar gevoe
r Hij
van eerder
Dat deed in
g
nn
. maakte
voor vrouwen
enkinderen.y
J aa ook gebruik
Daarnaast deed
on- gepubliceerde interviews.
te
ook. Maar at ze haar stukken gewoon
g
^,
«
van e t
M r o0 na hij onderzoek in de archievenva
inYMulder",
erte en e met
Tresoar,
het
n
n
en
van
esoa
haarhuwelijk, was in het c riste i e Friesch Dagblad
g
^ e Fries
ette u
toch wel heel geemanci- historisch een letterkundigcentrumin
Fr
Dagblad
Friesch
g
peerd. Net als het feit dat ze als getrouwde Leeuwarden. En natuurlijkvormden de ver
vouw
bleef werken.
e. Het is nauwelijks te epublicaties van M u e r ze een e angri'J
maar
ke
ron.
geloven
dat
tot
nog
maa
vijftiggeleJ
g
ei-vorm
ik-vorm,
den de Nederlandse vrouw door te trouwen Debiografiei sgeschreven
gesc e e
haar
eigen
geschiedenis
eesc
e
e
alsof
Mulder
u
e
aa
e
e
handelingsonbekwaam wer .in
trok
Y
g
^
'Voorleesbaarheid
Vries:
es. Voo
de
zich daar niets van aan.i J
wasgewend schrijft. De V
m i rm
I heb natuurvorm.
zichzelfte redden onder alle omstan i e- vind ik dat eenn mooie
i
den.'
J
J wel invloed uitgeoefend. I heb mijn
en woordengebruikt om haar te aten
werd door
oo de critici niet eig
Mulders poëzie we
aa
meteen serieusenomen.
Toen ze e u- vertellen, een haarherinneringen
geveri ig
vie
e als dichteres werd in recensies steeds eerd in documenten. Het is ze ereen
teerde
g
,e. I wilde geen roman schrijven
ven
i haar
romance
op
het'speelse'n
de nadruk gelegd
J
g
g g p
' Y'uitgangspunt.I
e
s evena s
werd zee vergeleken met Annie met Tin
werk en
e we
werd me ri'
vJ e e ngepermitteerd,maar e eiten
Smikindergedichtjes
c
t . 0ver aar
gezegd dat ze, net als die andere riesein- kloppen, net als in een wetenschappelijke
u e, Annie biografie.'
er oe ensc ri ster Diet Huber,
n oar alles ais in tiidleeft
Schmidt nadeed. Maar Mulder heeft een De protagoniste van
levende
zeldzaam
nog.
e r van even
o.Hetdat
et s
heel andere achtergrond. Ze isbeïnvloed
s
ee t
door Engelse en Amerikaanse dichters en personenbiografieën verschijnen,meent
^
e Vries. 'In Nederlandzieje at minder
kinderboekenschrijver De
r de Duitse
door
u
.
nlanden.
omringende
en e
oso
James russ, afkomstig van Helgoland. vaak dan in de ons
tot
nvvan Heg o an - Hier blijft dit genre toch vooralbeperkt
Het begon met het vertalen
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KrnBis
zal
ae Bies Hetnooitvoeizi'n

e
aagedichten,
e c te ,dan
a hadikeeralles
biografieën van artiesten, voetballers en weest, in haar
Tamminga
over
willen
weten.
Bij
Douwe
a
muzikanten. T
te
vero c i lt at langzaam
J
ga
^
zoon een thee
a zijn enige
e
anderen, zie bijvoorbeeldde pas uitgeko- was het verlies van
e cte. Dat werd dan ook
men biografie over de weduwe van Gerrit ma in zijn gedichten.
belangrijk
ra
een e
a
oonderwerp
p in de biografie
anei Jn D e verzoening, opgetekenddoor ee
^
geschreven
heb.
van hem
e esc
V rug
r, in s herinneringen
waren dieeikva
ex e
y
g
is siets
vavan
ee
deze
t dat
tijd we alles van
a ieet
ets
bron.
r
mijnn eerste
o . In die zin is zij verant- Het
ereen willen
e weten.
ete Alles moe t geze
ssc en
woordelijkvoor de inhoud. Misschien
r ne,we
e zijn
zijnoveral nieuwsgierignaar.
aa ge- wo
beeld. Maar
geeft dat een gekleurd
g
e geen
ee Storyaa ik ben
to of Privé-journalist.
eur ei krijg
jg je ook als je een biografie Maar
nvvoor
datein
schrijft
g oo
J ppuur opP basis van documenten, of I vin mensen
^
azeu mo en houden'
gesprekken met anderen. Wim Hazeu
.
niet als wetenhad bij het schrijven van de i'-i
est o- De Vries heeft de biografieniet
esc reven.
er maar,
als
g ra ie te maken met een weduwe, die hem scapP
hij,
Het moest,
e t , voo
vooral
a ee
een prettig
ettleeszegt
zeer kritischvolgde.'
^
I
baar
boek
worden,
niet
te
omvangrijk.
n
nM
Muldernie
wsHet
H rijkee leven
e e van u eu
inbiografieën va te dik. Over
yu
vinda
gierig.H
oe ee t ze de oorlog beleefd,en
,
n, ie ee
nn
erro
eenenveertig
e vee g
t sisgeworden,vre
ze e
diee kunnen
verwerken? Heeft
oe heeft
u
ner
eenbiografien
van twaalfhonderd
sc een ee
aan haar biograaf?
ze werkelijk alles verteld
^
Di vann im no Vestdijk
telt
est
w t nooit zeker of alles er bladzijden. Die
Vries:
e
es. 'Je wee
^
neembiografiev
van
a in
ee de
u in
ze pagina's.
uit hebt gekregen in die twaalf es re en.
mis - Hendrik de Vries die nu net uit ise oDe biograaf van u nt er Grass heeft
oe e,
maar
aa heel dik. D
Dat
sc ien wel honderd keer metheme praat, men.. Heelboeiend,
gezegd
e e1
is, dat het
en nog vertelde Grass niet dat hij lidis ge- wekt de suggestie dat alles
lhele leven
ni verteld.
is veMaar
te . aa hetzalanooit
o i
weest van de Waffen-s s .
ledigzijn,
er
zullen
altijd
dingen
ont
reNa drie maanden intensieve samenwerkingg
,
u
J
is
n.
Eigenlijks
et
leven
eve
oo
nooit
t tevatten
atte in
e
eenbepaalde
relatie.
ekrijgje
natuurlijk
J
g
eenbiografie.
Dat
is
een
banale
conclusie,
ee,
n
mij
is
Tiny
Mulder
heel
open
geweest.
e
s
y
u
p
g
J
g
mens?
Maar misschien heeft ze niet alles verteld. maar wanneer hebje een compleet
p
is nooit
et laatste
woord
o0 over
o e een
ee ppersoon
es
ot
Haar
aa dochter
oc te Rix tzei
e bijJ de presentatie van Het
»
blijft
in
zekere
zin
ook
eeTiny
. Mulder
u
e
t
eee
•
m hat , s noait mear er- gezegd.
mem
hett boek: Us m
Y
"
aa se ac t.
Hoe
oe heeftdie
e o0
oorlog
oingee
teld as wat der Yn dit boek stiet." (Onze raadselachtig.
r
? Dat ze
op
haar
aaleven?
e e.
e ana
deoorlog
o0 0z
zo
moeder heeftons nooit meer verteld dan werkt
is, sis dat mi s hard
aanhet we
a aa
werk gegaan
e aa s,
geheimen
Haaraa
wat er in dit boek staat.)
eee
geweest? Maar
aa dan e houdt ze voor zichzelf. Maar dat mag ook, sc ien verdringingeweest.
,aken hoefik niet gin je teY
s c o o iseren. En dan nog, weet
vind i,Bepaalde privé-z
an.
te weten. Bijvoorbeeldof er tijdens de oor- je he t dan?'
log iets gebeurdis tussen haar en zo'n iloot. Ik vraag er wel naar, maar als ze zegt Geart de Vries, Foar alles is in tiid, it libbens erhaal
Mulder(Leeuwarden, Friese Pers Boekerij
Boekerij
va
van niet,
et,dan
a iss dat prima. Hoewel,, als fan Tiny
y
2006
zoiets onderwerp
in
haar
werk
zou
zijn
ep
Jg
>

>
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Een biografie van een bezetene
Een politiek - intellectuele benadering van Abraham Kuyper
Paul van der Steen

Abraham Kuyper, voortrekker van de gereformeerde mannenbroeders, de
klokkenist der kleine luyden', heeft dankzij Jeroen Koch een moderne
biografie. Een overvol leven is samengevat in één boek.

r
Het
et dankbaarsteonderwerpr
a
aa ste
voor Albert
Hahn, de ootste
grootste
politiek
ote
tekenaar
te e aa diee
Nederlandoit
ooit heeftt gekend,
e en was AraamK
Kuyper.
een grootaantal
ee
aa taprenten
e te
Y r
voor sociaal-democratische me ia te en e
hiji' de antirevolutionaire voorman aanvankelijk nogbehoorlijk naar werkelijkheid.
Later
Ha
Kuyper
zo goedin de
ate hadHahn'nK
uY
vingers
g ers dat hijJ zich steeds meer vrijheden
^
ging
l beelddezijzijn i e ste
gg veroorloven. Hij
^
onder meer afalso en
P ast PoP,
scheepswrak,a
estoeplumpuddingen
p
^
zelfs als plank.
Het beroemdst werd echter debetrekkelijk
realistischep
rent A ra am degeweldige.
Volgens Marien van der Heijden, auteur
van de fraaie catalogus bij een in 1993geen tentoonstelling over Hahn in het
houden
Vakbondsmuseum in Amsterdam, is het
'eengevallen
een van de zeldzame waarin
eva e
a het
,
historische beeld
van
va depoliticus
o
u is gaan
samenvallen met de visie van de politiektekenaar. De prent wordt tot op de dagvan

vn
vandaag
gebruikt
e u t als hetmeest
eest a ra teris
i
tee
Kuyper-portret'.
Hoewel hijl afgaande oop e iteratuur
literatuurlijst
ijst
Vanderniet
e
oe
et r
e aa Pee
heeft,
zegt
van het re, gJeroen Koch,
o auteur
,
Ar
K
cent verschenen Abraham
Kuyper.
y r^ E enioantiregrafie,hethem
e minomeer
ee na:
a. 'De a
t evo utionaire leider zou de geschiedenis
^
ingaan als karikatuur.' Kuyper
was het eY
droomde onderwerp
voor
een
politiek
tep
Po
kenaar: een mar anteo Pen een scherpP
karakter,die beide makkelijkwaren uit te
vergroten.
g
Als dat al nodig
zijn org was. Want ook inzij
van Kuyper,
dat
in
al
zijn
zij
nuance
allerYP ^
een karikatuur is, schetst Kochhet
beeld van een uitgesprokenersoo ni' heid:, dominant, eigengereid, ijdel, militant
op het agressieve af, bovenmatig ambitieus,
ti eus,
^
overijverig,
'en,
volgens
m
, hyperactief
e
act
e
e,
o
e
s
o e rY
ne termen, zelfs manisch-depressief'. n ei.
we Kuyper
w vergeleken
s eee
r
e n kring werd
uy e dikwijls
met
et oudtestamentische
ou testa e t scfiguren
e
u e als Eliaa een
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Mozes.
o es Hij liet het zich aanleunen,, leek die
identificatie zelfs gerechtvaardigdte vinarn A.W.F. Idenburg,een prominent
e.
p
van Kuyper:
uY
ti enoot en goedee vriend va
'Omdat
m at hij
eraan
ewe is om Gods werk
J eraa ggewend
als het zijne, en zijn werk als Gods werk te
o •
De historicus Jan
a Romein,
beschouwen.',
^
^
die hem eklokkenistder
e kleine luyden'
Y
^
u Yer
noemde,formuleerde het later zo: 'Kuyper
die
en de weinigen,
e zijnn als hij,, hébben
g
een overtuiging: e overtuigingee én.
«•
o het
Kuyper
was een bezetene,, "ziende
zien
uy
gebod, blindvoor de uitkomst".'
.
dat hij1 een heiligee
Die
blinde overtuiginga
ee
missie te vervullen haden zijn ijdelheid
publiek
oos een
ueo
maakten dat hijfeilloos
Daarbij com enee eK
Kuyper de
bespelen.combineerde
retoriek van de dominee met een bijna
rooms aandoend gevoel voor theater. Nederland moest geredworden uit eauwenvanoneoo een revolutie. Een hele
graagbenadrukte
r t, wat
opdracht,
at Kuyper
uY
doorparallellen te trekken met i J zijn ehoor overbekende verhalen uit het Oude
en
NieuweeTestament
en uit de vaderlandse
e Neu
s
geschiedenis. De strijdJ en oor og smetaoren waren niet van de lucht.
e tegen
Hoezeer debijbelook waarschuwde
g
hovaardigheid, bescheidenheidwas niet
Kuypers
sterkst ontwikkelde eigenschap.
Yp
Hi'J resteer e het zelfs om een aan hem enseren. In zijn eiwiebiografie ezter recenseren.
gen krant, De Standaard, schreef hij over
het boek Leven en werk vanr.A. Kuyper.
werk
geeft,
aan
it we
e,
''Wat bovenal beteekenis dit
is, dat de geachte schrijver van meet af aan
als geestverwant optra , daardoor op zoo
..
veelszins aangrijpende wijze het streven en
evoe in ge-Kuyper
etbedoelen van Dr.r K
Y r gevoeld,
zien en verstaan heeft, en het thans beter
dan iemand tot dusver in schets bracht en
toe c tte.'

i
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Kuyper
kon op het moment van de es reuy
king terugkijken op een onvoorstelbaar
opHij hadeen
eegoddelijke
oe
drukleven.1
dracht te vervullen en dat besefsloeg, zoals
e i' om
biograaf Koch constateert, em
J
in e e ac te alles aan te kunnen vatten,
alles aan te moeten vatten ook. Soms werd
te
et een
ee zeer strikte
hem dat te veel,maar
aa met
zindagindeling voorkwam hij een fatale inzini voor
o0 zijn on ein en legde
g hij de basis
en e productiviteit.Werkelijk alles evader
n i'
De dochterr die va
beurde op uurr en
tijd.
's avon seen
ee kopje thee kwam aanbieden,
^
•
r krijgen:
vi rminukon het antwoord
J g e . Nogvier
^
ten. En dan moest er ook precies vier minuten gewacht worden. Als het om eae i selichaamsbewegingging, was
Kuyper
uy e aeven punctueel. Twee uur moest
^
n wo
worden.
e Lukte
u het 's middags
er gewandeld
' min
maar om een uur en twintig
minuten te
^
wandelen, dan werd er 's avonds nogg veert i min ten
u gewandeld.
discipline
enplichtsbetrachting
Di e ijzeren
p
J
„
cin slechts een leven
steldehem
e in staatzich
kerkhistoricus,
te ontpoppen alspredikant,er
politicus,
theoloog, journalist,o
, ideoloog,
p
En
kerkreformator en universiteitsstichter.,
Kuyper
het
Ku
Koch,
constateert
nstateert
Koc a ti'J ging
g g
om de overwinning, om detriomf
t om in de
ahij
ri
Verlies on i' niet vernaam
Christus.
aa van
dragen.
Toen
Weerstanden waren onvermijdelijk.
1 een
ee kabinet ging leiden,,
Kuyper in 190
.
i n zijn hart
hield
menigeen
a tvast.
as
o dejonge
min vertrouwde em
Wilhelmina
koningine
^
er eenbedrieger',
ni
niet.
ZeKuyper
noemde
rz
eengevaarlijke
demagoog,
e ae
oo ee
, ijdel,,s uc
tig en laf.
r
Zelfs een bewonderaar
als rai't o s tu
zich a en toe kritiek
Idenburg
^
o e grote antirevolutionaireleider.K
u Y^
eenuitverkoren vat
, concu eer e
er is ee

r
'maar
^ ^,m
aa
opdat
Godalleen zou
wordenroot ema t zien
wijJ allen heel
, e w
duidelijkOe stinkend dat vat zou zijn als
^
God er niet voor zorgde.'
o e.Z
Zelden, beweerde
Idenburg,was iemand zo ggroot en klein te
gelijk. Die combinatie trof men alleen bij
historische
s o sc e figuren als Cromwell,^ Napop leon en Caesar.
Tegenover de negatievee geluiden
ge u e stonden
lovende woorden uit onverwachte ron.
Domela Nieuwenhuis
euwe uis bekende
e in zijn feli-ci tati e aart e ter gelegenheidvan
a Kuypers
u Ye s
zeventigste
verjaardag
nodige raakvlakgste
`"
ken met de antirevolutionair
t evo utionalr te zien. 'Gij
en w
ik,zijn
wij beiden buitengewoon geliefd
e,
en gehaat.' Ze leken veel opP elkaar, stelde
^
de anarchist. Alleen de klovedese
a
g oo s lag
.
tusschen en mij.'
.,
ver r m
aKuyperisvee eu 1ceer maar
een modernebiografie
,
e
was tot
nuu toe niet
voo
r an en.eorePuc inger
et
deed eenpoging,
, aa kwam niet verder
P o g maar
„
dan één deelvan wat eenhalf boe en an jee met zes of zeven
e edelen
e moest worden.
Koch streefde een samenvattende biografie
na en is er
e ookdaadwerkelijkin geslaagd
om Kuypers
uYp
eS
s overvolle leven in 8opg
a lna s
pagina's
te persen.
Datt sisee
eenprestatie van formaat, al gaat
Koch somss sneller
s e e dan de lezer zou willen.
Dateg intal bij
uype
ers
Dis
n
J Kuypersjeugd.der Jan Frederik
e was ook dominee, maar
van etemati
soort.
t. Zijn
g
g e soo
JPpreken wa ren ernstig,
sober
st , so
e en eenvoudig enetul en van een
r r ouwen in de ver ee ezvertrouwen
te rin svat aar ei van de mens. Ze waren
ibijna
na alles het tegenovergestelde van wat
Abraham later – zeker
na inweere
zijn
ee a
boorte – zouu
verkondigen.
e biograaflaat
doorschemeren dat de orthodoxei
kiemen,
e en,
de onrust, het strijdbare, het monomane er

bijJs
zoon
de
oo al vanjongsafaan in zaten. Mli heeft Kochonderzocht hoe dat
sc en
kwam en is hij er niet uitgekomen, maar nu
laat hij zelfs het stellen van de vraag achterweg e. De held a
vane
z eg
io ra ie wordt
daardoor min of meer afgebakken aan de
lezer afgeleverd.
Koch beoogde een intellectueel-politieke
biografieateevernK
leveren. Kuypers
rol en e
YP
dachtenontwikkelingtijdens bijvoorbeeld
de protestantse scheuring, die als de Doleantie de geschiedenisboeken in ging, en de
partijscheuring, waarbij een groep
p onder
ei in van
rnin Lohman
o De
o av
man
zich afsplitste van de antirevolutionairen en verder oPereer e als c ri ste i'J - istorlsc en,
worden overzichtelijk ge resenteer en
verhelderend geanaYseer .
Soms voert Kochde intellectueel-politieke
benaderingvan zijn onderwerp wat al te ver
door.De t esa acre, die de antirevo utionaire voorman definitiefafbrandde, wordt
afgedaan
in iets
'
e s meer
ee dan twee pagina's.
ge
Hetat KuYe naakt
rn voor een
Brusselss hotelraam zou zijngesignaleerd
l
tijdens
zijn a e i Jse heilgymnastiek krijgt
J
slechts één zin. Iets
ets meer gevoelvoor anekdotiek en minderec
P tstati gtaalgebruik
had debiografie extra vaart kunnen geven.
Deoor
naarde mens Kuyper,
J aar
YP e, oezeer die ook samenviel met de religieuze en
politieke strijder,
zijn te spaarzaam.
De
J
P
mooiste inzichten aaroverrit
J g de lezer
inde hoofdstukken over de lange
g uitenlandse reis, die de politicus maakte na zijn
premierschap, en over de nadagen, als de
oude baas te klein blijkt om het roer aan
anderen over teeven .Kuyper
u er kon het niet
laten om over zijnra heen
ee te regeren en
zorgde nog 'aren voor
00 onrust in de antirevo uti onaire partij. Via zijn Driestarren,
stellige commentaren in zijn krant De
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i' stoken.
Standaard,
aarbleef
sto e.Idenburg
e u
'Hetis eigenlijkzulk een treurig
Het
ggei
zicht:
c t. een man
anmet
et zulke groote gaven, die
zoo heelveel deed voor ons landen voor
ons
osvolk,
o,o politiek
ote een op kerkelijk
e
en
bied,–edie
nu e
bezig is
is ombij^^
zijn
leven
voor
0o ee
een groot
oot deel a breken
te e e hetgeen
et ee hij
bouwdenet ehetgeen
vernietigen
hem
em
m
aan
g
persoonlijke eere bleef.'
Dat waseen
ee beetje het
verhaal
ve aa van
uY e s
Kuypers
leven.Hijract veel
ee tot stand
ta (eenkerk,
ee
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een partij, een krant, een universiteit),
maar maakte door zijnr ter ook
veel
e
.
..
kapot: zo i e en eeigengereid
e erei
dat het wel
teno estmoest
resa avan
deregie,
e,zo a
o gaan
i
ate
er altijd
se
t wel ruzie
u ekwam.
a

l

Marien van der Heijden, Albert Hahn Amsterdam Thomas Rapp z1993)
Jeroen Koch, Abraham Kuyper.
m
^aeAyp Een biografie
sterdam Boom zoo6

Een overschot aan inspiratie
De autobiografie van Gay Talese
Sebastien Valkenberg

De literaire journalistiek bloeit in Nederland. Elke nieuwe Geert Mak
lijkt een garantie voor een oplage van honderdduizend plus. Een auteur
als Frank Westerman haalt niet alleen prachtige verkoopcijfers maar
wordt ook gelauwerd met prijzen. De combinatie van journalistieke
onderzoek en een literaire pen doet het goed. Maar het genre dat auteurs
als Mak en Westerman zo succesvol bedrijven is door onder anderen de
Amerikaan Gay Talese groot gemaakt. In zijn autobiografie legt hij uit
hoe hij dat deed.

Truman a otei et
in 1966
66 etIInCold
9met
Blood zien
e hoe eekrantenberichtje
een
van
le on er woorden
n in The New
driehonderd
e
York
or a mes over de moord op
kon
p een boerengezin
g
^
uitgroeien
tot eenovel',
een 'non-fiction n zoals
g
hijJzijn
boek
omschreef.jareno sc e
z n
e.In eeve
l
ti evolueerde
het
genre
e
e
tot
n
ewjournalism
e
g
onder invloed
vvan
oe va Tom Wolfe, die met zijn
artikelen inn
ae als Rollingt
onewereldee roem oogstte.
Eenzelfde statuur
uu heeft Gay
g
Talese indeeVerenigde taten, Ondanks
zijnin
succes eigen landis hij in Nederland
..
vri we onbekend.
Zijn meest recente boekverdient absoluut
meer aandacht dan Talese tot nog toe heeft
ontvangen. it voor
voorjaar verscheen
een tiVri e
ter 's Life, waarin hij
i terugblikt op zi
zijn
n ruim
.
veerti 'ar irri
re. Be journalistieke.,
e
carrière.

ve een innemend egodocument is dit boek
een intellectuele autobiografie van een vakman, die daardoor een relevantie heeftdie
ver uitstijgt
^g boven eenparticuliere levensloop.
n autobiografieën
p Waarbiografieënen
er doorgaans naar streven uiteen te zetten
hoe iemand isewor
en wie hijl of zijJ is,
g
laat A Wr
L
i ertsLi
fezien
e hoe verhalen worden
zoals ze zijn.
J
Date int
eerste
ste pagina.
Een
g meteenoppde ee
p g
zaterdagmiddag inuil 999
zappend
stuit Talese op de finale van het WK voetbal
voor vrouwen. Tegenover elkaar staan de
elftallen van de Verenigde Staten en China,
twee landen waartussen op dat moment de
spanningen hoogzijn opgelopen.Eerder
datjaarwas tijdens de Kosovo-oorlog de
ine B e ra oeraa
Chinese ambassade
assa
t.
g
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Een vergissingvvolgens
ns de VerenigdeStaten,
ta e,
iets wat de Chinezen ernstigg betwijfelden.
e
l
Tegen
en deze geopolitieke
itie eachtergrond
ac et ron kijkt
esenaarde we
wedstrijd.
st . Na de reguliere
- Als ook
speeltijdisstand
de sta nog steeds o o.
verlengingaar een verandering
vera erin in
brengt,, volgen
strafschoppen.Dez
Dez in io
in
een
nipte
t
5-4
overwinning
e
vo de
g
g voor
Verenigde
e
t Maar Taleseeheeftvooral
t
e gStaten.
o voor
enige Chinese
dieehaar
oog
o de
e
ese
aa penalty
e
ee temist:
Liu Yin
Ying.Waar
g
aa is ze nnu,
r
vraagt
hij
o t ze getroost door
) zich af.Wordt
teamgenoten? a e communist sc earcoach
vervangen
r e eseti' e acdie
haar iheeft
r. Waarop
?Time
hij aan de uitgeverij me
n voorstel
v r voorlegtt o
om
Y' gs
verWarnereen
Yin
er
aa uit
i werken.
te we e.

' i

Potjee tennis
^

Zijn
voor Yin verraadt
asc a e vo
e aa t Talese's
J fascinatie
ac te
rrnsportjournalist.n
gHij
o
as
ieo
zijn loopbaan
o
a bij deschoolkrant
sc oo a t en
e we
werkte
te
later voor The New YorkTimes. Hij
zich1
daarnaast
aaltijd
a tifictie
ar ast
ctie
g hijJ da
J
g ukk idat
isi'ven
a
J lezen. Had hij Jdit nietetgedaan
g aa dan
was hij) waarschijnlijkeen verdienstelijke
sportjournalistgewor en^ meer niet. Ooit
stuittei' op
van
John
a a o
J peen kort verhaal
' araver
een pl
potje
o
ee
o te
tennis.
s.De
eu
uiterst
e st
preciezedetailbeschrijvingen
re co er e ra
v
r
e
hoeken ine interieur
van de NewYork
o
t e
Raquet & Tennis Club)maakten grote indruk oop Talese. Hij hadetvo
e e dat hij
1 de tennisclub zat en het veld.
op een bank in
vanar
a u it ove
a.Fictie
ctie heeft het ve rmo
overzag.
z
lezers
de ervaring
erva m te geven erbij aanwezig te zijn,
n, en
e Talese oontdekte
t e te dat als begin-nend reporter.
Hiermee
e had hij de oet
poëtica
evo
p ca gevonden
g
zij
waardoor i'J zi
rest
van
zijn
leven
zich de e t va
eve zou
laten leiden.
Naastartikelen
e
aast
ve
vele
heeft hij

i
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in
vieroe
boeken geschreven,
esc even, grofweg
ééner
e
over de
p decennium.
u. De passages
g ove
.
totstandkoming hiervan zijn de intrigee
^
r nste uuitt
ritersL'
Life.Zegeven
eve nzic
inzichtt
inscheppingsproces,bij
et
a ese
at
m
iz
moeizaam
verloopt.
rSchrijven
t.e int voor
hem met het noteren van woorden op gele
ri j es. Met dieewoorden
brief
wo
o r e bouwthijvervo ens
een
zin
op
en
pas alss hijJ vindt dat die
p p
g
niet
et meer
mee voor verbetering
ve ete n vatbaar is gaat
hij verder met de volgende.
e.
ee
een paa
paar a g nNa
gen , soms
om een
e week,, heeft hij voldoende
vo oe
materiaal
voor ee
eenaparagraaf.
ate aa voo
a raa . Komt hijJ ti densheti t e n een fout tegen dan
begint
e nt
hij e emaa opnieuw. Zo werkt het ook
met
e de esea
research
c diee hij heeftverricht:
verric t. tac i ocententme
procent
vuvuilnisbak.
s Maar,
. aar,
r
hij,
waarschuwt
, edeze
e inspanning was nodigg
voor
vo
debruikbare
ru are
twintig
twmt procent.
^
aesesm
moeizame
oe a e sc
scheppingsproces
e pp sproces
niets
s temaken
ma e met
i
et het
e eaa
ideaalavan
de op ns iraitwachtende
ekunstenaari
n
die aan het
eind in de negentiende eeeuw werd
rve
r eerlijkt.Voor Talese geldt precies het om gekeerde alss voor deze
e e lijdende
e e Bau elaire ac ti gg
e gestalte: voortdurenddreigt
n
hij i'ten
onder teaan
aan
een
overschot
aan
ins
ig
p
ratie.i'n probleem
e issniet
et dat hij niet aan
toekomt
maar
s c rijven
toe
o t aa
dat ahij aan
aa m eerJ
dere boeken tegelijk
e is.s. Alleskan
a een
ge J bezig
aa
aanleiding
e
voorjuvoo
een ver a a. ie e
limiddag waarop to
hij toevallig
a LiuuYing
n haar
strafschop zag missen, waarover tot op eenv
ri ensnog
i
oe
o eegeen
boek is verschenen.
Veel eenvoudiger was het toen hijnog als
j ournalistdei' krant werkte. De redacteur
zei
ze wat er geschreven moest worden, hoe
lang het stuk moest zijn en vooralwanneer
de deadline was.
Den ediee Talese welheeftu
ige
ceer gaan
u
e
g zonder uitzondering
p ig over
ceAmerikaanseonderwerpen,
o erwer en, die hij

l

l

l

J

00 onog
eeeens
s vanu
vanuit
t ee
eenlokalee invalshoek
rte
'n in
benadert.ZZo evertelt
The Bridge u it
J hij
19 64over de bouw van de errazano- arrows brugdie Staten Island verbindt met
Brooklyn,
, en al hetpolitiekegetouwtrek
Y
ataar i'
am kijken.
Met Unto the
J
Sons,,99
verschenen
in 1 2
, heeft
Talese a an
de handvan zijnpersoonlijke evensver
levensverhaal
– zijn
vaderemigreerdei
I i" –het ve re
uit Italië
J va

aa van
a de Italiaanseimmi ratie naar e
Verenigde
Staten beschreven. Misschien
g
r s euzeen
komt het door zijn on erwe
e de
uitwerking ervan dat Talese internationaal
nauwelijks
J bekend is. HijJ is te Amerikaans.
,
A ritersLife
isuitzonderingi
ie
s eop die
P regel.
GaY Talese A Writer's Li e N ew York Knopf
p 2006)
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Scènes uit een huwelijk
Een dubbelportret van Simone de Beauvoir en
jean-Paul Sartre
Jos Perry

Simone de Beauvoir en Jean-Paul Sartre horen in het rijtje beroemde
paren uit de twintigste eeuw. De relatie tussen deze schrijvers/filosofen
was vooral bijzonder omdat zij zich beiden weerden tegen traditionele
opvattingen over monogamie en trouw. Dat ze daarmee heel wat minder
onconventioneel waren dan zij dachten, maakt Hazel Rowley in haar
portret van hun verhouding duidelijk.

Als twee mensen een halve eeuw langeen
stand weten te houden en
n insta
hecht verbond
no Jean-Paul Sartre
als die twee dan ook nog
en Simone deBe auvoir heten, lijkt
J dat
meer dan voldoende rechtvaardiging voor
een boekdat zich opP dat verbond concendergelijke
meer a
n egeile
Sterker:je zou m
n lezen.
dubbelportretten willen
e e . Niet alleen
over paren in de traditionele zin (Robert
Schumann en Clara Wieck, Jan en Annie
Romein, Virginia en Leonardoo ,omaar
in Juliana en prinsBernhard)aar
ook bijvoorbeeld over vaders en zonen (zoals Jaapen Ischa Meijer; zo'n boekis trouwens in de maak, Evelien Gans werkt
eraan) of over moeders en dochters, broers
en zussen , vrienden en vriendinnen. Er zi t Net eals de ondertiaan
risico's
co s vast.
aa ast.
ten wesi
van Hazel
in
te van deNederlandse vertaling
Rowte s ete a tete benadrukt het voor-
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woor terr t dat hier niet zozeer personen
i e Bi ooortretteer wordenneen
als
eat.
geportretteerd
relaties
concentreren
P
reati
ra
ieën
die
zich
op
g
i'ttriviaal.
en gemakkelijk
aOok Rowley's
Ys
g
er
ontkomt er niet helemaal aan.Hier
enn daar krijgt
g van een
g het verhaal de geur
i?He
roddelblad.
Wie deed hetmet
et wie?
Hoe
e
n ze
vaa deden
e het?? Deed zij het oook met
? Wie ate er u uit
vrouwen?
t de school?. ar ri'tre en De
ee i ijverige
zichzelf.
reven eindeloos
e
veel over
e sc
vers, schrevenve
owe onbeschikken over stapels ronRowley
r
nenmateriaa . dagboekenen brieven, waarvan al veel is uitgegeven, sleutelromans,evan insiders,e
tui enissen va
ouden nieuwe
enzovoort. Overigens ligt er
materiaal
particulieren nog heel veel
ate aa dat zij
niet heeftmogen
oge raadplegen o citeren.

De

familie'

weinig verheffende verhaWat al die vaak
len, anekdotes en ontboezemingen verbindt en interessant maakt, is dat er in deze
twee veelbesproken levens niet zomaar op
Hier wordt een filosofie
ie
osworgeleefd.
t
getest. Hier wordt een conventionele,,ur gerlijke bestaanswijze uitgedaagd en een alet gaat hier om
ternatie voorgeleefd. Het
twee mensen die de vermaledijde, rustrerende, onmogelijke monogamie afzweren –
en anderen oproepen hetzelfde te doen.
Sartre
moedigden hun
ate een Dee Beauvoir
au
doorgaans jongere partners eniscePeen
aan 'affaires' tee en.
filosofie
Elke
e oso heeft haar eigen idioom.Befaamd werd het door Sartre bedachte onderscheid tussen een 'relation nécessaire'
zin relatie met Simone) en 'des relations
contin entes : terloopse, tijdeli keie esre hebt.t.Rowes
Rowley's
verhoudingenie e 'erbij'
boek bevesti t dat de praktijkachter deze
nogaltraditioneel
'revolutionaire'theorie
o
was. Ze verschilde nauwelijks
g
J van het ewaarragvan de 'hypocriete'bourgeoisie
Yp
zo parmantig
eu
teen Sartre
ateeen DeeBeauvoir
.
oor
voor
welgestelde
em
namen
ste g
m comfortabel. Mijnheer
ren was et systeem
Y
zij lief,, dat
t zich eenn poos met zijn
van hem is;
vaak financieel afhankelijk,
wort het lief te veeleisend, dannz
zegt
g hij:
'Hoor ee
eens,
s,ik kan Simone natuurlijk
J niet
in de steek laten, dat wisteJ van tevoren.
Terug bij Simone, sust hij die met de dooddoener: 'Heus, het betekent niets. Jij blijft
de belangrijkste.
Was de relatie van Sartre en De Beauvoir
symmetrisch? n theoriei'
wel, in werkelijkr vooralmet de
Polygamie
et.
o Ya e spoorde
ei niet.
behoeftes van Sartre. Hij was mateloos in
• even mateloos in zijn
verbruik
an
alles:
ve u van

j

schrijven,,ra' n als in sc
, alcoholen pillen
aan vrouwen.
uwen
te aa
ten, liegen en zijn behoefte
r m mensen te manipuleren,
Hi neo
ot e va
macht
over hen uit te oefenen. Seks was
ac o
eeals r een
r hem
voor
e alleenbevredigenda
.
am, Dat is niet alleen
vleug sadisme bij
r
nanderen;zozzag
za i'J et zelf
het oordeel
van
ook.
.
biologische
schijntt het
o s
Geen van beiden sc
Hi'
te
ouderschap
a hebbengeambieerd. 'Hij
hadenoe aan zichzelf, ik had genoeg aan
ri
De Beauvoir veelzeggend.Inhem,' schrijft
^
n ontstond
n n r n rond
dit paar toch een atussen
mi ie . Allebei bleken ze een haast caris e aantrekkingskrachtenen
uit
u te oefenen
Erontwikkelde
zic een a0jongeren.
P
P
troon, De Beauvoir raakte verwikkeld in
i e erelatie
erotische
at e
eenpedagogische,
scschreef
e en
met eenjonge vrouw.Natuurlijk
Sartre.
u
zij daaroverrm
met
a t e Het duurde
sprak
nof zij ste
stelde het meisjeaan em
niet lang
r ate
r zich
te het
r Waarop
c opmaakte
o
voor.
aaop
Niet
e te imponeren en te veroveren.
et
altijd
lukte
dat;
meestal
wel.
Geen
wonder
J
^
dat menigeen
eereprise
eP sezaggvan het
g n hier eeen
doortrapte
oota tesspelvan
a graaf
a Valmont en mari uitude achttiende-eeuwse
ee zen Merteu
sc an aa roman Les liaisons dangereuses van
Pierre C o er os de Lac os.

Theater
`De mens is niets anders dan wat hij van
zichzelf maakt,' schreef Sartre. Wat hij van
zichzelf maakte, kon elke dag weer iets anders zijn, zowel in het publieke en politieke
leven als in het persoonlijke. In 1941 bouwde de ongebonden filosoof zichzelf om tot
verzetsheld. In 1952 werd de prediker van
de vrije keuze een fellowtraveller van de stalinisten, in 1970 een fellowtraveller van de
maoïsten. Hij vond zichzelf telkens op-

ry Scènes uit
os Perry

huwelijk^71

nieuw
op
euw
uit.
u t.Nooit
oo t konhemaanspreken
o
e
zijn
verleden
zijn
woorden
en
daden
van
J^J
gisteren. Die golden al niet meer, die had
hij zelf scherperean seer
Y en veroordeeld dan wie ook. In een van de meestri.
i sc e passages
a ses in haar boek houdt RowleyY
Sartres levenslange praktijkvan strenge
^
Was het ex i izelfanalyse'
e a ategen
se te
e het licht.
c 'Was
Y
^ g
..
nim
Namahij verantwoordelijkheid
ti o
s e.
voor zijn daden?
een manier oom
voo
a e. was het ee
zichzelf
spreken?'
c evrij
v te
s e e.^^Hetet
pleit
e tvoor
oo haar
aa
dat zijj die vragen opwerpt, zoals het ook
voor haar pleit dat zij de antwoorden open
laat.
aat We
nnkunnen
n niet alles weten, Zelfeweerde Sartre, naar aanleiding van zijn
Flaubert-studie,i
rem
mens
nv
volkomen
omen
dat iedere
n
methor njuistem
obegrepenkon
'als
e
den worden gebruikt
en de vereisteocumenten beschikbaar zijn'. Elke biograaf
weet dat dit onzin is.ow e,Ydie eerder
schrijversbiografieën publiceerde vanrisRic ar Wri t
tin(1902-1983)en
a Stead
(1908-1960),ee aar huiswerkgewetensvol. Juist daarom weet zij maar al te goed
is. Hoe
d ate ri'g en
lPper
P definitie begrensd
g
hoger de stapel
documenten, hoe groter de
p
verwarringen hetbedrog.
Dopenhartigheidw
waarmee
arme artre over
e
theater.
zichzelf
c e s a rwas t eate
. Zoals hij zichzelf
telkens opnieuwuitvond,
itvon vond hijJ ook de
waarheid telkens opnieuwuit
it. In het ene
interview beweerde hij nooit iets voor De
Beauvoirte
verzwijgen,n
n re keerr
een andere
vertelde hijglimlachenddat 1j tegen nier Die
1
mand
tegen haar.
a
ovee o s juistn
laatste bekentenis, door OliverTodde ui ceer een jaar na Sartres dood, kwam bij
De Beauvoir hardaan.eren
genoeg
Y
.
richtte haar boosheid
zic
tegen
Todd–
h
dan
Sartre
heeft
De
niettttegen
Sartre.
Meer
ate
ee
a
g
Beauvoir getobd over
rduurzaamheid
de
.
van un verbond. Haar memoires gebruik--
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te ze om Sartres andere vrouwen althans op
^
a ier naar de achtergrondte duwen.. 'Zee
pP
keek terug op haar verleden vanuit eos i^
overwinnaar,'
Rowley.
t oweY
tie
i van
va ee
eenove
aa , schrijft
c
nm
zijn
Het
mochtfrustraties
et dagelijks
a e leven
s
J
en teleurstellingene
kennen, in
e, et ttheater
ee
vanliteratuurw
DBeauvoireiva
va
dewas De
die ovaties oogstte.
g
r r^
hij had
volgens
RowleyY wel
En Sartre?
Ook
oe
g
eenszijn zwakke momenten – momenten
^
waarop hij zich
c aafvroeg
oe 'of het niet
et
beter was om 'e hele leven aan één persoon
ve st hij
te zich
c
teblijven'.Zozeer
o z r verstrikte
c
en toe in zijn eigenleugens at hijJ zich
'r hem
afvroeg of e Beauvoir
nog
o wel e schreef hij haar in een
loofde.Althans, at sc
berouwvolle brief.
Oprechtberouw, of weer theater? We zuln lijken
len het nooit weten. artes brieven
ie
van macht
instrumenten in
i ee
eenspel va
ac t
en manipulatie. Als een van zijn vrouwen
hem
zijn woore betrapte
eta teo de ootussen
u
en en
e e werkelijkheid,ac te i' erom..
'Het
zou
te lang geduurd hebben om het et
ou
lemaal uit teleggen, daarom heb ik het ver^
in
rt.Waarheidsliefde
a een
a ingekort.'
prioriteit;vooral
v r niniet
t in zijn omgangg met
wen evrouwen.Li
ee n
as 'makkelijker,
^
ee er .

Kwade trouw
`Kwade trouw' is een sleutelbegrip in het
existentialisme van Sartre en De Beauvoir.
Het staat voor het ontlopen van de last van
de vrijheid en de keuzes. Liever een aanvechtbare keuze dan helemaal geen keuze;
liever een verkeerde keuze dan zich verschuilen achter God, burgermansethiek of
de menselijke natuur. De Tweede Wereldoorlog had hun de ogen geopend; ze hadden de geschiedenis ontdekt, het engage-

M
ment, hun verantwoordelijkheid.aar
verantwoor eJ i ei was voor hen iets
tussen ik en ik, en pas in afgeleide zin iets
tussenn ik en de Mensheid. Verantwoordeeie man of vrouw met wieje
il jegens
gisteren intiem was geweest bestondniet.
Dat ook in dit domein sprake kan zijn van
kwade trouw, kwam geen moment in hen
op.
in
es het
Een
e van de ont u en ste episodes
p
r Mi
boek is die waarin Sartre
Michelle
e Vian
zwanger maakt – nota bene door een blind
voor evertrouwen in zijn'gebruikelijke
J
rr tus. Ze besluioe smi e coitus interruptus.
u
B
Beauten tot abortus. artre zegt dat iDB
J
voer om adressen zal vragen. Michelle
uschrikt;
n zij wil helemaalniet dat De Beauevoir ervan weet. Ze zal haar broer insc
len; hij studeert medicijnen. Zij smeekt
Sartre de reis die hij geplandheeft een paar
dagen uit te stellen.Kan
a hij niet blijven tot
r de
iu
de abortus achter
rug
g?s.Nee, , dat we ivertrekt
eavo
Brt hij.
a e metDe
e Beauvoir
u
Samen
iJ naar Afrika, waar hij al gauw de smoor
Michelle
in heeft m
omdat
c e hem niet scriJ t.
vertrouwelijkzonder
Intimiteitniet
kan
die metSartre n De Beaue i. Degenen
g
voir intiem werden, ontdekten vaak tot
hun schade en schande dat discretie voor
het tweetal niet bestond. Ze waren gewoon
r allesdoor
Belkaar
oo tebrieven,, en De eau
voir, die voor ictieeen
talent
had,
verg
werkte haar liefdes vrijwel onversluierd in
ate zich raden.
haar
aaboeken.
oee. De gevolgen
g
g n laten
Een van degenen die zich opwondenover
N
haar'babbelzucht'was haar minnaarehij:i'. u ren. In een interview zei
son
ceren over een bestaande relatie tussen twee
mensen staat gelijkaan het vernietigen er van.
D
n an alles lijkt van het tweetal De
Beauvoir de meest menselijke. Hoewel ze

i

i

vaa afstandelijken koud overkwam, v oe ien haar tranengemakkelijk. Ze werd snel
– z ze
on in extase raken van
ent ousi ast
met de altijd
een landschap.
p
analyserende
Sartre, was zij1
i)
oe blijvende,
Y
meer
nieuwsgieriger en
meeggericht
e c t o de uitenweregeinteresseerder in wat anderen
n i to t ezen
vonden en dus ook meerrgeneigd
Toen
en studeren.
oebeiden
e e in r966 een reis
o
naar Japan
maakten (ookdaar
aa was Simones
p
oe De tweede sekse een bestseller) kwam
De
Beauntot u
uiting.
. D eau
t in
dat verschil treffend
ir verslonds ewoon
i' een grote
oevo1
g
g
i boeken over het land dat ze eveelheid
r g a eer als gewoonlijk
zocht; Sartre
1 de
g
voorkeur aan om de cultuur teoor ron„soon te verdiepen'.
den door zich ineen
per
at etrouiteraard een persoon van het
vrouwelijkgeslacht; deze keer hun tolk, die
natuurlijkFrans verston, wat alles een
stu makkelijker maa te.
n andere
n r trek diee De BeauvoirsmaEen
YP
tie er maaktdan
a aSartre
t e sissspijt. Die klinkt
in
Deirdre
re
haaraa
biograaf
e Bair
door wanneer
og aa
eenn interview met haar de zelfmoord van de
r minn aactrice EvelyneRey,een
van Sartres
Y
ressen, ter sprake ren gt. 'De Beauvoir
zichtbaar
werd nerveus en raakte
c t aa van streek
zo
zacht
dat
Bair
haar nauwe.Z
Ze
sprak
..
i'1kon
s o verstaan. I had over haar moeten
schrijven
sc
1 e ... Ik had veel contact met haar
graag.
aag Dat was ik haar
en mochthaar
aa eerg
gg
verschuldigd.'

i

Rolmodel
i uit
als dit nodigt
u t tot verEen
e dubbelportret
u
een ouder
boek over hetzelfde
n In ee
u
gelijken.
on erwer , earts an Minds. The ommon Journey of Simone de Beauvoir and
beiden
ee
Jean-Paul Sartre,
, dat verscheen toen
n waren,
nog in leven
wa e, merktt Axel Madsen op

JosPerr Y
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datdeeoor e in van
g het duo wisselt.
o mmigen zien Sartre als motor en De
Beauvoirbijwagen,an
eren vin enjuist
eauvo als
haar denkwereldinteressanter, ri er,oweYp
spreekt
daar niet
r t zich
c aa
et over
o e uit;
u, de inte lectuele en literaire verdiensten van haar
komen
tweehoofdpersoneno
e vrijwel
l eniet ter
s ra e. Tegen mogelijke kritiekdaarop
^
•
r
dekt zij zich bij voorbaat
in:. 'Ditt is geen io raie van Sartre en De Beauvoir.'
Dat je al lezendgeleidelijkaan meer sYmpathie voelt voor haar dan voor hem, ligt
^
voor een deel aan de bronnen: nzeenni
nis van hun
u eate
relatie is
s vooral
oo a afkomstig
a o s g van
^
ir Voor
eendeel zal het ook iDe BBeauvoir.'
oo ee
^
aan Rowley's
enaa
o ey s affiniteit. Van haar ein
voor
wondering
voo
De eauvo
Beauvoir
maakt
m
zij
geen geheim. De Beauvoir was voor oween bron
eY sindshaar
aastudietijd
stu et ee
o avan in
si
pratie. Ooit, toenow e aan haar
proefover het
existentialisme
werkte,
sc ri t
o
e ea
^
mogen
teir o
e ino e de
auvo
Beauvoir
zij^ 'de eer Simone
^
.
n . Dewoordkeus
veelzeggend.
ze gg
tervi ewe
wooiseus
dezeeerbiedige
toon in
Gelukkigontbreekt
o t ee
tee
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Rowley
de restvan
va het boek.Het
et beeld dat Row
van het duo Sartre en De Beauvoir en hun
` ami ie' schetst is allesbehalve gunstig.,
.
iHaar
aaoordeel
oomag
eedan
a avrijwelesteeds
s eim
s
minder scherp
cietblijven,
s er
e niet min
l e, het is
om. tDit
o.
see
is een
a vanbelangrijkste
de
ver iengoedgedocumenteerde boek.
s ten van dit g
Dategocentrisch
nri
onoprecht,
t sc enonorect
mensen
mani
manipulatief
en wreed zijn,, is
s op zichzelf
u
niet schokkend of uitzonderlijk. Dat ze het
r
allemaal opschrijven en er in zekere zinprat
n iss minder alledaags.
op gaan,
e a Het werkelijk
rnr tuste
veo
n isuitgerekendi
e s atdit duo
furore kon maken a seweten
en rolmodel
g
voo
voor ttalloze
o e weste
westerse
se te
in
intellectuelen.
ectue e H
Hoe
o
z iemandnnog
was dat mogelijk? Daarvann zou
eens
n n diepgravende
een e rave eanalyse
a amoeten
aYse oete
ken.
Hazel Rowley,
Y^ Tête-a-tête. Simone de Beauvoir en
Jean-Paul Sartre. Portret van een relatie Amsterdam/Antwerpen,mbo/Manteau
2006) Uit het
P^
Engels
g vertaald door Rob van Essen.

Van pion tot brandweerman
Hoe koningJuan Carlos Spanje herenigde
Maarten Steenmeijer

Tien jaar was Juan Carlos toen hij naar Spanje kwam om opgeleid te
worden tot koning. Op wonderbaarlijke wijze speelde hij het klaar niet
alleen Franco, maar alle verschillende politieke partijen te vriend te
houden en Spanje op te stoten in de vaart der volkeren. De Britse
historicus Paul Preston schreef een biografie over deze intrigerende man,
die en passant ook zijn persoonlijke problemen wist te overwinnen.

eeuw ouw e Karel v een
Indebouwden
e
Filips
II
immensimperium op dat de
S een mmens
a alss het rijk
gesc ie enis in zou gaan
a de
J waar
dat imperium
zon nooitonderging.m
imp ri
ot
biji'
elkaar te houden ontbrak etan'e
niet
pl
aanvo alleen
aan middelen
i maar
e en aa ook aa
ee aa
doendebestuurlijk
estuu J inzicht
cen
t evernuft. Het
kon dus niet anders of het brokkelde in de
loop van de daaropg
vo en e eeuwen steeds
verder af,met
alsdieptepunt et verlies van
^
hetSpaanseee van Amerikaa aan
a het begin
eg
van de negentiende eeuw.
Een van de belangrijkste oorzaken van dit
verval was dat de opvolgers van Filips II
niet waren opgewassen tegen hun taak. Ze
n hetbouwen
paleizen
vana nieuwe
vonden
ou en
euwe
e
n besturen
belangrijkerdan
n het land
est ren. Het
daarom bijna een daadvan rec tvaar.
ig e i van
a de geschiedenis
es e enis dat in I 700 de
Spaanse tak van het Habsburgse huis een

natuurlijke doodstierft toenkinderloze
e
Carlos II overleed.
Met de Bourbons'
inde acht-kreeg
p
g Spanje
tien e eeuw weer nieuweansen. Carlos
a o iii
deed zijn
zijn uiterste
te best
es oom met
etzijnJ nfrisse,,
oorVerlichting
eevoe e ideeën Spanje
op
te
stoten
in de vaart der volkeren. Het
p
voorzic tig e herstelduurde echter kort,t,
want zijnvo
op
er sbleken
e e niet
e in staa
staat om
Spanje
op
a de moderniteit te
p de kaart van
p
zzetten.
n Ze vervielen
ve ie e in' de oude zonden.
Vaak lieten zeet(en
regeren
n het m'
ook
^ nnen van enin
o in over
veaan
aa hun
u
iv,
die
n
I
oov
e
zoals
Carlos
o
8
avorito,
0
e
f
malen onbarmhartigzou worden ge port ret teer door
o0 Goya.
e en
enkeling
e
toonde
too
Y Een
maar
ontpopte
aa ac
t
o zich
o te Ic aar meerr daadkracht
onverbiddelijke
als een
ee onve
ireactionair.
e l e eactionalr, Het
hiervan
bekendstevoorbeeld
voo ee
e is Ferdinand
s
VII , die in de eerste decennia van de negen-

l
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tiende eeuw alles wat naarliberalismer
a
o0
met wortel en takprobeerde uit te roeien.
Zijn dochter
oc te Isabella werd daarentegen
juist geplaagd
aan o
t eg p g door een gebrek
ppolitieg e aa
e visieen
edaadkracht. Zij riep daarom de
hulp van militairei
rs in
in, ni
leiders
niet alleen om
orde o zaken
a e te ste
stellen
e
het landmaar
ook om haar seksleven op peil teo
n
ue.
Mett deze
e e koninklijk
o
gesanctioneerde polip
tie e
macht
ac
voor
t oo
militairen
de
ontstond er
een traditiei
i ne invloed zou
die eenn beslissende
hebben op deSpaanseesc ieenisvan
a de
twintigste
u Zo liet
et koning
o g Alfonso
o
g eeuw.
xi II zich
cin I1923 door generaalMiguel Primo de Riveraa naar
aa u huis
s sturen en wer d
a ee bijnaa zonder
o er slag of stoot een mi iSpanj
I
taire
ir dictatuur.
ctatuur.
In 193o mocht Alfonso weer
even terugkomen, maar
hij toe
had
toen o
nog
maar ozowe
weinig krediet bij de bevolkingdat
erepublikeineninl93I e verkiezingen
wonnen.Ook hi rlegde dekoning
o n zich bij
neer. Hijl deed afstandvande troon
r n en
e vertro naar
aa

Eén land, één volk, één godsdienst

Tweede
wee e Republiek
begon
I I in een
ego in 93
pu
euforischklimaat
i
van veranderingsdrang.
Maar al snel
s e
werd
e duidelijk
ue
dat het reactionairean'
kerk,
e het leger en de an p J e–de
adel – zich niet zo maarewonn
engaf.
g
g De
polariseringie hiervan het gevolgwas,
leidde tot een escalatie
at evan
a geweld van zo we links als rechts. Omspiraal
a van oedige aanslagen over en weer een halt toe te
roepen beraamde een aantal
t o e militairen
in 193beenco
coup. Zehadden
a e daarbij niet e rekend op eroots c i weerstand
e wee sta van
de bevolking De coup mondde uit in een
burgeroorlogie
bijna
i'na drie jaar zouuduren
ue
voor
voordat
hijJ ten slotte werd gewonnen door
emilitaire nations es onderleidingvan

i
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Franco,, de even ssluwe
u e als
meedogenloze
ee o enoze ge
neraal die S p an ' e bijna
r
ijaar
n'n
veertig
ee
tlang
i
J
g
.
zijn dictatoriale
greep
zou
ee ou houden.
Franco
a cobeschouwde Spanje
et s iritu J als'het
^
e nbolwerk
wer van het Westen' dat zich verre
diende te houden van de decadente nieuwic teriJ die de westerse wereld in haar
g ree hadgekregen en diee^'de essentie van
^
het land'bedreigde. Die esse
essentie
tie lagvolc in de tijd
tJ van het rooms- agens Franco
t o ie e koningspaar Ferdinandn
en Isabelea, die
e aaaan
het eind van de vijftiende eeuw
de laatste moren hadden verslagen en van
Spanje
a e ee
één aland
en een
éénvolkmet een
ééngods-dienst hadden gemaakt. Zijn retoriek
droeg onmiskenbaar de sporen van de
Middeleeuwen. Zo noemde
e hijeBurgeroorlog ee
eenkruistocht, wierp hij zichzelfop
als ca u i o deE
r (heer van p anl e die
s sna
Spanje en'het
et universele geloof'moest redden
en en tuigde hij zijn publieke optredens
op
P met een keur aanparafernalia uit de ti J
van
i, met wie Franco zich eveneens
ggraag identificeerde.
Vo
Voor
o Franco was er in
in'het
et ware SSpanje'
an e
PJ
ee
ggeen pplaats voor rojos
J (roden) of andere
'vrijdenkers' zoals de vrijmetselaars, samen
met de communisten ebelangrijkstebêtes
e
noires van deparanoïdeictator. In het
Spanje
c was ee
plaats voor de
p l van Franco
ggeen
overwonnenen.Zi'
n beleidas
in dezen was
onverzoenlijk, ook nadat hij eur eroorlog ha gewonnen. Republikeinen konden
nauwelijks
meer aan de slag, terwijltienduizenden van hen ter doodwerden gebracht
of werden opgeborgen in gevangenissen en
concentratiekampen. Kortgeleden isovni
e en bekendgeworden dat het regime
een gezinspolitiekvoerde
oe e die doet denken
aandera
van
de militairei ctatuur
p ti' en
J
in Argentinië tijdens de vuile oor o.• kineren uit repu i einse gezinnen werden
deren

weggenomenbijhun ouders en on erebrachtbij
nationalistischezinn
gezinnen.
n
t
Franco
associeerde
ingscohet
Spaanse
on
P n
huis metan moe igi e
enliberalisme.
e
Toch oni' niet
helemaal
e aaom
o het
eS
Spaanse
l
paa s e
koningshuis
uis
heen,
niet
alleen
m
,
eomdat
e in
g
m
etm
a van
a de nacionalesveel
onar cis
isc e ssympathie
at
ie
bestond
maar
ook
omdat
Y
in de internationale
context
ntexdie
i nade o verwinningangeallieerden
i
g e94S inwas
ontstaan,, zijn
zijn regime
e een groot
oo
eg itimig
tei tsP ro eem had.
Om ezero
e
p emen het hoofdteebieden
verkondigdeFranco
Fac o atSpanje
t
a ne no altijd
monarchie was en afficheerde i'J zichze
s een
ee oo
soort
t tussenpaus.Dat was sliim
bedacht,maar
aa et zadelde
e de ctato
dictatorwel
op met een ander probleem: hij moest re enim houdenmet
et de
wensen
we seen
e ideeën
eeevan
an
het Spaanse
ns
koningshuis.
o u s. Don
Do Juan,
ua , de
oudste zoon van Alfonso xi i i , maakte vanit zijn
a gsc aPaanspraak
o Pe
J ballingschap
P
Spaanse troon en stond met zijn overtuiging
in dat hijJkoning
o
eSpanjaarden
p aar
l
g van alle
wilde zijn, lijnrecht tegenover de onverz en
betoog
e i'aFranco.
co.Het
etbehoeft
e e geen
t
e g
zij beurt
dat Don
o Juan
u opzijn
eu niet
etom Franco
waren
toteelkaarveroorheenkon.
o. e
Detwe
tweewa
e ot
deeld. Dat leidde tot een jarenlangetouwg
niet
t re waarbij
waa
et alleen
ee Franco
a comaar
aa ook
o
Donan
opportunismeaan de
ge
u het
e nodige
dag
Zoprobeerde e troon pretenglegde.
g
dent, die bijlg
de Engelse marine had eien tijdens
de
, t
s Tweede eWereldoorlog
steun te vinden bij het nazi-regime terwijl
hij na de Tweede Wereldoorlogzijn heil
r z
zocht
t i
bijgeallieerden.
eLater L
zocht
oc
t
ook contact met de Spaanse socialisten,
Baskische en Catalaanse nationalisten en
andere oppositiegroepen.
veel
e ositle van Francouiteraardv
anco was
er dan die vanDon
o ua
Juan,
, n^et
nietalleen

l

om ati' al was a
wat de ander graag
e
gaawilde
g
zijn –a
–staatshoofd
oo va
van
Spanje –maa
maarook
^
omdat
hij
at veel
uwe was. Franco's
F a c os at-en
J ee ssluwer
.
muisspe was vernederend voor Don Juan,
maar uiteindelijkkwamen de twee in 11948
tot een a sPraa waarvan de gevolgen
g
g voor
de toekomst
oe
st van
va Spanje
a e nauwelijks
auwe skunnen
ue
worden overschat: Donan
u zou zijn oudste zoon,, de tienjarige
J g prins Juan Carlos,,
naaran'
a
p sturen
Je u waar hij,l , ver weg
g van
zijnmi
a i verder
e, ve rzou
ou
worden
en o
e
opgeleid.
e
g e
onan
viaedeze
u hoopte
ooP t a
e weg deBourbons
ou
terug
troon
krijgen.
e Een
uop de Spaanse
se
t
o
te
e
P
andere an g
ri' J motief
dat zijn
zij zoon –
o w as
nog
nooit
–
0
o t in
a Spanje
was e eest
geweest
op
deze manier eindelijk zijn vaderland zou leren kennen. Een en ander betekende overigens niet dat Donan
u zijn zoon
o als de
eerstvolgendenin
van Spanje
n' z
Hi'
Hij
o
ging erva
ervan uit dat hij dat ze zou zijn, aar na z u an Carlos
a
pas aan de beurt zijn..
Omdat Don Juan depolitiek-dynastieke
belangen liet prevaleren
boven het pe rp
soon i' e welzijn
van zijn zoon
a
oo sspreekt
eePaul
t au
Preston
inJ zijnbiografiev
n ana r ostea Juan
st
recht van een offer. Juan Carlos was weliswaar al het een en anderewen
, omdat
g
zijn
ouders
ook
tot
die
tijd
J
zijn
zijn
opvoeding
l
uituhanden
t a e had egegeven
eve aa
aan
g roten ee s
'mentoren'
mentoren eenkostschooldocenten.Maar
inan'e
aniemand:
a geen
P Jhad hij helemaal
l
g e
n kennissen.
familie,gee
geen vrienden, geen
e nniss e.
eehij
Het enige
dat
hij
was
een
opdracht:
i'
J
a
g
zich
diende
en
e z c on
onder
e de hoede va
vanFranco op
te laten leiden tot koningvanan
P e.
Juan Carlos deedwat er van hem werd evr aa eenro
rondde
e demiddelbare
e a e school af.
Daarna volgde hij eenopleiding
o ei i bij het e ger, de marine en deluchtmacht. Demiliii
ire erva
n en en contactendie
e hij
ervaringen
,,
opdeed zouden
tijdens
deTransición –de
u
J

l
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overgang
u naar democratie
ae –
g g van dictatuur
van onschatbare waardeblijken te zijn.
zijn
Depsychische
psyc gevolgen
sc e e o e va
vande ggedwongen
e wo g
i naar
ver u zin
Spanje waren ingrijpend.
g
^
Misschien ve
verklaren
a e e Juan Carlos' buien
vann
e zwaarmoedigheid.
i'
Maar niet minder waarschijnlijk
lijktt het
dat dezer ein o e mate
m toe
heeftbijgedragen dat JuannCarlos
r de voorrbeeldige eigenschappen ontwi e e ie
i'n
a s staatshoofd
aan de dag zou leggen tij-dens de complexe,
van
p, risicovolleeperiode
e
ea
.,
ransicion:
onafhankelijkheid,xi
de
e i 1i t, sociale
soc e vaardigheid, iscretie,ru entie, moed
e eendoortastendheid.
Pr
n heeft oog
Preston
voor
voo es Yc isc e druk
r zich
prinsstond,
sto , aa waagt
c
waaronderin
nauwelijksnjamaa soul searching.. Dat
ats
is
mer, Juan Carlos'^wantr verbijsterenden
eve
no i daar
r inhoge mate
m toe uit.
i Preston
eston
gaat
het
in
de
eerste
ee
ste
plaats
om
o
de
u
publieke
P
g
geschiedenis van
va een man die op buiten ge-woonm e
xe
wijze
koning
w e
o
van Spanje
werd eni eucte
functie daarna
ng
aa ao
eigenzinnige
e nz'
e ine
wijze
vervulde.
Zijn
is
e
u
e.
boek
s
daarom
aa
o
niet
et
J
J
leen eenbiografie maar kan ook
wordenoe
lezen als eengeschiedenis
n Spanje
van an'e
van
vn
i
e aatste eve t ggedetailleer
aar.Z
o
e
eta
eer
as
j
nde opolitieke
t e e cocontext
text van de ver^
schillende fasen van Juan
a Carlos'
s ee leerschool
sc o0
beschrijft,zo discreet
is hij over
oediens
es privéve,
s
leven.rept
Zo ehij
t nauwelijks
auwe i over uanar^
os reputatierokkenjager
alsen esc ri t
hij zijnw e
i' met et
prinses
ses Sofia van
Griekenlandi
iten in het kader van
u itsluitend
de politieke betekenis ervan.
Juan Carlos hadFranco eenmmi
toeste
n
voo
voor
huwelijkk gevraagd en liet daarmee
zien
e dat hij niet
et aan de leiband van de dicta-tor liep. Franco was razend,,
het kwam
a
dankzijdeva
goedvan
al snel weer
..
Sofia. Zij aarzelde niet die volop
tezetten
ette
P in

i

j
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omdat ze,^ wijs geworden door haar ervarinen in Griekenland,ervan
overtuigd
overt i was
as
dat eni
weg
naar
ee
e
aa
e
herstel
ste
va
van
de
m
o
^
arg
c ieva
via Franco
ac liep.
Don
een stuk
o e.
was ee
P o uaJuan
minder
e tespreken
s e e over zijn schoondochter,
m
zij t soort
dit ideeën een wig dreef
at met
tussen hem en zijnOok
zoon. ua
Juan
aCarlos'
os'
nervaringen in Spanje, die hemelsbreed
ei e
verschilden vanedieva
van zijn va
vader,
e, droegen
bij aan deze verwijdering.

l

Verzoening
Don Juan was dan ook not amuse toen zijn
zoon in 1969
99 door Franco officieel als
troonopvolger werdaangewezen.H
et stak
Don Juan buitengewoon dat er geen sprake
was van eennastie
e opvolging– hij zelf
Y
had immers nooit op de troon gezeten –
maar van de installatie van de monarchie
door Franco.
c Toch was Juan Carlos zinvaJ
der inv
in ee
één
e geval
essentieel opzicht
trouw e even:i'wwilde
eeen koning
van alle P an aar en zijn. Over die ambitie
hield
wijselijk
^ hij
w^se
J zijn
^mond
ontegenover
enover
Franco, van wienaos
Carlos
mers had
immers
e
eer
datje
in
vee
situaties
maar eter
g
niet het achterste vanjetonggkon laten zien
en, in voorkomendeeva
en, niet moest
g
aarzelen om met twee tongen
g te spreken.
P re
Toch blijft
ft het een raadsel waarom Franco 's
vertrouwen in Juan Carlos nooit wezenlijk
is aangetast. Wellicht ginghij al
a te lichtzinnig van uit dat Juan Carlos hetzelfde
temperament hadals hijzelf.
Kenmerkend voor Juan Carlos' verzoenip s e zin e,i tact en inzicht was dat hij
zijn v e oonooit
t de rug heeft toegekeerd.
Daarvan getuigt dit indringende en ontroeren erament
uit het gesprek
g
g P dat hij
na zijnn
min met zijn vader ha .
e oe

j

Pappa, e situatie waarin ik me nu bevind, komt voort uit uw beslissing. Ik ben
ectie gezien
een ioneweest.
altijd
g
heb ik eenrotere
kans
op
de
troon te og
men dan u. Maar zeker ben ik er niet van.
n gedachten
veranderen.
Franco
ranco kan va
e
Wat ik wel weet is dat wijJ elkaar nodigg
I
Want hier,
en. binnen
en u buiten.
u,
binnen, word ik permanent bewaakt en
gadegeslagen, ik kan geen
g contacten onderbuiten, kunt
houden met de oppositie.
dat
a wel. En alleen zzo kan ik bouwen aan
een democratische monarchie voor alle
Spanjaarden.
Voordat het zo ver was moest Juan Carlos
nog heel wat manoeuvres tussenc
Y a en
Charibdis verrichten. Aan de ene kant
n van
moest hij het vertrouwen
a het Francoam zien te behouden, terwijl hij aan de
andere kant het wantrouwen van de democratische oppositie moest zien te temperen.
De moei Ji ei was dat Juan Carlos een
ne i lma o ro ee had.Hoewel
o
hardnekkig
iJ steeds meer in de openbaarheid trad en
daarbij de nodige s m PY at ie wist te wekeken bij de bevolking, bleefetee
niet
diee hetbuskruit
staan van eenP prins
u
had uitgevonden en die de slippendrager
van Franco was.
Het werd er niet eenvou iger op
P toen er innen het Franco-kamppsteeds meer verdeeldheid kwam naarmate de dictator ouder werd
en steedsui e iJ er tekenen van aftakeling
begon te vertonen. Tegenover de technocraten van Opus Dei, die meenden dat de geloofwaardigheid van het regime recht evenredig was met de welvaart (de continuistas),
n de Fa
stonden de fascistische diehards van
lange (de inmovi astas , terwijl er daarnaast
ook nog een groepwas die ervan overtuigd
was dat het politieke sYsteem hervormd

diende te worden (de a erturistas .
Dat beide partijen na het overlijden van
Franco in 1975
97S uiteindelijkbereid waren tot
een ru tura pactada(een breukaan de hand
van een overeenkomst) was niet in eaatr
te danken aan de doortastendheid
ste plaats
p
nin
legde en
aagaan
de dag eg
die de nieuwe koning
het gezag
dat
i
daarmee
afdwong.i'n
J
g
Fernandez-Miranda
keuzevoor
voo o cuato
r
alss voorzitter van de Cortes (de Spaanse
p
in
Kamer)nde onseodel Reino
Tweedeen
Adolfoo Suarez
(Koningsraad)en resi ent A
iten ewoon
a sp premier
' rbovendien
wasbuitengewoon
erso
Zij waren ejuiste
gelukkigggeweest.
e eestJ
p
w
vin
i isc e wetgeving
nen ombinnende ran qu st
de overgang
van
dictatuur
naardemocratie
g g
mae
tebewerkstelligen. atwas
as de enige
nier
de overgang naar een ander
e waarop
aa
politiek
bestel kans maakte door de ranP
n wordengeaccepteerd.
uiste
te
Heteerste
eteer s tastbare resultaat van ditkunststukje waren deparlementsverkiezingen in
i vormden
1 977, ie o hun beurtr de basis
i
Maar de
van de nieuwe grondwet vann 1978.
ua Carlos was
Juan
va koning
o
politieke rolvan
Daaret
daarmee nog lang
a g nietuitgespeeld.
n o veel
voor was dedemocratie
eete labiel.
i e sc
nverzette
i' en
De ranu
o
qi st
J waren
weggevaagd
bij
de
verkiezingen,
weliswaar we g
m
r lieten zich niet kisten. Er werden imaa
e aa terwijl
,
J exverse cou
Ppo ggne beraamd,
treem rechts ook achter de aanslagen van
de G RA P o z ou zitten, zogenaamd een marxistisch-leninistische splintergroepmaar in
een terreurwerkelijkheidwaarschijnlijkee
n depolitie.
roe van
ot
o 0onder de eHet
ee ttijdbom
et leger
e e bleefeen
wat
oo ea
mocrat ie.Er waren nogal
die Juan
plaatste militairene
ua Carlos als een
vanFranco
a co
er van hetgedachtegoedn
van
an e com
delegalisering.
mun isti sc e partij onaanvaardbaar vonden
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a
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en wie het ETA-geweld een doorn in het
oog
g was. In combinatie met de economisc e stagnatie ontstond er door dit alles een
ongevoel(ontgoocheling)
van esencanto
g
der Spaanse bevolking.
m Suarez zijn eigen
Mede
ee
e eoomdat
g gang
g ging en
zich steeds meer in een isolement manoeuvreerde en omdat Fernandez-Miranda tot
verdriet van de koningde politieke arena
verliet, kon Juan Carlos zich nog altijdniet
terngtrekken in zin ceremoniële rol van
vorst.Het
flagrante
a
constitutioneelo
st. meest
et e
bewijs
PPol hiervoor was de beruchte cou
februari
1981,toen
kolonel
Tejero
in
op
23
3
g
het Spaanse parlement bezette en de tanks
op iverseaatsen
in het land klaarstonden
P
om de nieuwe democratie om zeep tee rechtvaardigden
e.eoe
n Merkwaardign
e mi itairen hun couppogingmete eweripgdat ze 'in naam van de koning' an e n. Dat dit een
flagrant misverstand was,
,
maakte
koning
Dan i'
aateeo
s
g snelduidelijk.
zijn doortastendee optreden,
waarbijl hij zijnn
oP
militaire ervaringen en zijneza
g gals opperwijze
bevelhebber oP
superieure
wijze
liet gelden,
P
g
gaven de opstandige militairen zich na een
waarin
uiterst
e ac
t a heel Spanje
spannende
P s a enacht
de adem inhield
ten slotte over.
Daarmee was etevaar
noggniet geweken.
g
g
Indeaar vo
op eng ejaren werden er o nieuw
in en beraamd. Die namen
eu couppogingen
steeds extremere vormen aan, omdat sommigen ervan overtuigd
waren dat een terugkeer naarhetq
ran uistisc e model alleen maar mogelijk
was als de koningzou
worden vermoord.
n eiDitt kon
o nietverhinderen
et
dat r n
aaraa
ding van de coup van 1981 een definitieve
omslag plaatsvond. De desencanto maakte
plaats voor democratische stri'l aar ei
terwi het algemene vertrouwen in de
Spaanse koning verder toenam. De overwin-

l

l

l
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ning van de socialisten bij de verkiezingen
van 19reuzenstap
82betekende een reuzensta voordie e uc Dhad laten
waarts. Deproblemene
liggen– waaronder de reorganisatie
van het
g
r industrie
en
ust enlandbouw–
ee dewerden
e e,
e
nu
voortvarendaan e t.
u eindelijk
ee
.,
Nu
u de Transición was voltooid hoefde de
koning steeds minder
e vaak
op te ttreden
e e als
een eetbrandweerman.
Hij Heindelijk
a e e ee
'etijd
voor zichzelf.
van e-t voo
c e. Als liefhebber
e e
vaar i' sporten
en charmant damesgezele P
g
^
voorpagina's
voo a as
schap bleef hij evenwel de
negentig
halen,
a, waarop
Phij
J in de
g
g ook
opdook vanwege
v e egeruchten
e uc te ove r beg vileine
tro en ei bij degrootschalige financiële
in die
sc an a enwaa
waardoor
oo Spanje
a e
werd opgeschrikt en die een tweede periode
van desencanto zou inluiden.
Ook over wat er toen in de koning
' omging
o
n nauwelijks.
va e isi dat
rept
Preston
auwe l . Opvallend
P Pr
i'ri'
v wegeen
eenieuwebronnen
euweheeft aa n. u.
heeft
ts
J uitsluitend
g e oor maar zich vrijwel
r op bekend
materiaal. Daarvan
e asee
e
n eheeft i' een
ee gedetailleerd
e eta ee een uite
woon fascinerendverhaal gemaakt.
Daarg
e at de
o mis et zoNederlandse
oa
vertalingg wordt ontsierd door slordigheden
i vormen ze geen
en taalfouten.Gelukkig
e
obstakeli' et lezen van dit
onneembaarJ
r warekoningsleven
on eoo i'J e maa
adat
enoe
nergens
g
g g echt tragisch
g
wil worden en dat overtuigendduidelijk
maakt dat Juan Carlos in de loopvan zijn
.,
carrière niet alleen zijn eigen ima o r0
bleem maar ook dat van het aanseonin s is uit
geholpen.
u de wereld
e heeft
eo e.

l

i

Paul Preston, Juan Carlos: A People's
King
P
p
g (Harper
Collins 2004)
Paul Preston,Juan Carlos. Van dictatuur naar democratie in Spanje. (Amsterdam, Atlas 2006)
Vertalingg uit het Engels
g door Henk Schreuder

Ambivalentie als klank
De eigengereidheid van Bernard Haitink
Emanuel Overbeeke

De nieuwste biografie van Bernard Haitink (bij zijn leven de tweede)
was al omstreden voordat hij was verschenen. Haitink keerde zich niet
alleen tegen dit boek, hij weigerde zelfs . mee te werken aan het gala ter
gelegenheid van zijn debuut vijftigjaar geleden bij het Koninklijk
Concertgebouw Orkest als het orkest de medewerking aan het boek niet
zou intrekken. Nu het in de winkel ligt, luidt de vraag: is de opwinding
terecht?

Der teu voorafgaande aan epublicatie
vanbiografievnBrnr
Bernard
Haitink
at wass
de
voorspelbaarvoor
v r wi
wie de dirigent
irig n ni
enigszins
gzins
kent. Hij neemt
ee t zich
c e enthousiast
t ous ast dingen
e
r bedenkt
ms
met soms
voo
, e ezich
t cvervolgens– m
g rote gevolg
g g voor anderen – en komt
met reserves en moeizamegevoelense
g ee
ofgedeeltelijk terug op zijn eerste besluit.
Neem
wijze
ee de
aa o hijJ voor
00 I96o bij het
J ewaarop
orkest kwam en er eind jaren tachtigg vertrok. Beideerio
ne worden door de istop
ricus Jan Banken de musicoloog Emile
nn ees
in De klank alshandschrift
e
ansc i u iI
ei beschreven. Bernard Hank, in 1929
Herman
inAmsterdame
geboren
o e als
ea
ai
tink, studeerde kort
r naa de Tweede ere ooroviool aan het Amsterdamse conser.
vatorium. Hij wilde ook graag dirigeren,
maar werd aanvankelijk voor de opleiding

l

afgewezen.
Vervolgens
ne swerd
e hijJ toch aa
e
g
nomen.iri
Als
net
inwerd
speewehij Jin 1955
opdedirectiecursus
vanva eomroep
o roe
e
P a gwezene door
we
oo e eenecursusleider,
e
en aa
n ne
nomen door de andere. Hij zweefde
eve rv
e og ens jarenlangtussen rote am itie en even
Binnen anderhalf
jaar na de
ggrote twijfel.
J
directiecursus stond Haitink voor het eerst
voor het KoninklijkConcertgebouw
rJ
est^ toen hijJ – na een aanvankelijkeweigering– inviel voor de zieke Carlo Maria
a
1u1 in.
In 9 S 9 voelde hij zich nog te wei nig ervaren om na de doodvan Eduardvan
Beinum de nieuwe chefdirigent te worden
van Nederlands beste orkest, maar ondanks
zijn
n reserve werd hij dit binnen een paar
jaar toch.
..
e
e jongeiatin am te met het
eem van elke
dirigent:
beginnende
e iri ent. hoe

Emanuel
vr
a ue Overbeeke
e
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goed
jevoorbereidt,
e
ook
e unt et vak
alleen leren op
het
podium.
Haitink liet
p
p
..
zich van meett af aan duidelijk
ue
gelden,
ee, ze
doorzijn grote talent
het voornamelijkr
voore vak
en
t
e kennis vanpartituren,
a e
en niet door zekerheiden ervaring. Die zekerheid kre eg hijJnaar
eigen
a e
e
e ppas
zeggen
g ze
to e n i'aze er et enhet
jaar.
Kc o leidde en
inmiddels zowat alle buitenlandse to oreste
n had gedirigeerd.
e
ee . Toen pas ver we nen ookdei'
tw eJ s van de sceptici
sce t c binnen
en buiten
O. I n ews
u1 het xKCterv
interviews
heeftHaitink
n vele malen verklaard te vroeg aan de
topp te zijn
eo
J gekomen.
..
Ook het vertrek
evan Hai
attink sce erient bijJ
het KCO eindjaren tac te werd
mengelingaarzeling en
een moeizamevan
ee
onhandigheid,n
ook van andere etro e nen, die
in pers
r
e de
e s breed
werd uitgemeten.
Werden de wereldse problemen hem te
veel,
m' als een
e ru e hij de muziek
e, dan gebruikte
scherm.
De interessantste
teressant tes verklaringgvoor
s
ooHaitinks
a
complexepersoonlijkheidni
estaat niet in het
boek,maar
werd in een radioprogramma
^
naar aanleidingvan it boek ggegevendoor
o0
Bo van der Meulen,
, unup producer
o uce i de
BBC voor
r
o klassieke
as e umuziek
e en voorheen
programmamaker i' evA RA. I nbeide
i
hoedanigheden a Van der
Meulen
e Meu
e me
met
de maestro tee maken. Volgenss Van
a der
Meulen heeft Haitink
a ten zowel een rotes.
tantse a
hang
naareerlijkheid en directheid
naa
.
als een niet-protestantsei
i
mneiging
tot comexe
te et en dramatiek. Het duidelijkste
e ste e vo daarvan
aarva is Haitinks unieke affiniteit
met
et de muziekvan
a Gustav Mahler, door
Haitink
aeten ooit omschreven als 'muziek met
gemengde gevoelens'. Banken Wennekes
beschrijvenaH itinachtergrondr
skort en
elementair, en w a en zich
c nniet
et aan uitvoe riei
n karakter.
es e ge in enover zijn
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Ordeverstoringen
Hai
aettink wil liever
eve niet herinnerdworden
aan
a zijn e inn
e sr erie en, die hiji"inm izich gelaten. Op het
e sver
acachter
e heeft
plan voor een jubileumuitvoeringreageerdee hij ambivalent en oude opnamen wil hij
liever niet
tinkhoudt
etmeer horen.
atnoo
e Hai
niet
e oet
in zijnprivéleven.etvan gewroet
Als e
kende Nederlander en superieur musicus
gaf hij
i weliswaar
ve
vele interviews,
te ews,
maar
aa die
i
J
gaan vooral over zijn werk. Banken Wennekes geven in hun boekmerendeels informatie die, nieuw of al be en , etestaande beeldbevestigt. Zo vertellen ze dat
H ae tens ououders
n
e s het etniet
prettig vonden
dat
hij tijdens de oorlog concerten bezocht van
het Kc o onder leidingvan i emene e,
r te rwe' joodse bezoekers werden
r
geweerde en ejoodse
r
orkestleden
e enwaren
ontslagen. Ze schrijven ook datt Hai ttink erect na de oorlog zoals velen de bloemetjes
buiten zette en dat hij opp het conservatorium eenoe e maar
,geenuitzonderlijkev'i
oo stu ent was. Dep
es
re
en
die
de
aug
teurs voerden met de mensen ee H ea ten
als jonge man hebben gekend, leidden vrij-J
wel niet tot nieuwe feiten en inzichten.
e
Naar
aa de reden
e
hiervan
kunnen we slechts
gissen: heeftH
a iti'n een onavontuurlijk
privéleven e a, zijnbiografen
e
discreet
omdat de gebiografeerde nog leeft, of egetuigen
ende
etu e veel ve
verzwegen?
zwe en. n ui e lijk
is ook of de auteurs onder drukvan
Haitink
aet
veel informatie
n o matee niet hebben e u bliceerd, of dat ze te weinig tijd hadden om
.
hun boek te schrijven.
ven.
De informatie die wel is gebruikt, maakt
van het boeknog geenbiografie,z
ee
o s de
auteurs toegeven in hun voorwoord. Niet
alleen isdeg
eo ra esc e informatie eperkt, het boekan e t voor het overgrote

l

.^
deel overHaitinks
ai in carrière
ca e e bij het Kc o. In
deliteratuurlijst en voetnoten staan vrijwel
u ts u tend bekende publicaties vermeld.
Daardoor ontstaat
tstaat hetvermoeden
ve oe en dat dit
boek eerder bestemdis voorlekendan voor
o0
kenners. Dat vermoeden wordtev
i
est
door de soms dubbele aanPa van de onderwerpen.etIni
e te n
vers a goverheerst
een vlotte, e journalistieke toon, terwijl e nuanceer opvattingenn
op een zakelijke,
onopgesmukte
o es u temanier
an er worden e resen
teerd.
r Conflicten
o cte voor en achter de schermen worden ons niet onthouden. Gelukigdelen
e e de auteurs ons mee dat die
i steevast
n
concte
opdiplomatieke wijze
werden opgelost,waar i'e
rekening
g werdgehoudenm
ii een
met positie
e karakter
a ter van de e tro enen, De controverse
o
e in ees
jaren zr en
ti tusse
tussenhet orkest
est e
e Notenkrakers
i' jonge componisten
(een
n groep
oe vavan
destijds
diee het cKo een conservatieve artistieke
koers verweet en dat van de daken schreeuwtkrijgt
een
g apart en uitvoerighoofdstuk,
g
datt eindigtmet
t et de co
constatering
state n dat de ri tiek van
a eNotenkrakers aantoonbaar onterecht is. Dieconclusi
i volgt eeeen
eco cusevo
an de-^
: n Indee
re constatering:
0o re in van
a de
spectaculaire ordeverstoringen in weten sc a e ncu
cultuur
tuu
eestig
jarenz ' moet
men een onderscheid maken tussen
de weru
e i'l e conflictstof en de symbolische
m
o
e bete-Y
^
kenis ervan.' Even terecht iss eose
observatie
ate
z strijd
datHa itin zich
c in deze
jd gedroeg als
^
een'kunstenaar zonder politiek',
maar
met
P
^
beleid en niveau.

i i

Trouw aan het notenbeeld
Het interessantste onderdeel van dit boek is
het hoofdstuk over de prestaties van Haitink als dirigent. Om met Kasper Jansen te
spreken: `Haitinks impulsiviteit kan lastig

zijn in functies met organisatorische verantwoordelijkheden. Die mijdt hij clan
ook.Maar
. aa in de concertzaal
co certzaa is zijn evoe ^
igei een zegen.'
H ai in
t is szonder
o er enig
g
voorbehoud
deer
rootste
naoorlogse
Ne g
–
an sei
ass e emusicus
usicus
zijn enige serieuze concurrenten voor deze titel zijn Euard van Beinum, zijn voorganger als chef
bij het Kc ,oe pianist TheoBruins
u s eende
leden van hetNederlandstri'
artet.
Hij hoort meti
au oA
Abbado en Pierre
ere
Boulez
ou e tot de grootste drie levende irien
ten.
Wat
atmaakt
a Hii
t a t n uniek?
Bovenal
unie. ovena
zijn
n
i zerenree Pop de architectuur van de
compositie,
ongeacht hoe schools of onP
schools de structuur ook is. Alle muzikale
ingrediënten,zzoals ritme
ri m en klank, maakt
hij hieraan ondergeschikt. Hoe kort of lang
een compositie ook is, in alles zoekt en
vindt hij er ote lijn.. H
a it in liet
etzzich niet
het cliché aanpraten dat Franse
Fr n muziek
wollig
en
vaag
zou
zijn.
Ook
heeft hij eg
deeltelijk zijn wortels in de Duitse cultuur
(en daarmee in het repertoire
dat iJl
tijdens
P
de oorlog zijn verre voorganger Willem
Mengelberg
ge e hoorde
oo e en
e zagdirigeren),
a
hij is
geen man van nadrukkelijke ex .
gexpressiviteit.
Veeleer
ee ee representeert
hij een generatie voor
P
wie trouw aan het notenbeeldbelangrijker
te ee
is dan de subjectiviteitv
n musicus.
mi
a de
Als
een musicus
u een ste
sterkepersoonlijkheidee
zit^ an komt die er vanzelf wel uit. De
vraag
r ,maar
aahoe.
o.D
De
g is niet 6f ditt ggebeurt,
te enste in tussen trouw aan zichzelfen
trouw
u ie isseengroeistuip.In
ee
u aandemuziek
ditt opzicht
o c t is Haitinkvolstrekto Yaa aan
zijn jeugdidoolVan Beinum: depersoonlijkheid zit int
e geheel,,niet
i laat
etin details,
staann in opzichtige etai s.eren
voor
Y
Hiin
" wen a t s tegenstrijdigheden
n is
s zijn
e e stri' i e e
^
inopera;
tot
oteoeatillustratiefvoor
,' ust at e voo zijn er -

r
Emanuel
aue Overbeeke
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vormde', dat wi zeggen
ont eatr e ben ae
a
eringvan opera,
is
dat
hij
het
beste
overp
^
^
we kan met opera's met een zeer sterk orestra en
e ssymfonisch
eme t,
zoals
o s Der
Y o sc eelement,
n
Rin des
Ring
rnP
e
eéas
Nibelungen
e ug nvan Wagner
g
,^
et Mélisande
e vane uss , overigens
geen
Y
vanbeide oopgenomen
e ome met het KC 0. Een
en
uitvoerige vergelijking van Haitinks reperire bij de ive
diverse
se orkesten waarmee hij
werkte
zou
aanvullingzijng te ueen
ee welkome
oe
w
opdit
t boek.
H
Typerend
ere voor Haitink
iss ook zijngrote
ote
overtuigingskracht als iri ent in hett ei..
enzinnihedendaags re
repertoire.
pe
. Wat hij
bij deze
Z mU
muziek
e voelde en verwoordde,

l
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zijnitvo
verdienen,
u erin en in dit domein
o
zoals Bank en Wennekes terecht schrijven,
,
J
en
dezelfde
er e
ereputatie
e eutae alsdieevan
Bruckner.
Juist door
oo zijn klassieke
eaanpak
e
a
. u
n as iea
Hi' het onklassieke
Haitink
evan
n het mouitstekendate
laten uit omen. Ditt alles
bewijst opnieuw dat men bij musici
riu
mair moet
letten
oet
ett op
o hun
u interpretatiesn
e
niet
verklaringen.
et op
hun ve ari en.Musici
us ci zi zijn
musici, geen pr-functionarissen.
J. Bank en E. Wennekes, De klank als handschrift —
Haitink en Concert
het gebouworkest Amsterdam Meulenhoff 2006

Een brave Hendrik
De wereld van Otto van Eck
Dolph Kohnstamm

Achttien jaar was Otto van Eck toen hij in 1798 stierf. Twaalfjaar
daarvoor was hij begonnen met het bijhouden van een dagboek, niet voor
zijn plezier, maar omdat zijn ouders dat wensten. Arianne Baggerman
en Rudolf Dekker voorzagen de aantekeningen van Otto van uitvoerig
commentaar en plaatsten het in een historisch kader.

InIpubliceerdenB
8rme
na
ne
De
99a
rH
e
Het dagboek
van
anOtto vanEck,
c, esc re
g
I
ven
injarenI to
I t 1797
gene79
doorr een
njonijaar
e eou was toen i ermee
begon en
e ac
achttien
tt e toe
toen
hij ermee ophield.
e
later stier i aan tuberculose. Het
Eenjaar'
dagboekevin t zich in het Rijksarchief
van Gelderland als onderdeel van hetfamiliearchief van de familie Van Eck,
,een estaat uit 156obeschreven
Svelletjes
v
i r.
es
papier.
J
Die eerstee ppublicatie
U
Uitgeverij
t
eve
V
ru cat e bij
J
l eo
g
ren –open e met een inleidingvan dertien
in waa
pagina's,
as,
waarna
na zonder commentaar of
uitleg e volledige transcriptie in twee on^
er zesti pagina's werd afgedrukt. Het
boek dat nu
u sisve
verschenen
sc e en kan gezien worn
alseen
ee nadere uitwerking van die eerste
dertien
e t e pagina's
a
' inleiding, waarbij telkens
fragmentenuit
i het dagboek gebruikt
r i tzij
zijn
ustratie
illustratie en onderbouwing van ee^
sprokentthema's.
e as. Stond in diee eerdere
eer e e u -

blicatie het dagboekop zichzelf, hier is het
gebruikt
u
alsleidraad
e aa
vooroo
een
eeprachtige
ac t e
historischee studie
stu van
e aleven
eveenedenken
e e in
Holland
an aan het einde van de achttiende
eeuw en het begin van de negentiende
eeuw. Wie die eerste publicatie leest raakt
gemakkelijke
n
geërgerd. Wat een brave Hene
drik! Wat
Wa een
ee saa
saaiee o
opsomming
so
van
va e zi heden! Het kost moeite het uit te lezen en
zal buiten de vakhistorici maar weinig
mensen hebben aangesproken. Groot is het
verschil met dit nieuweoe het
resultaat
^
van een jarenlange studie in het kader van
^
^
ernieuwin sim u s ro ect
een NW O
toegekend aan de Rotterdamse Faculteit
voor
voo Historische en Kunstwetenschappen,
waaraan
i rverbonden
rveno e zijn.
beide auteurs
Het
et
resultaat is een mooi geschreven en rijk eï ustr er
reeks
van i ri
e e ee
s vahistorischeoo
stukken,
hetoverrverschillenu e, inbijzonder
n van
n de opvoeding
in in een
e as
aspecten
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periode vanVerlichting, tijdense oitie i e omwentelingen van die
e staat
enun g
jaren. Zonder twijfel een van debelangrijkste oe en op het terrein van de historische
pedagogiekooit in ons land verschenen,
een must voor alle studenten en docenten
m zijn. Het boek
werkzaam
e
die op
P dat gebied
werd dit jaar bekroondmet dedr.i Jnaen tsFranc en-rij s van de Maatschap-i er e er an seLetterkunde.
Waar Otto in het eerste boekirriteerde,
wordt hij in dit boekhet sympathieke
een tirannieke moeder die
s ac to er van
va ee
hem dwingt een dagboekbij te houden opdat zij en haar man het iedere avond kunnen lezen, opdat ziJ kunnen nagaan of hun
oudste zoon berouw genoegtoont voor zijn
ongehoorzame gedragen plichtverzaking.
z
Op een gegeven moment gaan zij zelfs zo
ver dat ze het dagboekaan vrienden willen
laten lezen.
E was
rechter
' s vader,
va Eck,
va e , Lambertvan
,
enoP iticus in Den Haag. Beide ouders
stamden uit regentengeslachten en hadden
geld
g voor een ggroot huis in de stad
g ggenoeg
H
en een fraai buitenhuis nabij Delft. Het
én
boek opent met een fascinerendverslagg
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a s,
van
Eck
oorva er Van
c a een reis naar Parijs,
die
vriend
en
e hij in I 788 samen met zijn
J
zwager, de Rotterdamse baljuwPaulus
au u s e eenprogressieve
vers, maa te. Van Ec was ee
.
en liberale
er intellectueel. In et ami ieari bevindt
ceen door hemg escrechief
e in zich
ven encyclopedie. ttogenoot
enootvan
va het u iten even zoalss Rousseau's Emile daarvan
genoot, en de beschrijvingen van eo– instukken
an se pastorale natuur
stu e waar in de beide auteurs dejongenssteme g eei dn
– doen daarnaar evi
en inkaderen
e
terugverlangen.
n deelvan de rijke en veelzijdige istoriEen
ni van
sc e kennis
va auteurs
de u komt naar voren
^
in noten, ,bronnen,, verant in zestigg pagina's
en in
nadere
c
woor
everklaringen.
a e e,had
zin
Otto mogen weten dat zijn met tegenzin
geschreventwee
'journaals' eeuwen later
Het
tot dit boek zoudenleiden!
etwas hem
tot
als zieke en stervende achttienjarige
troosteweest.
g

l

'

Arianne Baggerman
en Rudolf Dekker, Kind van
gg
de Toekomst. De wondere wereld van Otto van
Eck(1798)
7 798 (Amsterdam, Wereldbibliotheek
Zoos

Alice in Versailles
Het verfilmde leven van Marie Antoinette
Rob van Essen

Na de veelgeprezen films `The Virgin Suicides' en `Lostin Translation'
waagde regisseur Sofia Coppola zich aan het leven van Marie Antoinette.
Rob van Essen zag de film en vroegzich af over wie die nu eigenlijk gaat.
toinette niet om de meest dramatische
Net als het verhaal interessant begint te Antoinette'
a se
i het leven van deFranse
worden, houdt de film op. Samen met haar gebeurtenissen uit
—de Revolutie,, de vluchtpoging
v uc t o
oni
echtgenoot, Lodewijk Zestiende, wordt koningin
in Varennes, degevangenschap
e,
door dieeindigt
MaeAntoinette
to
e Franse koningin
gin Marie
et in opstand gekomen volk e won en en de uiteindelijke terechtstelling. In plaats
oein
rsai es te verlaten en daarvan concentreert ze zicjaren
om
het paleisin VVersailles
„ de Revolutie.
voor
Versailles
nog
even
P ri l te verhuizen. Ze werpt
naarr Parijs
p
een blikdoor het raam van haar koets en Coppola baseerde haar film op debiografie
T
urne
o
A
.^ The
y va n Antonia
netas het turbulentste gedeelte van haar Marie Antoinette:
schetst
een
enuanFraser
ase
sc
Fraser
uit
2001.
leven op
het
punt
staat
te
beginnen,
rolt
de
p
Marie
Ze ea eAntoinette.
to
aftiteling door het beelden gloeien de zaal- ceer portret nvan
bij
nadrukt dat die als meisjevan vijftien
lichten op.
J
aankwam. Nieto
alleen
wer
et Franse
ad
io g iVaak is het een voordeel als eenra
e jon prinses
geacht
te trouwen met een
sc e film niet het hele leven van eoo p
g
kroonprinsdie
ze
niet
eerder
ontmoet had,
e
e
t
p ersoonbehandelt, want een film die het
vinden
e in het dool-ook moest ze haar weg vin
leven van eenpersonage van wiegg tot graf
g
r or het o o van regels en intriges waardoor
rent lijkt maar te vaak op een
in beeld brengt
even
werdgekenmerkt.
Sommige
critici
serie tableaux viin
avon en dat Fraser Marie Antoinette
vants zonder enigediepgang.
i
terecht is
ee
s eenfilmmaker ervoor kiest een bepaald schildert als slachtoffer.Helemaal
gedeelte uit een leven te verfilmen, dringt dat niet. Fraser besteedt ook veel aandacht
i'we op waarom er aan de groeiende politieke belangstelling
de vraag zich natuurlijk
c naarmate
na
Marie
e Antoinette,
to in
, dieezich
ozen, Blijkbaar
gedeelte
iss gekozen
uist
voor
at
j
voor staatszaken groeide
r
aar interesse
het Sofia Coppola in haar film 'Marie

l
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Rob van EssenAlice

Kirsten Dunst als Marie Antoinette

ook
te aa
ten
aanhet hof, dat de film eigenlijk
ee
'Versailles' had kunnen heten.
kostuums,
azalen,
e, de ostuu
s, de maaltijden, de
taart – het wordt allemaal prachtig in beeld
gebracht,maar vankarakterontwikkelingis
nauwelijks
auwe s sprake.
s a e. Wezien
e Marie
ar e ntoi nette moeder worden en zich steeds meer
inhaar
n astoterugtrekken
aa e
esc
zelfgeschapen
.
ralee wereldvan haar paleisje het Petiit rian Van
in r
o.
a aa
haargroeiendeii
politieke
e e interesse
enbewustwording,zoa s ie oor Fraser
re n
geschetst, iss in
de mfilm
geen spoor
een
r 'eswe re
tebekennen. Erwr
o t ee
s oo
i nwe geschetst,
die voorbij
ezodra
is z rde u te
re ingrijpt.
t.
n

steedsmeer
o
s ee ebegon
o tebemoeienet
met benoee oe
e
zaken.
en.
Daarmingen
en
andere
politieke
g
over correspondeerde ze uitgebreid met
haarmoeder,
r keizerin
Theresa
van
e e Maria e
esa va
..
Oostenrijk
en haar broer, Jozefde Tweede,
Een gewone tiener
die zijn moeder zou opvolgen.
Coppola concentreertzi
zich in haar film
i
vorige
etwee filmssva
vanCoppola, 'Thee
^
vooral
0o a o et jongemeisjezi
uic es uit 19 99 en 'Lost
ost in rans at c als toe - Virginn Suicides'
.
^
e
omstikoninginn
ionuit
aa het a
Franse
se hof
u t 003, waren subtiele films, waarmoet zien te handhaven. Deepolitieke
n- innwoo
woord
te veelwerd
we e
gezegd.
e . Daarom
oteeot
^
wikkelingen
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.
Een
van
e va
de verdiensten van Fraser is dat ze ter plaatse de hele procedure aan Marie An.
Marie Antoinette in haar tijd
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slaapkamerinnen omen ^duurt het uren
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nin s o
v ne het
bij iets beehoumeestal
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D
belettering
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`Marie Antoinette',> (vs 2006) Regie
g en scenario:
Sofia Coppola.
Met Kirsten Dunst, Jason
pp
Schwartzman, Ripp Torn.
Antonia Fraser, Marie Antoinette: The Journey
(Londen, Weidenfeld & Nicolson 2001)
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Schrijvershuizen
Een landgoed in Denemarken
Het huis van Karen Blixen
Jos Perry

Hoe vaak vind je iemands geboortehuis, woonhuis, werkkamer, sterfhuis
én graf op dezelfde plek? Vrijwel nooit. Bij de Deense schrijfster Karen
Blixen (1885-1962) dus wel. En dat terwijl in haar jonge jaren geen zee
haar te hoog ging om van huis weg te komen.
Rungstedlund— zo heet het kleine landgoed waar Blixen geboren werd en stierf —
een
van Kopenhagen.
ligt niet ver
ve va
oPna
e
zonni e ochtend in juni stappen mijn
vrouw en ikhet1gigantische
antisc e station van de
Deense hoofdstadbinnen en vragen
g de
vrien e i e dame aan het loket om twee
ze
naar
n gst e. Per aabuis geeft
retourtjes
aa Ru
g
ons twee retourtjes naar n ste , dat groter is en verder weg
ligt, aan een heel andere
gg
s o0 r i n. Na wat vijven en zessen zitten we
in eoeg e trein, met een geldig
gvervoersg
bewijs. De reis langs de Sont via Skodsborg
en Vedbaek duurt een halfuur. Het stationi uitH usorst, is
u
netje un ste ,zoiets
o ets als
gestorven en de deur van het statin
o s ebouw zit op slot. Maar zie, als geroepen
verschijnt daar een Deense s oorwe ei
es
am temet desleutels.
eute . u uitstekend
tste
e Engels
wijst hij ons de weg naar het schrijvershuis.
Ik weet zelfniet waarom, maar ik heb een
voor Blixen.weet ik het
zwak voo
maar te goed. Het komt door 'Out of

l
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de film.'Ihad
Africa'.
ca . iet het boek,maar
,
•
>
farm in rica... oZo'n
n film edie
elke keer
ate hem
e ziet nog beter wordt. Sterk spel,,
edialogen.Prachtigerol
ovan
an Meryl
evrijgevochten
Karen
alsKa
e Blixen,
e
Streep a
n die einOost-Afrika eenkoffieplanbarones
^ M raa
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Avontuur.
taeleidt.
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naaraa
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e t,duurzaamheid
uu
en
n gezegend
'n
een ouderwets, met kinderen
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ma Bror
huwelijk. Bij haar man
i e Denys
nY Finc
i
Bij haar
het niet.
aa geliefde
^
Hattonn evenmin:
v nmin: 'He likes to give presents
H
P
— but not at Christmas.'

Te veel talenten
Een wandeling van een minuut of twintig
brengt ons op de Strandvej, die parallel
loopt met de kust. Even later zien we aan
onze rechterhand een laag, witgeschilderd
gebouw met rood pannendak: `Karen
Blixen Museet'. In 1991, bijna dertig jaar na
haar dood, werd het geopend. Het geld dat

Karen Blixen bij Rung stedlund ca. r
^

1943

daarvoor nodig was, kwam voor een bejk deel uit de verkoop
langrijk
P van de
filmrechten en de royalty's van 'Out of
Africa'.
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Het
o
inde westelijke
n Via
hoofdingang
gen.
a de
g
vleugel komen bijj dde kassa en het museu,
heeft
m. De noordvleugel,et
woon uis
een aparte ingang. Het eerste watjein het
etzijn Karen Blixens te eninwoonhuis ziet
woon
eriJ en, zoals Pportretten in olieen
en
schilderijen,
g
verf vaneen vandeu u-stam.
Het
Y
haar naar eigen zeggen nogalmoeite
oei te
Afrikanen te laten poseren. Ze waren bang
dat hun ziel zou verhuizen naar het portret.
Voor etze Hoe dan ook: wat eentalent!
te
e geldhad zij zich tot schilderes kunnen
ontwikkelen. Als tiener was ze dat trouwens ook van plan. Op haar zeventiende
nam ze tekenlessen, later bezocht zee aca-

emi
e.Misschien a ze te veel verschillenar
ook,, haar
etalenten.Hoe
oe dannschilderlust
verflauwde.
mnwein e salon.
Via de eetkamerr komen
familieniet
poenig.
Veel a
Mooi ingericht;et
oe
portretten.
Tegen
een
van
de
muren staat
g
P
een fraai bewerkte kist: geschenkvan Farah
ee
butler.
er. E ers is
Aden, Ka rens Afrikaanset
n Finch
s cHatton
Deny
e favoriete stoel vanDe
zien. En overalstaan opvallende,eurmet
t
fantasievol
opgemaakt
,
rijke
e
pg
J boeketten,
bloemen uit haar eigen tuin en in haar stijl
– ook zo kan een mens voortbestaan.
Nog knusser dan de aantrekkelijke salonniis
^
kamer,, genoemd naar
E
''Ewaids
E
stue':
stu ^EwaIds
Ewald
1Johannes
a
o a
743
e Deense dichter
ic
1781).Toen
oe R
u nste un nog een herberg
was, heeftEwald
wa erenkele
eee jaren gewoond.
ez kamer schreef,,
ec nm deze
Of zijn gedichten
er haar uis de vraag. Vaststaat datKaren
a
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Ingangg Karen Blixen Museum. Foto Annet Schoot Uiterkampp

reau neerzette; ze maakte er haar werkkamer van en meteen een soort museumpje.
hing
zij
Aan
ae
a de muur
uu acachter
te deschrijftafel
sc
g J
de verzameling
van haar broer
p
gwapens
Thomas Dinesen. De speren en schilden
hangene
er nogg steeds. Ook staat er een
borstbeeld
van Johannes Ewald. Niet alleen
Karen,haar
ae,00
aa ae r Wi elm Dinesen
had hier ooit zijn studeerkamer. o
i'J
een
reiziger
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avontusc ree ook
hij
was
^
J
g
'ns oc ter, i'rier. Toen Karen,zijn
zi lievelingsdochter,
natien
t eoud was, pleegde i' zelfmoord.
r
Sommigene
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zien daarom
in haar
ao
a literairee
werkee
één lange
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is een
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e ne, maar
voortreffelijke tentoonstelling ingericht
over
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eve en
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zien 'Imagine
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r maarn
r r n.Bot,
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e
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fragmenten i verfilmingen van
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haar
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(niet alleen 'Out
ut of Africa' ^maar ook
>
>
Ba ette s Feast') zien enor n e
weaa
haar e
zelf
aan
werk
het
we in
aa haar
avofavoriete
eterol,
o, als
'storyteller'. Haar Afrikaanse avontuur
mocht
t dan mislukt
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fiasco,
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Z bleef
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etonder
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een van de laatste oto' sievan
haar e
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maakt zijn zie je haar schalkse, uitdagende
lach.
`
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un
teDe
. etuin
tu een
het bos

Interieur Karen Blixen Museum. Foto Annet Schoot Uiterkamp

te rhet uhuis
s zijn vierentwintigg uur per
i'etmaal
opengesteldv
r
Tijavoor
het publiek.
dens Blixens leven was dat ook al zo. Zij
heeft nooite ne om haar landgoed
wila goe
len zetten. Ookna haar doodmoest het een
blijven waar vogels
oase vanroen
konden
e
g
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nestelen en mensenem
en.
a
a Daarom
richtte zij
stichtingg op,
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e nogg
J in 1 8 een
p ,die
steeds bestaat en zowel etangoe als het
museum
useu beheert.
e ee t.Veel
eemag
agvoor Ka
Karen
Blixen alias Is a Din
en a
(haarg
Engelses
s
Amerikaanseschrijversnaam)alias
a sTania
a a
B ixen aar D
Duitse
schrijversnaam)mi us
u tzi
zijn – dit iss haar
Misschien
ssc1e is
i
aa gelukt.
t. M
hett weeen
ee vanhaar
va aa mooiste
iprojecten.
Aardig
e staanbanken
an e die
ar
detail:
eta . her een der
vernoemd
m
mensen
uithaaromgezlzijn
naar ense
ult
oe
ving,
n, zoals haar secretaresse en haar huis-houdster. Wandelendlangs de vijver en de
n r et os e
r evanzelf
ije
bloementuinaa
^
.^
Ewa s o, de wa s euve , vernoemd

i

naardedichter
c te uit de acachttiende
tt en e eeuw. Een
gedenkteken o de top herinnert
e
e t aan
aa hem.
Aan
an de voet van de heuvel staat een oerou e majestueuze
beuk. Onder
e u.
e die beuk
ligt
gt
de schrijfster
i sa eet
begraven.
ge r v n Hetetr a
met eengrote,platte
zerk,
,p
e,die
eals inscriptie
draagt:
maar haar naam raa t: Karen
'Karen
B ixen' .
Karin Blixen Museet
Rungstedlund
Rungsted Strandvej ui
DK-296o Rungsted Kyst
T (+45) 45 57 To 57
Openingstijden:
I mei – 3o september: dinsdag t/m zondag
io.00 – 17.0o u.
I oktober – 3o april: woensdag t/m vrijdag
13.00 – i6.00 u.; zaterdag en zondag moo –
r6.00 u.

oser rY
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