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Inleiding 

 
Voskuilmania, Voskuilianen, Voskuilverslaafden, Voskuiljunkies- sinds de gestage 

publikatie van Voskuils romancyclus Het Bureau munten journalisten met graagte nieuwe 

woorden.
2
 

 

Eind jaren negentig ontstond er rond Het Bureau een grote hype. Ellenlange rijen aan de 

boekhandels, discussiefora op internet en nog extremer: eerst Het Bureau lezen, dan 

sterven. Verknochte fans vroegen aan uitgeverij G. A. van Oorschot om het manuscript te 

mogen inkijken, omdat ze vreesden de publicatiedag niet te zullen halen.  

Het Bureau van Voskuil staat nu nog steeds in de belangstelling. Dit werd onlangs nog 

bewezen door een zevende plek in de wedstrijd „Het beste boek‟ georganiseerd door NPS 

en NRC Handelsblad. Het boek werd echter enkel in Nederland een bestseller. In 

Vlaanderen kreeg het boek weinig belangstelling, slechts een klein aantal academici en een 

zeldzame intellectueel ontdekten Voskuil. 

Van waar komt die populariteit? Dit boek, dat wel eens één van de dikste romans in de 

wereld genoemd wordt, (en jammer genoeg enkel bekend zal blijven in het Nederlandse 

taalgebied, wegens de onbetaalbaarheid en lange duur van een vertaling) is misschien het 

saaiste wat een mens kan lezen; om en bij de 5500 pagina‟s over het leven van één man, 

Maarten Koning. Het verhaal wordt daarenboven beperkt tot de weergave van zijn 

belevenissen op het Instituut voor Volkskunde.  

Wat maakt Het Bureau dan zo speciaal dat lezers smachten naar het vervolg? Het is de 

herkenbaarheid, de werkelijkheid die erin beschreven wordt die de mensen zo aantrekt. Je 

kan Het Bureau omschrijven als een soort „Big Brother‟ op een instituut. Sommigen 

noemen Het Bureau zelfs een soap. Alledaagse gebeurtenissen, meestal de meest grijze en 

onopvallende worden erin beschreven. 

Net die minutieuze beschrijving van alledaagse, grijze gebeurtenissen nam ook mij in zijn 

greep. Ook de hypothese dat Het Bureau een sleutelroman zou zijn, droeg mijn fascinatie 

weg. Veel mensen hielden zich er mee bezig elk detail te gaan opzoeken en te verifiëren 

met de werkelijkheid. Er zijn talloze interviews gehouden met de medewerkers van het P.J. 

Meertens Instituut (het Instituut waarop Het Bureau gebaseerd is en waar J.J. Voskuil 

gedurende dertig jaar gewerkt heeft), er bestaan brochures met alle pseudoniemen voor de 

ex-collega‟s van Voskuil, Voskuilwandelingen doorheen Amsterdam, en nog veel meer. 

                                                 
2
 Xandra Schutte, “Opgelucht ademhalen”, in Nog even een ommetje, p. 170. 



 7  

Het is een fascinatie voor vele mensen en daarom leek het me interessant om net die 

realistische elementen eruit te lichten en te bestuderen. Aangezien het om realistische 

elementen uit Voskuils leven gaat, spits ik mij vooral toe op Het Bureau als autobiografie 

Tenslotte wil ik nog even wijzen op de reden waarom ik nu net deze monsterroman als 

uitgangspunt voor mijn scriptie nam. Het boek slingert al vijf jaar rond in huis en 

menigmaal mocht ik voorgelezen citaten aanhoren. Mijn vader, één van de weinige 

Vlaamse adepten, heeft Het Bureau gelezen en was zo weg van het boek dat hij me 

aanspoorde het ook te lezen. Alsof de uitdaging om een thesis te schrijven niet groot 

genoeg was, begon ik vorige zomer dus aan een eerste uitdaging: het lezen van Het Bureau 

en dit in slechts enkele maanden. Het boek beheerste op een gegeven moment mijn hele 

leven: het ging mee op reis; het werd gelezen op bus en tram en het was vooral een gezel 

gedurende vele uren in bed.  

Maar er volgde nog een grotere, tweede uitdaging: dit boek bespreken. Bij deze wil ik ook 

mijn vader danken voor deze bron van inspiratie. Hij was tevens mijn discussiepartner bij 

het bespreken van Het Bureau. 
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Het Bureau als autobiografie? 
 

Het hele boek gedetailleerd bespreken, zou een onmogelijke opgave zijn, daarom heb ik 

gekozen om net datgene te gaan bespreken wat me het meest opvalt aan de roman. Geen 

enkel epos kan namelijk Het Bureau evenaren. Geen enkele andere schrijver kon op zo‟n 

onnoemelijk gedetailleerde manier het leven van één man beschrijven, en dan nog het 

ongelooflijk „saaie‟ leven van Maarten Koning. Het boek begint in 1957 en eindigt bij de 

symbolische dood van Maarten Koning. Je vindt er de gedetailleerde beschrijving van zijn 

carrière aan het Bureau en zijn leven met Nicolien (zijn echtgenote). De unieke weergave 

van alle belevenissen, de ontgoochelingen, gesprekken met collega‟s en Nicolien, niets-

zeggende voorvallen, vinden we nergens anders terug. Dit kon niet ononderzocht blijven. 

Dus begon ik de wijze te bestuderen hoe Voskuil het leven van Maarten Koning schildert, 

in zijn onnoemelijke traagheid en triestheid.  

Er worden de laatste jaren meer en meer autobiografieën geschreven. We kunnen zelfs van 

een trend spreken. Natuurlijk bestaan er verschillende vormen en verschillende 

onderwerpen. Het Bureau kan zeker beschouwd worden als een unieke „autobiografie‟. 

Lezen we dit boek bijgevolg als non-fictie of voorkomen we manipulatie door er van uit te 

gaan dat het in de eerste plaats een roman is en bijgevolg fictie? De grens tussen fictie en 

non-fictie is heel moeilijk te trekken en dit zal dus een groot deel van mijn scriptie 

innemen. 

Deze verhandeling gaat van start met een korte biografische schets van J.J. Voskuil. Ook 

de beschrijving van zijn werk hoort hier thuis. Maarten Koning kan namelijk gezien 

worden als een alter ego van J.J. Voskuil. Deze biografische schets zal verder in de 

verhandeling vergeleken worden met het neergeschreven leven van Maarten Koning.  

Het tweede deel van deze licentiaatsverhandeling gaat over wat er nu precies verstaan 

wordt onder een „autobiografie‟. Het theoretisch kader dat ik schets, is vooral gebaseerd op 

het werk van Els Jongeneel, Mineke Schipper en Philippe Lejeune. Ik start met een korte 

definitieschets. De nadruk ligt hier vooral op de formele aspecten.  

In een volgend hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de afbakening van het genre. Wat is 

het verschil tussen een „pure autobiografie‟ en een „autobiografische roman‟. Hierbij weid 

ik uit over andere „realistische‟ genres, namelijk de res gestae, dagboeken en memoires. 
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Daarop volgt een korte schets van de oorsprong en traditie van de autobiografie. De 

autobiografisch traditie wordt vooral gezien als een westers fenomeen. Ik ga specifiek in 

op de traditie en evolutie van de autobiografie in de Nederlanden.  

Deel 2 sluit ik af met een bespreking van redenen tot autobiografisch schrijven waarin de 

verschillende mogelijke beweegredenen op een rijtje worden gezet.  

In deel 3 ga ik in op de grens tussen fictie en non-fictie. Is een autobiografie werkelijkheid 

of fictie? De theorie van Aart van Zoest wordt hier uit de doeken gedaan. 

Vervolgens pas ik het theoretisch deel toe op Het Bureau. Ik ga van start met een korte 

poëtica van de schrijver. Hierin komen zijn beweegredenen tot schrijven en zijn 

opvattingen over het schrijverschap aan bod. Ik zal ook wijzen op de invloeden die hij 

ondervond van Menno ter Braak en Eddy du Perron. 

Daarop volgt een analyse van Het Bureau als sleutelroman. We wijzen hier op alle 

gelijklopende elementen in Het Bureau en Voskuils leven. 

In een derde hoofdstuk ga ik dieper in op de formele aspecten in Het Bureau en link deze 

aan de bovenstaande theorie. Dit gaat van thematische aspecten tot louter formele 

elementen die wijzen op het autobiografische karakter van het boek. De theorie van 

Lejeune wordt getoetst op het boek en er wordt onderzocht of Het Bureau een pure 

autobiografie is of een soort uitzonderingspositie inneemt.  

Maar eerst en vooral leid ik in met een kort beschrijving van het leven en werk van J.J. 

Voskuil. Aangezien een onderzoek naar het autobiografisch karakter van Het Bureau niet 

kan verlopen zonder een degelijke biografie. 
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1. Korte biografische schets van J.J. Voskuil 
3
 

1.1. Opgroeien in een socialistisch gezin 

 

J.J. Voskuil werd op 1 juli 1926 geboren in een benedenwoning aan de Irisstraat 193 in 

Den Haag, als oudste zoon van Klaas Voskuil en Antonetta Fenna Trijntje Lubbers. De 

initialen J.J. staan voor Johannes Jacobus maar zijn roepnaam luidt Han. Er kwamen nog 

twee zonen bij in het gezin en daarom verhuisden ze begin jaren dertig naar de 

Frambozenstraat en drie jaar later naar de Ananasstraat, beide in Den Haag.  

Zijn vader, Klaas Voskuil, was een groot journalist. In 1945 werd hij benoemd tot 

hoofdredacteur van Het Vrije Volk. Hij volgde Wiardi Beckman op, die in een 

concentratiekamp was overleden. Eigenlijk ambieerde Voskuil het hoofdredacteurschap 

niet. Hij was liever onder Wiardi Beckman als tweede man blijven werken. Net zoals zal 

blijken voor zijn zoon later, lag het niet in zijn aard op de voorgrond te treden en zijn 

gezag te doen gelden.  

Het gezin verhuisde nogmaals, nu naar de Johan Schoonderbeecklaan 14 in Naarden. Het 

Vrije Volk (een sociaal-democratisch dagblad) groeide onder leiding van Klaas Voskuil uit 

tot de grootste krant van Nederland. Hij drukte tijdens zijn hoofdredacteurschap vooral een 

socialistische stempel op de krant. Zijn grootste bekendheid kreeg K. Voskuil echter niet 

als hoofdredacteur, maar als radiospreker. Meer dan twintig jaar lang gaf hij iedere 

zaterdagavond op de VARA-radio zijn 'Socialistisch Commentaar'. Zijn betogen stonden 

bol van kenschetsen en details die de luisteraars direct aanspraken. “Voskuil hield geen 

hoogdravende redevoeringen. Hij praatte met zijn luisteraars alsof hij bij twee of drie van 

hen in de kamer zat. Vaak als vader met de socialistische vinger belerend omhoog. Dàt was 

immers ook het socialisme van die dagen.”
4
 K. Voskuil boeide, tot ver na zijn pensionering 

als hoofdredacteur, grote groepen luisteraars. Hij was in die periode de beste 

vertegenwoordiger van de PvdA, zowel binnen als buiten de partij. 

J.J. Voskuil heeft de oorlog bewust meegemaakt, maar vertelt hier weinig over. Een enkele 

keer zegt hij in een interview met Joyce Roodnat: “Sinds de oorlog heb ik geen behoefte 

meer aan activiteit. In de oorlog leerde je nietsdoen, daar was je maanden lang toe 

                                                 
3
 Deze biografische schets is gebaseerd, tenzij anders aangegeven, op de biografie die te vinden is in: J. 

Heymans, Lam naast Leeuw, p.11-28. 
4
Wim Polak, 13/2/2003, “Voskuil, Klaas”, Biografisch woordenboek van het socialisme en de 

arbeidersbeweging in Nederland, BWSA 7 (1998),<http://www.iisg.nl/bwsa/bios/voskuil.html> (7/5/2007) 

http://www.iisg.nl/bwsa/bios/voskuil.html
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veroordeeld. Ik kan nog altijd uren in een rij staan.”
5
 Wel werd het idyllische Den Haag 

grondig verstoord door de oorlog. Tijdens de oorlogsjaren had zijn vader niet stilgezeten. 

In 1945 gaf hij, met hulp van enkele vertrouwden uit de Haagse SDAP, een illegaal blad 

uit, De Baanbreker, waarvan hij de enige redacteur was. A.A.M Stols, de drukker van het 

tijdschrift, was ook de uitgever van een van de twee clandestiene rijmprenten die K. 

Voskuil heeft geschreven, het gedicht Razzia en het gedicht Mijn oudste zoon wordt 

morgen achttien jaar... (beide Den Haag 1944).
6 

Voor 1940 ging de jonge Han naar de Dalton-HBS. Maar in de oorlogsjaren maakte hij de 

overstap naar het lyceum aan het Stokroosplein. Hij slaagde in 1945 voor het eindexamen 

gymnasium-bèta. 

1.2. Student in Amsterdam 

 

Na zijn middelbare studies ging J.J. Voskuil studeren in Amsterdam. Hij vond er onderdak 

aan het Fredriksplein bij een neef van zijn vader: ook een J.J. Voskuil, deze had als 

roepnaam Jo. De beeldende kunstenaar trok zich sterk het lot aan van mensen die na de 

oorlog repatrieerden uit de Duitse concentratiekampen. Toen het huis overbevolkt raakte 

met vluchtelingen, betrok Voskuil een zolderkamer bij de dichter Jan H. de Groot in de 

Achillesstraat.  

Aanvankelijk vatte hij de studie economie aan de Gemeentelijke Universiteit aan, dit bleek 

al gauw een foute keuze te zijn. Na enkele maanden ging hij terug naar Naarden voor een 

voorbereiding op het staatsexamen gymnasium-alfa. Met dit diploma op zak kon hij de 

studie Nederlandse taal- en letterkunde aanvatten aan de Universiteit van Amsterdam.  

Zijn hoofdvak aan de universiteit was Nederlandse Taal- en Letterkunde, als bijvakken 

nam hij Sociologie van Indonesië en Indonesische Taal- en Letterkunde. Eén van zijn 

verhandelingen, Het Nederlands van Hindoestaanse kinderen in Suriname, verscheen in 

boekvorm in 1955. Dit onderzoeksverslag was in zijn ogen niet meer dan een voorstudie, 

en de schrijver had aanvankelijk grote bezwaren tegen het publiceren ervan.  

Voskuil werd, zijn opvoeding getrouw, aanvankelijk lid van de democratisch-socialistische 

studentenvereniging „Politeia‟. Later verwisselde hij dit lidmaatschap tegen een plek in 

„Helios‟, de dertig jaar eerder opgerichte studievereniging voor Neerlandistiek. In 1948 

werd hij zelfs tot voorzitter van de studentenvereniging benoemd. Hij verhuisde nogmaals, 

                                                 
5
 Joyce Roodnat, “Ik heb het leven bij zijn lurven”, in NRC Handelsblad, 01 maart 1996. 

6
 Wim Polak, 13/2/2003, “Voskuil, Klaas”, Biografisch woordenboek van het socialisme en de 

arbeidersbeweging in Nederland, BWSA 7 (1998),<http://www.iisg.nl/bwsa/bios/voskuil.html> (7/5/2007) 

http://www.iisg.nl/bwsa/bios/voskuil.html
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deze keer vestigde hij zich in een kamer aan de Vossiusstraat 28 met uitzicht op het 

Vondelpark. Op 9 februari 1944 ontmoette hij Lousje Haspers op een feest van een vriend 

in Den Haag. Op 29 augustus van datzelfde jaar vormden de twee een koppel. Op 3 mei 

1948 trad hij met haar in het huwelijk. Het stel betrok twee kamers aan de achterzijde van 

een pand aan de Herengracht 242 in Amsterdam.  

1.3. Een moeizame zoektocht naar werk 

 

Na zijn kandidaatsjaren aan de universiteit te hebben volbracht, kreeg Voskuil een beurs 

om te gaan werken voor Sticusa (Stichting voor Culturele Samenwerking tussen 

Nederland, Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen). Hij zou er het Bataviaans-

Maleis bestuderen. Aanvankelijk zou hij naar Indonesië worden gezonden, maar wegens 

politionele acties ging dit niet door. Hij vatte zijn studies opnieuw aan en slaagde voor zijn 

doctoraal-examen in 1953. Bijna aansluitend kreeg hij een aanstelling op het Sticusa-

bureau. Zijn belangrijkste taak bestond eruit boeken aan te schaffen voor een aantal 

bibliotheken in Indonesië. Na enkele maanden werd hij echter ontheven uit zijn ambt 

wegens bezuinigingen. Hij bleek niet zo‟n aangename werknemer: de eerste dag dat hij 

daar werkte, had hij reeds kritiek op het bonnensysteem. Er werd op dat moment een 

zevende(!) bestelbon ingevoerd, en dan nog een roze ook.
7
  

Vervolgens werd Voskuil opgeroepen als tijdelijk vertaler Frans en Duits bij de Europese 

Gemeenschap voor Kolen en Staal in Straatsburg. Deze werkaanbieding was er gekomen 

door bemiddeling van Frida Vogels, een studie- en huisvriendin die later als auteur 

debuteerde met De harde kern. Voskuil werkte er twee maanden per jaar, ongeveer twaalf 

tot zestien uur per dag. Zijn salaris bestond uit tachtig gulden per dag en daarvan konden 

hij en Lousje de rest van het jaar financieel rondkomen. Voskuil beschouwde zijn tijd bij 

de EGKS als een van de gelukkigste perioden in zijn leven. De tijdelijke vertaalafdeling 

werd echter al vlug opgeheven na verzet van de vaste vertalers. Het hoofd van de vaste 

vertaalafdeling kon Voskuil niet uitstaan omdat hij niet „Europe-minded‟ was. Na 

anderhalf jaar werd hij niet meer opgeroepen en moest Voskuil op zoek naar een nieuwe 

job. 

Hij solliciteerde vervolgens voor een betrekking als leraar op de kweekschool van 

Groningen. In Groningen werd Voskuil echter zeer ongelukkig, en hij vermagerde er 
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zienderogen. Hij had het gevoel dat hij werd wat hij net niet wilde worden: “een pilaar van 

de maatschappij”
8
.  

Na vier maanden leraarschap verliet hij Groningen om student-assistent te worden in de 

Commissie voor de uitgave van het verzameld werk van P.C. Hooft, op uitnodiging van de 

eminente hoogleraar Hellinga. Hij verhuisde van Groningen naar een woning aan de 

Lijnbaansgracht 84 in Amsterdam. Vanaf september 1956 deed hij in die functie onder 

andere onderzoek voor N.A. Donkersloot, later voor C.A. Zaalberg en F.L. Zwaan. Deze 

periode werd wederom een heel gelukkige periode in zijn leven. Een jaar lang werkte hij ‟s 

ochtends voor de commissie aan het verzameld werk van Hooft en in de namiddag ging hij 

met zijn vrouw wandelen. 

1.4. Het P.J. Meertens Instituut 

 

In 1957 nodigde P.J. Meertens Voskuil uit om te komen werken als adjunct-

wetenschappelijk ambtenaar op de afdeling Volkskunde van het Instituut voor 

Dialectologie, Volks- en Naamkunde, een onderafdeling van het Instituut van de 

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, kortweg het KNAW. Op 1 juli 

trad Voskuil hier in dienst. P.J. Meertens was geen onbekende en de man beviel Voskuil 

wel. Hij nam de job echter sterk tegen de zin van zijn vrouw Lousje aan. Het Instituut, 

bevond zich in de voormalige Anna Visscherschool op de Kloveniersburgwal. Het was een 

uithoek in Amsterdam en het Instituut was een plek in de marge van het wetenschappelijk 

bestel. Het was een Instituut zonder enige pretentie. Precies dit gebrek aan aanzien sprak 

Voskuil in zijn betrekking aan. In 1969 verhuisde het Bureau naar een oud bankgebouw op 

de Keizersgracht. In datzelfde jaar trok Voskuil met zijn vrouw in op een ruime etage in 

een pand op de Herengracht. Het was “een statig huis met een hoge stoep en een 

imposante, marmeren gang met daarin een meer dan manshoog beeld van Neptunus.”
9
 

Voskuil hield zich op het Instituut vooral bezig met de ontwikkeling van de Volkskunde- 

atlas voor Nederland en Vlaams-België. Dit was een monnikenwerk aangezien het eerste 

deel nog niet eens verschenen was. Hij schreef talrijke wetenschappelijke artikels en hield 

vele lezingen op verschillende internationale congressen. In 1975 richtte hij het 

Volkskundig Bulletin op, nadat de samenwerking met Vlaams-België, in de vorm van een 

gemeenschappelijk tijdschrift, uiteen viel. Als hoofdredacteur heeft hij een belangrijke rol 
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gespeeld in het leggen van een wetenschappelijke grondslag voor de Nederlandse 

volkskunde. Dertig jaar nadat Voskuil als werknemer begon op het instituut, besloot hij 

gebruik te maken van de VUT-regeling en verliet hij als hoofd van de afdeling Volkskunde 

het KNAW-Instituut, dat in 1979 als het P.J. Meertens Instituut was herdoopt. 

1.5.  Debuut als schrijver 

 

Toen hij werkte op het Sticusa had Voskuil reeds het idee om te beginnen schrijven. Hij 

oefende zich nadrukkelijk in het beschrijven van binnengedachten. In 1957 begon hij aan 

de roman Bij nader inzien, en hij was vast besloten om een „monologue intérieur‟ te 

gebruiken om zijn personage neer te zetten. Het boek is gebaseerd op zijn eigen 

binnengedachten die hij had neergeschreven in zijn dagboek tijdens zijn studententijd. Hij 

hield deze poging tot romaneske zelfobjectivering echter niet vol, na tweehonderd 

bladzijden hield hij ermee op. Zijn tweede overweging was om het boek in de ik-vorm te 

schrijven maar bij nader inzien koos hij toch voor de hij-vorm en een „behavioristische‟ 

aanpak, een zakelijke beschrijving van buitenaf, zonder „stream-of-consciuousness‟.  

Voskuil werkte inmiddels op het KNAW-Instituut en moest in zijn vrije tijd aan de roman 

schrijven. Voor het boek Bij nader inzien creëerde hij het personage Maarten Koning. 

Tijdens zijn jaren aan het P.J. Meertens Instituut begon hij onder het pseudoniem Johan 

Jacob Duitse literatuur te recenseren voor Literair Paspoort en later ook voor het NRC 

Handelsblad. Hij besprak kronieken en dagboeken van onder andere: Max Brod, Franz 

Kafka, Fackel-Kraus, Robert Musil en Stefan Zweig. Het waren steeds prachtige, scherpe 

en zakelijke kritieken.
10

 Aan het einde van de jaren vijftig vroeg het manuscript van Bij 

nader inzien al zijn aandacht en stopte hij zijn activiteiten als literair recensent. De roman 

verscheen, na enige moeilijkheden, in 1962. Daarna werd het drieëndertig jaar stil rond de 

schrijver J.J. Voskuil. 

Eind jaren tachtig beleefde Bij nader inzien een revival, gevolgd door een tweede druk. Het 

succes groeide door de verfilming van Frans Weisz in 1991 als een zes uur durende 

televisieserie. De verfilming volgt echter niet nauwgezet het boek, het omvat veel meer 

dan enkel een reconstructie van het verleden. Scenaristen Leon De Winter en Jan Blokker 

schreven een vervolg dat zich afspeelt in het heden. Door deze nogal drastische ingreep 

was het misschien beter geweest de televisieserie niet dezelfde titel als het boek te geven. 

De VPRO zond de televisieserie tussen 24 maart en 28 april 1991 in zes delen uit. 
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Ondertussen had Voskuil ook het nooit uitgegeven manuscript Binnen de huid geschreven. 

Ondanks aandringen van zijn uitgeverij weigerde Voskuil het boek uit te geven omdat het 

voor hem te persoonlijk was, te nauw aan het hart lag. 

In de herfst van 1995 maakte Wouter van Oorschot, Voskuils uitgever bekend dat Voskuil 

een vervolg op Bij nader inzien en Binnen de huid had geschreven. Het Bureau zou uit 

zeven delen bestaan en ongeveer 5500 pagina‟s dik worden. Als dit boek zou verschijnen, 

had hij op slag weer de omvangrijkste Nederlandse roman geschreven. Want na Bij nader 

inzien (1200 pagina‟s) had Frida Vogels reeds haar tetralogie De harde kern (1992-1994) 

gepubliceerd. Dit levenswerk bestond namelijk, inclusief gedichten, uit 2000 pagina‟s.  

Het opus Het Bureau bestaat uit de volgende zeven delen: Meneer Beerta (1996), Vuile 

handen (1996), Plankton (1997), Het A.P. Beerta-Instituut (1998), En ook weemoedigheid 

(1999), Afgang (2000) en tenslotte De dood van Maarten Koning, dat uitkwam in 2000. 

Voskuil werd voor zijn schrijverschap beloond met enkele prijzen. Het Bureau werd 

genomineerd voor verschillende literaire prijzen. Meneer Beerta en Vuile handen dongen 

mee naar De Gouden Uil. Vuile handen werd tevens genomineerd voor de Aresteionprijs 

(Europese Literatuurprijs) en de Libris Literatuur Prijs. Voskuil won uiteindelijk met de 

eerste twee delen van Het Bureau de F. Bordewijkprijs in 1997, met Vuile handen en 

Plankton de Prix des Ambassadeurs in 1998. Tenslotte kreeg hij in 1998 voor Plankton 

eindelijk de Libris Literatuur Prijs. Na deze laatste prijsuitreiking liet hij weten dat hij 

voortaan niet meer wilde meedoen aan dit „prijzencircus‟. Over die laatste prijs was er 

namelijk een hetze ontstaan, omdat bleek dat het nieuws reeds gelekt was voor de 

eigenlijke bekendmaking. Voskuil, zeker geen fan van de media (de weinige interviews en 

tv-optredens die hij gaf, kunnen hiervan getuigen), weigert voortaan zijn boeken te laten 

nomineren voor welke prijs dan ook. 
11

 

Verder is J.J. Voskuil gekend voor zijn steun aan dierenwelzijn en zijn vele acties voor het 

redden van de natuur. Voskuil liet in 1997 in een aantal kranten een advertentie tegen de 

bio-industrie verschijnen. Hij werd hierin financieel gesteund door achtduizend anderen. In 

die periode had Voskuil veel aanzien, en werd door vele lezers beschouwd als een held. Op 

die manier wierp hij zich op als voorvechter voor het welzijn van varkens, één van zijn 

belangrijkste acties van het dierenwelzijn. Aansluitend bij deze actie richtte hij „Varkens in 

nood‟ op. Deze stichting gaf een pamflet uit, dat ingesloten zat bij deel zes van Het 
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Bureau. In 1998 verscheen op initiatief van de stichting het boekje Varkens, waarin 

literaire en essayistische stukken over varkens te vinden zijn.
12

 

Intussen heeft Voskuil het hele mediacircus achter zich gelaten. Hij woont nog steeds op 

de Herengracht in Amsterdam, samen met zijn vrouw Lousje. Na het verschijnen van het 

laatste deel van Het Bureau probeert de man zich zo ver mogelijk van alle drukte te 

houden. Sindsdien zijn er geen interviews met hem verschenen. In één van zijn weinige tv-

interviews met Hanneke Groenteman in De Plantage zegt hij: “Interviews geven, hoort nu 

eenmaal bij het schrijversvak. Maar eenmaal alle boeken uitgegeven, zal ik me er ver van 

afhouden.”
13

 Dit lijkt hij nu ook te doen. 
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2. Het werk van J.J. Voskuil 
 

Het werk van J.J. Voskuil kan ingedeeld worden in twee groepen. Namelijk non-fictie met 

de talloze artikels die hij schreef als medewerker aan het P.J. Meertens Instituut, een 

omvangrijke lijst met allerlei publicaties in tijdschriften, zoals Volkskundig Bulletin, 

lezingen enzovoort. Deze non-fictionele bibliografie wordt hier, buiten een paar 

verwijzingen, buiten beschouwing gelaten.  

De tweede groep kunnen we onder de noemer van fictie plaatsen. De werken die in deze 

licentiaatsverhandeling van belang zijn, omdat ze bij Het Bureau aanleunen, zal ik in dit 

hoofdstuk kort bespreken. Het gaat hier om Voskuils debuutroman Bij nader inzien, de 

onafgewerkte roman Onder de huid en de satellietroman De moeder van Nicolien.  

2.1. Een matig debuut met Bij nader inzien 

 

Voskuil schreef de roman, Bij nader inzien, die ruim 1200 pagina‟s omvat tussen januari 

1957 en maart 1962. Als voorstudie had hij eerst een klein verhaal geschreven dat zich 

afspeelde op een bureau: De kleine paarse. Querido was de uitgeverij waar hij eerst 

aanklopte, maar hier kreeg hij een duidelijke neen te horen. Het manuscript belandde 

vervolgens via Henk Romijn Meijer bij Geert van Oorschot. Deze belde Voskuil midden in 

de nacht met het goede nieuws dat hij het wél wilde uitgeven.  

Het boek werd uitgegeven in 1963. De kritiek in de pers was niet mals, zo schrijft Tromp 

in zijn boek: “De kritieken waren wisselend van aard, maar altijd extreem. In de slechte 

kritieken werd het boek als monotoon en slecht toegankelijk beschouwd.”
14

 Anderen 

verfoeiden de gedetailleerde beschrijvingen, de eindeloze dialogen en de monotone stijl. 

Volgens nog anderen bepaalde dit net het unieke karakter van Het Bureau. 

De gunstige kritieken konden er echter niet voor zorgen dat het boek een bestseller werd. 

“De eerste druk belandde in 1969 in de ramsj bij De Slegte: de twee gebonden delen waren 

afgeprijsd van f 35,- naar f 9,90.”
15

  

Zijn debuutroman Bij nader inzien kan gezien worden als de voorloper van Het Bureau. 

Voskuil schetst hier het wel en wee van een groep vrienden in Amsterdam van 1946 tot 

1953. Opmerkelijk is dat het verhaal start in 1946. Het jaar dat hij verloor door de mislukte 
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studie economie liet hij bewust uit de roman, wellicht omdat hij het niet kon gebruiken.
16

 

De vriendengroep uit Bij nader inzien bestaat uit negen studenten Nederlandistiek aan de 

Universiteit van Amsterdam: Paul Dehoes, Rosalie Balmakers, Henriette Fagel, Hans 

Gerritsen, David Grobben, Flap Hupperts, Hettie Bakker en Klaas de Ruiter.  

Voskuil laat hier reeds zijn alter-ego Maarten Koning opdraven. In deze naam wil hij 

duidelijk laten doorklinken dat dit personage de centrale figuur in Bij nader inzien is:  

 
De naam Maarten Koning hoort voor mijn gevoel bij dat eerste boek, maar toen ik hem 

eenmaal had, kon ik hem ook wel in Het Bureau laten terugkomen. Het hoofdpersonage is de 

koning en de andere personages zijn de ondergeschikten. Maarten Koning is een alledaagse, 

veelvoorkomende naam. Er is bijvoorbeeld een Maarten Koning die met enige regelmaat in 

de rubriek „Ingezonden brieven‟ van NRC Handelsblad opduikt. 
17

 

 

Frida Vogels en J.J. Oversteegen stonden model voor respectievelijk Henriette Fagel en 

Paul Dehoes. Beide schrijvers hebben later in hun werk gereageerd op deze roman. Frida 

Vogels heeft haar eigen visie op de feiten gegeven in haar vierdelige roman De harde kern.  

Het vriendenclubje voert discussies met elkaar over literatuur, politiek en wetenschap en 

de idylle die ze daaraan koppelen, sluit nauw aan bij die van Maarten –en ook Voskuil. 

Zijn voorliefde voor Arthur Schendel, een schrijver uit begin vorige eeuw, komt duidelijk 

aan bod in deze roman. Net als hij gaat Maarten Koning uit van het idee dat de 

letterkundige een evenwichtig mens is, een bewonderd kunstenaar. Maarten Koning 

schrijft twee verhalen waaruit af te lezen valt dat dit ideaal toch niet voor hem is 

weggelegd. Het eerste verhaal, Lichter dan een zeepbel, heeft een heel idyllische sfeer en 

leunt daardoor dicht aan bij Van Schendel en Aart van der Leeuw. 
18

 

Maarten had in die periode nog het gevoel dat hij samenviel met zijn omgeving. In de 

laatste zin van het eerste verhaal geeft Maarten nog eens aan hoe fragiel de beschreven 

idylle is: “We liggen stil in een geluk dat het leven waard is, doch lichter dan een 

zeepbel.”
19

 We kunnen ook reeds de invloed van Forum in dit verhaal ontdekken. Het 

begrip vriendschap wordt gaandeweg de roman steeds meer gebaseerd op het 

gedachtegoed van Forum. Maar daarover later meer in het hoofdstuk over de poëtica van 

Voskuil. Het tweede verhaal dat opgenomen is in Bij nader inzien, sluit reeds minder aan 

bij dit idyllische gedachtegoed. Hij zegt hiermee vaarwel aan het schrijven in navolging 

van Van Schendel. 
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In de discussies die de vrienden met elkaar voeren, komt vooral hun karakter goed naar 

voor. Hierbij staat het „bewustwordingsproces‟ van Maarten Koning centraal. Al 

schrijvend, d.w.z. bij nader inzien, ontdekt Voskuil wie hij was. Maarten ziet zijn vrienden 

langzaam compromissen sluiten, of nog erger: vermaatschappelijken, en voelt zich door 

hen verraden. “Alhoewel zijn vrienden bijvoorbeeld gedurig hebben beleden dat ze na hun 

studie de maatschappij niet zullen ingaan, en al helemaal niet om met de wetenschap de 

kost te gaan verdienen, kiezen ze aan het einde van Bij nader inzien een voor een voor het 

burgerlijke bestaan. Hij blijft als enige de oude idealen trouw.”
20

 Dit verraad zal in het 

boek mooi geïllustreerd worden door het bijbelverhaal van Samson en Delila. Bij nader 

inzien kan gezien worden als een afrekening met vrienden die geen vrienden bleken te zijn. 

De schrijver streeft met dit boek bijgevolg naar zelfverheldering. 

Na verschijning van zijn debuut zweeg Voskuil drieëndertig jaar. Lange tijd werd hij 

beschouwd als de schrijver van dat ene boek. Wel schreef hij zonder te publiceren als een 

soort vervolg op Bij nader inzien de roman Binnen de huid. In tegenstelling tot zijn andere 

boeken schreef Voskuil deze roman van achthonderd pagina‟s in de ik-vorm. Dit boek is 

nooit uitgegeven, tot nu toe.  

Over dit boek had Voskuil een conflict met zijn uitgever. Van Oorschot mocht het 

typoscript enkel lezen als een vriend, niet als uitgever. Voskuil heeft nog getwijfeld om het 

eventueel in eigen beheer uit te geven, maar zag daar toch van af. Het boek lijkt, aldus 

Voskuil, op Met z’n drieën, het tweede boek van het uit vier delen bestaande en in drie 

boeken uitgegeven werk De harde kern van Frida Vogels: “Zij heeft het laten uitgeven, 

maar ik kon dat niet.”
21

 

Zo zei hij: 
 

Ik heb altijd bij mezelf gezegd: je kunt dat boek uitgeven als je het kunt voorlezen. Dat was 

voor mij toentertijd een criterium. Ik heb altijd grote bewondering gehad voor de 

Oostenrijkse satiricus Karl Kraus, een genadeloos polemist die aan het begin van deze 

eeuw werkelijk iedereen tegen de grond sabelde. Hij schreef ‟s nachts en ging tegen de 

ochtend slapen. „s Avonds las hij dan in het koffiehuis voor wat hij de nacht ervoor had 

geschreven, zodat zijn vijanden hem in het openbaar konden aanvallen. Dat vond ik een 

geweldige houding. In mijn geval kon ik Binnen de huid niet hardop voorlezen. Te 

aangrijpend.
22
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2.2. De doorbraak met Het Bureau 

 

Drieëndertig jaar later hield Voskuil op met zwijgen en kwam tussen 1996 en 2000 zijn 

titanenwerk Het Bureau in de boekhandel te liggen. Het bestond uit zeven delen. Meneer 

Beerta (1996), Vuile handen (1996), Plankton (1997), Het A.P. Beerta-Instituut (1998), En 

ook weemoedigheid (1999), Afgang (2000) en tenslotte De dood van Maarten Koning, dat 

uitkwam in 2000. Een boek dat maar liefst 5500 pagina‟s dik is. 

Dit zevendelige opus werd geschreven in iets meer dan 52 maanden tijd (van september 

1990 tot februari 1995) en kan gezien worden als “de neerslag van Voskuils onderzoek 

naar de „intermenselijke‟ verhoudingen op een wetenschappelijk onderzoeksinstituut.”
23

 

Het Bureau voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde van de Koninklijke 

Nederlandse Akademie van Wetenschappen stond voor dit boek model, vooral de afdeling 

Volkskunde waar de schrijver zelf zo lang heeft gewerkt.  

Voskuil zegt zelf dat hij aan het boek begonnen is door een onophoudelijke, barstende 

hoofdpijn. Deze hoofdpijn weet hij aan een specifiek probleem. Net als hij Bij nader inzien 

schreef om het verraad bloot te leggen van zijn vrienden, schreef hij Het Bureau om een 

vergelijkbaar probleem op te lossen. Al schrijvend begon hij zijn dertig jaar als 

wetenschappelijk ambtenaar te verkennen. Hierbij waren zijn dagboek, dat hij in een aantal 

korte periodes had bijgehouden, jaarverslagen en notulen, die hij van zijn werk had 

bewaard, een houvast. Maar hij schreef vooral uit zijn hoofd: alle scènes op het Bureau of 

thuis zijn gebaseerd op zijn zeer levendige herinneringen. De situaties en dialogen kon hij 

bij het opschrijven voor de ogen zien en bijna horen. “Hij typte zijn boek op de blanco 

achterkant van papieren van het P.J. Meertens Instituut. Op de voorkant zijn zaken te lezen 

die ook in het boek voorkomen, waardoor het typoscript van Het Bureau in wezen een 

„schaduwboek‟ bevat.”
24

  

Het boek bestaat uit zeven delen, elk met hun eigen titel. Aan het einde van elk deel kan je 

telkens een keerpunt bemerken, waardoor het voorafgaande en het volgende deel van 

elkaar gescheiden worden. Uitgeverij van Oorschot was meteen enthousiast bij het lezen 

van het script. Het uitgeven ervan bracht echter de nodige praktische problemen met zich 

mee.  

 

Voskuil werd gevraagd zijn boek eerst op de computer over te typen. Daarnaast moest 

worden bepaald op welke tijdstippen de verschillende delen zouden verschijnen. Hoe zou 

het mogelijk zijn meteen zo veel mogelijk lezers te boeien en tegelijkertijd iedereen de 
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kans te geven alles te lezen? De beschikbaarheid van het juiste dundrukpapier vormde 

eveneens een voorwaarde voor publicatie. En ook de financiering was een probleem. Er 

waren zelfs plannen voor een luxe-editie van honderd genummerde en gesigneerde 

exemplaren à ruim 1600 gulden. Toen hierop maar vierentwintig mensen intekenden, 

verdween dit plan van tafel.
25

 

 

De boeken werden keer op keer bestsellers in Nederland. De verschijning van deel 4 van 

Het Bureau haalde zelfs het journaal. Voor de boekwinkels stonden op 22 januari 1998 

verknochte lezers in lange rijen, ze moesten wachten tot het embargo van van Oorschot 

afliep en de boeken eindelijk verkocht konden worden. Ook werden er linnen tasjes van 

Het Bureau uitgedeeld. Er was een ware „Voskuilmanie‟ uitgebroken. Toch beweerde van 

Oorschot dat er geen achterliggende marketingstrategie bestond: “Het boek verkoopt 

zichzelf! Dit is onze eerste grote bestseller sinds Nader tot u. Daar hebben we dertig jaar 

op moeten wachten.” 
26

 

Voor de recensenten op allerlei literaire redacties was de komst van het boek ook een 

heuse sensatie. Er werd gevochten op de redactie van de boekenbijlage van NRC 

Handelsblad als er weer een nieuw deel verscheen. Elisabeth Etty getuigt hierover in haar 

artikel Maar doodgaan deed hij niet. De inzet was: Wie kreeg de eer om zijn mening over 

Het Bureau te spuien? Tussen de verschillende journalisten werd afgesproken dat ze elk 

een deel voor hun rekening zouden nemen.  

Meneer Beerta vangt aan met de woorden “Dag meneer Beerta”
27

. Deze meneer Beerta 

nodigt Maarten, tegen de wil van zijn vrouw Nicolien, in 1957 uit om te solliciteren voor 

de job van adjunct-wetenschappelijk ambtenaar op het Bureau. Hij zou de taak krijgen om 

aan de atlas voor volkscultuur te werken, een werk waarvan het eerste deel nog niet eens af 

was. Maarten stemt toe. Het lijkt hem de perfecte job in de luwte, een baan zonder veel 

aanzien en het beantwoordt aan zijn idealistische levensopvattingen. Het feit dat hij een 

zwak heeft voor meneer Beerta, onder wiens leiding hij vroeger nog een stage had gevolgd, 

speelt mee in deze beslissing. Hij heeft bewondering voor deze dialectoloog die in zijn 

ogen “het levende bewijs dat je jezelf zo van de buitenwereld kunt afschermen dat je 

onaantastbaar blijft”
28

 is. Een mooie samenvatting van Maartens karakter vinden we in 

Lam naast leeuw, van J. Heymans. 

 

Maarten is een dergelijke houding evenwel niet gegeven. Hij raakt steeds meer betrokken 

bij de mensen met wie hij samenwerkt, zeker als hij hoofd van de afdeling Volkskunde 

                                                 
25

Onno-Sven Tromp, Wat doe jij in mijn stad?, p. 17-18. 
26

 Ibidem, p.19. 
27

 J.J. Voskuil, Meneer Beerta, p. 5. 
28

 J. Heymans, Lam naast leeuw, p. 26. 



 23  

wordt. Dit toenemend verantwoordelijkheidsbesef paart hij aan een niet aflatende, bijna 

kloosterlijk plichtsbetrachting, met als gevolg dat hij een van de aartsvaders van de 

moderne volkskunde in Nederland wordt. 
29

 

 

Men kan het doen en laten van Maarten Koning op het Bureau precies dertig jaar lang 

volgen. Als verantwoordelijke voor zijn afdeling, zal hij proberen dat iedereen 

overeenkomt. Dit principe wordt mooi door Voskuil geïllustreerd met een bijbelse parabel 

over het lam en de leeuw (of wolf) (Jesaja, 11: 6-9): 

 

De wolf en het lam wonen samen, de panter vlijt zich neer naast het bokje, het kalf en de 

leeuw weiden samen: een kleine jongen zal ze hoeden. De koe en de berin sluiten 

vriendschap, hun jongen liggen bijeen. De leeuw eet haksel als het rund, de zuigeling speelt 

bij het hol van de adder, het kind strekt zijn hand uit naar het nest van de slang. Niemand 

doet nog kwaad of handelt nog verderfelijk […]
30

 

 

Dit blijkt een haast onmogelijke opdracht. Daarbij voelt hij nog eens een extra 

verantwoordelijkheid voor zijn naaste medewerkers. Hij zal hen verdedigen naar buiten toe 

als een leeuw, om naar binnen toe naast hen te kunnen liggen als een lam. Dit metaforisch 

ideaal dat hij probeert te bereiken in zijn eigen microwereld van het Bureau, kan 

teruggevonden worden in veel van de dialogen, dagboeknotities en neergeschreven dromen 

in Het Bureau. Op het einde van het tweede deel, Vuile handen, zal deze nagejaagde 

„eenheid der tegendelen‟, zeer mooi geschetst worden in een droom. In deze alinea wordt 

Het Bureau allegorisch samengevat: 

 

[…]Er stond een kiosk, er was een kleine kermis en overal liepen mensen, als in de 

negentiende eeuw. Hij stapte aan wal en liep in de menigte langzaam in de richting van het 

centrum, op zoek naar een verblijf voor de nacht. Om zich heen zag hij alleen vriendelijke, 

vrolijke gezichten. Niemand lette op hem, niemand kende hem. Dat gaf hem een 

geluksgevoel en daarmee werd hij wakker.
31

 

 

Hij zal er echter nooit in slagen deze idylle waar te maken. Aan het einde van het boek 

wordt het plots duidelijk voor hem dat zijn collega‟s nooit dit gemeenschapsgevoel 

hadden. Dit verraad kan vergeleken worden met het verraad of de desillusie die Maarten 

Koning voelt aan het einde van Bij nader inzien. Tot tweemaal toe geloofde hij blijkbaar in 

illusies, deze van vriendschap en van collegialiteit. 

Er is zo een direct verband tussen de twee boeken. We kunnen dus spreken van een 

bewustwordingsproces van Maarten Koning. 
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2.3. De moeder van Nicolien 

 

Voskuil gaf in 1999, op aanraden van zijn uitgeverij, het boekje De moeder van Nicolien uit. 

De moeder van Nicolien, dat maar 187 pagina‟s telt, wordt voorgesteld als een satellietboek 

van Het Bureau. Door de uitgever wordt het boekje als “een kleintje Voskuil”
32

, in sommige 

recensies zelfs als “een tussendoortje”
33

 genoemd. Zoals de titel reeds aangeeft, gaat dit 

boekje over de aftakelende schoonmoeder van Maarten Koning. In Het Bureau speelt deze 

slechts een marginale rol, hier wordt ze echter op de voorgrond geplaatst. Met dit boekje zal 

Voskuil ook aangeven welke metaforische rol de moeder speelt.  

 

Dementeren is het geheugen uitgommen –de moeder vergeet haar bril, vervolgens haar 

leeftijd, nog later zichzelf – tot alleen de harde kern overblijft: een ademende huls. “Het ging 

me om de rechte lijn van groeiende eenzaamheid naar het punt waarom je helemaal uitgekleed 

bent.”
34

 

 

Dit is ook de reden waarom Maarten zoveel sympathie voor haar heeft. De moeder stelt de 

essentie van de mens voor. Voskuil heeft een zwak voor mensen die zich niet achter een 

intellectueel schild verbergen. Vaak gehoorde kritiek op Het Bureau is dat de personages 

stereotiep worden voorgesteld. “Nu, dat was net de bedoeling, want de mensen zijn stereotiep 

achter wat aankleding die je makkelijk los kunt maken.”
35

 Het boekje eindigt met de dood van 

de moeder van Nicolien.  

Op 15 mei 2000 verscheen Reisdagboek 1981 van J.J. Voskuil als een speciale 'Dominicus' bij 

uitgeverij Gottmer. Het betreft de dagboekaantekeningen van een wandeltocht door de 

Provence en de Provençaalse Alpen. Voskuil maakte deze tocht in het voorjaar van 1981, 

samen met zijn vrouw. In recensies over dit boek lezen we dat ook dit boek nauw samenhangt 

met Het Bureau. Als er niet zo‟n grote hype was ontstaan rond het magnum opus Het Bureau, 

dan zouden deze reisdagboeken misschien nooit uitgegeven zijn. Toch vinden we hier de 

typische Bureau-elementen terug. De volgende passage getuigt hiervan: 

 

Ik vind het idioot om daar te gaan zitten. Dat maakt haar boos. Ik word ook boos en zeg dat ze 

zit te drenzen. Dat maakt haar woedend: 'Ik ben geen kind! Dit is de laatste keer dat je me als 

een kind behandeld hebt! Ik ben een vrouw van 54 jaar! [...]'Je moet alles intrekken!' Ik trek 

alles in. Maar intussen heb ik dan toch maar 'drenzen' gezegd! Zo duurt het nog een kwartier, 

terwijl we langzaam omhoogklimmen in een nauw dal.
36
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Op deze manier lopen Het Bureau en de reisdagboeken in elkaar over. 

Verder schreef J.J. Voskuil nog: Requiem voor een vriend (2002), Terloops (2004), Buiten 

schot (2005), Gaandeweg (2006) en Onder andere (2007). 

http://www.vanoorschot.nl/boeken.php?isbn=9789028209879
http://www.vanoorschot.nl/boeken.php?isbn=9789028241022
http://www.vanoorschot.nl/boeken.php?isbn=9789028241046
http://www.vanoorschot.nl/boeken.php?isbn=9789028241046
http://www.vanoorschot.nl/boeken.php?isbn=9789028241060
http://www.vanoorschot.nl/boeken.php?isbn=9789028241077
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1. De autobiografie: definitie en formele aspecten 

1.1. Inleiding 

 

In het boek Ik is anders stelt Mineke Schipper een eenvoudige definitie samen voor de 

term „autobiografie‟. “Een autobiografie is iemands door hem of haar zelf geschreven 

levensverhaal.”.
37

 Dit is slechts een beknopte definitie, die in deze inleiding verder wordt 

uitgewerkt aan de hand van de volgende boeken: Le pacte autobiographique
38

 van Philippe 

Lejeune, Ik is anders
39

 samengesteld door Mineke Schipper en Over de autobiografie
40

, 

samengesteld door Els Jongeneel. In de volgende hoofdstukken wordt verder ingegaan op 

formele aspecten en hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van het theoretische kader dat 

geschetst wordt in Le pacte autobiographique. Theoretici houden er verschillende 

meningen op na: 

 

Er zijn onderzoekers die ervan uitgaan dat de autobiografie enkel historisch materiaal over 

de auteur mag bevatten. Anderen zijn juist van mening dat de autobiograaf het recht moet 

hebben zichzelf zo subjectief te zien als hij of zij maar wil. Om enige houvast te hebben in 

de wirwar van autobiografische expressievormen en mogelijkheden is het noodzakelijk een 

gemeenschappelijke noemer te vinden waaraan het genre als geheel voldoet of dient te 

voldoen.
41

 

 

Mineke Schipper komt in haar zoektocht terecht bij Philippe Lejeune en neemt zijn 

duidelijke definitie over: 

 

De autobiografie is een retrospectieve vertelling in proza die wordt verteld door een 

bestaande persoon over zijn of haar eigen bestaan, wanneer daarbij de nadruk ligt op het 

persoonlijke leven, in het bijzonder op de geschiedenis van de eigen persoonlijkheid. 
42

 

  

Uit deze definitie zijn volgens Lejeune vervolgens vier verschillende categorieën af te 

leiden. 

 
1. vorm: De vorm is een prozavertelling; 

2. onderwerp: het onderwerp is de geschiedenis van het leven (de persoonlijkheidsvorming) 

van de auteur; 

3. positie van de auteur: auteur en verteller zijn identiek; 

4. positie van de verteller: de verteller en de hoofdpersoon zijn identiek en het verhaal wordt 

retrospectief verteld. 
43
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De autobiografie voldoet volgens Philippe Lejeune aan al deze voorwaarden. Deze 

voorwaarden sluiten aanverwante genres uit, zoals memoires, de biografie, het zelfportret 

enzovoort.  

Dit extreme standpunt moet echter worden genuanceerd. Er bestaan werken, waarin 

bepaalde van deze voorwaarden slechts gedeeltelijk vervuld zijn, die toch worden 

bestempeld als een autobiografie. Zo wordt de vorm principieel vastgelegd als een 

prozavertelling, toch neemt het discours een belangrijke plaats in in het autobiografische 

vertellen. Ook het vertellersperspectief moet volgens de voorwaarden retrospectief zijn, dit 

houdt bijgevolg in dat er geen dagboekfragmenten mogen voorkomen in het verhaal. Dit is 

echter een vaak voorkomend gegeven in moderne autobiografische romans.  

De definitie stelt ook dat het onderwerp van de autobiografie slechts de geschiedenis van 

het leven van de auteur of zijn persoonlijkheidsvorming inhoudt. Toch kan deze 

geschiedenis of persoonlijkheidsvorming vaak niet geschetst worden zonder een kader van 

algemeen historische, sociale of politieke gebeurtenissen. Het persoonlijke leven kan dan 

alleen begrepen worden wanneer men het beschouwt in zijn historische dimensie.  

 

De autobiograaf en historicus schift de vaak incoherente „feiten‟ van het leven, ordent deze 

vanuit een specifiek gezichtspunt, en kent er vervolgens een geschikte plaats aan toe binnen 

een groter betekenispatroon. De plaatsing van een feit in de bredere context van een 

gereconstrueerd verleden verandert zodoende de aanvankelijke betekenis van het feit.
44

  

 

Philippe Lejeune werkt deze vier voorwaarden verder uit. De eerste twee spreken voor zich 

en vragen geen verder onderzoek. De twee laatste voorwaarden kunnen verder 

geanalyseerd worden. Lejeune spitst zich toe in het vervolg van zijn studie op deze twee 

elementen. Hij vraagt zich af hoe de overeenkomst tussen verteller en personage uitgedrukt 

kan worden in de tekst. Het probleem van de overeenkomst tussen auteur en de verteller 

diept hij verder uit, toegespitst op verhalen geschreven in de eerste persoon enkelvoud. 
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1.2. Persoon van de verteller en personage komen overeen 

 

Lejeune stelt als voorwaarde dat de verteller in het autobiografische verhaal overeenkomt 

met het hoofdpersonage in datzelfde verhaal. Deze overeenkomst doet zich het vaakst voor 

wanneer de eerste persoon gebruikt wordt. Dit komt overeen met wat Genette 

„autodiëgetisch‟ noemt bij de indeling van de vertelinstanties.
45

 Het verhaal kan echter ook 

in de eerste persoon verteld worden, zonder dat de verteller het hoofdpersonage is. Genette 

omschrijft dit als „homodiëgetisch‟.
46

 Daaruit volgt dat het zeker mogelijk is om 

overeenkomst van identiteit tussen verteller en hoofdpersonage te hebben zonder gebruik 

van de eerste persoon. We moeten in zo‟n geval wel onderscheid maken tussen de 

grammaticale persoon en de identiteit van de persoon waarnaar de grammaticale persoon 

verwijst.  

Het is echter perfect mogelijk om een autobiografie in de derde persoon te schrijven 

(heterodiëgetische verteller). Dit wordt in Le pacte autobiographique geïllustreerd met De 

bello Gallico, geschreven door Caesar. Het schrijven in de derde persoon kan verschillende 

redenen hebben en verschillende effecten teweegbrengen. In het geval van Caesar was het 

een soort trots en grootsheid, in oude religieuze autobiografieën in de derde persoon was 

het eerder een kwestie van nederigheid tegenover God. Het komt ook voor dat de 

verschillende vertelinstanties afwisselend voorkomen. Deze teksten bevestigen dat het 

mogelijk is een autobiografie in de derde persoon te schrijven. 

Er zijn geen theoretische bezwaren tegen het schrijven van een autobiografie in de tweede 

persoon. Ook al is dit eerder ongewoon en komt dit niet vaak voor, we kunnen het 

theoretisch niet uitsluiten. Het voordeel dat een autobiografie geschreven in de tweede 

persoon oplevert, tevens als een autobiografie geschreven in de derde persoon, is dat er 

geen verwarring mogelijk is tussen de grammaticale persoon en de identiteit van de 

persoon die het werk schrijft. Ook werpen deze twee vertelinstanties een soort afstand op, 

waardoor de auteur meer afstand kan nemen van wat hij schrijft. Voor sommige schrijvers 

werkt dit objectiviteit in de hand.  

De jij- en de hij- vorm hebben dezelfde functie als de eerste persoon, enkel het effect is 

anders. Over de derde persoon enkelvoud schrijft Lejeune dat het een transcendent effect 

teweegbrengt om over jezelf in de derde persoon te schrijven. Het schept voor de lezer een 

grotere afstand tegenover het verhaal. 
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Ook het vertellen in de tweede persoon heeft een effect. De verteller gebruikt de jij- vorm 

om zichzelf te troosten, te steunen, te berispen en ook om afstand te nemen van zichzelf, 

zoals de hij-vorm dat doet maar zonder het transcendente effect.  

Deze uitweiding over het gebruik van de verschillende persoonsvormen dient om aan te 

tonen dat de ik-vorm enkel een grammaticale persoon is. Het gebruiken van de ik-vorm is 

geen garantie voor het oplossen van de problemen van de identiteit tussen de auteur, de 

verteller en het personage. De titel en de eigennaam zijn dit wel, maar daarover later meer. 

 

Deze bevindingen vatte Lejeune samen in deze tabel: 

Personne 

Grammaticale 

→ 

Identité 

↓ 

 

 

JE 

 

 

TU 

 

 

 

IL 

 

Narrateur 

=personnage 

Principal 

 

 

Autobiographie 

Classique 

(autodiégétique) 

 

 

Autobiographie 

à la 2e pers. 

 

Autobiographie 

à la 3e pers. 

 

Narrateur 

≠personnage 

Principal 

 

Biographie à la 1re 

Pers.(récit du temoin) 

(homodiégétique) 

 

 

Biographie 

Adressée au 

Modèle 

 

Biographie 

Classique 

(hétérodiégétique) 

 

 

Philippe Lejeune plaatst bij deze tabel enkele opmerkingen: 

a) Onder grammaticale persoon moeten we volgens Lejeune de persoon 

verstaan, die voor het grootste deel in het verhaal gebruikt wordt. Het is 

evident dat een „ik‟ niet bestaat zonder een „jij‟ (de lezer), maar deze blijft 

over het algemeen impliciet. 

b) De genoemde voorbeelden zijn ontleend aan de biografie en de 

autobiografie, maar het is perfect mogelijk dezelfde tabel op te stellen met 

fictionele voorbeelden. 

c) De„biographie adressée au modèle‟ is een academisch discours. Hierbij richt 

men zich tot de persoon waarvan men het leven vertelt, maar men doet dat 

voor een publiek dat de echte bestemmeling is. Dit geldt zelfs voor een 

autobiografie geschreven in de tweede persoon.
47
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1.3. Relatie auteur en verteller in verhalen in de ik-vorm 

 

Vervolgens gaat Philippe Lejeune er louter theoretisch vanuit dat alle autobiografieën in de 

ik-vorm geschreven zijn aangezien dit de meest voorkomende vorm is. Voor de 

autobiograaf zelf is het duidelijk wie de „ik‟ is, maar dit is niet zo voor de lezer. Lejeune 

verwijst voor zijn theorie naar enkele linguïstische bevindingen van Benveniste
48

. Hij 

beschrijft en bespreekt de theorie van Benveniste, maar eindigt met enkele afwijkende 

conclusies.  

Benveniste duidt aan dat er geen ik-concept bestaat. Het „ik‟ verwijst telkens opnieuw naar 

degene die aan het woord is en die we identificeren door het feit dat hij aan het woord is. 

Lejeune voegt er aan toe dat er ook geen hij-concept is.  

 

Benveniste signale (p. 261) qu‟il n‟y a pas de concept de « je »: remarque très juste, si on 

ajoute qu‟il n‟y a pas non plus de concept du « il », et que, d‟une manière générale, aucun 

pronom personnel, possessif, démonstratif, etc., n‟a jamais renvoyé à un concept, mais 

exerce simplement une fonction, qui consiste à renvoyer à un nom, ou à une entité 

susceptible d‟être désignée par un nom.
49

 

 

Lejeune bevestigt dit voorstel met twee mogelijke voorstellen: 

a) het persoonlijk voornaamwoord „ik‟ verwijst naar de persoon die de 

discoursinstantie uitdrukt of die het „ik‟ uitbeeldt. Naar deze persoon kan 

echter ook verwezen worden met een naam, (of het nu een soortnaam is of 

een eigennaam); 

b) de tegenstelling tussen concept en afwezigheid van concept krijgt vorm in 

de tegenstelling tussen soortnaam en eigennaam. 
50

 

Lejeune wijst vooral op het probleem van de eigennaam in de autobiografie. De auteur van 

de tekst ondertekent zijn tekst door zijn naam op de kaft of op de titelbladzijde te plaatsen. 

Het bestaansrecht van de auteur hangt hiervan af. De plaats die toegewezen is aan deze 

naam is heel belangrijk: de naam verwijst namelijk naar een reële persoon die de 

verantwoordelijkheid van de tekst opeist. Zijn aanwezigheid is zonder twijfel op grond van 

een „sociale conventie‟. 
51

 Een auteur is geen persoon, hij is slechts een persoon die schrijft 

en publiceert. Een auteur mag niet gereduceerd worden tot één van de teksten die hij 

geschreven heeft. Hij is dus in staat om andere teksten te schrijven. Dit principe is van 

groot belang bij de lectuur van een autobiografie.  
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Als de autobiografie het eerste boek is dat een auteur geschreven heeft, dan is de auteur 

bijgevolg onbekend, zelfs als hij over zichzelf praat in het boek. In de ogen van de lezer is 

er geen realistische verwijzing naar vorige werken. Deze verwijzing naar vroegere werken 

is onmisbaar voor wat Lejeune „de autobiografische ruimte‟
52

 noemt. De auteur, schrijver 

van verschillende teksten, haalt zijn realiteit en herkenbaarheid net uit de lijst van zijn 

andere werken.  

De autobiografie stelt voorop dat de naam van de auteur overeenkomt met de verteller van 

het verhaal en het personage in het verhaal waarover men praat. Hier heb je dus een 

simpele regel die de autobiografie onderscheidt van andere betekenis-literatuur, zoals het 

dagboek, memoires, enzovoort. 

Lejeune gaat verder door te wijzen op het probleem van het pseudoniem. Het is mogelijk 

dat de auteur een andere naam aanneemt om te schrijven. Blijft deze primaire regel dan wel 

gehandhaafd? Lejeune merkt op dat dit slechts een schijnbaar probleem is. Het pseudoniem 

verandert wel de naam van de auteur maar verandert eigenlijk niets aan de identiteit van de 

persoon die het boek schrijft. Deze naam valt niet te verwarren met de naam van het fictief 

personage in het boek. Zelfs niet als deze persoon het statuut van verteller heeft in het boek 

en het verhaal voor zijn rekening neemt. 

„Het autobiografische pact‟ komt tot stand komen als de identiteit van de auteur, verteller 

en personage overeenkomt. Dat kan op een impliciete of een expliciete manier. 

Het impliciete ontstaan van het pact kan leiden tot twee verschillende vormen op vlak van 

de relatie tussen auteur en verteller. Het gebruik van titels zoals „Autobiografie van…‟, 

„Geschiedenis van mijn leven‟,… laat er geen twijfel over bestaan dat de naam van de 

eerste persoon verwijst naar de auteur. Ten tweede kan de auteur in het begin van het boek 

een engagement aangaan met de lezer waarin hij duidelijk stelt dat het „ik‟ verwijst naar de 

naam die op de kaft van het boek prijkt.  

Het autobiografische pact kan echter ook expliciet tot stand komen. Dit gebeurt op het vlak 

van het verteller- personage. De autodiëgetische verteller heeft dezelfde naam als de naam 

van de auteur.  

Volgens Lejeune is het noodzakelijk dat de identiteit op één van deze twee manieren wordt 

getoond. Het is ook mogelijk dat beide vormen tegelijkertijd worden ingevuld, zodat er 

geen enkele twijfel bestaat over de overeenkomst auteur, verteller en personage. 
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Symmetrisch stelt Lejeune de term „romanesk pact‟ voor. Hier gaat het net om een non-

identiteit. De auteur en het personage hebben niet dezelfde naam en het wordt duidelijk 

gemaakt dat het hier om fictie gaat. Vaak wordt dit ook aangeduid met „Roman‟. 

We kunnen deze verschillende mogelijkheden klasseren volgens de volgende twee criteria. 

Namelijk overeenkomst van naam van het personage en de auteur enerzijds en de aard van 

het pact dat de auteur gesloten heeft anderzijds. Voor elk van deze criteria zijn er drie 

mogelijke situaties: de naam van het personage 1) verschilt van de auteursnaam; 2) het 

personage heeft geen naam; 3) heeft dezelfde naam als de auteur. Het pact wordt ook 

ingedeeld in drie verschillende mogelijkheden: het pact is 1) romanesk, 2) afwezig, 3) 

autobiografisch.
53

 Als we deze twee criteria combineren, komen we theoretisch op negen 

mogelijkheden uit, waarvan er slechts zeven mogelijk zijn. Per definitie wordt immers de 

combinatie „romanesk pact‟ en overeenkomst van naam van auteur en personage 

uitgesloten, evenals de combinatie „autobiografisch pact‟ en verschil tussen auteursnaam 

en naam van het personage. 

Om deze theorie duidelijk te maken stelt Lejeune de volgende tabel op(Let op: Het gaat 

hier enkel over autodiëgetische verhalen) 

 

Nom du personnage 

→ 

Pacte 

↓ 

 

 

≠nom de l‟auteur 

 

 

= 0 

 

 

=nom de l‟auteur 

 

Romanesque 

 

1 a 

ROMAN 

2 a 

ROMAN 

 

 

= 0 

 

1 b  

ROMAN 

2 b 

Indéterminé 

3 a 

AUTOBIO. 

 

Autobiographique 

 

 2 c  

AUTOBIO. 

3 b 

AUTOBIO. 
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Er zijn dus verschillende mogelijkheden: 

1. De naam van het personage verschilt van de auteursnaam. Dit feit sluit meteen de 

mogelijkheid van een autobiografie uit. Het maakt weinig uit of het verhaal waar 

gebeurd of fictie is. (1a en 1b) Er is geen overeenkomst van identiteit tussen auteur, 

verteller en personage.
54

 

2. Het personage heeft geen naam. Deze casus is complexer door het onbepaalde 

karakter ervan. Alles hangt af van het pact dat de auteur met de lezer gesloten heeft. 

Er zijn drie opties. 

a) Er is een romanesk pact.(de natuur van de „fictie‟ is aangegeven op de 

kaft). Het verhaal wordt verteld door een fictieve verteller. 

b) Er is geen pact, het personage heeft geen naam, maar de auteur heeft ook 

geen pact gesloten met de lezer. Het onbepaalde karakter is hier totaal. 

Het is noch autobiografisch, noch romanesk.  

c) Er is een autobiografisch pact, het personage heeft geen naam in de 

tekst, maar de auteur heeft expliciet verklaard dat de verteller en auteur 

overeenkomen. 
55

 

3. De naam van het personage komt overeen met de naam van de auteur. Hier 

onderscheiden we twee gevallen: 

a) Er is geen pact. De lezer herkent de overeenkomst tussen auteur, 

verteller en personage, maar de overeenkomst komt niet voor in een 

plechtige bekendmaking. 

b) Het pact is autobiografisch: dit is de meest voorkomende casus. Het pact 

wordt in het begin van het boek gesloten en wordt doorheen het verhaal 

verschillende keren herhaald.
56

 

 

Lejeune wijst in zijn onderzoek op allerlei problemen. Zoals onmogelijke casussen. Wat 

bijvoorbeeld als de held van een „roman‟ dezelfde naam heeft als de auteur. Lejeune wijst 

erop dat er hier geen pact mogelijk is en dat er geen voorbeelden van dit soort bestaan. Ook 

in de tweede „blinde‟ mogelijkheid verklaart Lejeune dat dit voor teveel ambiguïteit zou 

zorgen bij de lezer. Dit komt ook nauwelijks voor, en als de autobiografie deze formule om 

esthetische redenen kiest, schrijft de auteur dan niet gewoonweg een roman?  
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Een tweede probleem dat Lejeune aankaart, is het probleem van de anonieme schrijver. Dit 

afzonderlijke geval komt niet voor in de tabel. Hier gaat men ervan uit dat de auteur een 

naam heeft. Maar deze wordt per definitie ook uitgesloten, aangezien de auteur van een 

autobiografie niet anoniem kan zijn. Als de verdwijning van de auteursnaam aan een 

toevallige gebeurtenis te wijten valt (een manuscript dat teruggevonden is op een zolder, 

onuitgegeven en niet ondertekend), zijn er twee mogelijkheden. Ofwel is er ergens in de 

tekst een verwijzing naar de auteur en is het mogelijk om na te gaan of het hier over een 

reële persoon gaat, uitgaande van het gegeven dat per definitie de autobiografie een 

geschiedenis vertelt die gedateerd en te situeren is. Ofwel is dit niet mogelijk en dan gaat 

het hier over een tekst uit de categorie 2b ofwel om fictie. Ook voor de lezer lijkt de 

autobiografie die niet opgeëist is door een schrijver als twee druppels water op fictie. 

1.4. De autobiografische ruimte 

 

Lejeune vervolgt zijn theorie met een beschrijving van de „autobiografische ruimte‟. Tot de 

autobiografische ruimte hoort iedere tekst waarin het lijkt dat de schrijver zijn eigen leven 

of eigen gevoelens tot uitdrukking brengt. Lejeune noemt dit een „autobiografisch register‟ 

dat gehanteerd wordt onafhankelijk van de vorm van de tekst. Op die manier worden er 

relaties gelegd tussen het niet-autobiografische gedeelte en het autobiografisch gedeelte 

van een oeuvre. 

Om dit te ontdekken zijn de elementen van de autobiografie van een schrijver, of zijn 

dagboeken en brieven, doorslaggevend. Zo ontdekken we of iets uit hun autobiografisch 

werk in het fictieve werk terugkomt. Ook als de autobiografie expliciet onvolledig gelaten 

is, gaan we als lezer op zoek of die elementen niet verteld worden in een fictief werk.  
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2. Het autobiografische genre en aanverwante genres 

2.1. Inleiding 

 

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de autobiografie als genre. Om het onderscheid 

tussen autobiografie en aanverwante genres te maken, is het noodzakelijk een onderscheid 

te maken tussen „discours‟ en „histoire‟, aan de hand van de theorie van Benveniste. 

Daarna gaan we dieper in op de aanverwante genres, zoals het dagboek, res gestae, 

memoires, zelfportret, enzovoort. We wijden ook een hoofdstukje aan de speciale status 

van de autobiografische roman en tenslotte gaan we in op de gemeenschappelijk elementen 

tussen een autobiografie en een roman.  

2.2. Discours en histoire 

 

Ulla Mussara-Schroeder probeert orde te scheppen in de terminologische chaos rond de 

„autobiografie‟. Om een onderscheid te maken tussen de verschillende autobiografische 

genres neemt Mussara-Schroeder het begrip „autobiografisch schrijven‟
57

 als uitgangspunt. 

“Ik versta hieronder de strategieën, die het subject gebruikt om door zelfbespiegeling zich 

een idee van eigen persoonlijkheid te vormen en door middel van het schrijven een beeld 

ervan te geven.”
58

 Het „autobiografisch schrijven‟ is een taalcategorie, die zich bezig houdt 

met de „énonciation‟
59

 van de tekst.  

Ulla Mussara-Schroeder maakt hierom een onderscheid tussen „discours‟ en „histoire‟ en 

baseert zich hiervoor op Benveniste. Het „discours‟ slaat op de schrijfsituatie zelf, de daad 

van het schrijven, de énonciation zoals Lejeune dit noemde. In het „autobiografisch 

schrijven‟ komen de elementen van het discours vaak voor. Vooral de persoonlijke 

voornaamwoorden uit de spreeksituatie (ik en jij), werkwoorden in de onvoltooid, de 

voltooid tegenwoordige tijd of de toekomende tijd en van modale en performatieve aard 

komen frequent voor. Er worden ook vaak uitdrukkingen gebruikt die betrekking hebben 

op de persoonlijke gevoelens of die een mening weergeven. Deze uitdrukkingen verwijzen 

terug naar het schrijvend subject. 

De „histoire‟ is de geschiedenis van het verhaal. De gebeurtenissen komen in de „histoire‟ 

op de voorgrond. In het autobiografische genre komt dit neer op de levensgeschiedenis van 
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de auteur. De „histoire‟ wordt gekenmerkt door persoonlijke voornaamwoorden in de derde 

persoon, de werkwoorden staan in de onvoltooid of in de voltooid verleden tijd en er 

komen veel niet-aanwijzende plaats- en tijdsaanduidingen voor. Deze elementen zijn 

minder aanwezig in het „autobiografisch schrijven‟. 

Volgens Genette zou de wijze van het „autobiografische schrijven‟ een tussenpositie 

innemen tussen zuiver diëgetisch of verhalende wijze en de gemengde, diëgetisch-

mimetische wijze.
60

 

Er is steeds een verhouding tussen „discours‟ en „histoire‟, deze wisselt van autobiografie 

tot autobiografie. Zo zal in bepaalde autobiografieën de levensgeschiedenis, de „histoire‟, 

meer centraal staan dan in bijvoorbeeld moderne varianten, waar „discours‟ een 

belangrijkere plaats inneemt.  

Aan de hand van dit onderscheid tussen „discours‟ en „histoire‟ typeren we de aanverwante 

autobiografische genres. Verteltechnisch is er weinig verschil tussen de autobiografische 

en pseudo-autobiografische genres. De verschillen die we wel vinden, bevinden zich eerder 

op stilistisch en structureel niveau. 

2.3. De pure autobiografie 

 

Er zijn grote verschillen in de definities van „autobiografie‟. Niet alle wetenschappers 

houden er een gelijkwaardig begrippenapparaat op na. In de strikte betekenis is het een 

retrospectief verslag van het eigen leven
61

, maar het kan ook in ruimere zin gezien worden 

waarbij de verschillende autobiografische genres betrokken worden. Je hebt ook termen 

zoals pseudo-autobiografie en autobiografische roman.  

Een autobiografie is meer dan het relaas van gebeurtenissen en ervaringen van een 

persoon. Het autobiografisch schrijven is volgens Karl Weintraub ook een manier om tot 

zelfkennis te komen. De autobiografie zal enkel verslag uitbrengen over die gebeurtenissen 

die voor de schrijver van belang zijn in zijn zoektocht naar zelfkennis. Door de 

gebeurtenissen en ervaringen neer te schrijven, kan men tot inzicht komen. De strategieën 

die gebruikt worden bij het schrijven van een fictionele roman, zullen in deze constructie 

aanwezig zijn. 

De autobiografie is retrospectief. Het verhaal wordt pas na afloop van de gebeurtenissen 

neergeschreven. Het verleden bestaat uit een chaos van talloze herinneringen en 
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gebeurtenissen. Hieruit licht de autobiograaf die ervaringen eruit die voor hem van belang 

zijn. Hij schept met andere woorden orde in die chaos. Door deze ordening vallen bepaalde 

details uit de boot, andere worden met meer precisie opgetekend. 

De traditie om de autobiografie chronologisch op te stellen is nu verleden tijd. Sinds het 

modernisme vindt men deze chronologische volgorde zelfs onmogelijk. Het gaat namelijk 

om de persoonlijkheidsbeleving van de auteur, en dus meer om het „discours‟ dan de 

„histoire‟ en de feitelijke controleerbare waarheden waarnaar het verhaal naar verwijst. Het 

verwijst niet naar de feitelijke werkelijkheid, maar naar een „modèle‟
62

 volgens de theorie 

van Lejeune. Over de term „modèle‟ meer in deel drie. 

Het bewustzijn laat zich niet chronologisch ordenen. Het bewustzijn van een auteur is een 

versmelting van alle ervaringen en gebeurtenissen, zowel uit het verleden als uit het heden. 

Het verleden vormde de auteur zoals hij nu is, maar aan de andere zijde van de medaille 

kan hij datzelfde verleden niet meer bekijken zonder het verworven inzicht. Verleden en 

heden zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Bepaalde auteurs zijn er daarom van 

overtuigd dat een chronologische volgorde onmogelijk is en kiezen voor een thematische 

of ruimtelijke ordening. De gebeurtenissen worden naast elkaar gezet en niet meer na 

elkaar. In het postmodernisme komt de trend om beelden associatief aan elkaar te koppelen 

op. 

Wat beschouwen we onder een „pure autobiografie‟? Er is een waaier aan verschillende 

soorten en vormen autobiografieën. De ene autobiografie zal al meer aanleunen bij fictie, 

terwijl de andere strikt non-fictioneel is. De „pure autobiografie‟ ligt op deze schaal dichter 

aan de kant van non-fictie. De verifieerbare feiten zijn juist, de lezer wordt zo min 

mogelijk gemanipuleerd door de vermenging van fictionele en non-fictionele feiten. De 

aandacht ligt dus ook op de „histoire‟. Bij een „autobiografische roman‟ zal de aandacht 

meer op het „discours‟ liggen en er minder aandacht aan de werkelijke toedracht van de 

feiten besteed worden.  
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2.4. Aanverwante genres 

 

Aan de hand van het onderscheid tussen „discours‟ en „histoire‟ kunnen we nu de 

aanverwante genres aanduiden.  

Wat de „discours-histoire‟ verhouding betreft, kunnen we over de vormen van de 

autobiografie samenvattend zeggen :  

 

Wat de verschillende autobiografische genres betreft, kan in het algemeen gesteld worden, 

dat de discours- elementen in de brief, het dagboek en in het zelfportret bijzonder op de 

voorgrond staan, terwijl in de memoires, een genre waarin het autobiografische 'ik' niet 

zichzelf maar zijn tijd en zijn tijdgenoten centraal stelt, de elementen van de histoire het 

belangrijkst zijn.
63

 

 

Welke geschriften geven op gelijkaardige wijze een geschreven leven weer, dat op een 

bepaalde manier overeenkomt met een echt leven? Het gaat hier om de volgende 

tekstvormen: res gestae, de memoires, het dagboek, het zelfportret, enzovoort. Er zijn veel 

gelijkenissen tussen de autobiografie en de aanverwante genres. Toch zegt Weintraub: “Is 

men echter op zoek naar het verslag van een innerlijk bewust doorleefde ervaring van een 

persoonlijk leven, en naar een begrip van innerlijke samenhang en betekenis van de 

ervaring, gepresenteerd in het kader van een levensbeschouwing dan kunnen deze 

autobiografische subgenres niet meer worden beschouwd als gelijkwaardige vormen.”
64

 In 

een autobiografie staat het eigen individu centraal en het doel van het schrijven van de 

autobiografie is zelfreflectie. Het gaat hier dan ook niet om een getrouwe weergave van de 

feiten, maar om een in de “herinnering brengende, zintuiglijke aanvaardbare, en levendige 

beschrijving.”
65

 

Maar de subgenres hebben nog andere verschillen. Een klein overzicht van de subgenres is 

hier op zijn plaats. 

Res gestae, of een gedenkschrift, is de oudste vorm van autobiografisch schrijven. Het gaat 

hier om een verslag van de levensfeiten. Men boekstaaft hier de meest opvallende 

gebeurtenissen en ervaringen waarvan men getuige was of de opmerkelijke dingen die men 

deed. Het zijn de annalen van een persoon, boeken over daden en in chronologische 

volgorde neergeschreven. De innerlijke beleving wordt hier buiten beschouwing gelaten. 

Deze boeken zijn een afspiegeling van het openbare leven. Zij tonen het individu dat zijn 
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eigen identiteit ontleent aan zijn sociale rol. Het zwaartepunt van de res gestae ligt dus 

meer op de „histoire‟ van het verhaal dan op het „discours‟. 

Memoires houden meer in dan een opsomming van gebeurtenissen en omstandigheden. De 

innerlijke wereld sluipt veel meer binnen in het genre. De memoires tonen hoe het 

innerlijke leven van een persoon verweven is met de omstandigheden waarin hij zich 

bevindt. De term memoires is af te leiden via het Latijnse „commentarii‟ uit het Griekse 

„hypmnemata‟. Het woord verwijst zowel naar louter zakelijke notities, zoals officiële 

berichtgevingen, als naar autobiografische geschriften. Volgens Wayne Schumaker staan 

de memoires veel dichter bij de ééndimensionale opsomming van daden, die kenmerkend 

is voor de res gestae, dan bij de autobiografie.
66

 De memoires bevatten vooral het 

„histoire‟-aspect. Toch duiden zij andere levensaspecten aan dan de pure autobiografie. 

Waar de autobiografie het vooral over de ontwikkeling van een persoonlijkheid heeft, 

stellen de memoires vooral de handelingen in het licht.  

Het dagboek geeft het relaas weer van het dagelijkse leven. Het belangrijke verschil met de 

autobiografie is dat het dagboek gebonden is aan het ogenblik. Het wordt direct na de 

feiten opgetekend en volledig in het perspectief van het moment gezien. De autobiografie 

verschilt dus op chronologisch vlak van het dagboek. De dagelijkse optekening van de 

gebeurtenissen zorgt ervoor dat de auteur zich niet meer hoeft bezig te houden met de 

ordening of keuze van de feiten. Ieder moment of feit is heilig voor de dagboekschrijver. 

Het dagboek geeft tijdelijke interpretaties van het leven weer. De beschreven momenten 

zijn nog niet onderworpen aan een betekenis op lange termijn. Doordat de autobiograaf een 

retrospectief gezichtspunt heeft, zal hij dan ook een andere waarheid hanteren. Zij hebben 

een waarheid nodig die uitstijgt boven de betekenis van één feit. Het „discours‟ staat in het 

dagboek meer centraal. 

Dit is ook het geval met het zelfportret. Een zelfportret geeft een antwoord op de vraag 

„Wie ben ik?‟. Het probeert de eigen persoon op één tijdstip te begrijpen en weer te geven. 

Het gaat hier dus wel degelijk om het bereiken van zelfkennis, maar niet aan de hand van 

het relaas van feiten. Het gaat hier ook eerder om zelfwaardering dan zelfontdekking.  
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2.5. De autobiografische roman 

 

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op het verschil tussen een „pure autobiografie‟ en een 

„autobiografische roman‟.  

Vaak worden de autobiografie en de roman op een schaal geplaatst, waar de 

autobiografische roman een soort tussenpositie inneemt. Besteedt de auteur meer aandacht 

aan de reconstructie van de feiten, dan zal het verhaal meer autobiografisch zijn. Wordt er 

meer aandacht besteed aan de constructie van het verhaal, en minder specifiek aan de 

juistheid van de feiten, dan sluit het verhaal nauwer aan bij een roman. 

Vaak zijn autobiografieën vertellingen en geen verslagen van wat er werkelijk gebeurd is. 

Zo zegt Riet Paasman: “Zo ontstaat een literaire tekst, en daarom is die tekst voor lezer en 

schrijver tegelijkertijd waar en niet waar.” 
67

 

De laatste tijd zien we dat een autobiografie meer en meer geliterariseerd wordt. De 

autobiograaf gaat als romanschrijver te werk, het enige grote verschil is dat in de 

autobiografische roman de waarheid direct aan het licht komt en niet wordt gecamoufleerd. 

De romanschrijver heeft stijlmiddelen, leugentjes om bestwil en fantasie als hulpmiddel 

om het verhaal te verfraaien. Een autobiografische roman heeft dus de waarde van een 

roman en een sterk literair karakter. 

Waarom kiest een schrijver nu voor een autobiografische roman en niet voor een 

autobiografie? Heumakers ziet de volgende redenen: 

 

De roman kan fungeren als alibi, als een middel ter overwinning van de schaamte bij de 

schrijver om het slechts over zichzelf en zijn familie te hebben. Wie een autobiografie 

schrijft, zonder vreselijk beroemd of belangrijk te zijn, wordt arrogantie verweten; maak er 

een roman van en iedereen vindt het prachtig. Daarnaast kan de roman ook een vrijbrief 

zijn om het niet al te nauw te hoeven nemen met de feiten. Dat is plezierig voor de 

schrijver en voor zijn familieleden. De schrijver kan, daar waar hij er behoefte aan heeft, 

het nodige verzinnen, vervormen, bijkleuren; de familieleden komen niet volledig in hun 

hemd te staan.
68

 

 

Het meest evidente verschil tussen een pure autobiografie en een autobiografische roman is 

bijgevolg het literaire karakter. Dat wil zeggen: het romaneske van al die autobiografische 

romans. Zo vinden we bij Heumakers de ideale omschrijving: 

 

De schrijver heeft het weliswaar nog altijd over zichzelf en over zijn familie, maar vorm, 

stijl, compositie, taalgebruik, beelden, metaforen, kortom het romaneske van de 
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autobiografische roman, suggereren dat het tegelijkertijd over iets anders gaat- iets dat op 

de lezer een ander appèl doet dan alleen herkenning en zelfbevestiging. 
69

 

 

Ook autofictie is een relevante term die we hier kunnen noemen. Deze term werd 

ingevoerd door Serge Doubrovsky.  

 
Het gaat hier om autobiografische teksten die voldoen aan de criteria die Lejeune stelt […]. 

Bij Doubrovsky‟s autofictie echter komt de identiteit overeen maar de verteller of ikfiguur 

heeft een andere persoonlijkheid en leidt een ander leven dan de auteur.[…] Met andere 

woorden, met autofictie wordt bedoeld dat het autobiografische pact een gegeven is, maar 

dat het niet duidelijk is waar de autobiografie eindigt en de fictie begint.
70

  

 

Sommige autobiografieën worden zodanig gefictionaliseerd dat we ze als autofictie kunnen 

bestempelen. 

De autobiografische roman wordt populairder en heeft een grote aantrekkingskracht op het 

lezerspubliek. Dit komt door de suggestie van waarheid en echtheid. In Nederlandstalige 

romans is het typisch om een soort vreemdheid en specialisme aan de dag te leggen. Dit 

trekt sterk aan, en staat de herkenning en identificatie van de lezer niet in de weg. Iedere 

persoon heeft dit nodig om zichzelf te bevestigen. Heumakers omschrijft deze herkenning 

als een soort spiegel waarvan het spiegelbeeld niet volledig klopt. De spiegelfunctie oefent 

een grote aantrekkingskracht uit op de lezer. De lezer herkent zich in de spiegel. Na deze 

herkenning, volgt de zelfbevestiging.
71

 

 

2.6. Overeenkomst tussen de roman en de autobiografie 

 

Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat er veel overeenkomsten te vinden zijn tussen een 

autobiografie en een roman. Buiten het feit dat de autobiografie naar de „werkelijkheid‟ 

verwijst, zijn er bovendien weinig verschillen. Het is duidelijk dat de autobiografie veel 

strategieën heeft geleend van de roman. De roman is op zijn beurt doorheen de 

geschiedenis door de autobiografie beïnvloed. 

Beide literaire vormen geven een ontwikkelingsgeschiedenis weer. In de meeste romans en 

zeker in de autobiografie staat de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het 

hoofdpersonage centraal. Men noemt dit „Bildungsgeschichte‟, een typisch product van het 

modernisme.  
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De identiteit wordt niet meer beschreven zoals ze is. Dit is een wending die we terugvinden 

in de moderne roman alsook in de autobiografie. Het onderwerp is veel meer het 

doorgronden van het eigen ik, door middel van het schrijfproces. Het modernisme maakte 

duidelijk dat een persoon niet meer uit één vaste identiteit bestaat maar uit verschillende 

identiteiten. Deze ondervinding geeft men zowel in de autobiografie als in de roman weer. 

Het autobiografische schrijven wordt hierdoor een existentiële daad. Volgens Bernd 

Neumann deed deze accentverschuiving zich in het genre van de autobiografie voor in de 

richting van wat literair genoemd kan worden: 

 

Iedere autobiograaf beschreef enerzijds middels een ordende terugblik degene die hij was 

geworden; anderzijds ontwierp hij ook zijn eigen ik tijdens het schrijven van de 

autobiografie. Daarom is iedere autobiografie per definitie literair, en heeft zij 

programmatisch de vrijheid zich tot fictie te ontwikkelen. 
72

 

 

De tijd is voor beide genres een probleem. Zoals hierboven reeds vermeld, wijzen beide 

meestal een strikt chronologische ordening van de feiten af. Er bestaan verschillende 

structuren die het bewustzijn ordenen. De „stream-of- consciousness-techniek‟ is een eerste 

structuur. Deze techniek wijst op een stroom van gedachten, gevoelens, stemmingen, 

verlangens,… Het is, met andere woorden, mogelijk om het personage van binnenuit weer 

te geven. Er wordt dikwijls gebruik gemaakt van de „monologue intérieur‟ of de „erlebte 

Rede‟. De vertelinstantie houdt zich op de achtergrond, de nadruk ligt op de 

bewustzijnsstroom van de personages. Stilistische eigenaardigheden zijn elliptische zinnen, 

associatief taalgebruik, cinematografische procédés en beeldspraak.
73

 

Men kan de gebeurtenissen ordenen via de ruimte. Deze niet-chronologische ordening heet 

spatialisering van het vertelde. De ruimte kan symbolisch gebruikt worden, het kan de 

gevoelens van de personages weergeven of ze karakteriseren. 

Een thematische aanpak is een derde strategie om gebeurtenissen te ordenen. Men ordent 

de gebeurtenissen hier volgens het thema. Redundante gebeurtenissen worden door de 

schrijver uit het verhaal weggelaten. 

Ook het gebruik van beelden kan de roman ordenen. Bart Vervaeck heeft het over de 

beeldenrij als ordenend principe. Hierdoor worden verschillende gebeurtenissen associatief 

aan elkaar gesmeed.
74

 In het postmodernisme werd duidelijk dat de taal de werkelijkheid 

niet kan afbeelden hoe ze is; beelden slagen hier beter in. We kunnen spreken van een 

„wending naar het beeld‟. 
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Het literaire karakter van de „autobiografische roman‟ ligt ook duidelijk in de 

onontkoombare leugenachtigheid van de roman. (zie daarover meer in deel drie) De auteur 

kan een beeld ophangen van de werkelijkheid zoals hij wil dat de lezer de beschreven 

werkelijkheid ziet. Hij schrijft ook met verbeelding. Het opschrijven van een verhaal houdt 

sowieso constructie in en brengt onherroepelijk romantechnische aanpassingen te weeg. 

Deze zorgen ook voor het literaire karakter. 

2.7. Besluit 

 

Om de verdere genreafbakening door te voeren, was het noodzakelijk om het begrip 

„autobiografisch schrijven‟ toe te lichten. Aan de hand van het verklaren van de termen 

„discours‟ en „histoire‟ maakten we een onderscheid tussen de pure autobiografie en 

aanverwante autobiografische genres. Een speciale plaats kenden we toe aan de 

autobiografische roman. Ook trokken we de grens tussen een roman en een autobiografie 

aan de hand van hun overeenkomsten en verschillen. 
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3. Autobiografie: geschiedenis en evolutie 

3.1. De term „autobiografie‟ 

 

De wortels van het woord „autobiografie‟ liggen in het Oude Griekenland. Het woord is 

afgeleid van het Griekse αυτοσ („zelf‟), βιοσ („leven‟) en γραυειν („schrijven‟) 
75

. Vreemd 

genoeg komt het woord zelf niet voor in het Oudgrieks. Er zijn zelfs wetenschappers in de 

klassieke filologie die met klem beweren dat het genre niet bestond in de Griekse 

literatuur. Zeker is dat de term vanaf het eind van de achttiende eeuw opduikt in de Duitse 

en Engelse literatuur. In de rest van Europa komt het woord niet voor, wat niet betekent dat 

er voor die tijd geen autobiografieën geschreven werden. De autobiografie is van West-

Europese oorsprong. Pas later zal het genre in bloei komen in oudere culturen, zoals in de 

Aziatische en Afrikaanse.
76

 

In Over de autobiografie vinden we een termverklaring gebaseerd op het werk van Pierre 

Larousse. Volgens de Grand Dictionnaire van 1864 is de term van Engelse afkomst. Maar 

het begrip was reeds langer bekend in het Duitse taalgebied. De term „Autobiograph‟ is al 

in deel één van Christian Daniel Friedrich Schubarts Leben und Gesinnungen te vinden. 

Theodor Gustav von Hippel gebruikte de term „selbstbiographie‟. En het Deutsche 

Monatschrift uit februari 1795 besteedde een artikel aan diezelfde „selbstbiographie‟ en 

gebruikte de twee benamingen als synoniemen. 
77

 

3.2. De eerste autobiografieën 

 

Verschillende geschriften worden aangeduid als de voorlopers van de echte autobiografie: 

de Babylonische spijkerschrifttabletten uit de zesde eeuw voor Christus, de biografische 

inscripties in de Egyptische piramiden of de hofkronieken van de Perzen en de Romeinen. 

De hofkronieken zijn vaak kalenders of annalen die de handelingen van de heerser of de 

stand van de zon optekenen, of geschriften ter verdediging tegen aanklagers. 

In de Griekse literatuur zijn, zoals reeds in 3.1. gezegd, weinig voorbeelden terug te 

vinden. In het artikel Autobiografische experimenten in de antieke Griekse literatuur 

schrijft Maryse Waegeman: 
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Alles hangt vanzelfsprekend samen met de definitie van autobiografie die men hanteert. 

Verwacht men van de auteur een levensbeschrijving met het eigen ik als hoofdpersoon, 

beginnend bij de prille jeugd en eindigend met de laatste levensjaren, dan zoekt men de 

autobiografie in de Griekse letterkunde inderdaad tevergeefs. Over de diepste 

zieleroerselen van een Grieks auteur vernemen we evenmin bitter weinig. Bekentenissen, 

kenmerkend voor de moderne autobiografen, willen deze heren niet dadelijk kwijt. 
78

 

 

Aristoteles had de opvatting dat de ideale of volmaakte mens noch over anderen, noch over 

zichzelf sprak. Het was tegen de normen om je levensverhaal te vertellen. De Grieken 

interesseerden zich niet voor de ontwikkeling van de mens, maar eerder voor de mens, in 

zijn volmaaktheid, zijn volheid, zijn acmè, daar waar zijn persoonlijkheid zich het meest 

had vervolmaakt. 
79

 

De Romeinen besteden meer aandacht aan realisme en concreetheid, en bij hen bloeide de 

„persoonlijke‟ literatuur op, dit vooral in de vorm van memoires.  

De christelijke invloed speelde een rol in deze ontwikkeling. Het christendom vraagt 

namelijk aandacht voor individualisme. De zielsontwikkeling, de zielenstrijd, de terugval 

in de zonden, enzovoort zijn hier van belang en daardoor zagen we een groei van het 

„persoonlijke schrijven‟.  

In de Klassieke Oudheid bestonden er nog geen autobiografieën in de moderne betekenis 

van het woord. De bello Gallico, van Caesar, kan je als een vorm van de autobiografie 

zien. De bello Gallico geeft het relaas weer van diens oorlogstochten. Hij schreef dit boek 

in een objectiverende derde persoon, en spreekt zichzelf aan met „hij‟ of „Caesar‟, een 

pluralis maiestatis. Maar we kunnen dit toch niet volledig in het autobiografisch genre 

thuisbrengen. “Hij schrijft niet zozeer als een individu, maar (eerder) als drager van een 

rol, als „Caesar‟ wiens identiteit naar voren komt in keizerlijke daden. Evenmin als bij 

Homerus is er bij de auteur Caesar aandacht voor het innerlijk.”
80

 

3.3. De Confessiones van Augustinus 

 

Het eerste werk dat als een „echte‟ autobiografie beschouwd wordt, is de Confessiones van 

Aurelius Augustinus (397-398). Deze Belijdenissen werden geschreven omstreeks het jaar 

400. Zij vormen een scharnierpunt in de geschiedenis van de autobiografie. Hiermee wordt 

de eerste fase van de antieke autobiografie afgesloten en meteen wordt een tweede fase 

ingeluid. Het boek is tot God gericht als een geloofsbelijdenis. Toch verdiept Augustinus 

                                                 
78

 Maryse Waegeman, “Autobiografische experimenten in de antieke Griekse literatuur”, in Over de 

autobiografie, p.97. 
79

 Mineke Schipper, Ik is anders, p. 13 
80

 Bernd Neumann, “De autobiografie als literair genre”, in Over de autobiografie, p.28. 



 47  

zich in zijn persoonlijkheid door zich af te vragen waarom hij zich bekeerde tot het 

Christendom. Hij draagt de goede boodschap uit door de aspirant-gelovigen zijn eigen 

bekeringsgeschiedenis voor te houden. Zijn sensationele bekering in 386 in de tuin van 

Milaan vormt het hoogtepunt van het werk. In die tuin meent Augustinus een hoge 

meisjesstem te horen die het volgende verzoekt: „Tolle, lege‟ (neem en lees). Hij vindt de 

brief van Paulus aan de Romeinen en leest daarin dat hij elke verloedering moet opgeven. 

Dit verzoek verandert zijn leven: hij laat zich dopen in 387, geeft zijn leerstoel in de 

retorica in Milaan op en wordt zelfs enkele jaren later tot priester gewijd, later wordt hij tot 

bisschop benoemd.  

In zijn Belijdenissen legt Augustinus heel willekeurige accenten. 

 

Hij overdrijft bij voorbeeld heel sterk de zondigheid van zijn jeugd: „Tantullus puer et 

tantus peccator‟, zo jong en al zo zondig, terwijl hij met veel misbaar het stelen van een 

paar peren vermeldt.
81

 

 

Door de invloed van het christendom gaat het individu centraal staan. Precies die invloed 

was, zoals hierboven reeds vermeld, van groot belang in het autobiografisch genre.  

Volgens Mineke Schipper treffen we de drie methoden om tot zelfkennis te komen reeds in 

de Confessiones van Augustinus aan. Namelijk: “het zich herinneren van zijn eigen 

verleden, de filosofische zelfverkenning en de poëtische zelfexpressie.”
82

 

Toch zien we nog geen psychologische ontleding van het leven van de mens zoals 

gebruikelijk is in de autobiografie. Augustinus heeft hier een ander doelwit: het bereiken 

van de gelukzaligheid, de vereniging met God en de zekerheid des geloofs.
83

 

3.4. Het individuatieproces 

 

De Confessiones van Augustinus is het eerste autobiografische werk dat we terug vinden. 

In de daarop volgende vijfhonderd jaar werden er nauwelijks dergelijke christelijke 

individuatieprocessen beschreven. Niemand wist namelijk het veelomvattende model van 

Augustinus toe te passen.  

Wel zijn er enkele autobiografische geschriften, die eigenlijk overeenkomen met het 

standaardmodel van het heiligenleven. Ze zijn afkomstig van monniken die een rapport 

uitbrengen over de strijd die hun ziel leverde binnen hun ideale leven achter de 
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kloostermuren. Vanaf 1100 vinden we een aantal autobiografische verslagen terug, die 

kenmerken van het kloosterpatroon en het hagiografisch model vertonen.
84

 

Dit verandert in de Middeleeuwen. De Middeleeuwse wereld ontwikkelt zich verder en 

wordt steeds meer gelaagd. De samenleving bestaat er uit naar functie gedifferentieerde 

standen met onderscheiden in privileges en levensstijlen. Door deze differentiatie van 

functies in de Middeleeuwse maatschappij zien we ook een groeiend 

individualiseringsproces waardoor er ook meer aandacht aan de autobiografie wordt 

besteed. 

Het allervroegste spoor in de Nederlanden, van méér dan alleen maar kroniekmatig 

memoreren, vinden we in de eerste helft van de elfde eeuw. Het gaat hier om een geschrift 

van Alpertus van Metz. Het geschrift dat hij achterliet had iets mémoire-achtigs. Er is geen 

enkel spoor van zelfontleding in terug te vinden, enkel een paar belevingen worden 

geboekstaafd. 

3.5. Twee gezichten van de renaissance: Cellini en Gardano 

 

De autobiografie bloeit pas echt op in de Renaissance. De Renaissance wordt voor een 

groot deel bepaald door de opkomende stadscultuur die mogelijk was door een groter 

zelfbewustzijn van de burgerij. De feodale clan boet aan macht in en in de plaats ervan 

komt het burgerlijke gezin. Door toedoen van enkele krachten komt het genre tussen 1350 

en 1750 in een stroomversnelling terecht.  

De relatie tussen het individu en de maatschappij veranderde drastisch. “De mens werd op 

zichzelf teruggeworpen; hij werd „eine auf sich selbst gestellte Persönlichkeit…ein 

geistiges Individuum”
85

. Dit individu komt voor grote dilemma‟s te staan. De grote 

zekerheden van het leven vielen namelijk weg. De christelijke eenheid valt uit elkaar. De 

samenleving wordt niet meer gezien als een natuurlijke of door God gegeven orde. De 

nieuwe staatsvormen stimuleren ook het denken over de rechten van de staat en van het 

individu. 

Het individu krijgt een nieuwe plaats in dit model. “Het individu streeft ernaar zijn 

persoonlijkheid onafhankelijk van modellen te vormen.”
86

 Het ideaal van de individualiteit 

ontwikkelde zich recht evenredig met het geloof in de veranderlijkheid van het menselijk 
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bestaan. Deze nieuwe „ik‟ krijgt bijgevolg ook een nieuwe plaats in de geschriften. Van 

een objectief relaas stapt men over naar een subjectieve persoon met persoonlijke 

gedachten. 

De eerste teksten die geschreven werden met een meer persoonlijke beleving ontstonden in 

Italië. Petrarca worstelt reeds met dit groeiende individualiteitsbesef. Hij lost op een 

interessante wijze het probleem „wie ben ik?‟ op in een soort dialoog met zichzelf. “Hij 

beseft wat de normen van hem eisen, maar hij concludeert ook dat hij zichzelf niet kan 

zijn, als hij niet bereidwillig die eigenschappen van zijn ik aanvaardt die botsen met de 

norm.”
87

 

De eerste echte autobiografische teksten zijn wellicht Vita van Cellini en eveneens Vita 

van Cardano.  

Volgens Georges Misch ontstonden deze verhalen uit drie herkenbare vormen van de eigen 

levensbeschrijving: uit de familiekroniek die langzaam werd uitgebreid, de humanistische 

autobiografieën van schrijvers en geleerden en de res gestae. 

Benvenuti Cellini (1500-1571) was de ideale renaissance-mens, hij was een echte homo 

universalis die van heel wat markten thuis was. Zo was hij onder andere fluitist, goudsmid, 

emailleur, graveur, beeldhouwer, architect, een boeiend schrijver en bekwaam dichter. Als 

58-jarige man schrijft hij zijn levensverhaal, dat niet zonder slag of stoot verliep, (de man 

was naast kunstenaar ook een vechtjas, moordenaar en vrouwendief) dat hij Vita noemde. 

In het boek van Spigt lezen we de volgende samenvatting van het werk: 

 

De autobiografie van Cellini levert ons niet zozeer een beschouwing, een ontleding van zijn 

innerlijke bestaan op. Hij verdiept zich niet wérkelijk in zich zelf; hij probeert niet af te 

dalen in zijn eigen persoonlijkheid. Men moet de structuur en de ontwikkeling van zijn 

karakter, zijn aanleg en zijn voorkeur afleiden uit wat hij bruisend en spontaan vertelt. Het 

was niet zijn bedoeling en het lag, dunkt mij, ook niet in zijn vermogen, zijn 

persoonlijkheid weer te geven. Eer was hij bezig met een inventarisatie en verdediging van 

zijn kunstenaarschap. 
88

 

 

Uit onderzoek blijkt dat de feiten redelijk betrouwbaar zijn en dat hij niet de bedoeling had 

om zijn leven te verfraaien. Uit bronnen bleek dat hij echt een groot kunstenaar was. In de 

beschrijving van zijn eigen kunsten echter blijkt dat hij zichzelf wat overschatte, zo hij zei 

dat alleen Michelangelo een groter kunstenaar was. 

Cardano (1501-1576) is naast Cellini een tweede belangrijke persoon uit die tijd. Hij 

schreef zijn Vita ook op oudere leeftijd, maar tijdens zijn leven had hij reeds verschillende 
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voorstudies gemaakt. Cardano schrijft op een heel andere manier dan Cellini, hij is veel 

onzekerder en vraagt zich constant af wie hij is en wat hem drijft. 

 

Zijn vita is de niet-beschouwende, onbevangen weergave van een uniek individu, waarin 

het „plastisch vermogen‟ van de kunstenaar bijdraagt aan de vaardigheid van de verteller. 

Gardano stapelt de treffende bijzonderheden aangaande zijn persoon op, terwijl de 

wetenschapper in hem de universele samenhang diepgaand onderzoekt ter verklaring van 

een dermate specifiek leven.
89

 

 

In Vita vinden we enkele natuurlijke tegenstellingen terug: 

 

In het begin van zijn boek zegt hij met nadruk: uitsluitend voor zichzelf te schrijven, maar 

op verscheidene plaatsen bekent hij de nakomelingschap duidelijk te willen maken, zo 

objectief mogelijk, wie hij geweest is.
90

 

 

Gardano wil vooral via zijn autobiografie ontdekken wie hij is. Het doel van de mens is 

volgens hem: “overeenkomstig het eigen ik te leven”. Maar wie is dat „eigen ik‟? Dit 

probeert hij doorheen zijn autobiografie te weten te komen. 

3.6. De zestiende en zeventiende eeuw 

 

In de zestiende eeuw zien we enkele aanzetten tot het schrijven van een autobiografie. In 

de Nederlanden vinden we geschriften van Erasmus. Zijn autobiografie is écht, maar alles 

behalve waar. Het is een “weloverwogen, kort gestelde, met omwegen gestileerde 

zelfrechtvaardiging.”
91

 Erasmus was namelijk bang om een slechte naam te krijgen.  

De autobiografische tendens loopt gelijk met de tendens van de biografie, beschreven door 

Jan Romein. In het begin van de zestiende eeuw bestond er een echte 

„binnenhuisbeschaving‟
92

, het strenge calvinisme zorgde ervoor dat er weinig openbaar 

leven was. Er heerste een uiterst sobere burgerlijkheid en er bestond tevens een 

„geestesgesteldheid van zwijgen‟. 

Tevens merken we een stabilisatie in het vormingsproces tot individu op. Er zijn enkele 

memoires en geschriften op politiek en maatschappelijk gebied. Maar deze verhalen 

houden geen zelfonderzoek, of emotie in. Voorbeelden in de Nederlanden zijn Viglius, 

Leoninus, Floris Oem en Herberen van Mijnden. 
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Michel de Montaigne schreef aan het einde van de zestiende eeuw zijn Essais. Hij gaat 

duidelijk terug naar een meer geïndividualiseerde aanpak. Hij benadert in de Essais heel 

dicht de autobiografie. En met zijn werk nam de stroom van zelfbeschouwingen toe. 

In zijn werk beschrijft hij vooral de condition humaine. “[…] het opdelven van de 

menselijke gevoelens, aandriften, remmingen, voorkeuren en afkeren […]. Maar over 

zichzelf is hij toch, na nauwgezette afweging, nogal zwijgzaam.
93

  

Verder vinden we in de zestiende eeuw weinig autobiografische geschriften terug. Er 

heerst immers nog de sfeer van de Middeleeuwen in de Lage Landen, we vinden enkel wat 

kronieken terug, geen echte zelfbeschrijvingen. 

In de zeventiende eeuw is enkel de ingeweken Portugees Uriël da Costa van belang in de 

Lage Landen. In de zeventiende eeuw, die nochtans geboekstaafd staat als de gouden eeuw 

en waarin kunst en cultuur een grote bloei kenden, wordt er vreemd genoeg weinig aan 

zelfreflectie gedaan. Da Costa schreef Exemplar humanae vitae. De tekst bevat nauwelijks 

tijdsaanduidingen. Het is een emotioneel geladen, kortverhaal van ongeveer dertig pagina‟s 

waarin een stormachtige geestelijke ontwikkeling wordt beschreven en waarin zijn leven 

en denken worden beschreven. 

3.7. Rousseau en Goethe 

 

In de achttiende eeuw vond er een zodanig individuatieproces plaats dat er geen sturing 

meer was door de traditionele maatschappij, maar dat de mens gestuurd werd van 

binnenuit. Hierdoor ontstaat een individu dat wezenlijk veel vrijer is en bewuster door het 

leven kan gaan. De verlangens naar zelfverwezenlijking werden voorstellingen van de 

toekomstige werkelijkheid. De autobiografische literatuur werd waarachtiger dan de 

„waarheid‟ zoals die was verwoord in de memoires.  

Naast Goethe waren nog andere schrijvers van belang in deze periode. Rousseau schreef 

bijvoorbeeld zijn Confessions. Dit revolutionaire werk werd een nieuw gegeven in het 

autobiografische genre.  

 

Hij gaat veel verder en breder dan de groten tot nu toe: Cellini en Cordano. De outcast (…) 

komt uit de duisternis en toont zich, vooralsnog humorloos, in zijn rijkdom van gevoelens 

en ideeën als een zeldzaam exemplaar van de soort, niet zozeer omdat hij zelf uitzonderlijk 

zou wezen, maar omdat ieder individu zijn eigenaardigheden heeft en deze lang kan 

verbergen.
94

 

 

                                                 
93

P.Spigt, Het ontstaan van de autobiografie in de Nederlanden, p. 101. 
94

Ibidem, p 135 



 52  

De Franse schrijver beeldt in dit werk de mens af, die onafhankelijk van een maatschappij 

functioneert, maar toch zijn gevoelens van waardigheid behoudt. Rousseau heeft ook een 

zeker doel voor ogen met het schrijven van deze autobiografie. Hij hoopt zijn geschetste 

ideaalstaat naderbij te brengen. Dit doet hij door zichzelf in zijn autobiografie te 

presenteren als de daarbij passende nieuwe mens zonder geheimen.
95

 

Het woord autobiografie kreeg eigenlijk pas betekenis in de achttiende eeuw, in een 

periode die vooral met „Sturm und drang‟ wordt geassocieerd. Toen werd ook de eerste 

burgerlijke roman gemaakt. Van uiterst groot belang is hier Werther, geschreven door 

Goethe. Het boek verscheen in 1774 en berust op autobiografische grondslagen. Het boek 

is als subjectieve en levensbeschouwelijke briefroman opgesteld en werd door het publiek 

als biografie ontvangen.  

In die periode komt ook de Duitse „Bildungs – en Entwicklungsroman‟
96

 op, een genre dat 

zonder autobiografische ruggengraat ondenkbaar is.  

Van nog groter belang in dit relaas over de geschiedenis van de autobiografie is Goethes 

Dichtung und Wahrheit. Dit boek beschrijft Goethes vertrek naar Weimar, het einde van 

zijn jeugd en het begin van zijn maatschappelijk carrière. Goethe was als minister in 

Weimar aan een zekere rol onderworpen en dit zal uit Italienische Reise blijken. Deze reis 

was voor Goethe reeds lang een jeugddroom en toen hij de gondels van Venetië zag, zorgt 

dat voor een schok van herkenning. Zijn vader had hier reeds over geschreven in zijn 

verhalen.  

 

De vrijheid die Goethe in het land van zijn jeugddromen genoot, is die van het individu dat 

van maatschappelijke dwang was bevrijd en slechts nog zichzelf toebehoorde. Aangezien 

de ontwikkeling van de persoonlijkheid en een hernieuwd zoeken naar identiteit in het 

middelpunt staan, is de Italienische Reise méér dan alleen maar een voorbeeldig 

reisverslag. Het verblijf in Italië betekende voor Goethe een „Bildungsreise‟ in de diepste 

zin van het woord. 
97

 

 

Hij zal deze reis op een zeer autobiografische manier beschrijven, hij schildert de 

“zelfverwerkelijking binnen een herontdekte maar tegelijkertijd utopische wereld, waarin 

het individu nog eenmaal leven mag vanuit een kinderlijke en verhoogde genots- en 

levenskunst. […] Goethe heeft de misschien meest exemplarische literaire autobiografie 

geschreven in de hele wereldliteratuur. Hij dient ook als voorbeeld, geen ander heeft zo het 

autobiografiseerbare leven doordacht en doorleefd. Dit type burgerlijke, op de geschiedenis 
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van de ontwikkeling gerichte autobiografie, naar het voorbeeld van Dichting und Wahrheit, 

ontwikkelde zich in Duitsland tussen 1785 en 1870.”
98

 Centraal in dit soort burgerlijke 

autobiografieën staat de jeugd die wordt afgesloten en overgang naar de volwassen 

maatschappij. Het werk beschrijft de overgang tussen adolescent en volwassene. Deze 

vorm van levensbeschrijving eindigt met het beschrijven van het bereiken van de eigen 

identiteit.  

We kunnen de autobiografie in deze periode zien als een „ontwikkelingsgeschiedenis‟.  

3.8. Verdere ontwikkeling 

 

Dit type burgerlijke autobiografie krijgt, naar het voorbeeld van Dichtung und Wahrheit, 

tussen 1785 en 1870 navolging in de rest van Duitsland en later in heel Europa. De literaire 

autobiografie was een spiegelbeeld van de wijze waarop een burger gevormd was en zich 

ontwikkelde. We ontdekken vele navolgers van Goethe. Zo is er, bijvoorbeeld, Carl Gustav 

Carus. Hij spitst zich vooral toe op de ontwikkeling van de mens in het licht van de 

veranderende maatschappij, namelijk de opkomende industrialisatie. Er is een groeiende 

specialisering en een verhoogde prestatiedrang. Oude tradities, religieuze zekerheden 

worden in deze periode kapotgeslagen door de expansie op het gebied van industrie, 

wetenschap, onderwijs, kunst, wereldverkeer, stof- en natuurbeheersing.
99

 

In de tweede helft van de negentiende eeuw zet deze traditie zich nog verder door. De 

rationalisering en productie op grote schaal wordt nog groter. Tegelijkertijd zien we dat de 

autobiografie een grotere aantrekkingskracht krijgt. Eind negentiende eeuw wordt de 

autobiografie een apart genre. Grote schrijvers, zoals Stendhal, Chateaubriand en zo voort, 

ontdekken het autobiografisch genre.  

We zien ook een verschil tussen de autobiografische roman van Goethe en de 

modernistische roman. Goethe wilde met zijn autobiografie twee dingen tegelijk doen: 

over zijn verleden schrijven zoals dit naar zijn waarneming werkelijk was geweest én dit 

doen conform de esthetische eisen die men in zijn tijd stelde aan de autobiografie als genre. 

In het modernisme wordt de esthetiek gesteld boven de feitelijke juistheid van de 

opgeroepen werkelijkheid.  

Het is ook zo dat het genre ups en downs kent. In periodes van evenwicht is de behoefte 

aan het schrijven van een levensverhaal minder sterk dan in periodes van verwarring en 
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tegenstelling. De moderne maatschappij lijkt evenwicht te brengen, toch zien we ook nu 

een opbloei van het genre. Spigt verklaart dit fenomeen als volgt: “Nu hebben sociologen 

altijd één buitengewoon merkwaardige eigenschap van onze maatschappijvorm 

aangevoerd: de zelfvervreemding.”
100

 De mens raakt vervreemd van zichzelf en probeert 

via het autobiografische schrijven zichzelf weer te vinden.  

 

3.9. Moderne ontwikkeling van de autobiografie in de 
Nederlanden 

 

Over de autobiografie in deze tijd schrijft Arnold Heumakers in zijn artikel Opruimen en 

hemelvaart het volgende over Nederlandse schrijvers: 

 

Er bestaat een aantal standaardklachten over de Nederlandse literatuur. Nederlandse 

schrijvers komen niet los van een verouderd binnenhuisrealisme. Nederlandse schrijvers 

worstelen eindeloos met hun calvinistische verleden. Nederlandse schrijvers gaan zich te 

buiten aan slappe ironie en kunnen nooit iets serieus nemen. Nederlandse schrijvers hebben 

geen oog voor de echte problemen van de wereld, van de politiek en van de maatschappij. 

Nederlandse schrijvers schrijven altijd alleen over zichzelf en over hun 

familie.[…]Echtscheidingen, identiteitsproblemen, midlife- crises, een ongelukkige jeugd, 

een gelukkige jeugd, gestorven ouders, verongelukte echtgenoten […]-je kunt het zo gek 

nog niet bedenken, of er bestaat in de Nederlandse literatuur een autobiografische roman 

over.
101

 

 

De verhalen zijn allemaal echt gebeurd. Als dit niet meteen blijkt uit de roman, dan wordt 

de authenticiteit wel bewezen met talloze artikels en interviews.  

Autobiografische romans krijgen de laatste jaren in Nederland veel aandacht en 

verschillende auteurs droegen hun steentje bij. Gerard Reve, Jan Wolkers, Jan Cremer, 

Maarten ‟t Hart, Adri van der Heijden, Arnon Grunberg, Connie Palmen, Adriaan van Dis 

en nog vele anderen schreven elk op hun beurt een bestseller van formaat. De 

aantrekkelijkheid van hun boeken ligt in de suggestie van echtheid, het speciale in de 

roman en de invitatie tot herkenning en de spiegel van de identiteit. De lezer bevestigt zijn 

eigen identiteit door herkenning te vinden in de roman en daarop volgt de zelfbevestiging. 

In de autobiografische roman gaat het specifiek om een wederzijdse zelfbevestiging. 

Over deze moderne evolutie in de autobiografie weid ik hier niet verder uit. Interessant is 

wel de plaats van Het Bureau in deze traditie. Het Bureau is een eenling in de Nederlandse 

Letterkunde. Door de omvang van de roman en de unieke stijl van J.J. Voskuil kan men 

geen gelijke aanduiden. 

                                                 
100

 P. Spigt, Het ontstaan van de autobiografie in Nederland, p.17. 
101

 Arnold Heumakers, “Opruimen en hemelvaart”, in Raster, p. 49. 



 55  

Toch zien sommige critici, zoals Jan Fontijn, enige overeenkomst met al dan niet 

autobiografische schrijvers. Men kan gelijkenissen trekken met het werk van G.K. van het 

Reve. De houding van beide schrijvers tegenover de werkelijkheid is zeer gelijkend. De 

zakelijke stijl van Reve waarin de kleinste details uitvoerig worden besproken, kunnen we 

ook opmerken bij J.J. Voskuil.  

J.J. Voskuil heeft met Het Bureau voor een kleine rel gezorgd bij de critici. In de roman zet 

hij namelijk zijn ex-collega‟s te kijk. Arnon Grunberg verdedigde hem uit het belang van 

de vrijheid van de schrijver. Deze rel vestigde de aandacht ook op een discussiepunt dat 

reeds lang heerst omtrent de waarde van de autobiografie. Verschillende recensenten 

beweren namelijk dat de autobiografie geen literatuur is maar journalistiek. Deze kritiek 

werd op gang getrokken door I.M. van Connie Palmen. Ook andere schrijfsters, zoals 

Renate Rubinstein, namen hun relatie als uitgangspunt. Het discussiepunt was de vraag of 

dit „te kijk stellen van mensen uit hun omgeving‟ ethisch verantwoord is? 

Sommige critici zagen de opkomst van de autobiografische roman met lede ogen aan. Ze 

vroegen zich af of de Nederlandse roman dan alleen nog inspiratie uit autobiografische 

gegevens putte. Toch zien we nog steeds een sterke traditie in fictie in de Nederlanden. 
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4. Schrijven als zelfbewustwording en andere redenen 
tot autobiografisch schrijven 

4.1. Inleiding 

 

Mensen proberen het verleden op uiteenlopende manieren vast te houden. Een dagboek, 

een blog op internet of een agenda kunnen reeds voldoende zijn om aan het voorbijgaan 

van de tijd te ontsnappen. Een autobiograaf zal op een bepaald moment, meestal op een 

rustiger moment na actieve jaren, besluiten om zijn levensverhaal neer te schrijven. En 

gaat daar vooral ook diep in zichzelf voor graven. Wie is hij? Beantwoordt hij nog aan het 

beeld dat hij vroeger van zichzelf had? Hij probeert de vluchtigheid van de tijd vast te 

leggen. De autobiografie dient als houvast en geeft zin aan zijn bestaan.  

Toch is dit niet de enige reden waarom iemand zijn levensverhaal wil vastleggen. Soms 

voelt de auteur de noodzaak om rechtvaardiging te krijgen over onrecht dat gebeurd is of 

dient de autobiografie als zelfbewustwording en kan hij pas zien wie hij is door het van op 

een afstand te bekijken. In dit hoofdstuk overlopen we de verschillende redenen die een 

schrijver kan hebben om een autobiografie te schrijven.  

4.2. “Wie schrijft die blijft”102 

 

Een eerste reden is het vastleggen van het verleden. Deze manier van autobiografisch 

schrijven houdt louter een terugblik op het verleden in. “Het is een algemeen nogal 

verbreid verschijnsel dat mensen het verleden, vooral de dingen uit het eigen en verwante 

bestaan, willen vastleggen en vasthouden”
103

De tijd gaat snel en de mens heeft het daar 

moeilijk mee. Daarom leggen mensen de tijd vast op uiteenlopende manieren, het 

autobiografische schrijven hoort hier bij. We kunnen alleen herinneringen uit het verleden 

oproepen in het heden. Een autobiograaf zal deze herinneringen uit het verleden oproepen 

door erover te schrijven. Op die manier zal de auteur duidelijkheid scheppen in zijn 

verleden. We mogen echter niet vergeten dat we dit steeds in het „nu‟ doen en intussen 

dingen op een andere manier aanschouwen.  

Spigt zegt even verder:  
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Men zegt wel eens: als iets de mens karakteriseert dan is het zijn gevoel voor geschiedenis, 

zijn overgevoeligheid voor het wordende in dat wat wij beleven. Maar dat draait de zaken 

wel een beetje om. We hebben behoefte aan het verleden. We oriënteren ons op het 

verleden doordat we het gevoel hebben dat we teloor gaan in de stroom van de tijd.
104

 

 

Bij niet iedereen ligt het verleden zwaar op de maag. Zo wordt beweerd dat gelukkige 

mensen geen geschiedenis hebben. Bij anderen zal het verleden een blijvend kwellend 

gevoel opleveren. Zo‟n mensen hebben vaak nood om een autobiografie te schrijven. De 

autobiografische schrijver zal het nodig vinden om te weten wie of wat hij is, hoe hij zo is 

geworden en probeert inzicht in zichzelf te krijgen door het verleden te reconstrueren.  

Hiernaast kunnen we ook deze vorm van autobiografie als een soort hang naar 

onsterfelijkheid beschouwen. Deze mensen proberen voort te leven, ook na hun dood, in de 

literatuur die ze achterlaten.  

Tegelijkertijd kan de autobiograaf ook net het omgekeerde doen en de gebeurtenissen 

verbergen door een beeld op te hangen van wat zijn leven had kunnen zijn. Hij kan hierbij 

onware uitspraken doen. Als het maar bijdraagt aan het nieuwe beeld dat hij van zichzelf 

ophangt. Hij probeert hier een verkeerd beeld van het verleden te schetsen, zodat de lezers 

dit geloven. 

4.3. Rechtvaardiging 

 

Een autobiografie wordt vaak geschreven uit een soort rechtvaardigingsgevoel. Dit kan op 

twee manieren. Ofwel werd de schrijver onrecht aangedaan in het verleden, en wil hij dit 

reconstrueren in een boek om dit onrecht te verwerken. Hij schrijft het gedane verdriet van 

zich af en wil zijn kant van het verhaal tonen. Ofwel is het net de auteur die 

rechtvaardiging wil en het onrecht dat hij zelf in het verleden heeft aangedaan, rechtzetten. 

“Een Franse schrijver zegt dat elke autobiografie in de grond de wens bevat om vergeven 

te worden. De autobiograaf zou schrijven vanuit een gevoel dat hij in zijn leven tekort 

geschoten is.”
105

 

 

4.4. Zelfbewustwording en psychoanalyse 

 

Ook dit is een onontbeerlijk aspect waaruit autobiografieën ontstaan. Zo zegt Spigt: “De 

echte autobiografie is altijd een verlate, soms hevige identiteitscrisis.”
106

 Aan deze 

                                                 
104

 P.Spigt, Het ontstaan van de autobiografie in Nederland, p.8. 
105

 Ibidem, p.10. 
106

 Ibidem, p.10. 



 58  

zelfbeschrijving wordt een gevoel van verantwoordelijkheid voor het eigen bestaan 

gekoppeld. Het dominerende gevoel daarbij is dat men nog steeds dezelfde is gebleven als 

vroeger maar toch ook sterk veranderd is. Een mooie beschrijving van dit soort 

autobiografie vinden we terug in de autobiografie die Sachs schreef: “Ik schrijf dit boek 

om in de doolhof van mijn bewustzijn de hoofdlijn terug te vinden van een gevoel van 

eigenwaarde, dat mij toch even dierbaar is geworden als het leven zelf.”
107

  

 

Maar in het algemeen vormt dat element van zelfcreatie wel de hoofdzaak van de 

autobiografie. Men kan kennelijk niet leven met de versnipperde, onsamenhangende 

nagedachte van het eigen leven. Socrates zei al: „Een leven dat niet aan zelfonderzoek doet 

is waardeloos.‟
108

 

 

Hier dient het schrijven als een soort therapie, die op twee manieren kan werken. Het is een 

therapie voor de schrijver. Door zichzelf te analyseren komt hij tot inzicht. Het kan ook 

een soort therapie zijn voor de lezer. De lezer kan zichzelf herkennen in het verhaal en dit 

leidt opnieuw tot een zelfspiegeling. 

Toch is het een dubbelzinnige zaak. In hoeverre kent men zichzelf nu echt door het 

schrijven van een autobiografisch boek. Door de feiten op een rijtje te zetten, zal men niet 

de échte waarheid bereiken. Toch is het een drang die sterker is dan de mens, en zal men 

het blijven proberen. En dit is tevens een belangrijk aspect van de autobiografie: het gaat 

telkens over de waarheid die men wil maken. Men reconstrueert op zijn manier, om de 

eigen persoonlijkheid te tonen. Dit zal niet de feitelijke waarheid zijn, maar het zal 

ongetwijfeld toch een zeker “waar” beeld over de situatie geven. Dit besef komt reeds bij 

de vroegste autobiografieën aan bod. De titel Dichtung und Wahrheit van Goethe schetst 

dit dubbele gevoel mooi.  

Autobiografen verlangen naar de persoon die verdwenen is en proberen die opnieuw leven 

te geven door neer te schrijven wat er gebeurd is. De autobiograaf verlangt, volgens 

Damasio, naar een fusie met zichzelf. De schrijver wil zichzelf terugvinden, opnieuw 

uitvinden en definiëren. “Hij wordt een naar zichzelf kijkende ander, wat Doubrovsky 

autoregardant heeft genoemd. Maar wat hij ziet is slechts een gereconstrueerde 

representatie, een spiegelbeeld dat op hem lijkt maar toch ook weer niet […].”
109
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4.5. Sociaal-cultureel motief 

 

Het sociaal-culturele motief komt weinig voor. Er zijn enkele schrijvers die het nodig 

vinden om een autobiografie te schrijven omdat ze vinden dat er weinig geschreven werd 

over een bepaalde periode of tijd. Eric de Kuyper is zo‟n autobiograaf. Hij schreef een 

autobiografie over de na-oorlogse periode in België. Zijn beweegreden hiervoor was dat hij 

maar weinig documenten uit deze periode terug kon vinden. 

Hij zegt hierover in een artikel: 

 

Ik had dus ook een sociaal-cultureel werk kunnen schrijven, maar ik heb voor een totaal 

andere benadering gekozen; de evocatie van die tijd en vooral van de mentaliteit toen, 

gezien door de ogen van een kleinburgerlijke „Belgische‟ familie.
110

 

 

4.6. Een voorbeeld stellen 

 

Een laatste motief is het stellen van een voorbeeld, zoals Augustinus en Rousseau deden. 

Augustinus wilde aspirant-gelovigen een voorbeeld stellen door het schetsen van zijn eigen 

bekeringsgeschiedenis. Rousseau wilde zijn ideaalbeeld van de maatschappij uitdragen 

naar het volk. In zijn autobiografie toont hij aan hoe de ideale mens zich moet gedragen. 

“Op een minder ambitieus niveau spelen vergelijkbare motieven nog altijd een rol, met 

name bij autobiografieën die een voorbeeld willen zijn (van bevrijding, emancipatie, 

levensmoed) voor een specifieke „doelgroep‟. Zulke autobiografieën doen voor hoe het 

moet of kan, en daarin vindt de levensbeschrijving haar rechtvaardiging.”
111

 

4.7. Besluit 

 

In dit hoofdstuk werd nagegaan welke motieven een auteur kan hebben bij het schrijven 

van een autobiografie. Vaak zal een autobiografische auteur echter verschillende redenen 

combineren. Niet alle autobiografieën worden geschreven uit één van de bovenstaande 

motieven. Het kan zijn dat aan de basis van het schrijven een afgezwakt of net een 

verhevigd motief ligt. 
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1. Inleiding 
 

“De uitgesproken gedachte is een leugen”
112

 Deze uitspraak komt van de dichter 

Tjoetsjew. Het is een extreem idee, maar toch zit er een grond van waarheid in. Als we iets 

uitspreken of neerschrijven, moeten we kiezen tussen beschikbare taalmiddelen. Een keuze 

maken betekent onherroepelijk ook dingen weglaten, waardoor nooit de volledige 

werkelijkheid kan gevangen worden in een taaluiting. Elke vorm van afbeelding van de 

werkelijkheid heeft een waarheidslekkage. Over de onmogelijke weergave van de 

werkelijkheid in teksten, bestaat zelfs een spreekwoord in de volksmond: “Liegen alsof het 

gedrukt staat.”
113

 

Woorden en tekstuitingen hebben sinds het ontstaan steeds een sterke scheppende kracht 

gehad. Al bij de oude culturen was dit het geval. Woorden scheppen eigenlijk een soort 

werkelijkheid. Emotioneel houden we ze voor waar aan, terwijl we rationeel goed weten 

dat literatuur meestal niet over echte mensen en verhalen gaat. De mens heeft uit nature 

een sterke drang om de werkelijkheid neer te schrijven en ze daarmee vast te leggen. Vele 

filosofen hebben zich reeds over de vraag „Is het mogelijk de werkelijkheid in taal te 

vangen?‟ gebogen.
114

  

De waarheid kan nooit volledig weergegeven worden, toch beschouwen we tekstuitingen 

die niet stroken met de werkelijkheid als leugens. We moeten echter voor ogen houden dat 

er verschillende vormen van liegen bestaan. Sommige teksten zullen proberen om de 

werkelijkheid heel nauwkeurig weer te geven. Hier wordt de waarheidslekkage minimaal 

gehouden. Aan de andere kant heb je ook teksten die helemaal niet pretenderen de 

werkelijkheid weer te geven. Daarnaast heb je teksten die een zeker werkelijkheidsgehalte 

claimen, maar helemaal niet waarheidsgetrouw zijn. Op dat moment wordt de lezer 

gemanipuleerd. Vooral roddelbladen roepen dit gevoel van „waar-gebeurd-en-toch-

gelogen‟ op.  

In deze verhalen worden echte mensen in een echte omgeving opgeroepen die de schijn 

heeft van een sprookjeswereld. Het werkelijkheidsbeeld wordt hier gemanipuleerd. Deze 

manipulatie komt tot stand door de vermenging van fictie en non-fictie. Het is niet altijd 

duidelijk of we met een betrouwbare of onbetrouwbare verteller te maken hebben. De 
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onbetrouwbare verteller smukt de werkelijkheid met fictionele elementen op en 

manipuleert op die manier zijn lezers. 

In dit hoofdstuk wordt de plaats van de autobiografie op een schaal van volledige fictie tot 

pure non-fictie aangeduid. Om dit te doen, worden eerst de verschillende begrippen die in 

deze analyse van belang zijn kort verklaard. Daarop volgt een bespreking van het 

werkelijkheidsgehalte van een autobiografie. Daarna worden aan de hand van de theorie 

van Aart van Zoest de verschillende indicaties aangeduid die wijzen op fictie of non-fictie.  

2. Fictie, non-fictie, fictionaliteit en fictionalisering 
 

Om een goed zicht te krijgen op fictie versus non-fictie, zal het noodzakelijk zijn om de 

adjectieven „fictief‟ en „fictioneel‟ te verklaren. In Een inleiding in de algemene 

literatuurwetenschap vinden we volgende verklaringen. 

 

Wanneer we van een verhaal zeggen dat het „fictief‟ is, dan bedoelen we daarmee: 

verzonnen, niet echt gebeurd, op verbeelding en fantasie berustend, verwijzend naar niet 

echt bestaande personages, situaties en gebeurtenissen. […] Wijzen we daarentegen op de 

„fictionele‟ aard van een verhaal, hebben we het (in neutraler termen) over de bijzondere 

status van de wereld die in het kunstwerk wordt afgebeeld, een wereld die weliswaar 

herkenbaar is (omdat we hem kunnen vergelijken met de bestaande werkelijkheid buiten de 

tekst), maar die toch niet met de werkelijkheid kan worden gelijkgeschakeld.
115

 

 

We kunnen het in dit verband ook hebben over de literaire (of hogere) werkelijkheid. Dit is 

een nieuwe eenheid die geordend is op een bepaalde manier. Er zijn hierbij drie gegevens 

van belang. Schrijven betekent steeds een selectie van fragmenten uit de werkelijkheid, 

vervolgens ordent de auteur die op een bepaalde manier en daarna worden ze vanuit een 

bepaald perspectief verteld en gepresenteerd.
116

 

Maar wat is nu het verschil tussen fictie en non-fictie. In het Lexicon van literaire termen 

vinden we voor fictie de volgende definitie: 

 

Aanduiding voor het verzonnen (fictieve) karakter van teksten, ter onderscheiding van 

wetenschappelijke of documentaire werken.
117

  

 

Jürgen Pieters stelt in zijn cursus ook voor om de term fictie te definiëren als een pact dat 

auteurs en lezers met elkaar sluiten. De lezer moet zich naar de fictionele wereld willen 

verplaatsen. Het houdt ook in dat we alles geloven wat de verteller zegt. 
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De tegenstelling die vaak wordt gemaakt is de reconstructie van de feiten en literatuur („vie 

romancée‟) als verzinsel. Het ene is volstrekt objectief zonder interventie van de schrijver, 

het andere is subjectief en zonder enige verantwoording neergeschreven. 

Daarnaast heb je ook fictionalisering: 

 

[…] een proces dat de buitentekstuele werkelijkheid verandert in een tekstuele. […] 

Defictionalisering is anderzijds een poging om die tekstuele werkelijkheid […] zoveel 

mogelijk met de buitentekstuele werkelijkheid te laten overeenstemmen.
118

 

 

Fictionaliteit houdt in dat er nooit één waarheid bestaat, maar telkens een persoonlijke 

waarheid. We ontdekken vervolgens in de autobiografie twee soorten waarheden; de 

waarheid van de feiten die verifieerbaar zijn en de waarheid van het gevoel van de auteur. 

Beide waarheden hoeven niet samen te vallen.  

3. Wahrheit und Dichtung in de autobiografie 
 

Wat we onder „autobiografie‟ verstaan, kwam reeds in vorige hoofdstukken aan bod. Maar 

wat verstaan we nu precies onder „werkelijkheid‟. In het boekje Realisme van Mineke 

Schipper vinden we volgende definitie: 

 

[…] de eigenschap van verschijnselen waardoor we ze (h)erkennen als onafhankelijk van 

onze wil bestaand. We kunnen ze niet “weg wensen”. Kennis is volgens hen de zekerheid 

dat verschijnselen echt zijn en dat ze bepaalde kenmerken bezitten.
119

 

 

Beide kennis en werkelijkheid worden sterk bepaald door de maatschappelijke context. De 

alledaagse werkelijkheid wordt door de mens ervaren als de werkelijkheid bij uitstek. Het 

hier- en- nu staat daarbij centraal. Deze werkelijkheid wordt als echt en waar aanzien. 

Aart van Zoest zegt in het hoofdstuk De semantiek van fictie en niet-fictie: “Semiotisch 

gezien is de semantische vraag naar de waarheidswaarde van een uitspraak een vraag naar 

de status van het denotatum. […] Behoort het denotatum tot die werkelijkheid, dan is het 

niet-fictief. Anders is het fictief.”
120

 We kunnen de werkelijkheid indelen in feitelijke 

werkelijkheid en onfeitelijke werkelijkheid. De eerste houdt de werkelijkheid in die we 

met onze zintuigen waarnemen. De onfeitelijke werkelijkheid is gebaseerd op een 

voorstelling, een innerlijke beleving.
121
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In de autobiografie is de grens tussen werkelijkheid en verzonnen elementen heel vaag. De 

auteur van de autobiografie maakt een keuze. Ofwel herleidt hij zijn identiteit tot een 

onpersoonlijke identiteit en noemt hij feiten op die we ook in een artikel over de auteur in 

een encyclopedie kunnen lezen, ofwel wil hij zelfkennis bereiken en een eigen identiteit 

vinden via het schrijven. 

De meeste romanschrijvers vinden hun inspiratie in hun eigen leven. Het verschil tussen 

auteurs van fictie en auteurs van autobiografieën is de graad van vermomming en 

objectivering die ze bij het schrijven hanteren. Het is moeilijk om een grens te trekken 

tussen fictionele en non-fictionele werken. Dit probleem werd reeds door Goethe 

aangekaart. In zijn titel Wahrheit und Dichtung komt deze tweestrijd duidelijk naar voor. 

De taal benadert volgens hem slechts wat men wil zeggen. “Wahrheit” slaat op de 

werkelijkheid die beschreven wordt. “Dichtung” slaat op de verdichting, als echo op de 

waarheid. De auteur reflecteert over die werkelijkheid. 

De autobiografie houdt vaak een zoektocht naar de eigen identiteit in. (zie 

zelfbewustwording en psychoanalyse). Dit is het creatieve aspect van de autobiografie, 

hierbij is de feitelijke juistheid secundair aan het creatieve „discours‟. Natuurlijk hangt het 

van autobiografie tot autobiografie af hoezeer dit creatieve proces de bovenhand heeft. 

Spigt nuanceert dit in zijn Het ontstaan van de autobiografie in de Nederlanden:  

 

Het gaat in de autobiografie dus niet om openbare eerlijkheid, objectieve 

waarheidsgetrouwheid, maar om wezenlijke echtheid, om te zeggen wat je denkt en voelt. 

Daardoor is een autobiografie, als hij geslaagd is, altijd een artistieke daad. Door een 

creatieve ingreep van een persoonlijkheid die zichzelf tracht te geven zoals hij meent dat 

hij werd en is, wordt het droge relaas van feiten soms de beeldende weergave van een 

levende persoonlijkheid. 
122

 

 

Ook Philippe Lejeune buigt zich over deze kwestie. Zo schrijft hij in zijn theorie het 

volgende:  

 

Par opposition à toutes formes de fiction, la biographie et l‟autobiographie sont des textes 

référentiels: exactement comme le discours scientifique ou historique, ils prétendent 

apporter une information sur une «realité» extérieure au texte, et donc se soumettre à une 

épreuve de vérification. Leur but n‟est pas la simple vraisemblance, mais la ressemblance 

au vrai. Non «l‟effet de réel», mails l‟image de réel.
123

 

 

Hij noemt dit „het referentiële pact‟ dat deel uitmaakt van „het autobiografische pact.‟ Dit 

referentiële pact is van groot belang in de autobiografie. Toch moet voor ogen gehouden 

worden dat het niet volledig correct moet zijn, zoals referenties in geschiedenisboeken of 
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wetenschappen. Het is voldoende dat er een referentieel pact aanwezig is. Dit is tevens de 

paradox van de autobiografie. Lejeune gaat deze paradox verduidelijken met de invoering 

van de term „modèle‟. Hij bedoelt hiermee “[…]le reél auquel l‟enoncé prétend 

ressembler.”
124

 Dit kan op twee niveaus. Op de negatieve manier duikt het criterium van 

„l‟exactitude‟ op. Op de positieve manier kijkt men naar de totaliteit van het werk, dit 

noemt hij „la fidelité‟. „L‟exactitude‟ legt de nadruk op de informatie. „La fidelité‟ op wat 

het werk betekent in een groter geheel.
125

 

4. (Re)constructie en het retrospectief karakter van de 
autobiografie 

 

De reconstructie van het verleden houdt sowieso een moeilijkheid in. De schrijver kan 

maar op één mogelijke manier het verleden reconstrueren, namelijk uit de situatie waar de 

schrijver zich nu in bevindt en de gevoelens die hij op dit moment heeft. Het wordt meteen 

duidelijk dat de schrijver hierdoor van op een afstand terugkijkt naar het verleden. Deze 

afstand is variabel, bij de ene auteur is de afstand al kleiner dan bij de andere. Hierover 

zegt Paul de Wispelaere in zijn artikel: 

 

Bekijkt hij het verleden van op een afstand, dan is de bedoeling veelal kritisch en de stijl 

nuchter, schamper of ironisch. Doet hij de afstand echter teniet, dan versmelt zijn 

gezichtspunt volledig met dat van zijn personage, zodat er inleving ontstaat en de stijl 

warm, soms nostalgisch of elegisch wordt.
126

 

 

Deze verschuivende vertelhoudingen hebben telkens een andere betekenis en genereren 

bijgevolg een ander werkelijkheidsbeeld. 

Het verleden is een veranderlijk aspect en zeer subjectief. Het is zeer persoonlijk welke 

gebeurtenissen en ervaringen je beter onthoudt dan andere. Ze maken deel uit van wat wij 

als onze identiteit beschouwen. Een autobiograaf graaft in zijn geheugen om zijn verhaal te 

reconstrueren. Hij maakt echter onbewust een selectie uit alle gebeurtenissen uit het 

verleden. Het geheugen van de autobiograaf is dus onvolledig en onbewust subjectief. De 

auteur zet zijn herinnerde werkelijkheid naar zijn hand, in plaats van het gewoon weer te 

geven. De algemene oorzaak van die onontkoombare leugenachtigheid ligt “in het feit dat 

die verhalen terugblikken zijn waardoor het tijdperspectief wordt omgekeerd.”
127
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We moeten constant de strijd aangaan met de vergetelheid, en dit betert niet met de jaren. 

Het is ook neurologisch onmogelijk om alles te onthouden. De Amerikaanse 

neurowetenschapper Antonio Damasio verrichtte hier onderzoek naar. Iedere mens heeft 

volgens hem een autobiografisch geheugen. Hij heeft dit nodig om te vormen wat hij „het 

autobiografische zelf‟ noemt.  

 

Bepaalde delen van het autobiografische geheugen kunnen lange tijd ondergedompeld 

blijven, soms nooit meer terugkeren; zij zijn dan verdrongen, zegt de psychoanalyse. 

Herinneringen zijn geen vaste, gefixeerde beelden die we naar believen tevoorschijn 

kunnen halen. Zij moeten telkens weer gereconstrueerd worden via complexe processen, 

soms slechts gedeeltelijk omdat delen ervan verloren zijn gegaan, […]. Wanneer wij ons 

iets herinneren, herinneren we ons in feite alleen een paar aanknopingspunten of clues, die 

we gebruiken om de gebeurtenissen elke keer opnieuw te reconstrueren, vandaar dat 

herinneringen veranderlijk zijn en aangepast worden in functie van het moment waarop ze 

opgeroepen worden. Bij die reconstructie gebruiken we overigens dezelfde neurale 

systemen waarmee we de gebeurtenis ook werkelijk hebben ervaren, en dat geeft de indruk 

dat we de gebeurtenis opnieuw beleven in al haar echtheid en waarheid. 
128

 

 

Het feit dat autobiografen er vaak voor kiezen om hun levensverhaal neer te schrijven als 

ze zich in een periode van rust bevinden, bemoeilijkt de zaak. De beschreven feiten liggen 

al ver in hun verleden. Een veelvoorkomend onderzoeksonderwerp zijn de kinder- en 

jeugdjaren, een periode die net het verst van de schrijver verwijderd ligt. Het is dan ook 

niet verwonderlijk dat een deel van de herinneringen geïdealiseerd wordt en de grens 

tussen verbeelding en herinnering daardoor heel vaag wordt. De schrijver blikt naar deze 

jaren terug vanuit het heden, hij is volwassen geworden en heeft een kritisch vermogen 

ontwikkeld waarover het kind niet beschikte. Aan bepaalde gebeurtenissen zal hij bepaalde 

conclusies koppelen, die de schrijver als kind onmogelijk had kunnen maken. Dit houdt 

nogmaals een onbewuste leugenachtigheid in. 

De auteur die zijn eigen verleden, en de volledig waarheid, wil neerschrijven, moet altijd 

onthouden dat dit onmogelijk is. Paul de Wispelaere citeert Thomas Bernhard (Der Keller) 

om dit punt duidelijk te maken: 

 

De waarheid, denk ik, kent alleen de betrokkene, maar als hij die wil meedelen wordt hij 

automatisch een leugenaar. Al het meegedeelde kan slechts een verdraaiing en vervalsing 

zijn, zodat altijd niets dan verdraaiingen en vervalsingen meegedeeld worden. De waarheid 

willen zeggen is de snelste weg naar de verdraaiing en de vervalsing van een stand van 

zaken. En het opschrijven van een levens -of bestaansperiode […] is een opeenstapeling 

van honderden en duizenden en miljoenen verdraaiingen en vervalsingen, die de schrijver 

als waarheden en niets dan waarheden vertrouwd zijn. […] Het beschrevene maakt iets 

duidelijk dat weliswaar met waarheidswil van de schrijver, maar niet met de waarheid zelf 
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overeenstemt, want de waarheid zelf is volstrekt niet mededeelbaar. […] We maken een 

toedracht duidelijk, en het is niet en nooit de toedracht die we hebben willen duidelijk 

maken, het is altijd een andere, […] maar de poging om de waarheid mee te delen hebben 

we ons leven lang niet opgegeven. Wat hier beschreven is, is de waarheid, de waarheid als 

een leugen, enzovoort.
129

 

 

De werkelijkheid kan nooit volledig overeenkomen met wat er in het verhaal staat, we 

hebben te maken met een onontkoombare leugenachtigheid, besluit Paul de Wispelaere. De 

hersendeskundige Sachs stelde het als volgt: “Het geheugen staat dicht bij de verbeelding, 

en herinneringen zijn interpretaties, geen reprodukties. Er is geen objectieve werkelijkheid 

van het verleden, alles bestaat in relatie tot onszelf en wordt gekleurd door het heden. Het 

is onmogelijk vast te stellen wat er werkelijk gebeurd is.”
130

 

Door het retrospectieve karakter van de autobiografie is het zo dat de auteur na de feiten 

terugkijkt naar het verleden. Met andere woorden, hij kent de afloop van het verhaal en kan 

het op die manier reconstrueren. Het verhaal wordt geconstrueerd naar een doel. Dit zal 

leiden tot het weglaten van bepaalde gebeurtenissen (die niet van belang zijn in het 

verhaal) en het benadrukken van andere. De schrijver (subject x) weet hoe alles afloopt wat 

voor hem (object x) indertijd verborgen moest blijven.
131

 De Wispelaere wijst ook op de 

belangrijke rol van de spanning die ontstaat tussen de twee tegengestelde richtingen waarin 

de schrijver kijkt. Hij blikt namelijk terug op het verleden als onderwerp van het verhaal en 

vooruit op dat verhaal dat geconstrueerd wordt.  

Zoals we reeds zagen in het hoofdstuk over de redenen tot autobiografisch schrijven, heeft 

de schrijver het hele proces in handen. Hij beslist wat de lezer te lezen krijgt en wat niet: 

manipulatie door de lezer een bepaald beeld voor ogen te houden is veelvoorkomend. Een 

schrijver die zo‟n manipulatie beoogde, is Erasmus. De schrijver was bang voor een 

slechte naam en hing bijgevolg een prachtig, echter fout beeld van zichzelf op. 

Het gaat ook om het construeren van een verhaal. Dit is een creatief proces en zal een 

eigen toon en stijl krijgen. Door de romantechnische aanpassingen die een verhaal nodig 

heeft om vlot en leesbaar te zijn, zal er ook onbewust gelogen worden. De schrijver 

verraadt zichzelf door zijn stijl en thematiek. Ordening, samenhang, selectie, compositie en 

andere romantechnische aanpassingen zorgen voor fictieve elementen. Het schrijven van 

een roman gaat zijn eigen weg. Volgens Roy Pascal is het een soort evenwichtswerking 
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tussen het exploreren van het eigen verleden en de artistieke samenstelling van het 

verhaal.
132

 

5. Fictionele en niet-fictionele indicaties in de tekst
133

 
 

Op grond van interne tekstkenmerken is het niet gemakkelijk een onderscheid te maken 

tussen fictie en non-fictie. Dit kan wel aan de hand van de context. Dit zal de leeservaring 

grondig beïnvloeden. Er is tevens een duidelijk onderscheid op het vlak van syntaxis tussen 

fictionele en non-fictionele indicaties. De theorie hieromtrent schreef Aart van Zoest neer 

in zijn boekje Waar gebeurd en toch gelogen. Deze theorie is interessant bij het ontleden 

van Het Bureau. 

Eerst gaat van Zoest in op de fictionele indicaties buiten de tekst, vervolgens binnen de 

tekst (formele), waarop de referentiële fictionele indicaties binnen de tekst volgen. Ten 

slotte besluit hij met non-fictionele indicaties. Volgens Aart van Zoest is het onderscheid 

tussen een fictionele tekst en een non-fictionele tekst duidelijk aan de hand van dit-is-

fictie-tekens, respectievelijk dit-is-non-fictie-tekens. 

5.1.  Fictionele indicaties buiten de tekst 

 

Er bestaan aanwijzingen buiten de tekst die reeds aangeven of een tekst fictioneel is. We 

kunnen meteen een onderscheid maken tussen begeleidende indicaties en indicaties in het 

werk zelf. De begeleidende indicaties zijn tekens die we reeds opmerken voor we de tekst 

lezen. Een voorbeeld hiervan kan de plaats van een boek in de bibliotheek zijn. Staat het 

boek op de afdeling fictie, dan is het meteen duidelijk over welk soort boek het hier gaat. 

Andere duidelijke tekens zijn te vinden op de kaft, foto‟s of tekeningen buiten en binnenin, 

mooi papier. De naam van de auteur, uitgever, de naam van de serie, de titel van het boek 

zijn allemaal duidelijke indicaties. Soms werkt een ondertitel heel verhelderend, met name 

„roman‟, „gedichten‟,… Bij de autobiografie zijn er even goed indicaties. Bijvoorbeeld: 

„Autobiografie van…‟. We moeten echter op ons hoede zijn voor het ironische “Gebaseerd 

op een waar gebeurd verhaal”. 

De fictionele indicaties buiten de tekst verdelen we in twee groepen: de situationele (waar 

bevindt de tekst zich?) en de tekstbegeleidende (wat is er bij de tekst waar te nemen?). In 
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deze laatste groep maken we ten slotte een onderverdeling tussen niet-talige en talige 

indicaties. 

5.2. Fictionele indicaties binnen de tekst (formele) 

 

De fictionele tekst staat meestal bol van fictionele verwijzingen. Deze worden 

onderverdeeld in formele en referentiële indicaties. Formele indicaties zijn gekenmerkt 

door hun vorm en minder door wat gedenoteerd wordt. Het gaat hier over vaste formules, 

retorische figuren, geijkte literaire kunstgrepen, enzovoort. De tweede groep, waarover in 

5.3. meer, bevat tekstelementen- en verschijnselen die een evident fictief denotatum 

hebben. 

De fictionele, formele tekens kunnen eveneens talig of niet-talig zijn. Poëzie is 

bijvoorbeeld gekenmerkt door niet-talige tekens. Een voorbeeld hiervan is de 

ongebruikelijke rangschikking op een blad, gebruik van vreemde tekens, vreemde 

typologie, enzovoort. Dit zijn allemaal aanwijzingen dat het hier om poëzie gaat. Er 

bestaan echter ook niet-talige indicaties in fictief proza. Een voorbeeld hiervan is de 

indeling in hoofdstukken. 

Talige tekens zijn bijvoorbeeld stijlfiguren (metafoor, pars pro toto, acrostichon, 

prolepsis,…). Alleen al het feit dat fictie meestal een verzorgde en stilistische taal eist, kan 

opgemerkt worden als een talig formeel kenmerk voor fictief proza. Zelfs het geraffineerd 

gebruik van iconische tekens valt hieronder. Subtiele talige indicaties zijn niet heel 

duidelijk, de meest versteende zijn ook de meest zekere tekens voor fictie. 

5.3. Fictionele indicaties in de tekst (referentiële) 

 

Deze formele tekens hebben een fictionaliseringskracht. Als ze aanwezig zijn in een tekst, 

is dat voldoende om te bewijzen dat de tekst fictioneel is. Ze hebben een evident fictief 

denotatum. “Referentiële fictionele indicaties zijn tekstelementen die deictisch indexicaal 

zijn en een denotatum hebben dat we niet erkennen als behorend tot de (empirische) 

werkelijkheid.”
134

 Het duidelijkste voorbeeld van zo‟n element is, bijvoorbeeld, het 

voorkomen van een eigennaam van een niet-bestaande persoon. Andere referentiële tekens 

zijn enkelvoudige bepaalde omschrijvingen, persoonlijke, bezittelijke en aanwijzende 

voornaamwoorden, ruimtelijke en temporele deictische woorden en meervoudige bepaalde 

omschrijvingen. De linguïst Gabriel stelde deze lijst samen. 
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Deze tekstelementen leiden tot referentialisering, en dus tot directe verwijzing naar het 

denotatum.  

De tekst kan ook onaannemelijke ruimtelijke elementen verwerken, zodat het duidelijk 

wordt dat het hier om fictie gaat. Science-fiction is hier een goed voorbeeld van. De 

verhalen spelen zich vaak af op verre, onbekende planeten en in de ruimte, daarbij komen 

er verwijzingen naar technologische denotata voor die nog niet gekend zijn. 

Als de personages, hun attributen en hun ruimtelijke en temporele omgeving duidelijk 

fictief zijn, is dat vaak ook het geval met hun handelingen en de gebeurtenissen die ze 

meemaken. Dit zijn evenementiële indicaties, bijvoorbeeld superman die door de ruimte 

vliegt.  

Fictionele verhalen houden vaak interne fictionele indicaties in die zo evident zijn dat we 

ze over het hoofd zien. Er worden bijvoorbeeld dingen verteld die we niet kunnen weten. 

Als de hij- vertelling weergeeft wat we niet kunnen weten, dan is dat openlijk fictioneel. 

Deze narratieve indicatie is enkel het geval van hij-vertellingen. Een ik-verteller kan zijn 

gedachten en gevoelens zonder moeilijkheden weergeven. 

5.4. Niet-fictionele indicaties 

 

Als men met wiskundige logica deze theorie van fictionele indicaties doorzet, dan volgt 

daaruit dat wanneer fictionele tekens ontbreken, je te maken hebt met een niet-fictionele 

tekst. En vice versa. Maar zo gemakkelijk is het niet. Er zijn namelijk ook niet-fictionele 

indicaties. Dit zijn tekens die binnen of buiten de tekst aangeven dat een tekst niet-

fictioneel is.  

Fictionele indicaties buiten de tekst zijn meestal te vinden op de vrolijke kaft, de naam van 

de auteur, de titel. Dit geldt ook voor niet-fictionele tekens. Men zal een wetenschappelijk 

werk herkennen aan de plaats in de bib waar het boek te vinden is, de auteur, een artikel in 

de krant. Een krant is een heel dominant niet-fictioneel teken.  

Ook in de tekst wemelt het van aanwijzingen. Zo is een wetenschappelijke tekst vaak met 

veel orde opgesteld. De indeling, paragraaftekens, handtekeningen, stempels zijn niet-

talige indicaties. Talige aanwijzingen hebben te maken met vakjargon, voetnoten, citaten 

enzovoort. Vaak gaat dit gepaard met een duidelijke, ondoorzichtige stijl. 

Referentiële tekens krijgen hierin een grote rol. Als er in een tekst uitsluitend naar 

bestaande personen wordt verwezen, ook al wordt er iets verteld dat niet gecontroleerd kan 

worden, is dit een belangrijk non-fictioneel teken.  
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Het wordt ingewikkeld wanneer er in een tekst zowel fictionele als niet-fictionele 

verwijzingen worden verwerkt. De onderlinge hiërarchie van de tekens kan volgens van 

Zoest als volgt worden gesteld: 

 

 De indicaties binnen de tekst en de indicaties buiten de tekst zijn zo verschillend 

dat ze praktisch onvergelijkbaar zij. Men mag aannemen dat, als ze elkaar zouden 

tegenspreken, de interne de externe overstemmen. 

 De referentiële indicaties leggen meer gewicht in de schaal dan de formele.  

 

Voor de confrontatie van fictionele en niet-fictionele indicaties geldt in ieder geval dat 

fictionele referentiële indicaties hun niet-fictionele soortgenoten overstemmen. Zij 

bepaalden de geldigheid van de tekst. […]Bij confrontatie van formele indicaties kan 

verwarring ontstaan, zonder dat de balans beslissend naar kant van fictie of niet-fictie 

doorslaat. Ik vermoed dat ook hier de fictionele indicaties overwicht hebben over de niet-

fictionele, maar onderzoek zal dit moeten bevestigen of ontkennen.
135

 

 

6. Autobiografie = pure fictie? 
 

Moeten we door al deze bedenkingen de autobiografie lezen als pure fictie? We merken 

duidelijk dat een autobiografisch werk zowel fictionele als niet-fictionele indicaties bevat. 

Zo kan een niet-fictioneel teken buiten de tekst de ondertitel zijn, bijvoorbeeld „Het leven 

van…‟, terwijl de kaft en de plaats in de bibliotheek net wijzen op een fictioneel werk. Hoe 

lossen we deze wisselwerking tussen fictie en non-fictie op? Is het veiliger om de 

autobiografie als fictie te lezen om manipulatie te voorkomen? 

Sommige critici zien geen grens tussen een autobiografie en een pure fictionele roman. 

Riet Paasman legt in Leven in letters. Autobiografieën van Nederlandse schrijfsters de 

nadruk niet op wat er precies verteld wordt, maar vooral op de wijze waarop iets verteld 

wordt. Ze wijst er meteen op dat het onmogelijk is om je eigen leven objectief in kaart te 

brengen. “Wie zijn herinneringen opschrijft, schuift geen observerende geest tussen zijn 

vroegere belevenissen en zijn latere interpretatie daarvan.”
136

 Ze wijst verder op een 

belangrijke reden tot autobiografisch schrijven: een beeld ophangen van zichzelf. De 

schrijver is volkomen vrij om te kiezen welk beeld hij ophangt voor de lezer. We wezen 

hierboven al op het feit dat je niet kunt uitmaken tijdens het lezen of we te maken hebben 

met een onbetrouwbare verteller en dat manipulatie steeds een loerend gevaar is.  

Volgens Paasman ligt de waarde van de autobiografie dan ook niet in het zoeken naar dé 

werkelijkheid in de roman. Dit is van geen belang, de autobiografie is in de eerste plaats 
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een verhaal, geen objectief relaas van de feiten. Ze pleit er dan ook voor om de 

autobiografie als fictie te lezen, zo sluit men in ieder geval mogelijke manipulatie uit. 

Ondanks deze tegenkanting, wordt de tussenpositie tussen fictie en non-fictie gehandhaafd. 

Het is zeker dat het autobiografisch werk subjectief geschreven is. De auteur weet dit ook. 

“Ik schrijf en weet dat ik literatuur schrijf”, zoals Sybren Polet het zo mooi stelt. We 

moeten echter in het oog houden dat elke vorm van literatuur een werkelijkheid met zich 

meedraagt. Ook al is het maar een vorm van werkelijkheid, een literaire werkelijkheid. 

“Neutralisme en objektiviteit zijn, ook in hun moderne vormen van zg. objekt-literatuur en 

de poëzie-van-gegevens, trouwens een niet te verwezenlijken ideaal […]”
137

 

Het is duidelijk dat iemand die schrijft nooit de objectieve werkelijkheid kan weergeven, 

alleen al omdat schrijven liegen betekent. Wat we hier aan koppelen is dat een 

autobiograaf wel zal proberen die werkelijkheid te benaderen, wat van puur fictionele 

schrijvers niet kan gezegd worden. Autobiografen, hebben in tegenstelling tot andere 

schrijvers, de neiging om een mooi boek te schrijven én een waarachtig zelfportret. Of dit 

nu fictie of non-fictie is kan niet duidelijk gezegd worden. Het blijft zijn tussenpositie 

behouden. De werkelijkheid die in het boek beschreven wordt, is alleszins de werkelijkheid 

van de schrijver. En een literaire werkelijkheid wordt als persoonlijk objectief beschouwd. 

Alleszins zit er achter iedere tekst de intentionaliteit van de schrijver. Bedoelde hij het 

werk als fictie of non-fictie? De schrijver zal dat op voorhand vastgelegd hebben. Een 

autobiografie wordt vervolgens met de intentie geschreven dat het als waar moet worden 

gelezen. De schrijver heeft met andere woorden in zijn hoofd dat hij een non-fictioneel 

maar wel een literair werk schrijft. Ik ga er dan ook vanuit dat de schrijver ook wil dat zijn 

werk gelezen wordt zoals hij het bedoeld heeft. “Literaire teksten worden algemeen 

beschouwd als gedragingen, als kleren, waardoor je aan de weet kunt komen: o, is dat er 

zoéén!?”
138

  

We zullen de tekst als autobiografie herkennen en ons ook zo gedragen tijdens het lezen. 

We nemen zelf de tussenpositie tussen fictie en non-fictie in. De schrijver heeft in zijn 

autobiografie een zekere waarheidsclaim die te controleren is met het echte leven. Zijn de 

feiten niet te controleren, dan bestaat er nog een geloofwaardigheidsclaim, die vooral voor 

fictie sterk geldt. Dit is een eis die aan elke auteur wordt gesteld, de literatuur die hij 

schrijft moet eerlijk zijn. Zoals Aart van Zoest mooi samenvat: “[…]waar gebeurd hoeft 
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het niet te zijn, maar gelogen mag het absoluut niet wezen”.
139

 Dit slaat op de claim naar 

authenticiteit. 

Men moet wel steeds op zijn hoede zijn voor manipulatie. Als een autobiografie volledig 

als non-fictie word gelezen dan is er altijd een kleine kans dat de lezer gemanipuleerd 

wordt. Een mogelijke reden tot schrijven kan namelijk het verbergen van de echte realiteit 

zijn. Op die manier wordt de lezer gemanipuleerd door het lezen van de autobiografie. Hij 

neemt het geschrevene namelijk voor waar aan. Er zijn strenge eisen ten aanzien van 

waarheid en werkelijkheden, als er daar iets niet klopt, dan is de manipulatie een 

voldongen feit. Als men echter weet dat een autobiografie net die tussenpositie inneemt, is 

de lezer sceptisch tegenover het geschrevene. Iemand die weet dat hij wordt 

gemanipuleerd, zoals een fictielezer, onttrekt zich hierdoor van de manipulatie.  

Waar fictie voor non-fictie wordt aanzien, treedt sowieso manipulatie op. Dit is echter de 

normaalste zaak ter wereld. Dit heeft te maken met de identificatie die de lezer en het 

personage doormaken. We kunnen vaak de indeling tussen fictie en niet-fictie moeilijk 

maken. 

 

Tussen de uiterste mogelijkheden – alle fictie wordt voor niet-fictie versleten en 

omgekeerd- bestaat een oneindig scala aan mogelijkheden: veel fictie met een beetje 

waarheid, half om half, veel waarheid met een scheutje fictie, en zo voort. 
140

 

 

Een autobiografie moet dus gelezen worden als veel waarheid met een vleugje fictie, of 

veel fictie met een beetje waarheid. Dit hangt af van autobiografie tot autobiografie. 
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1.  De poëtica van J.J. Voskuil 

1.1.  Inleiding 

 

J.J. Voskuil heeft strenge opvattingen over het schrijverschap en literatuur. Deze poëtica is 

gebaseerd op kritische stukken van literatuurwetenschappers en talrijke interviews met de 

schrijver. Van groot belang voor de analyse van deze poëtica is Lam naast leeuw, een 

bundel van Heymans‟ gesprekken met de schrijver, en Nog even een ommetje, 

Beschouwingen over Het Bureau van J.J. Voskuil, waarin Arjan Peters verschillende 

kritische stukken verzamelde. Onder „poëtica‟ verstaan we een samenhangend geheel van 

verwachtingen die auteurs hebben in verband met het wezen en de functie van literaire 

teksten.
141

 In deze inleiding worden zowel de esthetische en formele criteria als wat de 

tekst beoogt als hij eenmaal geschreven is, besproken. J.J. Voskuil schippert tussen een 

„mimetische poëtica‟ (de literaire tekst heeft een duidelijk herkenbare relatie met de 

werkelijkheid) en een „expressieve poëtica‟ (de literaire tekst is de uitdrukking van de 

gevoelens- en gedachtewereld van het schrijvende individu).
142

 Er valt geen dominante 

poëtica aan te duiden bij Voskuil. De literatuur die hij schrijft, is mimetisch: het is een 

mooie afbeelding van de werkelijkheid. En ook expressief: hij legt zijn eigen gevoelens 

bloot en gaat op zoek naar zijn eigen identiteit via het schrijven. 

J.J. Voskuil ondervond grote invloed van het vooroorlogse tijdschrift Forum. Menno ter 

Braak en Eddy du Perron hebben J.J. Voskuil geleid in het vormen van zijn 

literatuuropvattingen. Toch legt hij verschillende accenten. De literatuuropvattingen van 

J.J. Voskuil worden vaak gekoppeld aan het gedachtegoed van Barbarber, een tijdschrift 

dat in 1958 opgericht werd door onder andere J. Bernlef en K. Schippers. Het tijdschrift 

was toonaangevend toen Voskuil Bij nader inzien schreef. Verder zien sommige critici 

gelijkenissen met de „nouveau roman‟. Deze twee aspecten komen aan bod in dit 

hoofdstuk. We sluiten af door Voskuils poëtica te confronteren met de ideeën van het 

„autobiografische schrijven‟. Zo wordt nagegaan of Voskuil theoretisch in staat is een 

autobiografie te schrijven. Met andere woorden, of zijn poëticale opvattingen overeen 

komen met de opvattingen over de autobiografie. 
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1.2. Invloeden 

1.2.1 Invloed van Forum 

 

J.J. Voskuil ondervond een sterke invloed van het tijdschrift Forum, en vooral van de 

redacteurs Menno ter Braak en Eddy du Perron. In dit hoofdstuk overlopen we de 

verschillende literaire opvattingen die J.J. Voskuil en Forum gemeenschappelijk hebben.  

Ter Braak en du Perron richtten samen met Maurice Roelants het vernieuwende literaire 

tijdschrift Forum op. Het tijdschrift was toonaangevend in het interbellum en zette zich af 

tegen de literaire opvattingen van de Tachtigers.  

Voskuil groeide op in de sfeer van Forum. In zijn studentenjaren bestudeerde en 

bediscussieerde hij boeken van du Perron en ter Braak op de universiteit. Het gedachtegoed 

van Forum is goed terug te vinden in de romans van Voskuil. 

Bij Forum is vooral de „vent‟ belangrijk. De kunstenaar als individu, als ware, originele 

persoonlijkheid moet doorklinken in zijn werk. Men wil de persoon of de „vent‟ achter het 

werk ontmoeten en niet bedolven worden onder de „vorm‟. Het gedachtegoed van Menno 

ter Braak en Eddy du Perron leeft voort in woorden zoals „persoonlijkheidsbesef, 

„sierkunst‟ en „epigonisme‟. Zij pleitten tegen „estheticisme‟ en „provincialisme‟.
143

 Deze 

elementen vinden we zeker terug bij J.J. Voskuil. Zo lezen we in de inleiding van Wat doe 

jij in mijn stad?: 

 

De verwevenheid van het werk en leven van Johannes Jacobus (Han) Voskuil […] is een 

direct gevolg van de „Forum-gedachte‟.[…]Het leven van Voskuil staat geheel in het teken 

van de ideeën van Forum. Voskuil denkt in literatuur: de literatuur schrijft hem in wezen 

een manier van leven voor.
144

  

 

Zowel in Bij nader inzien als in Het Bureau komt deze gedachte naar voor. Voskuil schrijft 

beide boeken om zichzelf, zijn eigen karakter te ontdekken. Hij wil vooral met het 

schrijven rekenschap afleggen. Hij wil begrijpen hoe zijn omgeving in elkaar zit en hoe hij 

zo geworden is. Om met zichzelf in het reine te komen, schrijft hij alles neer. Dit hele 

gegeven is een typisch Forum–idee.  

 

Zo vormen de grote romans van Voskuil de neerslag van de Forumse opvatting dat een 

schrijver zichzelf voortdurend rekenschap moet geven van zichzelf en zijn plaats in de 

werkelijkheid. Met andere woorden, schrijven is een vorm van leven en het resultaat 

daarvan is bestemd voor de happy few: de vrienden en niet de vijanden.
145

 

                                                 
143

 Onno-Sven Tromp, Wat doe jij in mijn stad?, p. 7-8. 
144

 Ibidem, p. 7-8. 
145

 J. Heymans, Lam naast leeuw, p. 59. 



 77  

Je schrijft vanuit een persoonlijke noodzaak, en in de eerste plaats voor je vrienden. 

Voskuil zei hierover: “Het merkwaardige is dat die persoonlijke noodzaak zich uit in een 

roman. Alsof het leven vormgegeven in een roman duidelijker is dan in werkelijkheid.”
146

 

In Bij nader inzien wordt geschetst hoe Voskuil samen met zijn medestudenten in de ban 

raakt van Forum. De ontwikkeling van de voorliefde voor Forum die Maarten Koning 

meemaakt in de roman kunnen we gelijkstellen aan de ontwikkeling die J.J. Voskuil ooit 

doormaakte. Het is Maartens vriend Paul Dehoes die zich in het boek het eerst uit als 

Forum-aanhanger. De volgende uitspraak is voor Dehoes typerend: “Het gaat me om de 

vent. Zodra schrijven geen persoonlijke bewustwording is, verlies ik alle 

belangstelling.”
147

  

Hij verkondigt in het boek allerhande literaire opvattingen, vooral die van M. ter Braak en 

E. du Perron. Dit alles in een met vreemde woorden doorspekt taalgebruik dat hij heeft 

overgenomen van du Perron.
148

  

In het boek lezen we ook dat Maarten Koning beïnvloed wordt door Forum. Voor hij 

Forum ontdekte was hij een groot aanhanger van Aart van der Leeuw en Arthur Schendel. 

In Bij nader inzien houdt de groep Amsterdamse studenten ook lange discussies over deze 

literaire opvattingen. Zo houden de vrienden een verhitte discussie over Een spel der 

natuur, een roman geschreven door Van Schendel. Het discussiepunt is of Van Schendel 

verzoend kan worden met het gedachtegoed van Forum of niet. Dehoes ziet niets in zijn 

schrijverschap en beschouwt de schrijver als een „vijand‟ van Forum:  

 

De eerste eis is toch altijd nog de confrontatie met een persoonlijkheid. Voor mij ten- 

minste! En niets geeft me de garantie dat ik hier met een persoonlijkheid te maken heb. 

[…] Je kunt met hetzelfde recht zeggen dat er niemand staat. De vent heeft zijn pak 

gestuurd en is zelf thuisgebleven.
149

 

 

Deze discussie rond Van Schendel en Forum en de tegengestelde ideeën van Maarten 

Koning en Paul Dehoes zijn het uitgangspunt van Bij nader inzien.  

Niet enkel inhoudelijk maar ook vormelijk zien we een invloed van Forum. Voskuil en du 

Perron delen een grote voorliefde voor de brief en het dagboek. Voskuil verwerkt vaak 

stukken dagboek en brieven in zijn werk. Hij liet zich rechtstreeks inspireren door Het land 

van herkomst. Voskuil legt een even grote eerlijkheid en gedetailleerdheid aan de dag. Hij 

ontleent net als du Perron de personages min of meer direct aan de werkelijkheid. Ook de 
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letterlijke weergave van gesprekken, en de hoofdvragen die Voskuil bezig houden, 

namelijk:„Wie ben ik?‟ en „Hoe ben ik zo geworden?‟ komen terug bij du Perron.
150

 

Alle boeken van zowel du Perron als ter Braak zijn in de boekenkast van Voskuil te 

vinden. Toch ziet de schrijver zijn voorgangers niet langer meer als zijn leidsmannen:  

 

„Wat ik indertijd in het werk van Ter Braak en Du Perron ontmoette, waren mensen, twee 

totaal verschillende mensen. Die hadden weliswaar een paar gemeenschappelijke 

uitgangspunten om de werkelijkheid in de literatuur te lijf te gaan, maar het probleem van 

het schrijverschap was nogal verschillend. Achteraf bezien, had ik ook een andere affectie 

voor Ten Braak dan voor Du Perron. Aanvankelijk moest ik niet veel hebben van Du 

Perron, […]. Ter Braak was eigenlijk een van de eersten die mij heeft gegrepen. Ik werd 

gek bij het lezen van Politicus zonder partij.
151

 

 

Voskuil herkende zich vooral in het relativeringsvermogen van ter Braak. Op het einde van 

Bij nader inzien werd de illusie van vriendschap doorbroken. Alles waar hij in geloofde en 

waarnaar hij had geleefd, viel in duigen. Al zijn opvattingen, over vriendschap en de 

maatschappij, als ook over literatuur krijgen een flinke deuk. Ook ter Braak verwerkt 

doorprikte illusies in zijn werk. Zijn voorliefde voor ter Braak is intussen al flink 

getemperd. Hij geeft een goede reden aan in een interview met J. Heymans: “Dat komt, 

omdat hij in zijn boeken nooit terugkoppelt naar zichzelf- behalve op een niet erg 

doordachte manier in zijn romans– hij abstraheert en blijft derhalve op een veel te 

filosofisch niveau steken.”
152

 

In Voskuils afkeer van wetenschap als maatschappelijk instituut kan duidelijk het 

gedachtegoed van Menno ter Braak teruggevonden worden. Zo vinden we in de brief van 

Jan Fontijn aan J.J. Voskuil het volgende: “Ter Braaks bezwaren tegen wetenschap waren 

vooral gericht tegen het feit dat wetenschap zo verstarrend werkt, onpersoonlijk maakt, 

door velen als een afgodsbeeld wordt aanbeden en tot systeem wordt verheven”
153

. In Het 

Bureau laat hij duidelijk zijn afschuw blijken tegenover het wetenschappelijk systeem. Hij 

vindt het pure onzin en vindt het vreselijk dat mensen de zin van hun leven uit het 

beoefenen van de wetenschap halen. Dit gesprek heeft plaats na één van zijn lezingen: 

 

„Hoe is het zaterdag gegaan?‟ vroeg Bart nieuwsgierig, naar zijn bureau komend. 

„Verschrikkelijk,‟ zei Maarten. „Gênant. Dat mensen hiervoor hun vrije tijd opofferen en in 

zo‟n stinkend zaaltje gaan zitten, alleen om het gevoel te hebben dat hun leven zin heeft, is 

om tegen de muren op te vliegen van ellende.‟
154
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Dit wordt ook duidelijk uit zijn weigering om te doctoreren. Volgens Maarten Koning is 

het wetenschappelijk werk dat ze verrichten op het Bureau pure onzin, het is dan ook onzin 

om er aanzien en een status aan te verdienen. Hij reageert dan ook fel tegen Dé Haan. De 

ongetrouwde Haan beslist na haar promotie zichzelf de titel „mevrouw‟ aan te meten. Dit 

vindt Maarten Koning onuitstaanbaar. Hij verwijt haar te promoveren om de status en blijft 

haar hardnekkig „juffrouw‟ noemen. Zijn opvattingen over de wetenschap vormen een rode 

draad door Het Bureau.  

Uit du Perrons werk haalt hij een ander gemeenschappelijk element. Du Perron koppelt, 

anders dan ter Braak, wel terug naar zichzelf. Hij laat het idee van de „vent‟, in plaats van 

de „vorm‟, nog beter uitschijnen.
155

  

Voskuil geeft ook toe dat beide mannen op een bepaald moment in zijn leven een grote rol 

hebben gespeeld in het bepalen van zijn schrijverschap, dit kwam vooral omdat hij zich 

herkende in de twee schrijvers.  

1.2.2 Verwantschap met Barbarber en de ‘nouveau roman’ 

 

Vaak wordt Voskuils stijl vergeleken met de stijl van Barbarber. Barbarber werd 

opgericht in 1958 door onder andere J. Bernlef en K. Schippers. Het tijdschrift vroeg 

vooral aandacht voor de alledaagse werkelijkheid. Het Bureau kan hier direct aan 

gekoppeld worden. De minutieus beschreven dialogen en de beschrijving van Amsterdam 

zijn zeer alledaagse elementen die allemaal gecontroleerd kunnen worden met de 

werkelijkheid. Barbarber ging ervan uit dat men de zin van het leven kon betrappen door 

het beschrijven van allerlei kleine details.
156

 Door deze beschrijving krijgt de wereld zijn 

bestaansrecht. Voskuil herkent deze behoefte om alles nauwkeurig op te schrijven en dit is 

duidelijk te merken in Bij nader inzien en zeker in Het Bureau. Toch vindt Voskuil zich 

niet terug in de psychische achtergrond die bij deze ideeëninname gepaard gaat:  

 

Die behoefte ken ik wel, maar ik voel de psychische noodzaak van Een avond in 

Amsterdam niet.[…] Het is, denk ik, toch wel typerend voor de generatie waartoe ik behoor 

om de werkelijkheid door middel van gedetailleerde beschrijvingen terug te winnen. Wat 

dit betreft voel ik enige verwantschap met Barbarber, maar niet genoeg om mij blijvend te 

kunnen boeien. 
157

 

 

Op technisch opzicht zijn er dus wel overeenkomsten met Barbarber en de teksten en 

dialogen van Voskuil.  
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Deze methode van minutieus beschrijven van de werkelijkheid vinden we ook terug bij de 

„nouveau roman‟ in Frankrijk. Ondervindt Voskuil ook hier een invloed van? Voskuil 

ontkent dit verwantschap, net zoals het verwantschap met Barbarber. “Bij auteurs als 

Butor en Robbe-Grillet dient de uitvoerige beschrijving van objecten immers om duidelijk 

te maken dat die uiterlijk beschreven objecten onderling geen relatie vertonen en al 

helemaal niet met de instantie die de objecten waarneemt.”
158

  

Zijn bedoeling achter de minutieuze beschrijving van details was echter het ontdekken van 

het karakter van de mens, en dit wijkt dus af van zowel de „nouveau roman‟ als Barbarber. 

1.2.3 Besluit 

 

We zien duidelijk verschillende invloeden bij Voskuil. De invloed van Forum is het 

grootst. Verschillende elementen vinden we direct terug bij ter Braak en du Perron. Met 

name dat het gaat over de „vent‟ in het werk, en dat men rekenschap aflegt door het 

schrijven van een boek. Tussen Voskuil en Barbarber en de „nouveau roman‟ zien we 

verwantschap in stijl en techniek, maar de gedachte die erachter zit, verschilt in hoge mate.  

1.3. Poëtica van Voskuil 

1.3.1 Schrijven als oplossing voor een probleem 

 

Voskuils grootste schrijfmotivatie is een probleem dat hij wil oplossen door te schrijven. In 

Het Bureau liggen zijn knetterende hoofdpijnen aan de grondslag. Het gedachtegoed van 

Forum zien we hierin weerspiegeld. Met het schrijven wil hij rekenschap geven, 

verantwoording afleggen. In Voskuils geval moest hij zijn loopbaan aan het P.J. Meertens 

Instituut beschrijven. De oorzaak van zijn hoofdpijn was het pijnlijke inzicht dat hij die 

dertig jaar aan het P.J. Meertens Instituut enkel in illusies geloofde. De schrijver wil graag 

begrijpen hoe dat zo gekomen is, en schrijft om inzicht te krijgen in zichzelf en de situatie. 

“Dat zijn dingen die je allemaal al schrijvend ontdekt.”
159

, zegt hij tegen Jan Fontijn.  

Het gekelderde geloof in vriendschap en in collegialiteit kan als het centrale thema van Het 

Bureau gezien worden. Deze grote ontgoocheling wil hij kunnen plaatsen en verwerken 

door te schrijven. 

 

Het registreren van details is mijn manier om in bedreigende omstandigheden de zaak 

onder controle te houden. Ik wil in de eerste plaats zelf kunnen voorspellen wat ik in een 
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bepaalde situatie ga doen. Ik zoek naar samenhang in een reeks van situaties, die het gehele 

gedrag dekken. Het is zoeken naar een formule die door zijn complexiteit ten slotte geen 

uitzonderingen heeft.
160

 

 

Maarten Koning streeft op zijn afdeling voortdurend naar eenheid onder de collega‟s. Hij 

draagt zijn verantwoordelijkheid en gelooft dat iedereen met elkaar overeenkomt en zich 

goed voelt op het Instituut voor volkskunde. Hij ziet de afdeling als een soort 

„Gideonsbende‟.  

 

Ik ben iemand die zich extreem bedreigd voelt en altijd bezig is zich daartegen te wapenen. 

Voor jullie betekende dat dat ik jullie behandeld heb als een Gideonsbende. Ik sloot de 

afdeling af tegen de buitenwereld, veel meer dan goed voor jullie was, en ik stelde 

ongewoon hoge eisen aan de kwaliteit van jullie werk om haar onkwetsbaar te maken voor 

de dreiging die ik van die buitenwereld voelde.
161

 

 

In Het A.P. Beerta-Instituut zei Maarten reeds: 
 

Terwijl ik dat juist het mooiste vind wat er is: mensen die elkaar het werk uit handen 

nemen, een machine die geruisloos functioneert. Dat is het enige dat me interesseert.
162

 

 

Aan het einde van het boek wordt duidelijk dat zijn streven naar eenheid eigenlijk niets 

voorstelt. Op het Bureau is hij niet meer welkom. Na enkele maanden op pensioen raakt hij 

reeds in de vergetelheid. Tijdens de bezoeken aan de afdeling wordt Maarten steeds meer 

geconfronteerd met de afvalligheid van zijn ex-collega‟s. Hij wordt diep ongelukkig en 

voelt zich verlaten. “Het gaf hem het gevoel in een luchtledig te hebben gewerkt. […] Als 

hij ooit gedacht had dat hij aan het hoofd had gestaan van een Gideonsbende, dan was hij 

er door de ongeïnteresseerde, onverschillige houding van Joop, Sien en Tjitske weer 

hardhandig aan herinnerd dat dat een fictie was.”
163

 Dit gevoel wordt op het einde van het 

boek mooi weerspiegeld in een droom, waarin hij de kerk wordt uitgedragen in een 

doodskist. Maarten kan geen enkel bekend gezicht opmerken: 

 

De kist werd neergezet. Er was het geluid van vele schoenen, een stilte en een zacht 

gemompel, waarna de voetstappen zich weer verwijderden. Hij duwde de deksel van zijn 

kist omhoog, richtte zich op en keek hen na. Ze liepen van hem weg over het pad naar de 

uitgang. Hij zocht naar bekenden, maar die achteraan liepen kende hij niet, en die 

vooraan waren kon hij niet meer zien. Terwijl hij langzaam de deksel weer liet zakken, 

werd hij wakker, overspoeld door een gevoel van oeverloze treurigheid.
164
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Voskuil maakte precies hetzelfde mee als Maarten Koning. Door het verraad kreeg hij 

zulke hoofdpijn dat hij Het Bureau moest schrijven. Je kan zijn reden tot schrijven als een 

psychologische therapie beschouwen. “Het lijkt me heel nuttig voor sommige mensen om 

bij wijze van therapie hun ervaringen te analyseren.”
165

 

Deze therapie bestaat uit het beschrijven van zijn omgeving en de mensen die erin 

voorkomen. Tegen Arjan Peters zei Voskuil: “Je kent jezelf alleen maar via je contact met 

anderen. Als je wordt geboren in een zwarte ruimte zonder anderen, dan ben je er zelf ook 

niet. Je bent er pas op het moment dat er anderen bestaan.”
166

 Hij gaat in zijn onderzoek 

dus niet enkel op zoek naar zichzelf, maar beeldt zijn collega‟s op het Bureau af om in zijn 

interacties met hen zichzelf te vinden.  

De beschrijvingen gebeuren op een zeer sobere, wetenschappelijke manier. Hij neemt niet 

alle gebeurtenissen op in het boek, maar maakt een selectie uit dertig jaar aan het Bureau. 

Door deze gebeurtenissen te beschrijven en zijn reacties te analyseren, leert hij zichzelf 

kennen. In een interview met Lewin zegt Voskuil:  

 

Ik dacht: om te weten wie ik zelf ben en waarom ik zo reageer moet ik maar eens kijken 

hoe ik me in honderdvijftig situaties heb gedragen.[…]Let op de punctualiteit: 

honderdvijftig situaties. Alsof Voskuil zichzelf aan een falsificeerbaar onderzoek 

onderwerpt.
167

 

 

Vele critici koppelen Voskuils schrijverschap aan het „behaviorisme‟, een stroming binnen 

de psychologie die enkel het observeerbare, registreerbare gedrag als geldig 

onderzoeksobject beschouwt. De stroming gelooft niet in introspectieve gedachten en 

emoties als object van wetenschappelijk onderzoek. Belangrijke pschychologen als 

Skinner, Pavlov en Watson hebben de leer opgesteld.
168

 Voskuil zei hierover in het vierde 

interview met Heymans: “Ja, mijn benadering van het schrijverschap lijkt erg op het 

behaviourisme. Daar heb ik ook wel sympathie voor. Dat vind ik een zindelijke manier om 

andere mensen te benaderen. Die sluit tenminste uit dat je, zoals Freud bij voorbeeld 

pretendeert, mensen kunt uitleggen wie ze in wezen zijn.”
169

 

Voskuil heeft ook nog een andere intentie met dit boek. Hij wil op een of andere manier 

wraak nemen op zijn collega‟s. Hij heeft veel woede- en wraakgedachten en wil deze kwijt 

in het boek. Hij wil een soort rechtvaardiging bekomen. Zo zegt Willem van den Berg: “De 
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registratie van alle onbenulligheden op het Bureau, het nauwkeurig observeren van wat 

anderen doen en laten, de minutieuze vastlegging van wat Maartens oog binnen en buiten 

het instituut waarneemt, het staat alles in therapeutische dienst van een man die het leven 

maar moeilijk aankan.”
170

 Maarten Koning is een man die het leven niet aan kan omdat hij 

niet kan vergeten. Een vergelijkbare drang zien we bij Voskuil. Een man die niets kan 

vergeten en het daarom opschrijft om het te kunnen verwerken. 

1.3.2 Objectiviteit? 

 

Een volgend belangrijk punt van zijn schrijverschap is dat Voskuil beweert objectief te 

zijn. Maar is dit mogelijk? Hij wil zijn omgeving en zijn interacties met zijn collega‟s in 

Het Bureau zo nauwkeurig mogelijk weergeven, maar kan dit wel? Is het geen paradox dat 

je vanuit jezelf objectief naar jezelf kan kijken? Houdt dit niet meteen een vorm van 

subjectiviteit in? Voskuil heeft bijzondere opvattingen over subjectiviteit en objectiviteit. 

In interviews voelden verschillende onderzoekers Voskuil aan de tand over deze kwestie. 

Hieruit blijkt dat Voskuil helemaal niet consequent is in zijn antwoorden. Thomas van den 

Berg maakte in zijn artikel Het leven verbeterd. J.J. Voskuil in interviews een grondige 

analyse van Voskuils schijnbare objectiviteit.  

Aan de ene kant beseft Voskuil dat de werkelijkheid zuiver persoonlijk is en bijgevolg een 

zeer onbetrouwbaar instrument. Je ziet enkel je omgeving zoals je die zelf wilt zien, je kijk 

op je omgeving is onbewust zeer gekleurd. Voskuil zei hierover: “Ik weet heel goed dat ik 

van al die mensen alleen dat zie wat ik kan begrijpen, waarmee ik me tot op zekere hoogte 

kan identificeren. Het is heel goed mogelijk dat die mensen zichzelf helemaal niet 

herkennen. Dat ze voor hun gevoel een totaal andere figuur zijn. Het is mijn wereld die ik 

schep.”
171

 

Aan de andere kant beweert Voskuil echter dat het de plicht van de schrijver is om de 

werkelijkheid weer te geven, ook al is die werkelijkheid persoonlijk gekleurd. Hij spreekt 

dus van een subjectieve werkelijkheid. Toch is Voskuil niet altijd even consequent in deze 

probleemstelling.  

 

Dit zegt Voskuil bijvoorbeeld tegen Ad Fransen: „Ik heb alleen maar weergegeven wat die 

personen voor mij betekend hebben.‟ Maar in gesprek met Constant Meijers stelt hij 

onomwonden: „Mijn idee is dat je iemand onrecht aandoet wanneer je hem niet beschrijft 
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zoals hij in werkelijkheid is. Niemand is er mee gebaat om anders te worden voorgesteld 

dan dat hij is.‟
172

  

 

Deze tegenstelling komt nog terug in een interview met Fransen: “Het is een poging tot 

objectiviteit, want het blijven natuurlijk mijn observaties, die voor mij interessant waren. 

Daarmee heb ik personen geschapen die in de objectieve werkelijkheid wel bestaan, maar 

alleen voor mij.”
173

  

Voskuil maakt hiermee de verwarring rond objectiviteit en subjectiviteit alleen nog maar 

groter. Is „mijn objectieve werkelijkheid‟ niet gewoon „de subjectieve werkelijkheid‟? 

Voskuil maakt van deze probleemstelling een spel, en brengt hiermee zijn lezer constant in 

de war. Toch maakt Voskuil een behoorlijk correcte afbeelding van zijn verleden. Aan de 

hand van andere bronnen kunnen we het doen en laten van het Bureau gedurende dertig 

jaar reconstrueren, een reconstructie die overeen komt met de beschrijving van Voskuil. 

Voskuil heeft een specifieke manier van werken en van denken. Hij twijfelt niet aan zijn 

eigen geheugen. “Het begint met een „goed aanvoelen‟ wat er gebeurt, vervolgens „kies‟ je 

uit „de details‟ en mochten zich dan toch nog „tegenstrijdigheden in de herinnering‟ 

voordoen, dan is dat een kwestie van ontwarren […].
174

  

Voskuil kaart het probleem van subjectiviteit en objectiviteit aan in een gesprek met 

Fontijn. Volgens hem ligt zijn subjectiviteit in het feit dat hij een keuze maakt uit de 

gebeurtenissen en niet alles weergeeft, niet in het feit dat zijn voorstelling van de feiten een 

persoonlijke weergave van de werkelijkheid is. Als hij werkelijk alles weer zou geven, dan 

pas zou hij volledige objectiviteit bekomen.  

Aan de objectiviteit van de neergeschreven passages twijfelt hij echter niet. Je kan ook niet 

alles weergeven. Dit dagboekfragment in Het Bureau illustreert dit mooi: 

 

Ze staat op, loopt even door de kamer, kijkt naar zichzelf in de weerspiegeling van de ruit 

en gaat weer zitten. Ze neemt de krant op haar knieën en leest nu met de hand aan haar 

hoofd. Ze wrijft even boven haar oog. Boven fluit een ketel. […] De tafel knarst onder het 

schrijven. De schaal met vruchten wiebelt heen en weer. Je kunt onmogelijk alles 

opschrijven. Ze beweegt zo vaak dat het me begint te irriteren nu ik alles tracht vast te 

leggen.
175

 

 

Voskuil wil zelfs niets weten van fantasie of verbeelding. “Het heeft geen zin om mensen 

lastig te vallen met je fantasieën. Die zijn zo doorzichtig. Als een schrijver in zijn hoofd 
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zoekt, vindt hij daar een heleboel gekke dingen, en als je die verhult kun je wel allerlei 

verhalen schrijven, maar ik verlies dan onmiddellijk mijn belangstelling.”
176

  

Voskuil mag dan wel geen aandacht besteden aan fantasie. In een artikel met Arjan Peters 

geeft hij toe een soort „hogere fantasie‟ te hebben die de werkelijkheid niet heel veel 

verandert maar eerder een beetje verbetert. Voskuil zegt hierover: “Wat ik wél kan, is dat 

ik mijn mensen zo goed ken, dat ik ze kan laten bewegen en praten in een situatie die niet 

precies zo heeft plaatsgehad. Eigenlijk: zo zou hebben moéten plaatsvinden. Je moet wel 

eens iets verbeteren aan het leven.”
177

  

Hij voegt dingen toe omdat deze in de compositie mooi passen, versmelt personen tot één 

personage, enzovoort. Kortom, de schrijver speelt ook met dé werkelijkheid. 

Ook Maarten Koning in Het Bureau gelooft niet in objectiviteit en zet zich sterk af tegen 

de wetenschappelijke leugen van de objectiviteit. In Het A.P. Beerta- instituut vinden we 

volgend dagboekfragment: 

 

Zij geloven in een absolute, onpersoonlijke, objectieve waarheid, en vanuit dat geloof 

verwerpen ze wat ik zeg, schrijf, doe, niet omdat mijn opmerkingen verschillen van de 

hunne (kwalitatief dan), maar omdat ik ze altijd meteen relativeer, en terecht relativeer.
178

 

 

Waarom kiest Voskuil dan om zijn objectieve bevindingen uit te geven in romanvorm? 

Zelf laat hij in het interview met Fontijn vallen dat hij het zelf ook een merkwaardige 

beslissing vond. Een drogere vorm van literatuur, zoals memoires, misschien zelfs 

onderzoeksverslagen, hadden misschien toepasselijker geweest. Voskuil vindt hierover het 

volgende: “Alsof het leven vormgegeven in de roman duidelijker is dan in de 

werkelijkheid. Als het in de roman staat is het waar. Je maakt van jezelf een romanfiguur 

en je kan jezelf vergelijken met andere romanfiguren.”
179

 Memoires vindt hij vervelend om 

lezen, het zijn volgens hem gladgetrokken werkelijkheden en bijgevolg vals, zegt hij in een 

interview met Joyce Roodnat. 

Het is typerend voor Voskuil om steeds te schipperen tussen objectiviteit en subjectiviteit 

en daar verwarring rond te zaaien. Het meest heldere antwoord op deze vraag, vinden we 

bij Jan Fontijn. Daarin zegt hij: “Wat ik probeerde was zo objectief mogelijk de 

werkelijkheid, ook mijzelf, te beschrijven. Maar na het schrijven werd ik me steeds meer 
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bewust van de subjectiviteit van mijn werkelijkheid.”
180

 Hij bedoelde het werk objectief, 

maar zag de onontkoombare gekleurdheid al gauw in. 

1.3.3 Werkwijze 

 

In dit hoofdstuk bespreken we kort de schrijfwijze van Voskuil. Hij schrijft eigenlijk tegen 

wil en dank. Het is voor hem een noodzaak, net zoals het een noodzaak is voor zijn 

personage Maarten Koning. In Het Bureau verwerkt Maarten Koning al het gedane onrecht 

door het op te schrijven in zijn dagboek. Bij Voskuil ligt het enigszins anders. Het gaat hier 

om een groter probleem, niet over kleine gebeurtenissen die in een klein dagboekfragment 

worden opgelost. Toch hebben ze in de essentie hetzelfde voor ogen: via schrijven inzicht 

verkrijgen. Voskuil schreef ook dagboeken in bepaalde periodes in zijn leven. Samen met 

notulen en jaarverslagen worden deze beschouwd als de bronnen die hij gebruikte bij het 

opstellen van Het Bureau.  

Hij ging als volgt te werk. Eerst zat Voskuil soms wel een uur te wachten tot hij het 

aandurfde om aan het schrijven te slaan, de eerste stap was iedere ochtend een hel. Daarna 

las hij alle documenten die tot die bepaalde periode behoorden. Deze legde hij daarna opzij 

en hij begon uit het hoofd te schrijven. “Maar als je weet dat het gesprek heeft plaatsgehad 

en je gaat er echt voor zitten en je leeft je in dan gaan ze vanzelf praten, bewegen en leven. 

Een van de middelen om dat op te roepen zijn die details. De ene herinnering riep de 

andere op.”
181

 Hij leefde zich met andere woorden terug in in de situatie, de gebeurtenissen 

draaiden zich als een film voor zijn ogen af. Voskuil schreef de herinneringen zo sober 

mogelijk op, zonder al te veel franjes en romantechnische aanpassingen. “Ervaringen 

verwerken tot gecomponeerde verhalen is niets voor mij”.
182

 

In sommige interviews zegt hij echter dat hij schrijftechnieken gebruikt en verraadt 

daarmee dat hij toch een vorm van compositie en constructie hanteert. Het is onmogelijk 

om een verhaal neer te schrijven zonder romantechnische aanpassingen. Alleen al het 

neerschrijven en indelen in hoofdstukken, het weglaten van gebeurtenissen, het gebruiken 

van een centraal thema duidt op het literaire karakter van Het Bureau. “Je verdicht dingen, 
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je trekt ze uit elkaar en zet ze op een andere plek. […] Daarbij week ik waar dat nodig was 

af van de werkelijkheid.”
183

 

Hij zegt erbij: “Daar waar nodig was, week ik af van de werkelijkheid”. Voskuil bracht 

veranderingen aan omdat zij resulteerden in een betere compositie. Hij moest, 

bijvoorbeeld, gebeurtenissen „voorbereiden‟. Soms moest hij achteraf nog een extra 

personage inlassen, omdat het veel later in het boek van belang was. Deze technische 

trucjes die hij in de compositie inlaste wijken echter af van de werkelijkheid.
184

 

Voskuil had zo‟n immense massa aan herinneringen dat het wel nodig was om erin te 

snoeien, om ze in een bepaalde vorm te gieten. Om orde te scheppen in deze chaos, schrijft 

hij het verhaal in de romanvorm. Door de zinloze gebeurtenissen een plaats te geven in de 

roman, ordent hij ze en geeft ze een functie. Op deze manier heeft hij controle over de 

situatie. Met andere woorden: hij komt tot inzicht. “Als ik geen juist beeld heb van de 

werkelijkheid waarin ik heb geleefd, is dat voor mij onverdraaglijk. Dan moet ik die 

werkelijkheid opnieuw beleven, maar dan zo dat ik de situatie in de hand heb.”
185

 

Zelfs over de omvang van de roman heeft Voskuil een antwoord klaar: “Een boek moet dik 

zijn, een boek met gedetailleerd zijn, een boek moet “vervelend” zijn voor de mensen die 

niet mijn eigenlijke lezers zijn. Als je de lezers af kunt schrikken, dan moet je dat doen. 

Dan hou je tenslotte de mensen over waar je op vertrouwen kunt.”
186

 Hij schrijft dus voor 

een beperkt publiek, zijn vrienden. 

1.4. Het grijze boek 

 

Hoe staat J.J. Voskuil tegenover „het grijze boek‟? Was het zijn bedoeling om „een grijs 

boek‟ te schrijven. Vaak duikt in artikels deze term op. Wat houdt de term eigenlijk in en is 

deze ook van toepassing op Het Bureau? Dit onderzoeken we in dit hoofdstuk. 

„Het grijze boek‟ kan omschreven worden als een nihilistisch boek. Vaak heeft het de 

omvang van een kloeke roman waarin nauwelijks iets gebeurd. De meest grijze en 

onopvallende momenten worden in het boek opgenomen.  

Op het eerste gezicht beantwoordt Het Bureau volledig aan deze omschrijving. Het is 

alleszins een zéér kloeke roman, en de gebeurtenissen zijn eerder alledaags. Enkel het 

leven op het instituut en de avonden bij Nicolien worden beschreven. Het boek wemelt van 
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weinig zeggende dialogen en beschrijvingen van dingen uit de werkelijkheid die er 

eigenlijk weinig toe doen. Een prachtig voorbeeld hiervan is de beschrijving van een 

metrokaartje dat Maarten Koning op de grond ziet liggen. Het voorval wordt minutieus 

uitgewerkt. 

 

Het regende niet meer, maar de straten waren nog klef van het vocht. Tegen de muur van 

een huis lag een nieuw, helgeel metrokaartje. […]Nog altijd enigszins aangeslagen liep hij 

naar huis. Er hing een grijze mist, die boven de gracht als een zak naar beneden kwam. Het 

metrokaartje was verdwenen.
187

 

 

Zo‟n voorbeelden vind je overal in het boek. Het toont aan dat Voskuil een enorm gevoel 

voor detail heeft en dat ook belangrijk vindt. Het verhaal is bijna intrigeloos, er is noch 

spanning noch een echte plot aanwezig. Het bestaat eerder uit losse taferelen die schijnbaar 

willekeurig bij elkaar gevoegd zijn. 

Voskuil vindt „de grijze roman‟ geen slechte omschrijving. Het is vaak het grootste ideaal 

voor een schrijver. Het schrijven van een boek zonder inhoud is iets dat veel schrijvers wel 

ambiëren. 

Voskuil houdt dit ideaal ook hoog. In een interview met J. Heymans zegt hij: 

 

Ik heb altijd al gehouden van die passages in boeken waar niks gebeurt. Als jongen hield ik 

bij voorbeeld van de boeken van Karl May. De passages waarin Winnetou en Old 

Shatterhand gewoon bij elkaar voor een wigwam zaten te praten, vond ik de mooiste.[…] 

Ik hou van gewone niks-gebeurtenissen. Die zijn natuurlijk ook in Het Bureau aan de orde 

van de dag. Ik heb een hekel aan dramatiek en lawaai, omdat ik het gevoel heb dat mensen 

zich daarin verbergen.[…]Pas als er helemaal niets gebeurt, begin je iets waar te nemen. 

Het moet stil zijn. Je leert mensen het beste kennen aan simpele dingen. Details. […] Ik 

hou ook niet van boeken waarin zulke enorme avonturen worden beleefd en veel lawaai 

wordt gemaakt. Dat is het ware leven niet.
188

 

 

Hieruit blijkt dat Voskuil er bewust voor koos om „een grijze roman‟ te schrijven. Het is 

zelfs een noodzakelijkheid. Hij schreef de roman om tot inzicht te komen en alles op een 

rijtje te zetten, zichzelf en de andere mensen rondom hem te doorgronden. Uit interviews 

blijkt dat hij deze mensen het best kan leren kennen uit de details, uit de kleine 

handelingen die ze verrichten. Het neerschrijven van al deze details resulteert in „een grijs 

boek‟. Het is het meest nihilistische proza dat ik ooit las, zegt Elisabeth Etty. Maar wel het 

meest dragelijke.
189

 Ze zegt ook:”In mijn recensie[…]kwalificeerde ik Het Bureau als een 

soort omgekeerde Celestijnse Belofte, als een bijbel voor nihilisten dus.
190
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1.5. Het autobiografisch schrijven in de poëtica van Voskuil 

 

Uit de beschrijving van de poëtica van Voskuil, de invloeden die hij ondervond en ten 

slotte ook een uitvoerige uiteenzetting van zijn redenen tot het schrijven van Het Bureau 

wordt duidelijk dat zijn ideeën sterk aanleunen bij het gedachtegoed dat past in het 

„autobiografische schrijven‟. 

Ten eerste is de invloed van Forum hier van groot belang. Voskuil haalt het idee van 

rekenschap geven, verantwoording afleggen rechtstreeks van Menno ter Braak en Eddy du 

Perron. Door zijn omgeving minutieus te beschrijven, zowel de personages als zijn 

interacties met deze personages, komt hij tot inzicht van zichzelf. Voor Voskuil was het 

levensnoodzakelijk om al zijn bevindingen neer te schrijven. Zelfbewustwording en 

psychoanalyse als drijfveer tot „autobiografisch schrijven‟ kan hier direct aan gekoppeld 

worden. 

In verschillende interviews getuigt Voskuil over zijn noodzaak tot schrijven, het schrijven 

dat als verheldering van zijn eigen karakter werkt. Hij wil inzicht in wie hij is, en hoe hij 

zo geworden is. Het schrijven van Het Bureau was als het ware een therapie voor J.J. 

Voskuil, net zoals Bij nader inzien. 

De schrijver heeft echter nog andere redenen tot „autobiografisch schrijven‟. Een tweede 

reden is de rechtvaardiging. Voskuil voelde zich verraden. Hij wilde vooral zijn grootste 

teleurstelling: het geloof in illusies dat tot twee maal toe doorbroken wordt door het 

verraad van zijn collega‟s/ vrienden verwerken. Hij zet ze te kijk in de roman en probeert 

hiermee het gedane onrecht te vergelden. 

En natuurlijk is deze roman een mooie kijk op de geschiedenis van het P.J. Meertens 

instituut. Voskuil hanteert wel degelijk een mimetische poëtica en geeft een prachtig beeld 

van het P.J. Meertens Instituut weer. Er wordt een geschiedenis geschetst van dertig jaar 

lang. Alle gebeurtenissen kloppen, alle lezingen en congressen zijn verifieerbaar. Het is 

een mooi beeld van een instituut en is daardoor herkenbaar voor vele mensen. 

Een laatste element is de constante zorg die Voskuil besteedt aan het beschrijven van de 

werkelijkheid. Hij houdt niet van fantasieën, en verzint niets. Deze subjectieve 

werkelijkheid houdt hij steeds hoog. We besluiten daaruit dat Voskuil de ware toedracht 

van zijn leven weergeeft. In hoeverre hij hier de lezer mee wil manipuleren, wordt 

besproken in het volgende hoofdstuk.  
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De bespreking van Het Bureau als „grijs boek‟ wijst ten slotte op de schrijfmanier van 

Voskuil. Via details en minutieuze beschrijvingen analyseert hij zichzelf en anderen beter. 

Hiermee wijst hij nogmaals op het feit dat hij het boek schreef als pyschoanalyse.  

Het Bureau wordt getypeerd als een „autobiografische roman‟. Voskuil componeert wel 

degelijk de roman. Het boek heeft een sterk literair karakter door de indeling in 

hoofdstukken, het werken rond een centraal thema, enzovoort. 

Voskuils poëtica sluit bijgevolg mooi aan bij de redenen tot „autobiografisch schrijven‟. De 

grond is dus aanwezig, maar hoe zal Het Bureau zelf verteltechnisch en inhoudelijk 

overeenkomen met de vorm van een autobiografie? 
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2. Het Bureau als sleutelroman 

2.1. Inleiding 

 

In dit hoofdstuk ga ik na in hoeverre Het Bureau een „sleutelroman‟ is. Eerst wordt de term 

verklaard en uitgebreid. Daarna wordt deze toegepast op de roman. Door deze toepassing 

wordt gecontroleerd of de werkelijkheid die beschreven wordt in de roman, wel degelijk 

verifieerbaar is. Dit hoofdstuk geeft aanleiding om stil te staan bij de grens tussen 

werkelijkheid en fictie in Het Bureau. Er wordt nagegaan hoe Het Bureau overeen komt 

met de ware toedracht van de feiten en waar de schrijver van de feiten afwijkt. De 

„sleutelroman‟ wordt in deze analyse gezien als een ruim begrip. Niet enkel de personages 

komen overeen met de collega‟s en vrienden van J.J. Voskuil, ook ruimtelijke aspecten, 

evenals de overeenkomst tussen Maarten Koning en J.J. Voskuil worden hier onderzocht.  

2.2. Sleutelroman: een definitie 

 

In talloze artikels en recensies wordt naar Het Bureau verwezen als een „sleutelroman‟. 

Wat betekent de term? De volgende definitie is te vinden in het Lexicon van literaire 

termen. 

 

Roman die reële personen en gebeurtenissen onder verzonnen namen (personnages 

deguisés) en gewijzigde omstandigheden beschrijft, met dien verstande dat ze voor de 

ingewijde lezer herkenbaar zijn via bepaalde aanwijzingen die als een sleutel het verhaal 

ontsluiten. Vaak werd die sleutel zelfs apart via een aanhangsel afgedrukt. De kunst van het 

tegelijkertijd verhullen en ontmaskeren maakt de charme van het genre uit.
191

 

 

In dit hoofdstuk wil ik de term „sleutelroman‟ uitgebreider gebruiken. Niet enkel een 

sleutel voor de personages in het boek en bijbehorende personen in de werkelijkheid, maar 

ook een sleutel voor Maarten Konings directe omgeving. Het Amsterdam van Voskuil 

wordt zodanig mooi en gedetailleerd beschreven dat ook hier sleutels van bestaan. Tevens 

kan men niet onder de gelijkenissen tussen Maarten Koning en J.J. Voskuil uit. Ook deze 

worden uitvoerig behandeld. 
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2.3. De personages 

 

Komen de karakteristieken van Het Bureau overeen met de definitie? Voor een groot deel 

wel. Voskuil neemt mensen uit zijn omgeving, die heel duidelijk herkenbaar zijn en geeft 

ze een pseudoniem. Toch zijn deze personages niet volledig ongewijzigd gelaten. Voskuil 

zet de personages op een zeer subjectieve wijze neer. Hij beschrijft ze en deelt ze een rol 

toe in het verhaal zoals hij dat zag. Hij schreef het boek duidelijk vanuit zijn eigen 

persoonlijke perspectief. De schrijver geeft in interviews ook toe dat het om zijn blik op de 

collega‟s gaat en dat deze kan verschillen van het perspectief van een ander.  

Er is sprake van een sleutel waarop alle personen aan hun pseudoniem worden gekoppeld. 

De lijst is tientallen bladzijden lang. Voskuil heeft de sleutel niet zelf uitgegeven, een 

medewerker van het P.J. Meertens Instituut verspreidde een uitgebreide „who is who‟ in 

Het Bureau waaruit bleek dat er werkelijk geen enkel personage is verzonnen (De lijst is te 

vinden op http://www.neder-l.nl/bulletin/1997/07/970716.html, een artikel in het 

Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek.)
192

 Ook in de media werd er veel aandacht 

aan de ontrafeling van de personages besteed. In Vrij Nederland werd in november 1996 

een uitvoerig geïllustreerde reportage gepubliceerd met alle collega‟s die door Voskuil in 

Het Bureau worden opgevoerd. Het tv-programma De Plantage weidde een speciale 

aflevering aan alle opgevoerde collega‟s. 

Wat vinden de ex-collega‟s van het neergeschreven beeld van het Instituut? Komt het 

beeld dat Voskuil van hen ophangt overeen met de werkelijkheid? 

Er zijn heel wat, met Voskuils strijdende, ooggetuigenverslagen opgetekend. In Het 

Bureau knaagt getuigt Ton Dekker, alias Ad Muller, over zijn ervaring bij het lezen van 

Het Bureau. Hij vindt het verbijsterend. “Door je baas gebruikt worden als romanfiguur is 

geen prettige gewaarwording. Ik dacht: hé, wat schrijft ie me nou weer?”
193

 Hij beschouwt 

Het Bureau als een schending van het vertrouwen. “Van Ad Muller wordt voortdurend 

gezegd dat hij boosaardig kijkt. Ik durf te beweren dat ik Voskuil nooit boosaardig heb 

aangekeken.”
194

  

Ton Dekker wordt in de roman afgebeeld als een ziekelijke, luie figuur. Er zijn talloze 

fragmenten te vinden waaruit dit blijkt. 
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„Natuurlijk moet ik dat doen! Wie doet het anders als ik het niet doe?‟ 

„Bart en Ad.‟ 

„Bart en Af doen niets!‟ zei hij wrevelig. 

„En je zegt juist dat Bart altijd zo hard werkt!‟ 

„Ja! Op de vierkante centimeter! En Ad is altijd ziek!‟
195

 

 

Dit fragment is een typische beschrijving van Bart en Ad, maar blijkt volgens Ton Dekker, 

echter niet te kloppen: 

 

Voskuil werd, zo lijkt in Het Bureau, „omgeven door zombies, door een stel vreselijke 

minkukels. Je gaat denken dat die man alleen maar ellende heeft meegemaakt. Maar als ik 

een boek moest schrijven, dan zie ik hem toch ook vaak vreselijk hard lachen, en 

humoristisch met zijn collega‟s omgaan.
196

(mijn cursivering, S.D.) 

 

Het is duidelijk dat het Bureau uit Voskuils perspectief beschreven werd en dat hij de 

werkelijkheid wel eens durft te verdraaien. Marinel Gerritsen, in Het Bureau afgebeeld als 

Engelien Jansen, beweert dat de ontmoeting met Voskuil op een heel andere manier verliep 

dan Voskuil beweerde. Voskuil is volgens haar dus niet zo nauwkeurig als hij zelf beweert. 

Toch hebben zijn collega‟s hem aangezet tot schrijven en hem geregeld gevraagd of hij 

ook over hen zou schrijven.  

 

„Schrijf je dit soort gesprekken nou ook in je dagboek?‟ vroeg Eef. […] „Nee,‟ zei hij 

zonder veel nadenken. „Ik denk het niet‟ „Waar schrijf je dan over?‟ Maarten dacht na. Hij 

meende de spanning die de vraag had opgeroepen te voelen en dat maakte het moeilijk zich 

te concentreren. „Kleinigheden,‟ probeerde hij. „Reacties.‟
197

 

 

Niet alle ex-collega‟s en vrienden vinden hun alter-ego een schending van het vertrouwen. 

Zijn vrouw Lousje, alias Nicolien, getuigt in verschillende interviews dat ze een zeer grote 

gelijkenis ziet tussen haar en het afgebeelde personage. Nicolien komt in het boek over als 

een onmaatschappelijke vrouw met zeer veel principes: ze haat verandering, de 

maatschappij en wordt bijvoorbeeld razend als haar man opslag krijgt. Ze is de enige in het 

boek die met een zekere zelfstandigheid wordt afgebeeld. Zo is ze ook in het echt, dit blijkt 

duidelijk uit het interview met Hanneke Groenteman in het televisieprogramma De 

Plantage. 

Voskuil weet echter dat hij een subjectieve en tevens literaire afschildering maakt van zijn 

medewerkers. Hij geeft in verschillende interviews toe dat hij verschillende personen niet 

gebruikte, omdat ze hem emotioneel niet raakten en hij ze bijgevolg niet kon gebruiken. 

Ook heeft hij één personage opgebouwd uit twee verschillende personen.  
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De personages zijn ook zeer stereotiep neergezet. Het zijn „flat characters‟, worden 

bijgevolg enkel getypeerd door één of twee eigenschappen en ondervinden geen 

verandering. Een mooi voorbeeld hiervan is Kaatje Kater. Dit commissielid wordt 

getypeerd door haar hartelijke lach en haar stopwoordjes: „hear hear‟, en „ik bedoel maar‟.  

Dit is volgens Voskuil de enige correcte manier van beschrijven, volgens hem kan je pas 

iemand leren kennen aan zijn stereotiepe handelingen. “Nu, dat was net de bedoeling, want 

de mensen zijn stereotiep achter wat aankleding die je makkelijk los kunt maken.”
198

 

De collega‟s zijn eigenlijk figuranten. De kern van het verhaal is duidelijk Maarten 

Koning. De personages zijn zo geconstrueerd om wat zij in het hoofdpersonage naar boven 

halen. Ze staan in functie van Maarten Koning. 

Voskuil zegt niemand te kijk te willen zetten met de roman en meent zelf dat de aandacht 

die hij hen geeft in de roman een vorm van sympathie is.
199

 Toch zegt hij wat verder in een 

interview met Roodnat: “En het is ook mijn leven: laten zij zich maar realiseren wat ze mij 

aandeden. Ik wil niemand kwetsen. Dat is de bedoeling niet. Ik beschrijf mensen zo eerlijk 

als het me gegeven is. Is iemand wreed of hardvochtig, dan zal ik dat niet met de mantel 

der liefde bedekken.”
200

 Ook hier is zijn houding dubbelzinnig, enerzijds zegt hij niet uit 

rancune of wrok te schrijven, anderzijds wil hij zijn ex-collega‟s duidelijk maken hoe 

verraad aanvoelt. 

Toch hebben vele collega‟s woedend gereageerd en werd er fel gediscussieerd rond de 

morele component. Is het moreel aanvaardbaar om je collega‟s zo te kijk te zetten? 

Dr. Jan Stroop (Flip de Fluiter) zegt het volgende: “„Een laffe man. […] Als Voskuil zegt: 

ik heb niet de bedoeling gehad het instituut te portretteren, zijn de personages wel erg 

doorzichtig. Ik herken iedereen, behalve juist Maarten Koning.‟”
201

 

2.4. J.J. Voskuil en Maarten Koning 

 

Bij nader inzien en Het Bureau worden samen beschouwd als de biografie van Maarten 

Koning. Maartens studententijd en zijn loopbaan aan het A.P. Beerta –Instituut worden in 

de boeken beschreven. Dit levensverhaal valt volledig samen met dat van J.J. Voskuil. De 

korte inhoud van beide boeken kon tevens de biografie van J.J. Voskuil geweest zijn. Alle 

gebeurtenissen, situaties die in de boeken te lezen vallen, zijn verifieerbaar met de ware 
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toedracht van de feiten. Het Bureau beschrijft dertig jaar van zijn leven, namelijk de jaren 

aan het P.J. Meertens Instituut, het A.P. Beerta –Instituut in Het Bureau.  

De lezingen en het wetenschappelijk werk dat Voskuil verrichtte, vinden we ook terug in 

Het Bureau. Hiervan zijn er talloze voorbeelden zoals, studies rond het ophangen van het 

nageboorte van het paard, de kerstboom, de trouwring, de dorsvlegel,... Allemaal worden 

ze uitvoerig beschreven in het boek. Voskuils en Maartens levensloop komen tot in de 

kleinste details overeen en critici hielden dan ook hun adem in toen de titel van het laatste 

deel De dood van Maarten Koning bekend werd gemaakt. Volgens Fontijn heeft Voskuil 

zodanig de behoefte om fictie en werkelijkheid te laten samenvallen dat hij ook in het echt 

zelfmoord zou plegen. Dit loste Voskuil echter op door de dood in een droom te laten 

afspelen.
202

 

Ook de karakters van Maarten Koning en J.J. Voskuil komen overeen. Maarten Koning is 

sociaal onbekwaam, voelt zich constant bedreigd en durft niet op te komen voor zijn 

rechten. Zinnen als “Ik voelde mij bedreigd”, “Hij was diep ontevreden” of “Hij voelde 

zich mislukt” worden constant herhaald in Het Bureau. Hij heeft bijvoorbeeld de grootste 

moeite met het aanknopen van een gesprek met een vreemde, kan niet omgaan met 

onverwachte situaties en durft zijn collega‟s nooit te berispen. 

J.J. Voskuil is niet anders dan zijn alter ego. Zijn sociale onbekwaamheid getuigt uit het 

feit dat de schrijver het verafschuwt om interviews te houden. Voor het interview in De 

Plantage heeft hij speciaal een thuiseditie gevraagd, want in een studio zou hij zich totaal 

verpletterd voelen.  

Beide verwerken op dezelfde manier woede en agressie. Als Maarten Koning onrecht 

aangedaan wordt, kropt hij zijn woede op en kan er bijgevolg niet van slapen. Om het te 

verwerken, schrijft hij het neer in zijn dagboek.  

 

Terug in zijn eigen bed, met Nicolien slapend naast zich, dacht hij opnieuw, met plotseling 

opstijgende drift, aan de jongens in het park. Hij bleef niet staan maar stapte op hen af en 

sloeg die grote in zijn leren jack met een geweldige klap op zijn kaak tegen de grond, het 

volgend ogenblik wipte hij een van de twee anderen, die op zijn rug gesprongen was, over 

zijn hoofd en trapte hij de derde keihard in zijn kruis zodat hij krimpend van de pijn bleef 

liggen. […] Trillend van opgekropte woede draaide hij zich op zijn andere zij en weer 

terug.
203
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Voskuil doet net hetzelfde. Hij schrijft namelijk al die opgekropte woede van dertig jaar 

lang op in Het Bureau. In Plankton vinden we een passende beschrijving van Maarten 

Koning, die tevens voor Voskuil kan gelden:  

 

„Als er iets was wat hem typeerde, dan was dat dat hij nooit iets vergat wat hem was 

aangedaan en bezeten was van de behoefte om te bewijzen dat het onrecht was, ook al 

ervoer hij keer op keer dat niemand gediend was van dergelijke bewijzen, of zijn gedrag er 

ook maar een scheet door veranderde.‟
204

 

 

Beide zijn overtuigd socialist. Dit kreeg Voskuil mee van zijn vader, Klaas Voskuil. Ook 

Maarten Koning is socialist, dit blijkt uit discussies met zijn vrouw en met vrienden.  

De illusies, zo getuigt hij in een gesprek met Roodnat, heeft hij te danken aan het 

socialistisch geloof. Door zijn vader kreeg hij een geweldig vertrouwen in de mens mee. 

Aan de andere kant voelt hij zich sterk bedreigd door hen. Hij zegt erover: “wat dat betreft 

ben ik erfelijk belast. Mijn vader was hoofdredacteur[…]maar op de redactie kwam hij 

niet, want hij durfde zijn kamer niet af.”
205

 

Beiden houden ook absoluut niet van verandering. Bij Maarten Koning wordt dit duidelijk 

door zijn afkeer voor technologische snufjes. Een voorbeeld hiervan is zijn 

weigerachtigheid tegenover een bandopnemer. Hij haat auto‟s, heeft een stokoude radio die 

hij toch wil herstellen, enzovoort. Ook Voskuil houdt niet van verandering. Wanneer er 

verandering komt, zoals het besef dat de eenheid van de afdeling van volkskunde schijn is, 

heeft Voskuil 5500 pagina‟s nodig om dit te verwerken.  

De invloed van Forum werkt ook hier door. Het hoofdpersonage moet ultra-intellectueel en 

onmaatschappelijk zijn; een overtuigd nihilist. Zowel Voskuil en Koning haten wetenschap 

en de daaraan ontleende status. Het wetenschappelijke werk dat Maarten Koning verricht, 

is compleet zinloos. Toch is hij daar gelukkig mee. Het is precies die zinloosheid die hem 

op de been houdt. Zinnig werk zou er namelijk voor zorgen dat het van in het belang van 

de maatschappij is en hem nuttig maken. Hij is echter een onmaatschappelijk mens en zou 

dit niet aankunnen. Nochtans vindt Nicolien dat hij wel een maatschappelijke loonslaaf is 

geworden, enkel en alleen omdat hij werkt. 

Het heeft geen zin heeft om krampachtig te proberen J.J. Voskuil en Maarten Koning uit 

elkaar te houden. Ze overlappen elkaar, zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar en vallen 

in Voskuils eigen „hogere werkelijkheid‟ samen. De schrijver haalt zichzelf en Maarten 
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Koning voortdurend door elkaar in interviews. “Ik zeg „ik‟ en „Maarten‟ door elkaar, dat is 

hetzelfde”
206

, zegt hij in een interview met Joyce Roodnat. 

We kunnen wel een verschil opmerken. We kunnen zeggen dat Voskuil naar zichzelf kijkt 

met het verworven inzicht. Hij heeft de illusies reeds doorprikt. Maarten Koning moet de 

illusies nog doorprikken en is dus naïever.  

Elisabeth Etty wijst op een ander verschil: “Er is één wezenlijk verschil tussen J.J. Voskuil, 

auteur van de autobiografische romancyclus Het Bureau, en zijn alter ego Maarten Koning, 

de laatste is geen schrijver.”
207

 

Maarten Koning en Voskuil zijn zo gelijkend, maar vallen toch niet volledig samen. In Het 

Bureau wordt er nergens verteld dat Maarten Koning schrijver is en dat hij van plan is een 

boek over zijn afdeling te schrijven. Maarten Koning heeft geen enkel drijfveer in zijn 

leven. Dit maakt hem eigenlijk nog een stuk triester dan J.J. Voskuil. Die toch iets had om 

naar uit te kijken: het schrijverschap. Toch wordt dit gegeven tot driemaal toe doorbroken 

in deel drie. Heeft Maarten Koning dan toch een hoger doel? Zijn collega‟s vragen hem of 

hij niet over hen zal schrijven later. 

 

„Dat zou ik heel akelig vinden. Ik vind niet dat je herkenbaar over iemand schrijven kunt.‟ 

„Waarom niet?‟-hij keek van zijn werk op in de richting van de plaats waar Bart zat. […] 

„Ik ben wel eens bang dat jij later zo over ons gaat schrijven. Dat zou ik heel akelig 

vinden.‟
208

 

 

„Je bent toch geen boek over me aan het schrijven, hè?‟ Maarten schudde glimlachend zijn 

hoofd. „Nee, waarom zou ik over jou een boek schrijven?‟
209

 

 

In het vijfde deel van Het Bureau zien we het idee van het schrijven van het boek reeds 

rijpen bij het personage; “Ik denk dat ik een boek ga schrijven en dat ik dat boek De Baas 

noem”
210

.  

2.5. Het Amsterdam van Voskuil 

 

We kunnen de beschrijving van Amsterdam ook zien als een onderdeel van de 

sleutelroman. De minutieuze beschrijvingen van de wandelingen van Maarten Koning van 

zijn huis naar het kantoor staan ettelijke keren neergeschreven. Onno-Sven Tromp heeft 

met zijn boek Wat doe jij in mijn stad? eigenlijk een soort sleutel geschreven. 
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Amsterdam speelt een grote rol in Het Bureau. De stad draagt bij tot de 

identiteitszoektocht van J.J. Voskuil. Hij is er namelijk zeer sterk mee verbonden en 

beschouwt het als zijn territorium. De volgende gebeurtenis vindt plaats in 1984 als hij een 

collega tegenkomt in het centrum: “Maarten bleef glimlachend staan. „Wat doe jij in mijn 

stad?‟ vroeg hij.”
211

 

Voskuil verhuisde bij aanvang van zijn studententijd naar Amsterdam en is er niet meer 

weggegaan, met uitzondering van de enkele jaren in Groningen. Deze ongelukkige periode 

is voor Voskuil niet van belang en wordt noch in Bij nader inzien, noch in Het Bureau 

vermeld. Het Bureau speelt zich grotendeels af in de stad. Voskuil heeft op vijf 

verschillende plekken in Amsterdam gewoond: aan het Fredriksplein, in de Vossiusstraat, 

aan de Lijnbaansgracht en op twee plaatsen aan de Herengracht. De adressen van Maarten 

en Nicolien Koning komen overeen met die van Han en Lousje Voskuil. 

Maarten Konings wandelingen door de stad zijn aan de hand van de beschrijvingen van 

straten en gebouwen goed te volgen. In Het Bureau wandelt Maarten van en naar zijn 

werk. Dit wordt zo uitvoerig beschreven dat we het gemakkelijk kunnen vinden. In het 

boekje: Wat doe jij in mijn stad? vinden we zelfs een uitgestippelde route op een kaartje. 

En in Amsterdam worden ook literaire Voskuil-wandelingen gehouden.  

 

In Het Bureau wandelt Maarten van en naar zijn werk. Eerst gaat hij vanuit de Jordaan via 

de Dam naar het Bureau aan de Nieuwe Hoogstraat. En later, als zowel Maarten als het 

Bureau verhuisd is, steekt hij aan het begin van de Herengracht de Raadhuisstraat en de 

Leidsestraat over naar de Keizersgracht, naar het gedeelte tussen de Nieuwe Spiegelstraat 

en de Vijzelstraat. Vanaf de Keizersgracht maakt hij in de middagpauze vaak een ommetje 

naar de Amstel, of gaat hij inkopen doen op de Albert Cuypmarkt.
212

 

 

We vinden niet enkel geografische verwijzingen terug in het boek. Maarten Koning maakt 

ook historische gebeurtenissen in Amsterdam mee. Zo getuigt hij van autoloze zondagen, 

stapt hij mee in de Vietnam-demonstratie in 1967, de demonstratie tegen Sacharow in 

1980, voor Nicaragua in 1981, enzovoort. Hij ziet de bezetting van het Maagdenhuis in 

1969 terloops over de middag. Reagan en de rol van Amerika, de oorlog en andere 

historische gebeurtenissen vormen gespreksonderwerpen tijdens de vele koffiepauzes. 

Maarten Koning houdt echter absoluut niet van zulke betogingen en demonstraties. Hij 

wordt telkens overhaald door Nicolien. Een mooi bewijs van zijn afkeer vinden we in de 

manier hoe hij de demonstraties beschrijft. Er gaat meer aandacht uit naar het beschrijven 

van details, dan naar de demonstratie zelf.  
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Een olifantachtig meisje dat juist was binnengekomen had vijf oorbellen en hangertjes 

boven elkaar in haar oren laten maken, wenkbrauwen verwijderd, oogkassen blauw. Hij 

keek met weerzin naar haar en naar de gladde jongen die met haar stond te praten, en vroeg 

zich af hoe je met zoiets naar bed kon. Maar die jongen kon waarschijnlijk met alles naar 

bed. En zulke mensen demonstreerden dan tegen kruisraketten!
213

 

 

Voskuil is echter niet geïnteresseerd om een correct tijdsbeeld weer te geven. Hij beschrijft 

enkel de gebeurtenissen die voor hem van belang zijn, andere misschien belangrijkere 

gebeurtenissen laat hij achterwege. 

Ook zijn directe omgeving, het P.J. Meertens Instituut en de verschillende huizen waarin 

hij woonde, komen overeen met wat er in het boek staat. Het P.J. Meertens Instituut, dat 

gevestigd was aan de Keizersgracht, is nu een trekpleister voor Het Bureau-adepten. 

Omschrijvingen van zijn huis in het boek zijn identiek met de werkelijkheid, een voorbeeld 

hiervan is het manshoge Neptunusbeeld in de hal.  

2.6. De grens tussen werkelijkheid en fictie 

 

Zoals Goethe reeds aangaf is er in elke autobiografie een tweestrijd tussen „dichtung und 

wahrheit‟. De taal kan de werkelijkheid slechts benaderen. Het verschil tussen fictie en 

non-fictie is dan ook de graad van vermomming en objectivering. In een autobiografie is 

de grens tussen werkelijkheid en fictie soms heel vaag. Als de auteur zich meer op de 

feiten concentreert zien we een grotere objectiviteit en dus meer „wahrheit‟, terwijl een 

grotere concentratie op het ontdekken van het eigen „ik‟ een grotere „dichtung‟ inhoudt. 

Een autobiografie houdt steeds een creatief proces in. Dit is in Het Bureau niet anders. De 

gelijkenissen tussen de roman en de werkelijkheid werden hierboven aangeduid. We zien 

over het algemeen dat alles min of meer overeenkomt met de werkelijkheid, in zover deze 

te controleren valt. De grote verstrengeling tussen leven en verbeelding in Het Bureau leidt 

tot een ingewikkelde relatie met de werkelijkheid.  

Voskuil creëert in het boek een andere, „hogere werkelijkheid‟. Hij schrijft alles neer zoals 

hij het zich herinnert en past zijn herinnering aan waar nodig. Deze „hogere werkelijkheid‟ 

wordt beschouwd als „modèle‟. Met modèle bedoelt Lejeune: “le reél auquel l‟énoncé 

prétend ressembler”.
214

 Het Bureau verwijst niet naar de „werkelijke werkelijkheid‟ maar 

naar de „gepretendeerde werkelijkheid‟. Er wordt een referentieel pact gesloten, dat niet 

volledig correct hoeft te zijn. 
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Voor Voskuil was het boek een manier om naar zichzelf op zoek te gaan. Daarom is hij 

niet veel afgeweken van de werkelijkheid. De „hogere werkelijkheid‟ die hij beschrijft 

komt niet overeen met dé werkelijkheid. Maar dit brengt het autobiografische karakter van 

de roman niet in gevaar.  

Geen enkele vorm van taal geeft de échte werkelijkheid weer, zei Sybren Polet. Elke vorm 

van tekst heeft een waarheidslekkage. Het enige verschil is de hoeveelheid aan waarheid 

die lekt. Van Het Bureau kunnen we zeggen dat er weinig waarheidslekkage is. Toch blijft 

het een roman, wat wil zeggen dat de werkelijkheid soms opgesmukt werd. De lezer wordt 

hoe dan ook gemanipuleerd door de schrijver. De lezer gelooft de beelden die Voskuil 

ophangt van zijn collega‟s. Hier vermengt Voskuil duidelijk fictionele en non-fictionele 

elementen.  

We zagen dat iedere autobiografische auteur de keuze maakt tussen het diepere verlangen 

om via het schrijven zijn eigen identiteit te vinden, ofwel maakt hij een encyclopedisch 

relaas van de feiten. Voskuil kiest hier voor een gulden middenweg. Hij geeft aan de ene 

kant een droog relaas van alle feiten en gebeurtenissen. Aan de andere kant wil hij inzicht 

krijgen en maakt daarom een keuze uit die gebeurtenissen. Hij kiest logischerwijs voor het 

beschrijven van het leven in het Bureau, aangezien de kern van het probleem daar te 

vinden is. Andere gebeurtenissen laat hij weg. Deze zijn niet van belang voor het oplossen 

van het probleem.  

De reconstructie van het verleden gaat niet zonder slag of stoot. Voskuil schreef alles uit 

het hoofd. Hij kreeg wel de hulp van notulen, jaarverslagen en dagboekfragmenten, maar 

de letterlijke gesprekken en details herinnerde hij zich. Deze herinneringen zijn echter vaak 

vertekenend. Het geheugen van een autobiograaf is onvolledig en onbewust subjectief. 

Voskuil moet meer dan dertig jaar terug in de tijd. De manier waarop het verleden 

opgeroepen wordt, wordt steeds bepaald door het heden. Hij kijkt met het verworven 

inzicht, en dus van op een redelijke afstand, terug op de situatie in het Bureau.  

We hebben te maken met een onontkoombare leugenachtigheid. Het is wetenschappelijk 

bewezen dat het neurologisch gezien onmogelijk is om alles te onthouden. Zoals Keller 

zei: “de waarheid willen vertellen is de snelste weg naar verdraaiing en de vervalsing van 

een stand van zaken”.
215

 

Voskuil bracht sowieso veranderingen aan. Het is niet altijd duidelijk of het om bewuste of 

onbewuste aanpassingen gaat, maar dat doet er weinig toe. Sommige zien deze 

                                                 
215

 Paul De Wispelaere, “Over leugen en waarheid in de autobiografie”, in De Vlaamse gids, jg.80, 1996, 

nr.1, p. 6. 



 101  

vergissingen als fouten. Toch zijn het slechts schoonheidsfoutjes die het unieke karakter 

van zijn boeken accentueren.  

We besluiten dat Het Bureau een groot fictioneel karakter heeft. Voskuil baseert zich 

echter sterk op de werkelijkheid. We kunnen niet zeggen dat het boek als fictief gelezen 

moet worden. Het Bureau neemt een tussenpositie in, net zoals andere autobiografische 

romans.  

2.7. Fictionele en niet-fictionele indicaties in Het Bureau 

 

In dit hoofdstuk wordt de positie van Het Bureau tussen werkelijkheid en fictie 

gecontroleerd aan de hand van de theorie van Aart van Zoest. Van Zoest maakt het 

onderscheid tussen fictionele en niet-fictionele indicaties binnen en buiten de tekst. Deze 

twee categorieën deelt hij nogmaals op in formele en referentiële indicaties.  

In Het Bureau zijn er indicaties die erop wijzen dat het een fictioneel werk is. Toch merken 

we ook enkele niet-fictionele kenmerken op.  

Ten eerste heb je fictionele indicaties buiten de tekst. We moeten voorzichtig omspringen 

met deze term, het kan ook een spel van de auteur zijn. In het postmodernisme zien we 

vaak dat de auteur probeert de lezer op het verkeerde been te zetten. Reeds eerder werd 

duidelijk dat Voskuil ervan houdt om verwarring te zaaien. 

In de bibliotheek vinden we Het Bureau op de afdeling fictie. Uitgeverij G.A. van 

Oorschot is een bekende uitgeverij van romans en ook de kaft van het boek stuurt onze 

vermoedens in de richting van een roman. 

We vinden ook formele en referentiële fictionele indicaties binnen de tekst weer. In Het 

Bureau kunnen we op formeel vlak spreken van een mengeling van tekstsoorten. Het 

verhaal is grotendeels in sober en droog proza geschreven en wordt op sommige plekken 

onderbroken door dagboekfragmenten, brieven en beschrijvingen van dromen. Ook zien 

we een literaire taal, indeling in hoofdstukken (hier in jaren). De indeling in hoofdstukken 

is een typisch niet-talige indicatie in fictief proza. 

Op het eerst gezicht lijken referentiële fictionele indicaties ruim voorhanden. De focus van 

het verhaal ligt op het fictieve personage Maarten Koning, deze verwijst niet naar een 

bestaande persoon. De hij-vertelling geeft in dit boek onbeschaamd weer wat we niet 

kunnen weten. Dit is ook een openlijk fictioneel element. 

Voskuil gebruikt hier echter een literaire pose. Het is duidelijk dat hij in de persoon van 

Maarten Koning zichzelf beschrijft en zijn herinneringen aan het Bureau weer helemaal 
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bovenhaalt. Dat hij het verhaal niet in de ik-vorm schreef, heeft te maken met het feit dat 

de auteur de afstand nodig had om naar zichzelf te kijken en zichzelf en zijn handelingen te 

analyseren.  

Er zijn echter ook niet-fictionele indicaties te vinden. Maarten Koning lijkt op het eerste 

gezicht een onbestaande persoon, maar is dat tegelijkertijd wel. Hij is namelijk de persoon 

die Voskuil in zijn herinnering oproept. Hij verwijst dus wel degelijk naar een bestaand 

figuur, namelijk de jongere Voskuil die in het Bureau werkte. Hij bestaat enkel nog in het 

geheugen. Daarom kan Voskuil er ook allerlei uitspraken over doen, in zijn eigen 

gedachtewereld binnendringen en dat neerpennen. Dit zijn geen fictionele indicaties, maar 

indicaties die wijzen op het feit dat de schrijver bezig is met het ophangen van een beeld 

van zijn werkjaren aan het Bureau onder de literaire vermomming.  

Natuurlijk moeten we steeds rekening houden met de onbetrouwbaarheid van het 

geheugen. Maar aan de hand van notulen en jaarverslagen kunnen we toch controleren dat 

de meeste gebeurtenissen in Het Bureau overeenkomen met de werkelijkheid.  

Uit deze analyse wordt duidelijk dat het onderscheid tussen fictionele en niet-fictionele 

indicaties niet beantwoordt aan de complexiteit van sommige moderne boeken. Het gaat 

wel over indicaties, met andere woorden, aanwijzingen die niet dwingend zijn. Het Bureau 

lijkt op het eerste gezicht zeer fictioneel. Onderzoeken we echter nauwkeuriger, dan zien 

we dat er meer onder de oppervlakte ligt en het boek zeer duidelijk een tussenpositie 

inneemt tussen fictie en non-fictie. Dit is het geval bij het gros van de „autobiografische 

romans‟. 

 

2.8. Besluit 

 

In dit hoofdstuk gingen we na in hoeverre Het Bureau een „sleutelroman‟ is. Daarvoor 

stelden we een definitie op aan de hand van het Lexicon van literaire termen. Algauw 

bleek dat deze term breder kon worden opgevat. Niet enkel werden de personages in het 

boek getoetst aan de werkelijkheid, ook werd de gelijkenis tussen J.J. Voskuil en het 

hoofdpersonage getrokken en tenslotte vergeleken we ook de ruimte die in het boek 

geschetst wordt, met name Amsterdam en het A.P. Beerta-instituut.  

Hieruit kunnen we besluiten dat Het Bureau wel degelijk een „sleutelroman‟ is. Voskuil 

zelf noemt zijn boek niet echt een „sleutelroman‟. In een interview met Jan Fontijn over 

zijn debuutroman Bij nader inzien, zei hij:  
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Dat zoveel mensen vooral in de sleutel geïnteresseerd waren en daarom zo verlekkerd of 

afwijzend reageerden, heb ik niet voorzien.[…]Ik vind het wel eventjes leuk om bij een 

boek te weten wie wie is, maar echte belangstelling heb ik eigenlijk niet.[…] Ik heb een 

hekel aan mensen die mijn boek als sleutelroman zien en zeggen: o, dat is die en die 

meneer, en dat is dus zo‟n lul.
216

 

 

Volgens Voskuil is Het Bureau lezen als een „sleutelroman‟ een valse benadering. 

Ondanks de ontkenning van de schrijver dat het boek in dit genre thuishoort, was het 

interessant om hier even de aandacht op te vestigen. We kunnen hier namelijk een ander 

belangrijk aspect aan koppelen, namelijk de grens tussen fictie en werkelijkheid in de 

autobiografie. Net zoals in andere autobiografieën is ook hier die grens moeilijk te trekken. 

De grens tussen „dichtung‟ en „wahrheit‟ is bijzonder vaag in Het Bureau.  

Voskuil is de eerste om erop te wijzen dat zijn verhaal zeer subjectief is en dat hij vanuit 

zijn perspectief de collega‟s aan het instituut heeft beschreven. We besloten dat Voskuil 

een soort „hogere werkelijkheid‟ heeft gecreëerd, die weliswaar niet volledig met de échte 

werkelijkheid overeenkomt. Deze „hogere werkelijkheid‟ wordt gezien als „modèle‟. Het 

„referentiële pact‟ is aanwezig en verwijst niet naar de échte werkelijkheid, maar naar het 

„modèle‟. Dit is echter niet bedreigend voor de stelling „Het Bureau als autobiografische 

roman‟.  

Sybren Polet stelde dat elke vorm van taaluiting onherroepelijk een verkeerd beeld van de 

werkelijkheid geeft. Deze „waarheidslekkage‟ is echter typerend voor een 

„autobiografische roman‟. Een autobiografische schrijver schrijft vaak om zichzelf te leren 

kennen en inzicht te verschaffen. Het creatieve proces is hier belangrijk. In de 

autobiografie gaat het vaak meer over het „discours‟ dan over de „histoire‟. Dat er enkele 

elementen in voorkomen die niet overeenkomen met de werkelijkheid, keldert het 

autobiografische karakter van de roman niet. Het gaat hier niet over een droog relaas van 

feiten maar over een zoektocht van de schrijver van zichzelf. 

We mogen verder niet vergeten dat de reconstructie van het verleden niet gemakkelijk is. 

Neurologisch is het onmogelijk om alles te onthouden en het geheugen verdraait of vergeet 

de ware toedracht van de feiten. Dit is echter onbewust. We kunnen de auteur hiervoor niet 

met de vinger wijzen.  

Tenslotte pasten we Het Bureau toe op de theorie van van Zoest. We vonden zowel 

fictionele als niet-fictionele elementen. We besloten dat de theorie van van Zoest niet op 

elk boek toepasbaar is. Een complex geval als de autobiografie neemt een tussenpositie in 
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tussen fictie en non-fictie. Dit is ook het geval in Het Bureau. We wezen ook op de 

mogelijkheid dat de auteur een spel speelt met zijn lezers. Is het nu de werkelijkheid of net 

niet? J.J. Voskuil slaagde in zijn opzet en zette vele lezers aan tot denken en discussiëren. 

Volgens sommige critici was Het Bureau nooit zo succesvol geweest zonder het P.J. 

Meertens Instituut en de bijbehorende collega‟s. 
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3. Formele aspecten in Het Bureau 

3.1. Het fragmentarisch karakter van de roman 

 

Het Bureau beschrijft Maarten Koning en zijn werk gedurende dertig jaar aan het Instituut 

voor volkskunde. Voskuil had 5500 pagina‟s nodig om alle situaties, dialogen, 

gebeurtenissen en beschrijvingen op te schrijven. Deze 5500 pagina‟s werden in zeven 

aparte boekdelen ingedeeld. (Meneer Beerta, Vuile handen, Plankton, Het A.P.Beerta-

Instituut, En ook weemoedigheid, Afgang, De dood van Maarten Koning)  

Op het einde van elk deel zien we een keermoment in het verhaal, een soort cliff-hanger of 

een belangrijke gebeurtenis. In Plankton vinden we een mooi voorbeeld. In de allerlaatste 

pagina‟s van het boek krijgt Maarten Koning te horen dat zijn vader dood is en dat Meneer 

Beerta een beroerte heeft gekregen.  

 

Anton is plankton geworden. […] Voor het eerst drong het tot hem door dat zijn vader 

dood was en daarbij voegde zich het besef dat het ook met Beerta was afgelopen, zijn echte 

vader en zijn geestelijke vader. Hij was alleen.
217

 

 

Het laatste boek, De dood van Maarten Koning, wordt als een contrapunt in de cyclus 

beschouwd. Elk deel is opgedeeld in verschillende hoofdstukken, deze hoofdstukken 

beslaan telkens één jaar. Naar gelang de gebeurtenissen van dat ene jaar nemen deze 

hoofdstukken meer of minder pagina‟s in beslag. We zien dat Voskuil steeds langere 

„jaren‟ schrijft en meer plaats nodig heeft om alles te vertellen. Als we nog dieper ontleden 

zien we dat de verschillende delen onderbroken worden door asterisken. Zo‟n asterisk 

brengt nog meer structuur in de roman en wijst op een nieuwe gebeurtenis, een 

onderbreking voor een droom of brief, of op een breukmoment in het verhaal.  

Het boek bestaat uit verschillende soorten teksten. Zo zijn er verhalende stukken, waarin er 

van op een afstand wordt beschreven wat Maarten Koning meemaakt en doet. Deze 

fragmenten hebben een sterk herhalend karakter. Een goed voorbeeld is de middagpauze 

wanneer Beerta luncht. 

 

Om half één precies hield Beerta met tikken op. Hij tilde de schrijfmachine op de tafel, 

haalde een servet, een bordje, een mes, een botervloot en een pakje hagelslag uit een la van 

zijn bureau, spreidde de servet uit en installeerde zich. Het brood kwam uit een trommeltje 

uit zijn aktetas.
218
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De beschrijving van Beerta‟s middagmaal wordt ettelijke keren herhaald. De gebeurtenis is 

telkens dezelfde, maar wordt steeds op verschillende manieren beschreven.  

Tevens vinden we zeer beschrijvende stukken terug in Het Bureau. Zo zijn er lange 

passages waarin we door de ogen van Maarten Koning een personage gadeslaan. We zien 

prachtige portretten van de medewerkers aan het Bureau. Vooral Meneer Beerta met zijn 

verschillende tics en maniertjes is op zo‟n manier neergezet dat je hem meteen voor ogen 

ziet.  

 

Beerta was opgehouden met tikken. Maarten zag hoe hij een kroontjespen in een potje met 

inkt doopte en zich vooroverboog naar zijn papier. Zijn pen kraste. Hij richtte zich op, 

vouwde het papier in vieren, deed het in een enveloppe, likte aan zijn vinger en plakte de 

enveloppe dicht. Terwijl hij dat deed, keerde hij zich langzaam om en keek over zijn bril 

naar Maarten.
219

 

 

Niet alleen mensen worden beschreven, ook landschappen, Amsterdam, de weg van huis 

naar Maartens werk, enzovoort. Voskuil heeft oog voor details en dit komt duidelijk naar 

voor in deze beschrijvingen.  

De beschrijvende passages worden voortdurend afgewisseld met dialogen. Het unieke 

karakter van Het Bureau is deels te wijten aan de minutieuze beschrijving van de dialogen 

die Maarten Koning voert met zijn medewerkers en met Nicolien.  

De momentopnames worden onderbroken door beschrijvingen van dromen. Deze zijn ook 

van groot belang voor het hoofdpersonage. Zijn meest betekenisvolle dromen worden 

neergeschreven. In het boekje Ingang tot Het Bureau van J.J. Voskuil staan er korte 

beschrijvingen van deze dromen, de meeste zijn niet rooskleurig: “Maarten droomt dat hij 

achtervolgd wordt door een blinde man en dat er boven een man zit opgesloten. Dat is 

hijzelf”, “Maarten droomt dat zijn vader hem probeert te wurgen”
220

, enzovoort. De 

dromen weerspiegelen de gemoedstoestand van Maarten op dat moment. 

Op sommige plaatsen werden dagboekfragmenten in het boek geplaatst. Deze komen 

oorspronkelijk uit de dagboeken van J.J. Voskuil. 

Verder worden er brieven in verwerkt, artikels en lezingen. Dit bouwt mee aan de 

minutieuze correctheid van de roman. Alles wordt beschreven, zelfs de eindeloze 

discussies op congressen, de talloze saaie lezingen op bijeenkomsten, interviews over 

uiteenlopende volkskundige tradities, enzovoort. Niets wordt vergeten in deze omvangrijke 

roman. 
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Toch blijft alles zeer geordend en de vorm overzichtelijk en duidelijk. Om alles mooi neer 

te schrijven, was het noodzakelijk om alles ordelijk te houden in het hoofd van de 

schrijver. Hij gebruikte notulen en jaarverslagen als controle en geheugensteuntje. Die 

notulen en jaarverslagen zijn op datum gemaakt. Om het overzichtelijk te houden, behield 

Voskuil deze indeling.  

In Het Bureau vallen „Sujet‟ en „Fabel‟ samen. Het onderscheid tussen „fabel‟ (logische en 

chronologische opeenvolging van de elementen van het verhaalgebeuren, „l‟histoire‟, (dit 

moeten de lezers op basis van de tekst samenstellen) en „sujet‟ (bewerkte vorm waarin de 

fabel in de roman of het kortverhaal wordt gepresenteerd, „le récit‟) werd voor het eerst 

gemaakt door de Russische formalisten.
221

 

In de meeste romans liggen „fabel‟ en „sujet‟ uit elkaar. De schrijver werkt met 

„flashbacks‟ en speelt met de structuur van de roman. Deze romantechnische trucjes 

brengen meer spanning in de roman en laten de lezer vooruit lopen op de feiten. 

In Het Bureau zien we echter geen romantechnische aanpassingen in de chronologie van 

het verhaal. Wel worden er minder belangrijke gebeurtenissen weggelaten, maar aan de 

volgorde werd er bijna niets veranderd. Alles is strikt chronologisch opgesteld. Voskuil 

koos bewust voor deze aanpak. Dit was nodig om orde te scheppen in de chaos van 

herinneringen en het was voor hem de enige mogelijke manier om de roman te schrijven. 

Hij maakt geen gebruik van vertelprocédés om zijn verhaal te ordenen.  

We zagen in het theoretische deel van deze scriptie dat veel autobiografische auteurs zich 

niet houden aan een chronologische volgorde en juist kiezen voor een andere aanpak. Er 

bestaan verschillende structuren die het bewustzijn ordenen. De „stream-of-consciousness-

techniek‟ of „monologue intérieur‟ is er één van. Men kan ook voor een ordening via de 

ruimte of een thematische aanpak opteren. Voskuil kiest in Het Bureau echter voor een 

strikt chronologische stijl. 

3.2. Analyse van Het Bureau aan de hand van Genette222 

 

Voor de analyse van Het Bureau is het interessant om de theorie van Gérard Genette, in 

vertaling van Mieke Bal, te hanteren. Genette maakt een onderscheid tussen „fabel‟ en 

„sujet‟ maar voegt er „narration‟ bij (de vertelling of het vertellen zelf). Hij benadrukt 

hierbij drie belangrijke punten: „Temps‟, (tijdsrelaties tussen „fabel‟ en „sujet‟), „voix‟ 
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(vertelinstantie die aan het woord is in de vertelling) en „mode‟ („perspectief‟, „focalisatie‟ 

en „afstand‟). In dit hoofdstuk overlopen we deze drie elementen en bekijken we hoe we 

onze bevindingen kunnen koppelen aan het theoretisch kader van het „autobiografische 

schrijven‟. 

3.2.1 Temps 

 

Dit hoofdstuk gaat over de „tijd‟ in het verhaal. Daarvoor moeten we eerst wijzen op de 

„volgorde‟. In welke mate verschilt de chronologie van het verhaal met de geschiedenis. In 

de meeste romans zijn er „anachronieën‟ zoals „in medias res‟ beginnen, of met„flashbacks‟ 

werken. Dit is niet zo in Het Bureau. Er zijn in de hele romancyclus geen „analepsis‟ noch 

„prolepsis‟ te vinden. Hier heeft Het Bureau deels zijn unieke karakter aan te danken. 

De „tijd‟ kunnen we ook bekijken aan de hand van de „duur‟ van het verhaal. Genette 

maakt een onderscheid tussen de duur van de verteltijd (de tijd van het verhaal) en de duur 

van het vertelde (de tijd van de geschiedenis). Verschillen en veranderingen hierin geven 

het tempo van de roman aan. Het is in één oogopslag duidelijk dat Het Bureau een traag 

tempo heeft.  

Er zijn talloze „ellipsen‟ te vinden. Dit heeft te maken met de opzet van de roman. Het is 

namelijk zo dat Voskuil een oplossing wil vinden voor een specifiek probleem en 

bijgevolg redundante gebeurtenissen weglaat. Deze gebeurtenissen zijn echter van geen 

belang zodat we ze niet echt als „ellipsen‟ kunnen aanduiden.  

Er zijn weinig „versnellingen‟ in Het Bureau. „Scènes‟ daarentegen komen constant voor. 

De beste voorbeelden hiervan zijn de vele dialogen. „Vertragingen‟ komen volgens Genette 

voor wanneer de tijd om de gebeurtenis te lezen langer duurt dan de tijd van het gebeuren. 

Dit is zeer zeker het geval in Het Bureau. We kunnen spreken van een enorm aantal 

vertragingen. De talloze beschrijvingen van korte momenten die breed uitgesponnen 

worden zijn niet op twee handen te tellen. Deze vertragingen zorgen voor het trage tempo 

van de roman. 

Vervolgens wijst Genette op „Fréquence‟. Dit is de verhouding tussen verteltijd en vertelde 

tijd met betrekking tot de frequentie van de vertelde gebeurtenissen. Hebben we in Het 

Bureau te maken met „singulatief‟, „repetitief‟ of „iteratief‟ vertellen? Op het eerste gezicht 

zeggen we „singulatief‟. Op een zeer chronologische wijze schrijft Voskuil zijn verhaal 

éénmalig neer. Toch zien we dat de roman een sterk repetitief karakter heeft. Er komen 

talloze herhalingen voor. Ze verschillen echter telkens een beetje en het gaat ook wel 
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degelijk om gebeurtenissen op een ander tijdstip. Het verorberen van boterhammen is zo‟n 

herhaalde gebeurtenis. Toch kunnen we niet spreken van „repetitief‟ vertellen aangezien 

het niet over precies dezelfde gebeurtenis gaat die uit verschillen perspectieven wordt 

verteld. 

3.2.2 Voix 

 

Met „voix‟ bedoelt Genette de „stem‟ van de verteller, de vertellende instantie. Er zijn drie 

mogelijke vertelmomenten. Namelijk na het gebeuren, tegelijkertijd met het gebeuren of 

voordat de gebeurtenissen plaatsvonden. Dit laatste komt maar zelden voor. In Het Bureau 

is het duidelijk dat alles verteld wordt na het gebeuren. Het is een duidelijk retrospectief 

verhaal. Het retrospectieve karakter was tevens een absolute voorwaarde voor de 

autobiografie.  

In het verhaal zien we een „extradiëgetische‟ verteller, de onbekende verteller bevindt zich 

op een hoger niveau in Het Bureau. Tevens is het een „heterodiëgetische” verteller. Hij 

staat buiten het verhaal en vertelt over de gebeurtenissen van op een afstand. Hierin wijkt 

Het Bureau sterk af van de theorie van Lejeune. Deze stelde als meest voorkomende 

vertellersvorm in de autobiografie de „autodiëgetische‟ vertelinstantie. De verteller is in de 

voorbeeldautobiografie hoofdpersonage van het verhaal en „homodiëgetisch‟. Hier zien we 

echter een zeer duidelijke „heterodiëgetische‟ verteller die een behoorlijk grote afstand 

neemt van het verhaal. Hij heeft een panoramische blik over het gebeuren, maar focust zich 

op Maarten Koning. De verteller velt geen oordeel en is zeer onpersoonlijk. Het valt bijna 

niet op dat hij in het verhaal voorkomt, aangezien het verhaal doorspekt is met directe 

dialogen.  

We hebben ook te maken met een derde–persoonsverteller. Genette geeft zelf aan: “Een 

typisch geval van eerste-persoonsvertellers zijn die van de autobiografische roman, waarin 

de verteller zijn eigen levensverhaal vertelt.”
223

 

Verder geeft hij echter aan dat een derde-persoonsverteller een verkapte ik-verteller kan 

zijn. Dit is precies wat er gebeurd is in Het Bureau. Voskuil schrijft over zichzelf in de 

derde persoon. Hij neemt zelfs een pseudoniem aan, Maarten Koning. De schrijver gaf in 

vele interviews aan dat hij dit zeer bewust deed. Als hij het verhaal in de ik-vorm had 

geschreven, dan had hij er te dicht op gezeten en werd het te persoonlijk. De afstand was 

nodig om het probleem te analyseren en er een oplossing voor te vinden. 
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“De keuze voor „Maarten‟ en tegen een ik-figuur in die boeken is een inhoudelijke: “met 

„ik‟ had ik door moeten stoten naar Maartens brein. Dat had te veel afgeleid.”
224

 

Tegen Arjan Peters zei hij: “„Ik‟ is een handicap. Je hebt dan sneller de behoefte je te gaan 

verdedigen, en dat is zeker niet de bedoeling. Je wilt ook jezelf zo recht mogelijk op papier 

krijgen. Als ik „hij‟ schrijf, zie ik mezelf veel beter.”
225

 

Het verschil tussen eerste- en derde-persoonsverteller is de afstand. Door een derde-

persoonsverteller te gebruiken, creëert Voskuil een afstand in tijd. Hij kijkt na zijn 

pensioen terug op de jaren aan Het Bureau. Het geeft de indruk het vertelde van buitenaf 

waar te nemen en weer te geven. Het verhaal kan echter herschreven worden in de ik- 

vorm. Op die manier kunnen we het probleem met de voorwaarde die Philippe Lejeune 

stelt, verteller en hoofdpersonage zijn identiek, omzeilen. 

Elisabeth Etty omschrijft deze derde persoon als een „virtuele derde‟. Hij kijkt vanuit het 

personage, Maarten Koning naar zichzelf en is dus subject en object tegelijk.
226

 We 

spreken hier van een gemengde taalsituatie. Er is één stem aan het woord. Het primaire 

vertelniveau is dus „monologisch‟, maar de verteller kan het woord doorgeven aan de 

personages die met elkaar in dialoog treden. 

3.2.3 Mode 

 

In dit hoofdstuk is de vraag „Wie spreekt, wie ziet?‟ van groot belang. In Het Bureau, waar 

de vertelinstantie nogal onpersoonlijk is, is focalisatie een dankbaar mechanisme. Dit zorgt 

voor verlevendiging en verpersoonlijking. We moeten duidelijk het verschil handhaven 

tussen vertellen en kijken. In Het Bureau hebben we duidelijk met een „actoriële‟ 

focalisatie te maken. De verteller volgt Maarten Koning, we kennen enkel zijn gevoelens 

en kijken als het ware door zijn ogen. Doordat we enkel zijn perspectief te weten komen, 

kunnen we niet spreken van een „auctorieel‟ perspectief. Er is geen alwetende instantie 

aanwezig in het verhaal. De blik die de lezer volgt, wordt verengd tot de waarneming van 

een personage of actor, hier Maarten Koning. Zo‟n actoriële focalisatie zorgt voor meer 

betrokkenheid van de lezer en de herkenning en identificatie van het personage komt 

vlugger tot stand. 

We maken ook een onderscheid tussen „showing‟ en „telling‟. „Showing‟ is een vorm van 

vertellen waarin het vertelde zich als het ware voor de ogen van de lezer afspeelt. „Telling‟ 
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is een vorm van vertellen waarin dat niet het geval is en de lezer zich zeer sterk bewust is 

van de bemiddelende rol van de verteller.
227

  

In het eerste geval voelen we nauwelijks nog de aanwezigheid van de verteller, die als het 

ware verdwijnt achter zijn eigen woorden en die van de personages. Er is meestal een 

afwisseling tussen „showing‟ en „telling‟. In Het Bureau spreken we vooral van „showing‟. 

We kijken door de ogen van Maarten en zien zo de andere personages, gebeurtenissen en 

omgeving. De verteller wordt vaak afgewisseld met dialogen. Deze zijn geschreven in de 

directe rede. We zien dat de verteller vaak op de achtergrond verdwijnt en de personages 

aan het woord laat. We kunnen zelfs zeggen dat er geen indirecte rede voorkomt in Het 

Bureau. Alle dialogen zijn volledig uitgeschreven.  

 

Het bureau wordt bepaald door dialogen. Ze omhelzen de scènes en gaan tersluiks in op de 

mijnenvelden die mensen onafgebroken voor elkaar aan het leggen zijn. Alle sprekers 

accuraat weergegeven, hun woorden precies genoteerd, stelt Voskuil steeds opnieuw vast. 

“Als ik zit te schrijven hoor en zie ik ze praten. De dialogen rollen eruit.”
228

 

 

3.3. Schrijfstijl 

3.3.1 Realistische en zakelijke stijl 

 

Het boek is op een zeer zakelijke manier geschreven. Dit is een strategie om de schijn van 

realisme hoog te houden. Door alles accuraat en zonder veel opsmuk op te schrijven, 

bekomt Voskuil een bijna wetenschappelijk relaas van de feiten. Hij hanteert een zeer 

zakelijke, sobere en ook wel droge taal waarin het gebruik van stijlfiguren miniem is. Ook 

past de alledaagse taal mooi bij de alledaagsheid die in de roman beschreven wordt. 

Toch speelt Voskuil op sommige plaatsen in de roman verrassend met de taal. Hij hanteert 

bij momenten treffende assonanties. Een prachtig voorbeeld vind je op het einde van het 

boek Plankton. “Anton is plankton geworden.”
229

. Het woordspelletje dat Joop maakt 

tijdens een vergadering over het nieuwe tijdschrift Het Bulletin is hier ook een mooi 

voorbeeld van. “„Ad stelt voor om het Het Bulletin te noemen. Zien jullie daar iets in? Zijn 

er bezwaren tegen?‟ „De Billentuin,‟ zei Joop. Ze giechelde.”
230

 Joop werpt zich op als de 

koningin van de woordspelletjes. In Plankton draait ze woorden om, om te laten blijken als 

haar iets niet aanstaat. Zo lezen we „pymsosion‟ in plaats van symposion enzovoort. 
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Anneke Neijt maakte in haar medewerking aan Een zondagmiddag met J.J. Voskuil een 

sterke analyse van het zinsgebruik van het Het Bureau. Zij wijst op het volgende:  

 

Het Bureau is lang, maar de zinnen zijn kort en weinig opvallend. Dat past wel bij het 

verhaal, waarin alledaagsheid troef is en weinig opmerkelijke zaken de revue passeren.: de 

sleur van het werk, een bezoek aan vrienden en familie. Heel gewoontjes dus, de stijl van 

deze serie boeken, maar wel met zorg geschreven, soepel en met af en toe verbluffend 

taalgebruik.
231

 

 

Het Bureau wordt getypeerd door nevenschikking. Het zijn korte duidelijke zinnen die aan 

elkaar verbonden zijn met „of‟ of „en‟ of enkel gescheiden zijn door een komma. Er zijn 

vele gelijkaardige voorbeelden te vinden. Het volgende fragment is een mooi voorbeeld 

waarin die veel voorkomende nevenschikking aan bod komt: “ 

 

Hij opende de voordeur, bukte zich om Marietje te aaien die hem tegemoetkwam, hing zijn 

jas aan de kapstok, zette de juspan op het gas, deed er een scheut slaolie in, sneed twee 

bruine boterhammen aan blokjes, deed daar weer tomaat, paprika en knoflook overheen, 

brak twee eieren en roerde in de pan tot de massa heet was.
232

  

 

De nevenschikking is een handig mechanisme om alle gedetailleerde beschrijvingen op een 

rijtje te zetten. Deze aaneenschakeling zorgt voor een vlotte leeservaring. We zien ook 

vaak het gebruik van bijzinnen die het geheel verfijnen. Deze variatie zorgt voor een 

doorbreking van het monotone karakter van de roman en is ook gemakkelijk te gebruiken 

in beschrijvingen.  

Voskuil gebruikt zelden lange zinnen. Net de korte zinnen bepalen het unieke karakter van 

het boek. Ze vermijden een langdradig en saai gevoel tijdens het lezen. Als er lange zinnen 

te vinden zijn, heeft Voskuil een stijlreden. Op die momenten geeft hij via de vorm de 

inhoud weer. Een saaie gebeurtenis bijvoorbeeld zal nog extra in de verf worden gezet 

door de wijze waarop Voskuil deze beschrijft. Een prachtig voorbeeld is de lezing van 

Buitenrust Hettema. De zeer lange zinnen tonen aan hoe saai en wijdlopig het betoog van 

Hettema wel was:  

 

Op mijn colleges bijvoorbeeld, want ik doceer hier, wat misschien niet iedereen weet, ik 

had mijn naam misschien moeten noemen, Buitenrust Hettema, maar dat heeft de 

Voorzitter al gedaan, maar ik zeg dan tegen mijn studenten, en er zitten hier een paar 

studenten heb ik al gezien, ik heb Sien gezien, en Joke, en Jacobo, die daarstraks gesproken 

heeft al vond de Voorzitter het een beetje te lang, is ook nog een student van me, die weten 

al wat er komen gaat, want dan loop ik naar het bord,[…]
233
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We merken ook af en toe verouderd taalgebruik op. Dit gaat natuurlijk ook gepaard met de 

tijdsgeest en het feit dat hij verouderde tradities en werktuigen beschrijft voor zijn werk. 

Ook gebruikt hij soms echt vakjargon, waarschijnlijk enkel gebruikt op hun afdeling. 

Voorbeelden hiervan zijn “afstoppen”(het stopzetten van een bandrecorder) en 

“rondmoeten”
234

. Deze woorden geven echter de tijdsgeest en het wetenschappelijk milieu 

prachtig weer. J.J. Voskuil is ook koning in het vinden van treffende woordbeschrijvingen 

voor collega‟s.  

3.3.2 Dialogen 

 

Om het realistische effect nog verder door te zetten, gebruikt Voskuil ook specifiek de taal, 

het dialect of het spraakgebrek van de personages in de dialogen. 

Meneer Beerta‟s taalgebruik is een prachtig voorbeeld van zijn realistische schrijfmethode. 

Het gestotter van Meneer Beerta geeft Voskuil bijvoorbeeld weer door de eerste letter van 

een woord te herhalen. 

Op het einde van Plankton krijgt Meneer Beerta een beroerte en een gevolg is een nog iets 

groter spraakgebrek: 

 

„Hoe zjazez obbez Buzjo?‟ vroeg Beerta.[…] „Hoe zjazez mez Ziezjoliez?‟ „Met Nicolien,‟ 

begreep Maarten. Beerta knikte.
235

 

 

Maarten Koning bezoekt Meneer Beerta vaak en in de gesprekken die ze voeren is een 

positieve evolutie van Meneer Beerta‟s spraak te merken. Het spreken gaat hem steeds 

beter af. De zinnen zijn op het gehoor geschreven en als lezer is het vaak nodig om ze 

hardop te lezen om ze te kunnen verstaan. 

Maarten Koning komt voor zijn werk vaak in contact met oude boeren die hij opzoekt om 

hen te interviewen over het gebruik van de dorsvlegel, het ophangen van het nageboorte 

van een paard, enzovoort. Voskuil koos ook hier voor de directe weergave van het dialect. 

Het volgende gesprek over het doden en opzetten van uilen heeft plaats tijdens één van de 

vele interviews met een boer: 

 

„‟k Heb ‟t vleeggat dichtmoakt en toen he‟k um net zo lange noajaagd met de riek to „k „m 

teeg‟n de muur had, en toen ‟n strop um ‟n nek‟n en an trokk‟n, mar ‟t was ‟n kreng, want 

toen „k een paar uur later weerkwam van ‟t lâand, lêem‟n‟e nog.‟ Hij lachte. Maarten 

luisterde, verstijfd van afshuw.
236
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Als Vlaming is het moeilijk te oordelen over de correctheid van de Nederlandse dialecten. 

Dit kan echter wel over het Vlaams dat hij neerschrijft in de roman. Vele critici beweerden 

dat het Vlaams dat Voskuil opnam in het boek helemaal niet correct is. Toch vind ik het 

een realistische weergave van het Vlaams-Nederlands. Ook de talloze congressen en 

lezingen in vreemde talen worden in de oorspronkelijke taal, zowel Duits als Engels, 

opgeschreven in Het Bureau. 

Het Bureau is doorspekt met dialogen. Ze geven de spreektaal weer, die wordt getypeerd 

door korte en niet-afgemaakte zinnen. Voskuil duidt die aan met drie puntjes. Sommige 

zinnen zijn grammaticaal onjuist. Zoals het afgekapte: “De mappen gaat gewoon naar 

rato.”
237

 Hier is de congruentie niet correct. De zin is een kortere spreektaalvariant van “De 

mappen verdelen gaat gewoon naar rato.” Dit behouden van fout taalgebruik, bewijst nog 

maar eens de nauwkeurigheid van Voskuil. Hij hoorde de dialoog zo in zijn hoofd, en 

verbeterde ze bijgevolg niet. Zinnen waar overbodige woorden in te vinden zijn, zijn ook 

voorbeelden van neergeschreven spreektaal. Zoals „dat‟ in “Dat weet ik nog niet of ik dat 

wel moet doen.”
238

 Deze „dat‟ wordt in schrijftaal doorgaans weggelaten. Het weergeven 

van spreektaal, dialecten en spraakgebreken geven Het Bureau een extra realistische 

dimensie.  

3.3.3 Humor en absurditeit 

 

Het boek lijkt op het eerste gezicht saai en monotoon. Het verhaal kabbelt voort, zonder 

uitschieters op spannende momenten. Toch zijn er stukken te vinden die getuigen van zeer 

droge humor. Voskuil maakt gebruik van uitvergrotingen. Hij typeert de personages aan de 

hand van enkele stereotiepe tics en eigenschappen. Deze worden sterk uitvergroot en 

maken het boek bij momenten absurd. Bart en Ad zijn zeer simpel voorgesteld. Ze krijgen 

een vaste rol in het verhaal en zijn echte types. Arjan Peters noemt het boek daarom 

passend een muppetshow met een traan.
239

 J.J. Voskuil vergroot ook uit door aan de 

kleinste details veel gewicht mee te geven. Het absurdisme dat hier uit voorkomt, is niet 

kunstmatig gecreëerd maar is afgedwongen van de realiteit. Hij bekomt een grappig effect 

door zijn manier van kijken, selecteren en opschrijven van de situaties. 
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De humor is voor een groot deel ook te danken aan de herhaling. Voskuil is een meester in 

herhalen. Hij beschrijft wel dertig keer zijn middagpauze, hoe hij zijn pijp stopt, een kaart 

pakt voor de fichebakken, zijn papier in zijn typemachine draait, enzovoort. 

Zinswendingen zoals “Ik voelde mij bedreigd” komen honderden keren voor in de roman. 

De herhalingen zijn echter telkens net een beetje anders, waarmee Voskuil bewijst dat geen 

enkele dag precies dezelfde is. Herhaling zorgt voor stereotypie. Door te herhalen bekomt 

hij voorspelbaarheid die uiteindelijk leidt tot hilariteit. 

3.3.4 Verschil tussen de zeven delen? 

 

Er is weinig verschil in stijl tussen de verschillende delen. Toch zien we een soort 

breekpunt na deel 6. De sfeer wordt grimmiger, ook omdat dan het besef van verraad 

opduikt bij Maarten Koning. Deel 7 kan als een soort contrapunt gezien worden. Het is 

minder grappig en sentimenteler dan zijn voorgangers. 

Tot en met deel 6 hanteert Voskuil een nogal rigide stijl. De stijl in deel 7 beschrijft Joyce 

Roodnat met de term „los-zand-stijl‟, die de gemoedsgesteldheid van Maarten Koning 

prachtig schildert. Hij voelt zich stuurloos, verlaten en hij hunkert terug naar het Bureau. 

Hij wil het samenhorigheidsgevoel terug dat hij beleefde toen hij nog verantwoordelijke 

was van zijn „Gideonsbende‟. Het is echter voorbij en hij is volledig stuurloos. Dit 

weerspiegelt zich in de stijl van De dood van Maarten Koning. 

3.4. Besluit 

 

Uit deze narratologische en stijlkundige analyse kunnen we enkele belangrijke conclusies 

trekken. De vorm van de roman is zeer fragmentarisch. Voskuil hanteert een zeer 

chronologische en lineaire volgorde. Het boek is in verschillende delen opgedeeld, 

vervolgens in „jaren‟ die de verschillende hoofdstukken voorstellen. Voskuil had deze 

strikte chronologie nodig om orde in de chaos van herinneringen te scheppen. Het was 

voor hem noodzakelijk om op die manier te schrijven, om inzicht te krijgen in zijn 

probleem en zo zelfkennis te bekomen. De strikte chronologische ordening is door vele 

moderne autobiografische auteurs afgewezen en Voskuil kan in deze traditie als een 

buitenstaander gezien worden. Postmoderne auteurs ordenen hun verhaal via andere 

ordende principes. Toch is dit geen probleem in onze bewijsvoering dat Het Bureau een 

autobiografische roman is. Het is volstrekt mogelijk om een autobiografie op een 

chronologische wijze te schrijven. 
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De analyse van het boek aan de hand van de vertel- en verhaaltheorie van Genette levert 

meer problemen op. Er zijn weinig romantechnische aanpassingen in Het Bureau. Wel zien 

we veel scènes en vertragingen die zorgen voor het trage tempo van het boek. Het boek is 

retrospectief verteld, één van de voorwaarden die Lejeune stelde voor de autobiografie.  

We hebben te maken met een heterodiëgetische en extradiëgetische derde-

persoonsverteller. Dit wijkt af van wat het prototype autobiografie voor ogen houdt. In het 

prototype wordt er namelijk meestal in de eerste persoon verteld en daarnaast is de 

verteller ook vaak het hoofdpersonage. We kunnen dit euvel oplossen door aan te nemen 

dat de hij-verteller eigenlijk een verkapte ik-verteller is en Maarten koning slechts een 

pseudoniem voor de schrijver. Als we deze gedachtegang volgen, levert het geen probleem 

op voor de toepassing van de theorie van Philippe Lejeune.  

Voskuil verantwoordde zich ook meerdere malen in het gebruik van de hij-verteller. Het 

was voor hem noodzakelijk om afstand te houden en „objectief‟ het personage te 

beschrijven. In het hoofdstuk „Het Bureau als sleutelroman‟ werd er op gewezen hoe vaak 

Voskuil benadrukte dat hij en Maarten Koning onlosmakkelijk verbonden zijn en dat het 

onmogelijk is om ze als twee personen te zien.  

De focalisator in het boek is duidelijk Maarten Koning. We zien alles vanuit zijn 

perspectief. De schrijver gebruikt dit als argument om te bewijzen dat hij wel degelijk de 

werkelijkheid beschrijft. Het is namelijk een „hogere werkelijkheid‟, gezien vanuit zijn 

ogen. Dat deze verschilt vanuit andere perspectieven, verandert niets aan de 

„werkelijkheid‟. 

Het hoofdstuk over zijn schrijfstijl toont vooral aan dat Voskuil er een zeer realistische stijl 

op na houdt. Hij wil via zijn stijl nogmaals het realistische en dus autobiografische karakter 

van de roman benadrukken. Hij wil alle gebeurtenissen zo correct en accuraat mogelijk 

weergeven. Hij slaagt hier in door de dialogen weer te geven in alledaagse spreektaal. 
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4. Het Bureau als autobiografie? 
 

In het eerste deel van deze licentiaatsverhandeling werden de opvattingen over de 

autobiografie (gebaseerd op Le pacte autobiographique van Philippe Lejeune) en de 

„autobiografische roman‟ uiteengezet. In dit hoofdstuk passen we de theorie van Lejeune 

toe op Het Bureau van J.J. Voskuil. Vervolgens kijken we in hoeverre Het Bureau een 

„pure autobiografie‟ of eerder een „autobiografische roman‟ is. 

Vorige hoofdstukken bewezen dat Het Bureau veel autobiografische kenmerken bevat. De 

redenen die J.J. Voskuil had om het boek te schrijven, komen overeen met de algemene 

redenen voor het „autobiografisch schrijven‟. Voskuil beweert ook zo objectief mogelijk de 

werkelijkheid weer te geven. In „Het Bureau als sleutelroman‟ werd deze beschreven 

werkelijkheid aan dé werkelijkheid getoetst. Hieruit bleek dat Voskuil wel degelijk een 

autobiografisch werk schreef, maar dat hij af en toe dé werkelijkheid wat verbeterde. Het 

Bureau heeft een sterk literair karakter en de hypothese dat Het Bureau een 

„autobiografische roman‟ is, kwam aan de orde. In dit hoofdstuk wordt de these „Het 

Bureau als autobiografische roman‟ verder onderzocht. 

Philippe Lejeune stelde vier voorwaarden voor een autobiografie op. De eerste twee 

voorwaarden zijn gemakkelijk te controleren. Ten eerste is de vorm een prozavertelling. 

Ten tweede is het onderwerp wel degelijk de geschiedenis van het leven (en de 

persoonlijkheidsvorming) van J.J. Voskuil. Of in het geval van Het Bureau, dertig jaar van 

het leven van de schrijver.  

Bij de laatste twee voorwaarden duiken echter enkele problemen op. De positie van de 

auteur, namelijk dat de auteur en verteller identiek zijn, zorgt voor problemen. In Het 

Bureau lijken verteller en auteur op het eerste gezicht twee verschillende personen. De 

vierde voorwaarde zorgt ook voor moeilijkheden. De verteller en de hoofdpersoon moeten 

identiek zijn. Aan de bijvoorwaarde, namelijk dat het verhaal retrospectief moet worden 

verteld, wordt wel voldaan. 

Deze vier voorwaarden zijn echter niet dwingend. Zo voldoen sommige werken maar aan 

enkele voorwaarden of is één van de voorwaarden slechts gedeeltelijk vervuld. Toch 

worden ook deze werken als autobiografisch beschouwd. Het retrospectieve karakter sluit 

volgens de strikte theorie dagboekfragmenten uit. Toch wordt er meteen op gewezen dat 

dit veelvoorkomend is in autobiografieën. Dit is ook het geval in Het Bureau. 
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4.1. De theorie van Philippe Lejeune 

 

We herhalen nog even kort de theorie van Philippe Lejeune. Lejeune werkt met een tabel, 

waarin twee criteria werkzaam zijn. Criterium 1 is de overeenkomst tussen de naam van 

het personage en de auteursnaam. Criterium 2 slaat op de aard van het pact dat de auteur 

met zijn lezers sluit. Voor elk van deze criteria zijn drie verschillende situaties mogelijk: 

het hoofdpersonage heeft dezelfde naam als de auteur, geen naam of een andere naam als 

de auteur. Het pact is romanesk, autobiografisch of onbestaand. Philippe Lejeune maakte 

deze theorie duidelijk aan de hand van de volgende tabel
240

: 

 

Nom du personnage 

→ 

Pacte 

↓ 

 

 

≠nom de l‟auteur 

 

 

= 0 

 

 

=nom de l‟auteur 

 

Romanesque 

 

1 a 

ROMAN 

2 a 

ROMAN 

 

 

= 0 

 

1 b  

ROMAN 

2 b 

Indéterminé 

3 a 

AUTOBIO. 

 

Autobiographique 

 

 2 c  

AUTOBIO. 

3 b 

AUTOBIO 

 

In deze tabel wordt meteen duidelijk dat Philippe Lejeune de „autobiografische roman‟ 

buiten beschouwing laat. Toch kunnen we deze een plaats in de theorie geven. In de 

„autobiografische roman‟ wordt er een „romanesk pact‟ gesloten. Het is in de eerste plaats 

een roman en heeft een sterk literair karakter. Er is meestal een overeenkomst tussen de 

naam van de auteur en die van het personage.  

Als we de tabel volgen (naam auteur= naam verteller en romanesk pact), komen we in een 

vakje dat Lejeune per definitie uitsluit als mogelijke autobiografie. Dit wordt echter ook 

niet aangeduid als roman. Lejeune heeft zich gebogen over deze kwestie. Er deed zich 

echter geen enkel voorbeeld voor onderzoek voor, dus sloot hij deze mogelijkheid uit. 

Na deze studie bleek dat er wel degelijk voorbeelden van bestaan, Het Bureau, zoals verder 

zal blijken, hoort in dit vakje thuis.  

We kunnen de tabel als volgt aanpassen: 

                                                 
240

 Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, p. 28. 
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Nom du personnage 

→ 

Pacte 

↓ 

 

 

≠nom de l‟auteur 

 

 

= 0 

 

 

=nom de l‟auteur 

 

Romanesque 

 

1 a 

ROMAN 

2 a 

ROMAN 

 

AUTOBIOGRAFISCHE 

ROMAN 

 

= 0 

 

1 b  

ROMAN 

2 b 

Indéterminé 

3 a 

AUTOBIO. 

 

Autobiographique 

 

 2 c  

AUTOBIO. 

3 b 

AUTOBIO 

 

Een rechtvaardiging van het gebruik van de theorie van Lejeune is hier op zijn plaats. Op 

het eerste gezicht lijkt het dat we deze theorie niet kunnen toepassen op Het Bureau, 

aangezien het boek in de derde persoon is geschreven en Philippe Lejeune zijn theorie zich 

vooral toespitst op ik-vertellingen. Hij sluit autobiografieën in de derde en tweede persoon 

niet uit, maar duidt ze aan als marginaal.  

Uit vorige hoofdstukken bleek dat Voskuil het verhaal even goed in de ik-vorm had 

kunnen schrijven. In het hoofdstuk over de vertelinstantie werd ook duidelijk waarom 

Voskuil in de derde persoon schreef. Hij had dit nodig om afstand te nemen van wat hij 

schreef, om inzicht te verwerven en dus beter tot het doel van zijn schrijven te komen. Als 

hij in de „ik‟ had geschreven dan was hij te betrokken geweest om het boek objectief te 

schrijven. Dit transcendente effect van het schrijven in de derde persoon enkelvoud werd 

door Lejeune erkend.  

Voskuil en Maarten Koning zijn onlosmakelijk verbonden. We kunnen Maarten Koning als 

een pseudoniem zien. Deze onlosmakelijke verbondenheid blijkt uit talrijke interviews die 

de schrijver gaf. Op verschillende plaatsen gebruikt hij „ik‟ en Maarten Koning door 

elkaar. Ook voor hem zijn ze één en dezelfde persoon. 

We beschouwen Het Bureau in deze hypothese als een ik-vertelling, bijgevolg zijn 

hoofdpersonage en verteller identiek. Aangezien J.J. Voskuil en Maarten Koning 

samenvallen, wordt ook aan de derde voorwaarde, auteur en verteller zijn identiek, 

voldaan. Het theoretische model mag hier bijgevolg wel toegepast worden. We passen het 

desalniettemin met enige voorzichtigheid toe. 

Er wordt een romanesk pact gesloten. De fictionele indicaties verwijzen duidelijk naar een 

roman. Voskuil laat nergens blijken dat het hier over een autobiografie gaat, noch op 

impliciete noch op expliciete wijze. Bij het „romanesk pact‟ wordt er gewezen op het 
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fictionele karakter van de roman. Dit is het geval bij Het Bureau. Aangezien verteller en 

auteur identiek zijn, beschouwen we Maarten Koning en Voskuil als dezelfde namen. 

Volgen we de aangepaste tabel van Philippe Lejeune, komen we bijgevolg uit bij de 

„autobiografische roman‟. 

Philippe Lejeune houdt geen rekening met het feit dat een schrijver een pseudoniem 

gebruikt waarin er geen theoretische overeenkomst is tussen auteur en personage. Toch 

kunnen we niet ontkennen dat er een praktische overeenkomst is. Hij houdt geen rekening 

met het feit dat de auteur zijn naam kan behouden en zijn personage een pseudoniem kan 

geven. En dat is precies wat er in Het Bureau gebeurt. J.J. Voskuil behoudt zijn gewone 

naam, maar voert zichzelf ten tonele onder een andere naam, namelijk Maarten Koning, 

een naam die heel symbolisch is voor het karakter van het personage en zeer bewust met 

een bepaalde bedoeling is gekozen. 

Dit gedachte-experiment is tevens toepasbaar op Bij nader inzien en De moeder van 

Nicolien. In beide boeken gebruikt Voskuil Maarten Koning als hoofdpersonage. Bij nader 

inzien verhaalt het leven van Maarten Koning als student, Het Bureau kan als vervolg van 

deze roman gezien worden.  

Over een „autobiografische ruimte‟ is er bij Voskuil geen sprake. Bij nader inzien kan ook 

als een autobiografische roman beschouwd worden en De moeder van Nicolien is een 

collage van fragmenten uit Het Bureau. De „autobiografische ruimte‟, waarin 

autobiografische elementen getoetst worden aan fictionele elementen, was niet aanwezig 

op het moment van de publicatie van Het Bureau. 

Het model van Philippe Lejeune is heel goed toepasbaar bij de analyse van romans en 

autobiografieën, maar op het vlak van de „autobiografische roman‟ schiet het model toch 

tekort. Ik probeerde daarom het model te verfijnen door ook d e „autobiografische roman‟ 

een plaats te geven in de tabel. 

4.2. Een autobiografische roman? 

 

In dit hoofdstuk verdiepen we de bewijsvoering dat het hier niet om een strikte 

autobiografie gaat, maar dat Het Bureau omschreven kan worden als een „autobiografische 

roman‟. In hoofdstuk 2 van deel 2 maakten we een afbakening rond het genre, we zagen 

wat de verschillen zijn tussen „een pure autobiografie‟ en „een autobiografische roman‟. 

Deze twee genres worden allebei beschouwd als deel van het „autobiografisch schrijven‟. 

We maakten daarbij het onderscheid tussen „discours‟ en „histoire‟. Bij het 



 121  

„autobiografisch schrijven‟ gaat het vooral over het „discours‟ van de tekst en niet zozeer 

over de „histoire‟. Toch zien we dat het bij „een pure autobiografie‟ meer om de „histoire‟ 

gaat dan om het „discours‟. Bij „een autobiografische roman‟ heeft het „discours‟ de 

overhand. Als we dit toepassen op Het Bureau zien we dat op het eerste gezicht de 

„histoire‟ de bovenhand neemt aangezien het boek een chronologische verzameling aan 

feiten inhoudt. Toch is er meer aan de hand. Als we dieper kijken, zien we duidelijk dat het 

om één personage gaat en zijn kijk op zijn omgeving. De feiten zijn secundair aan de 

gevoelens, belevenissen van het hoofdpersonage Maarten koning. Het boek gaat meer om 

de zelfanalyse van J.J. Voskuil dan om de „histoire‟.  

We kunnen de twee sterk op elkaar gelijkende genres onderscheiden door te kijken hoe 

fictioneel/ niet-fictioneel een werk is. Bij „een pure autobiografie‟ is het de bedoeling dat 

men een waargebeurd relaas van de feiten weergeeft. Bij „een autobiografische roman‟ 

sluipt er meer fictie in het werk. De schrijver heeft meer vrijheid om zaken te verzinnen, 

aangezien de lezer er vanuit gaat dat het toch om een roman gaat en niet om een 

waargebeurde „pure autobiografie‟. „Een autobiografische roman‟ houdt zich meer bezig 

met de constructie van de feiten en veel minder met de reconstructie van de feiten, zoals 

het geval is bij „de pure autobiografie‟. 

We zien ook dat „de autobiografische roman‟ een groter literair karakter heeft dan „de pure 

autobiografie‟. Het genre laat veel meer romantechnische elementen toe in het opstellen 

van het verhaal. 

We besluiten dat Het Bureau „een autobiografische roman‟ is en geen „pure autobiografie‟. 

Ten eerste neemt Voskuil soms een loopje met de werkelijkheid. We zagen in het 

hoofdstuk „Het Bureau als sleutelroman‟ dat Voskuil vaak dingen verzint die passen in de 

structuur van het verhaal, of gebeurtenissen aanpast om ze in het verhaal te verwerken.  

We zien in Het Bureau ook romantechnische aanpassingen. Het verhaal is echt als een 

roman geschreven. De stijl werd er aan aangepast. Ook de vorm en de indicaties binnen en 

buiten de tekst wijzen op een roman. 

Toch is het verhaal van Maarten Koning gebaseerd op het leven van J.J. Voskuil en kunnen 

we het zeker niet als pure fictie beschouwen. Het gaat hier wel degelijk om een deel van de 

autobiografie van de schrijver. Het boek verschilt ook van een echte roman. Er wordt bijna 

geen spanning gecreëerd, een plot en een intrige ontbreken bijna. We spreken daarom over 

„een autobiografische roman‟.  
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 Besluit 
 

Deze verhandeling ging van start met een korte biografische schets. Het leven van J.J. 

Voskuil werd verder in deze scriptie vergeleken met dat van Maarten Koning en een grote 

gelijkenis werd vastgesteld. Bij wijze van inleiding werd ook een kort overzicht van het 

werk van Voskuil geschetst. Het werd duidelijk dat Het Bureau als de kroon op zijn werk 

beschouwd wordt. Andere belangrijke werken, zoals Bij nader inzien en De moeder van 

Nicolien worden als de voorloper respectievelijk als een satellietroman van Het Bureau 

beschouwd. 

Een degelijk theoretisch kader was onontbeerlijk voor de analyse van het boek. Algauw 

bleek dat een gepaste definitie niet evident was. Zo was de definitie van Mineke Schipper 

(“een autobiografie is iemands door hem of haar geschreven levensverhaal”) niet eenduidig 

genoeg. Schipper verwijst zelf naar Philippe Lejeune, die een duidelijke definitie geeft van 

de autobiografie: “een retrospectieve vertelling in proza, die wordt verteld door een 

bestaande persoon over zijn of haar bestaan, wanneer die de nadruk legt op het individuele 

leven, in het bijzonder op de geschiedenis van de eigen persoonlijkheid”.  

Hij stelde in Le pacte autobiographique vier voorwaarden voor het bekomen van een 

autobiografie: de vorm moet een prozavertelling zijn, de inhoud de levensgeschiedenis 

en/of de persoonlijkheidsvorming van de schrijver, verteller en auteur moeten 

overeenkomen, en de verteller en het hoofdpersonage moeten dezelfde zijn. Daarnaast 

moet het verhaal retrospectief verteld worden.  

De twee laatste aspecten dienden verder uitgediept te worden. Lejeune gaat er in zijn 

theorie vanuit dat een autobiografie een ik-vertelling is, omdat dit het meest voorkomende 

geval is. Om de theorie te duiden, werden de tabellen van Lejeune overgenomen. (zie 

pagina 30 en 33) 

Het autobiografische genre werd afgebakend aan de hand van het onderscheid tussen 

„histoire‟ en „discours‟. Speciale aandacht ging uit naar „de pure autobiografie‟, waarna de 

aanverwante genres, zoals het dagboek, memoires, res gestae besproken werden. „De 

autobiografische roman‟ werd uitgebreid geanalyseerd. Dit genre staat tussen een pure 

autobiografie en een roman in. De „autobiografische roman‟ is in de eerste plaats een 

roman waarin romantechnische aanpassingen terug te vinden zijn. Dit genre heeft ook een 

sterk literair karakter. De waarheid is een literaire waarheid, hoewel die vaak evenwijdig 

met het „echte‟ leven loopt, zoals uit het werk van Voskuil specifiek blijkt. In de 
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„autobiografische roman‟ wordt bijgevolg een romanesk pact gesloten en geen 

autobiografisch pact.  

De autobiografie onderging een grote evolutie. De mens onderging een sterk 

individuatieproces waardoor de autobiografie persoonlijker werd. Het werd duidelijk dat 

Het Bureau in de moderne traditie een unieke positie inneemt. De moderne autobiograaf 

structureert de verhaalstof op een zinvolle manier, zodat die door een allesomvattende idee 

betekenis krijgt: de nadruk komt eerder te liggen bij de constructie dan bij de reconstructie. 

Voskuil nam hier een uitzonderingspositie in door zijn strikt chronologische ordening van 

de feiten. 

In Voskuils poëtica zijn er veel gelijklopende elementen met het „autobiografisch 

schrijven‟ te vinden. Onder invloed van Forum, schrijft Voskuil om rekenschap te geven, 

verantwoording af te leggen. Zijn voornaamste drijfveer is het verwerken van een 

probleem, namelijk het verraad van zijn collega‟s, en via het schrijven inzicht verkrijgen in 

zichzelf. Hij kwam ook tot een rechtvaardiging door duidelijk te maken aan zijn ex-

collega‟s hoe verraad voelt. Dit zijn duidelijk redenen die leiden tot het schrijven van een 

autobiografisch werk. 

Ook zijn opvattingen omtrent objectiviteit en subjectiviteit waren interessant. Hier werd 

reeds duidelijk dat Voskuil een bijzonder positie inneemt tussen het beschrijven van de 

werkelijkheid enerzijds en het „verbeteren‟ van de werkelijkheid anderzijds. 

Het Bureau is een interessante sleutelroman. Niet alleen de beschreven personages kunnen 

gekoppeld worden aan een bestaande persoon, ook de beschrijvingen van Amsterdam en 

de zeer sterke overeenkomst tussen Voskuil en Koning kunnen als een aspect van de 

sleutelroman gezien worden.  

De positie van Het Bureau tussen fictie en non-fictie, gelijkt sterk op de positie van de 

„autobiografische roman‟. Zowel Voskuil als het hoofdpersonage Maarten Koning hebben 

een patent op de vermenging van werkelijkheid en fictie.  

In Het Bureau loopt alles sterk gelijk met de ware toedracht van de feiten, toch zien we dat 

de schrijver ook speelt met de werkelijkheid en er, waar dat nodig is, van afwijkt. Deze 

tussenpositie tussen liegen en de waarheid vertellen, bleek typisch voor de 

„autobiografische roman‟.  

Een analyse van het boek aan de hand van de theorie van Aart van Zoest, bevestigde deze 

hypothese. Het onderscheid tussen fictionele en niet-fictionele indicaties dat van Zoest 

maakt, bleek niet te beantwoorden aan de complexiteit van de „autobiografische roman‟ en 

bijgevolg ook niet aan die van Het Bureau. 



 124  

Uit de narratologische analyse van het boek kwam naar voor dat het boek retrospectief 

wordt verteld. Hierin werd tevens een oplossing gevonden voor de niet-prototypische, 

autobiografische vertelinstantie. Maarten Koning werd beschouwd als een pseudoniem 

voor J.J. Voskuil en de roman kan tevens herschreven worden in de ik-vorm. Deze twee 

bedenkingen zorgden ervoor dat de theorie van Philippe Lejeune toegepast kon worden.  

De stijl van het boek bewees nogmaals de accurate weergave van details door J.J. Voskuil. 

Door zijn zakelijke en droge stijl werkt hij de illusie van objectiviteit in de hand. Ook zijn 

minutieuze weergave van dialecten, spraakgebreken en spreektaal bevordert het non-

fictionele karakter van de roman. 

Op Het Bureau pasten we ten slotte de theorie van Philippe Lejeune toe. Hier werden we 

geconfronteerd met een probleem: de indeling kon niet toegepast worden op de 

„autobiografische roman‟. Het schema van Philippe Lejeune werd daarom lichtjes 

aangepast en de autobiografische roman kreeg een plaats in de tabel die volgens Lejeune 

theoretisch niet mogelijk was (namelijk de combinatie romanesk pact en naam van het 

personage= naam van de auteur) 

De autobiografische roman kreeg op die manier een plaats in het schema van Lejeune. 

 

Nom du personnage 

→ 

Pacte 

↓ 

 

 

≠nom de l‟auteur 

 

 

= 0 

 

 

=nom de l‟auteur 

 

Romanesque 

 

1 a 

ROMAN 

2 a 

ROMAN 

 

AUTOBIOGRAFISCHE 

ROMAN 

 

= 0 

 

1 b  

ROMAN 

2 b 

Indéterminé 

3 a 

AUTOBIO. 

 

Autobiographique 

 

 2 c  

AUTOBIO. 

3 b 

AUTOBIO 

 

Uit al deze punten besluit ik dat Voskuil wel degelijk een autobiografische roman schreef. 

Toch zijn er verschillende artikels waarin geopperd wordt dat dit van geen belang is, en het 

boek puur om zijn literaire kwaliteiten gelezen moet worden. Sommige beweren zelfs dat 

Het Bureau pure fictie is. “Ook schrijft Voskuil geen autobiografie, een genre waarin 

objectiviteit per definitie onmogelijk is. Nee: Voskuil treedt buiten zichzelf, in een poging 

met de ogen van een ander en dus met de visie van een ander naar zichzelf te kijken. Dat is 
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om duizelig of sterker: om totaal geschift van te worden.”
241

 Anderen beweren dat het pure 

fictie is, maar dan wel fictie waarmee hij invloed uitoefende op de werkelijkheid. Voskuil 

heeft hier zelf ook wat over te vertellen. 

 

Ik schrijf geen autobiografie, ik zoek de oplossing voor een autobiografisch probleem. Ik 

zoek evenwicht in mijn leven en het enige instrument dat ik tot mijn beschikking heb is het 

nauwkeurig beschrijven van gedrag. Het mijne en dat van wie mijn omgeving bepaalde. 

Alle mensen die bij me zijn geweest, blijven bij me. Ook de klieren. Dat schenkt 

voldoening: ik heb het door, ik heb het leven bij zijn lurven.
242

 

 

Alle theorieën die, eventueel aangepast, hierboven gebruikt werden, bewijzen echter dat 

Het Bureau wel degelijk een „autobiografische roman‟ is. Het succes van de roman ligt net 

in deze minutieuze overeenkomst met de werkelijkheid. Zonder het P.J. Meertens Instituut, 

de ex-collega‟s, Amsterdam, Lousje en Han Voskuil zelf, was Het Bureau nooit een 

bestseller geworden. De talloze discussies die over „Het Bureau als sleutelroman‟ werden 

gehouden, zowel op professioneel gebied (zoals de reacties op de morele component van 

Arnon Grunberg) als op amateuristisch gebied (talloze discussiefora werden geopend op 

internet) wakkerden de nieuwsgierigheid aan bij potentiële lezers.  

 Nawoord 
 

In deze scriptie durfde ik soms de woorden; saai, traag, eentonig, enzovoort in de mond 

nemen bij de beschrijving van Het Bureau. Hiermee verwees ik echter naar de spontane 

uitingen van sommige critici bij hun bespreking van dit boek. Er zullen steeds twee 

kampen blijven bestaan. Enerzijds de Voskuil-liefhebbers, anderzijds de Voskuil-haters. Ik 

behoor sinds kort tot het eerste kamp, jammer genoeg kon mijn enthousiasme weinig 

mensen stimuleren om me te vervoegen en de lezing aan te vatten.  

Het was dan ook een hele opgave om dit boek te lezen, en misschien wel een nog grotere 

opgave om het te bespreken. Wie kon immers voorspellen dat deze verhandeling niet zou 

leiden tot de Afgang, wie weet zelfs tot De dood van Sien Debruyne? Gelukkig bleek dit, 

net als in Het Bureau, slechts een onaardige droom en werd ik wakker met een gevoel van 

oeverloze vreugde, toen deze scriptie eindelijk af was.
243

 

                                                 
241

 Elisabeth Etty, “Maar doodgaan deed hij niet”, in Nog even een ommetje, p. 60. 
242

 Joyce Roodnat, “Ik heb het leven bij zijn lurven”, in NRC Handelsblad, 01 maart 1996. 
243

 Naar: J.J. Voskuil, De dood van Maarten Koning, p. 220. 
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