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Samenvatting

Our lives are pieces in a pattern. De wijsgerige overtuigingen van Virginia Woolf 
en Carry van Bruggen in het licht van het modernisme

Een uitgebreide studie naar de overeenkomsten tussen Woolf en Van Bruggen 
bestond tot nu toe niet, hoewel het werk van deze generatiegenoten voldoende 
aanknopingspunten daartoe biedt. Beide schrijfsters ontwikkelden vergelijkba-
re literaire procedés en pasten hun methoden met veel psychologisch inzicht 
toe. Een van de voornaamste punten van verwantschap is hun concentratie op 
het als modernistisch aangemerkte vertelprocedé van de stream of consciousness, 
een techniek die de gedachten en gevoelens van een personage dichtbij de lezer 
brengt. Een tweede overeenkomst betreft hun niet-aflatende aandacht voor wijs-
gerige vraagstukken en de betekenis van hun persoonlijke ervaringen.

Voor een vergelijking van beide schrijfsters biedt Het Modernisme in de Eu-
ropese letterkunde (1984) van Douwe Fokkema & Elrud Ibsch een bruikbaar 
aanknopingspunt. Fokkema & Ibsch plaatsen Woolf en Van Bruggen, samen 
met E. du Perron, in een internationale context, te midden van canonieke schrij-
vers als James Joyce, T.S. Eliot, Thomas Mann, Marcel Proust en Robert Musil. 
Ze doen dit aan de hand van een modernismebegrip waarin ze de verteller en 
de personages een uitgesproken intellectuele en onafhankelijke rol toekennen. 
Fokkema & Ibsch typeren deze auteurs in hun modernismestudie als vertegen-
woordigers van een letterkundige stroming waarin scepsis, experimenteerdrang 
en intellectuele argumentaties centraal staan. Hun vertellers verwerpen bovenin-
dividuele, idealistische en metafysische ideeën over de bestemming van de mens. 
Voor de karakterisering van hun personages en structurering van hun romans 
maken zij liever gebruik van mythologische teksten dan van autobiografische 
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elementen. In het werk van deze modernisten is geen plaats voor vaststaande 
‘waarheden’ en abstracte idealen, alleen voor tijdelijke hypothesen. Het is echter 
de vraag of de intellectuele houding van deze modernistische vertellers te vereni-
gen is met de intensieve gerichtheid van Woolf en Van Bruggen op filosofische 
overwegingen. Uit de romans van beide schrijfsters spreekt een diepgaande be-
langstelling voor de ontwikkeling van wijsgerige standpunten op basis van per-
soonlijke ervaringen. Dit onderscheidt hun werk wezenlijk van dat van Joyce en 
Eliot. In Our lives are pieces in a pattern ga ik na op basis van welke aanwijzingen 
Fokkema & Ibsch de opname van Woolf en Van Bruggen in hun overzichtswerk 
rechtvaardigen. 

In hoofdstuk 1 staan de argumentatie van Fokkema & Ibsch centraal en de wijze 
waarop hun theoretische verantwoording van het modernisme haaks staat op de 
wijze waarop Woolf en Van Bruggen zelf over hun werk schreven. Fokkema & 
Ibsch hanteren een structuralistisch-semiotisch georiënteerde werkwijze in hun 
modernismestudie. Zij gaan ervan uit dat modernistische auteurs in hun werk 
reageren op sociaal-maatschappelijke problemen en veranderingen. Met hun 
analyses willen Fokkema & Ibsch een causaal verband aantonen tussen literaire 
procedés en historische en sociale omstandigheden – de buitenliteraire context. 

Onderzoek naar de relatie tussen de romans van Woolf en Van Bruggen en 
hun buitenliteraire context, in het bijzonder het genderperspectief, laat echter 
zien dat Fokkema & Ibsch in het geval van Woolf en Van Bruggen te weinig 
rekening hebben gehouden met de invloed van de sociaal-maatschappelijke om-
standigheden en filosofische opvattingen op het werk van beide schrijfsters. In 
Het Modernisme in de Europese letterkunde blijft de betekenis van het genderper-
spectief voor Woolfs en Van Bruggens zelfrepresentatie als schrijfster onderbe-
licht, terwijl zij met zowel hun romans als hun essays een geheel eigen bijdrage 
hebben geleverd aan het discours féminin. 

Het genderperspectief van Woolf en Van Bruggen was, in samenhang met 
hun sociaal-maatschappelijke en economische situatie en Van Bruggens religieu-
ze achtergrond, reden voor preoccupaties waar de mannelijke modernisten niet 
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of in veel mindere mate mee te maken hadden. Van Bruggen verklaarde haar 
minderwaardigheidsgevoelens vanuit vooroordelen over vrouwen en discrimi-
natie op religieuze gronden. In het werk van Woolf is een samenspel van sekse, 
klasse en ziekteverschijnselen waar te nemen, gebaseerd op haar eigen ervarin-
gen. In tegenstelling tot hun mannelijke modernistische tijdgenoten voerden 
Woolf en Van Bruggen veelal onafhankelijk denkende, literair dan wel artistiek 
begaafde vrouwen in hun romans op. Ook hieruit spreekt hun verlangen con-
ventionele aannames over de intellectuele en artistieke vermogens van vrouwen 
te doorbreken. 

Om de vraag naar het modernistische gehalte en de samenhang tussen het leven, 
de wijsgerige overtuigingen en het literaire werk van Woolf en Van Bruggen te 
onderzoeken, heb ik het classificatiemodel van Fokkema & Ibsch uitgebreid 
met een analyse van de buitenliteraire context. In deze analyse staan twee vragen 
centraal. Hoe verhouden de denkbeelden van beide schrijfsters zich tot hun 
sekse, afkomst en andere invloedrijke factoren, zoals Woolfs terugkerende ziek-
teverschijnselen en Van Bruggens joodse achtergrond? Wat betekende de ont-
wikkeling van hun eigen wereld- en levensbeschouwingen voor hun literaire 
werk? De beantwoording van deze vragen vereiste een vergelijkend onderzoek 
van achtereenvolgens: de biografische achtergronden van Woolf en Van Bruggen 
en hun filosofische overwegingen, en de verwerking van beide aspecten in hun 
literaire werk.

Dit onderzoek bevat drie vergelijkende delen: de biografische achtergronden 
van beide schrijfsters (deel 1), hun filosofische thema’s en overwegingen (deel 2) 
en een analyse van To the Lighthouse en Eva (deel 3). Deze delen bestaan steeds 
uit drie stappen: een hoofdstuk over Woolf, vervolgens een hoofdstuk over Van 
Bruggen en ten slotte een hoofdstuk waarin ik de schrijfsters en hun werk met 
elkaar vergelijk. Aan deze delen gaat een inleiding en theoretische discussie met 
Fokkema & Ibsch vooraf. De inleiding bevat een introductie van Woolf en Van 
Bruggen, een literair-historische plaatsbepaling en een kritische bespreking van 
Het Modernisme in de Europese letterkunde. 
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Het biografische deel onderscheidt een aantal ambivalenties in het leven 
van Woolf en Van Bruggen. Deze ambivalenties zijn te zien als het resultaat van 
de spanning tussen tegenstrijdige impulsen: impulsen van buitenaf enerzijds –, 
zoals het gedrag van hun vader, ziekte, religie, maatschappelijke verwachtin-
gen en taboes op seksueel gebied – en impulsen van binnenuit anderzijds: de 
behoefte aan een eigen rol of identiteit, aan individuele en culturele onafhan-
kelijkheid. De hoofdstukken over hun biografische achtergronden genereren 
geen nieuwe levensfeiten, maar brengen factoren in kaart die bepalend waren 
voor hun ontwikkeling als schrijfster. 

Het tweede, filosofische deel geeft inzicht in de wijsgerige thema’s in het 
werk van Woolf en van Bruggen en laat zien hoe hun persoonlijke geschiede-
nis leidde tot de ontwikkeling van hun levensvisies. Beide schrijfsters maakten 
een onderscheid tussen twee zijnswijzen of twee typen mensen: de dogmaticus 
of het moi social aan de ene kant, en de zelfkritische individualist of het moi 
profond aan de andere kant. 

Dit onderscheid was voor Woolf en Van Bruggen een toereikend instru-
ment om de machtsverhoudingen tussen mensen onderling te duiden en de 
ambivalenties uit hun eigen kindertijd en volwassen leven te relativeren. Bij 
de analyse van de verschillen tussen de twee typen mensen en hun gedrag 
maakten zij dan ook gebruik van voorbeelden uit hun persoonlijke levenssfeer. 
Vanuit hun ervaringen in een respectievelijk intellectueel en religieus milieu 
ontwikkelde zowel Woolf als Van Bruggen een denkwijze die hen hielp hun 
mening te vormen en andere standpunten in te nemen dan hun tijdgenoten. 
Ook versterkte dit onderscheid hun begrip van de rol van identiteit, dat wil 
zeggen de verhouding tussen individuen en de concrete werkelijkheid waarin 
zij leven, tussen personen onderling, en de relatie tussen het individu en de 
groep.

De analyse van Eva en To the Lighthouse in het derde deel gaat in op de fi-
losofische thema’s in het werk van Woolf en Van Bruggen: hoe hebben zij hun 
ervaringen en gedachtegoed in hun romans weergegeven; hoe manifesteren het 
moi social en moi profond zich in hun fictie; welke posities nemen hun perso-
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nages ten opzichte van anderen in en hoe vertolken de schrijfsters zelf hun rol 
als modernistische verteller? Dit deel moet uitsluitsel geven over datgene wat 
het niet-aflatend onderzoek naar de relatie tussen hun persoonlijkheid en de 
leefwereld Woolf en Van Bruggen gebracht heeft. 

In To the Lighthouse en Eva staan de volgende filosofische thema’s centraal: 
de oppositie tussen het moi social, de ik-driftigen of steunpilaren enerzijds, en 
het moi profond, de eenheidszoekers of weifelende individualisten anderzijds. 
Dankzij de vastberaden overgave van de hoofdpersonen aan hun geloof in een 
eenheidsbeginsel, aan de relatie tussen hun lichaam en de concrete leefwereld 
en aan hun herinneringen ontstaat een perspectief op een natuurlijke orde-
ning of onderliggende samenhang van alle verschijnselen. Dit perspectief geeft 
betekenis aan het ambigue en contingente karakter van de concrete ervaring.

Ten slotte volgt de vergelijking van het werk en leven van beide schrijfsters 
binnen de context van het modernisme en het antwoord op de vraag in hoe-
verre het terecht is dat Fokkema & Ibsch zowel Woolf als Van Bruggen als 
modernistische auteurs hebben gekenmerkt. Uit deze vergelijking blijkt dat 
Woolf en Van Bruggen enerzijds aansloten bij modernistische conventies – en 
sommige verder hebben doorgevoerd dan hun generatiegenoten – en ander-
zijds een daarvan afwijkend standpunt innamen. 

Beide schrijfsters gingen bij de ontwikkeling van hun romanconcepten 
niet uit van een modernistisch vormgevingsprincipe, zoals het gezag van het 
kritisch bewustzijn, de gereserveerde observatie, mythen of taalexperimenten, 
maar van de tweedeling tussen het moi social en moi profond. Zij hadden door 
hun sociaal-historische omstandigheden bepaalde particuliere ambivalenties te 
overwinnen – ten aanzien van hun vader, huwelijksleven, seksuele ervaringen 
en schrijverschap. Aan de hand van hun filosofische thema’s konden ze hun 
ambivalenties doorgronden en vorm en inhoud geven aan hun romans. Bij 
Woolf en Van Bruggen stond een filosofisch eenheidsbeginsel voorop waaraan 
zij de modernistische literaire conventies, die zij ook toepasten, ondergeschikt 
maakten. Hierdoor waren zij niet in staat zich net als hun modernistische ge-
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neratiegenoten over te geven aan een puur intellectueel en literair spel met taal, 
beelden en overgeleverde mythen en aan taboedoorbreking op seksueel gebied. 
De analyses van het levensverhaal en gedachtegoed van beide schrijfsters leve-
ren zo nieuwe invalshoeken op voor hun romans en kunnen een aanvulling 
vormen op het classificatiemodel van Fokkema & Ibsch. 




