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Voorwoord

En op de dagen, die vreemde dagen, dat de geluiden tot stemmen geworden 
zijn, wordt het al voller en zwaarder in haar, want daar ligt dan alles wat van de 
ochtend af bij haar binnen gedrongen is, dat wat wind en water fluisterden onder 
de bomen, of tot haar op, langs de eenzame dijk, en het vreemde verlangen, dat 
ze gaande hebben gemaakt – verlangen was het eigenlijk niet, maar waar vind je 
een beter woord?1

Woolf en Van Bruggen brengen met hun romans werelden tot leven waarin 
ogenschijnlijk weinig gebeurt, maar toch oneindig veel te beleven is. Kleine 
gebeurtenissen worden bij hen katalysatoren voor ontwikkelingen die onaf-
wendbaar zijn. Zo realiseren ze schijnbaar moeiteloos de overgang van een 
alledaagse situatie of handeling naar een gemoedstoestand of inzicht waardoor 
alles in een ander daglicht komt te staan. 

Tijdens mijn middelbareschooltijd las ik de romans van Carry van Bruggen. 
Zo’n vijf jaar later begon ik aan het werk van Virginia Woolf. Met Mrs. Dallo-
way maakte Woolf mij op eenzelfde overrompelende wijze deelgenoot van haar 
verhaalwerkelijkheid als Van Bruggen eerder met Eva had gedaan. De roman-
personages van zowel Woolf als Van Bruggen stellen de vraag naar het waarom 
van hun leven zo pregnant aan de orde dat hun zoektocht naar antwoorden 
even verontrustend als onontkoombaar is. Die vergelijkbare leeservaring zette 
mij op het spoor van mijn onderzoek, met dit proefschrift als resultaat.

1  Van Bruggen (1921: 218-219).
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In de eerste plaats dank ik degenen die me het werk van Carry van Bruggen 
en Virginia Woolf hebben aangeraden, respectievelijk Ineke Wijmans en Dick 
van Halsema. Mijn promotor, Dick Schram, heeft ervoor gezorgd dat ik als 
buitenpromovenda mijn onderzoek kon beginnen en, na vele jaren, ook af-
ronden. Het bestuur van de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit liet 
mij jarenlang gebruikmaken van een werkplek. Ik dank Dick voor zijn begelei-
ding, commentaar en het bewaken van de methodische aspecten.

In de eerste jaren van mijn onderzoek trad Richard Todd op als co-pro-
motor voor het Engelse deel. Hem ben ik erkentelijk voor zijn commentaar 
op mijn teksten. Na het emeritaat van Richard Todd nam Monica Soeting de 
rol van co-promoter over. De gesprekken met Monica en Dick zijn bijzonder 
waardevol geweest voor de voltooiing en kwaliteit van mijn onderzoek. Ik heb 
met veel genoegen gebruikgemaakt van Monica’s inzichten op filosofisch en li-
terair gebied, haar adviezen, minutieuze lezing van mijn teksten en uitgebreide 
redactie. Ook heb ik kunnen profiteren van de kritische reactie van Hans van 
Stralen op de filosofiehoofdstukken en van Jacques Sicking op het biografische 
deel van Carry van Bruggen. 

Dank komt ook de vrienden toe die al die jaren mijn vorderingen bleven 
volgen door ernaar te informeren, of teksten te lezen, onder wie Marleen Stuij-
venberg en Corinna Wijmans, die als paranimf willen optreden, Rob Zwee-
dijk, Pascal Schut, Helen Vinke en Sander Kollaard. Verder wil ik twee mensen 
noemen die door hun overlijden niet bij mijn promotie aanwezig kunnen zijn, 
hoewel ik ze daar erg graag had gezien, Piet van Duijn, mijn vader, en Rob de 
Jong, een vriend en studiegenoot. Met het werken aan mijn proefschrift heb ik 
heel wat uren onttrokken aan het leven met mijn gezinsleden, Rob, Emma en 
Kees. Ik ben blij met de ruimte die ze me hebben gegeven en hoop dat ik mijn 
afwezigheid een beetje heb goedgemaakt met het plezier dat ik eraan beleefde.
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1 Inleiding

En de pijn van het verwilderde willen.2

The pain of the want, and the bitter anger.3

1 Virginia Woolf en Carry van Bruggen

1.1 Twee ongelijke grootheden
Virginia Woolf (1882-1941) en Carry van Bruggen (1881-1932) leefden en 
werkten in uiteenlopende sociaal-maatschappelijke omstandigheden. Woolf 
kwam uit een welgestelde familie – de Londense upper middle class – waarin 
volop gelegenheid was voor intellectuele ontwikkeling, terwijl Van Bruggen 
opgroeide in een arm joods-orthodox gezin in het provinciestadje Zaandam. 
Hierdoor springen bij een eerste vergelijking vooral de verschillen in het oog 
en niet hun onderlinge verwantschap. Hun literaire ontwikkeling, werkwijze, 
persoonlijke preoccupaties en wijsgerige belangstelling laten echter zien dat 
deze schrijfsters veel gemeenschappelijk hadden. 

Zij debuteerden bijna tegelijk als journalist, Van Bruggen in 1904 en Woolf 
in 1905, en werkten vervolgens aan een gestaag groeiend oeuvre van recen-
sies, essays en romans. Vanaf hun eerste boekpublicaties kregen ze overwe-
gend positieve reacties. De waardering van de critici ging vooral uit naar hun 
meesterschap op het gebied van taal, stijl en uitdrukkingsvermogen – de in-
dringende weergave van stemmingen en individuele waarnemingen. Woolfs 
biografe Hermione Lee stelt dat ‘no other English novelist of the period com-

2  Van Bruggen (1927a: 16).
3  Woolf (1927: 167).
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bined the theoretical analysis of the requirements for the modern novel with 
a continuing attempt, in every new work, to match her vision of reality with 
its appropriate form’.4 In haar voorwoord van Hedendaags fetisjisme (1925) 
noemt Annie Romein-Verschoor Van Bruggen een ‘vrouw met een superieure 
intelligentie en een superieure gevoeligheid’.5 

Woolf staat tegenwoordig nog wereldwijd in de aandacht, terwijl Van Brug-
gens werk nauwelijks wordt herdrukt en de studies over haar werk op één hand 
zijn te tellen.6 Dit verschil in bekendheid ligt slechts ten dele aan het feit dat 
Woolf in het Engels publiceerde. Hun romans zelf kunnen ook een verklaring 
leveren voor de veel geringere aandacht die Van Bruggen krijgt. Zo is Woolfs 
oeuvre gelijkmatig van kwaliteit, terwijl Van Bruggen ook boeken schreef die 
het literaire niveau van inmiddels klassieke werken als Eva en Het huisje aan de 
sloot niet haalden. Alle romans, korte verhalen, essays, brieven en dagboeken 
van Woolf zijn dan ook nog steeds verkrijgbaar en de snel groeiende verzame-
ling studies, biografieën en artikelen over Woolf is niet te overzien.7 

4  Lee (1977: 14).
5  Romein-Verschoor (1948: 4).
6  In 2006 en 2007 verschenen er nieuwe uitgaves van Eva (1927), Een coquette vrouw (1915) en 

Hedendaags fetisjisme (1925) en daarnaast een bundeling van de romans De verlatene (1910), Het huisje aan de 
sloot (1921) en Eva in Verhalend proza, bezorgd door J.M.J. Sicking. Van Bruggens werk heeft een bescheiden 
verzameling secundair materiaal opgeleverd: twee biografieën, door M.A. Jacobs (1962) en Ruth Wolf (1980); 
een bloemlezing van haar journalistieke en essayistische bijdragen in Een documentatie (1985), door Jan Fontijn 
& Diny Schouten; een diepgravend onderzoek naar haar levens- en wereldbeschouwing door J.M.J. Sicking in 
Overgave en Verzet (1993) en een bundeling van drie essays door historica Madelon de Keizer, De dochter van 
een gazan. Carry van Bruggen en de Nederlandse samenleving 1900-1930 (2006).

7  In 1942, een jaar na Woolfs dood, verscheen de eerste uitgebreide studie over haar werk van David 
Daiches. Daarop volgden publicaties van onder anderen Bernard Blackstone (1949), Jean Guiguet (1965), 
Avrom Fleishman (1977), Mitchell A. Leaska (1977), Hermione Lee (1977) en Michael Rosenthal (1979). Na 
Winifred Holtby’s A Critical memoir (1936) schreef Woolfs neef, Quentin Bell, de eerste uitgebreide biografie 
(1972). De meest uiteenlopende onderwerpen zijn aan bod gekomen: van de intellectuele invloeden van 
Woolfs vrienden op haar romans, haar houding ten opzichte van de oorlog en het feminisme tot haar bipolaire 
stoornis, het misbruik door haar halfbroers tot de gespannen relatie die Woolf onderhield met haar dienstbodes 
(in Mrs Woolf and the Servants: The Hidden Heart of Domestic Service (2007) van Alison Light).
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Woolf en Van Bruggen legden zich hun leven lang met intensieve aandacht 
toe op de productie van hun romans en essays. Die gedreven toewijding en 
een nerveus gespannen, bijna overspannen manier van werken ondermijnden 
hun beider gezondheid. Het gevaar van een geestelijke inzinking was bij Woolf 
altijd aanwezig en Van Bruggen verkeerde de laatste vier jaar van haar leven in 
een depressieve toestand. Hoewel beide schrijfsters een gelijksoortige concen-
tratie opbrachten, liepen hun werkomstandigheden sterk uiteen. Woolf was 
kinderloos en kon haar aandacht volledig op haar werk richten, ook dankzij 
een familietoelage en de niet-aflatende zorg van haar man Leonard Woolf. Van 
Bruggen had na de ontbinding van haar eerste huwelijk de verantwoordelijk-
heid voor twee kinderen en weinig financiële reserves.

Als vrouw en zelfverklaard autodidact kregen Woolf en Van Bruggen te 
maken met de scepsis van veelal mannelijke literaire tijdgenoten en critici, een 
verschijnsel waar ze zich uitvoerig over hebben uitgelaten. De ongelijkwaar-
dige man-vrouwverhouding is een terugkerend onderwerp in hun literaire en 
essayistische werk. Uit hun benadering spreekt zowel een diepe ergernis over 
de vooroordelen ten aanzien van vrouwen, als ook een scherp inzicht in het 
mechanisme dat eraan ten grondslag ligt. Waar Woolf echter als kind al werd 
gestimuleerd door de filosofische en literaire activiteiten van haar vader, de 
criticus en schrijver Leslie Stephen, was Van Bruggen in eerste instantie aange-
wezen op haar eigen oordeel en doorzettingsvermogen.

Woolf en Van Bruggen verdiepten zich in filosofische thema’s, zoals de 
drijfveren van mensen, hun onderlinge betrekkingen en maatschappelijk func-
tioneren. Ervan overtuigd dat alle inzicht voortkomt uit zelfkennis, vormden 
hun eigen ervaringen een bron waar ze als schrijfster rijkelijk uit putten. ‘How 
I interest myself!’ Met deze uitroep begon Woolf haar dagboekaantekening op 
vrijdag 2 april 1937, nadat wanhoop om een slechte recensie binnen een dag 
had plaatsgemaakt voor een geruststellende vorm van strijdlust. 

Ook voor Van Bruggen stond zelfinzicht centraal: ‘Het hoofdzakelijke voor 
me is de mensch, zijn wezen, zijne bestemming... het zich afvragen wat het 
“ik” beteekent, wat zijne plaats in de collectiviteit is... Waar kom ik vandaan? 
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waarheen ga ik? welke is mijn plaats op aarde?’8 Ondanks dit overeenkomstige 
streven liep de vorm die beide schrijfsters aan hun bevindingen gaven zeer 
uiteen. Woolf heeft haar wijsgerige opvattingen nooit expliciet en systematisch 
verwoord, terwijl Van Bruggen zich erop toelegde haar levensbeschouwelijke 
inzichten kenbaar te maken aan de hand van lezingen, essays en filosofische 
studies. Met Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het 
individualisme in de litteratuur (1919) en Hedendaags fetisjisme (1925) mani-
festeerde zij zich als beroepsfilosoof. 

De onderlinge verschillen benadrukken wat Woolf en Van Bruggen met elkaar 
deelden: een intensieve en levenslange gerichtheid op de constructie van hun le-
vensverhaal als middel om zelfkennis en wijsgerig inzicht op te doen. Het ging deze 
schrijfsters niet om een verslaglegging van hun persoonlijke ervaringen, de over-
dracht van herinneringen op zich of om een nostalgisch terugreiken naar een verlo-
ren tijd. Het herscheppen van vroegere belevenissen was een manier om betekenis 
toe te kennen aan hun eigen leven en hun filosofische gedachten te formuleren. 

1.2 Zelfinzicht als leidraad
Woolf en Van Bruggen keerden herhaaldelijk terug naar hun vroegere belevenis-
sen, ook al wisten ze dat juist de zaken die het leven waardevol maken, zoals de 
dromen en verlangens die mensen koesteren en hun onderlinge betrekkingen, 
zich niet zomaar in taal laten vastleggen.9 De verkenning van hun eigen leven 
was nodig voor hun intellectuele en artistieke ontwikkeling. Hun eigen verha-
len vormden de voedingsbodem voor hun fictieve werelden en verdiepten hun 
inzicht in menselijk gedrag en achterliggende drijfveren. Zij gaven allebei aan 
dat zelfinzicht niet op afroep beschikbaar is, maar een levenshouding vereist die 
voorbehouden is aan degenen die in weerwil van de verwachtingen van anderen 
hun eigen weg durven te gaan.

8  Fontijn & Schouten (1985: 13).
9  Zie Woolf (1976: 79, 80): ‘I have left out the most important – those instincts, affections, passions, 

attachments […] which bound me from the first moment of consciousness to other people.’
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De ervaringen uit hun jeugd stonden beide schrijfsters levendig voor de 
geest. In het voorjaar van 1939 begon Woolf, niet voor de eerste keer, haar 
levensverhaal vast te leggen. Tijdens het ophalen van herinneringen aan de zo-
mervakanties in de idyllische kustplaats St. Yves merkte ze dat ze de bijgaande 
sensaties zo sterk herbeleefde dat het was of ze  daadwerkelijk teruging in de 
tijd. Dit bracht haar op de vraag of ervaringen die gepaard gaan met sterke 
emoties, onafhankelijk van onze gedachten tot stand komen en ergens in een 
reservoir liggen opgeslagen: ‘And if so, will it not be possible, in time, that 
some device will be invented by which we can tap them?’10

Carry van Bruggen had naar eigen zeggen een feilloos werkend middel om 
haar herinneringen op te halen en vervolgens vast te leggen in haar verhalen-
bundels. Zij deed dit aan de hand van de synagogendeuntjes die haar vader 
thuis ten gehore bracht. Door zelf die deuntjes te neuriën, kwamen haar jeugd-
ervaringen terug en onderging zij de bijbehorende emoties. Zoals sommige 
mensen beschikken over kelders vol geconserveerde levensmiddelen, kon zij, 
dankzij haar deuntjes, teruggrijpen op een omvangrijke verzameling herin-
neringen met een ‘bijna onbegrensde houdbaarheid’.11 Van Bruggen onder-
scheidde dit ‘herbeleven’ ten behoeve van de literatuur nadrukkelijk van de 
wijze waarop journalisten gebeurtenissen vastleggen. Een journalist hoeft zich 
niet emotioneel betrokken te voelen voor een adequate beschrijving van zijn 
of haar ervaringen. Voor de schrijver is emotionele herbeleving van het verle-
den – ‘een mate van verdieping’ – echter een voorwaarde voor goede literatuur. 

Met het vastleggen van herinneringen aan haar jeugd begon Woolf in 1908. 
In die tijd vertelde ze haar familiegeschiedenis in een brief gericht aan haar 
pasgeboren neefje Julian Bell. Een paar jaar voor haar dood zette ze zich op-
nieuw aan het optekenen van haar levensverhaal en vertelde ze op onomwon-
den wijze over haar kindertijd. In de tussenliggende periode schreef Woolf een 
grote hoeveelheid dagboeken en brieven. Carry van Bruggen heeft veel minder 

10  Woolf (1976: 67).
11  Van Bruggen (Het jonge leven, 1927-1928: 50). 
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egodocumenten nagelaten – de meeste papieren heeft zij vernietigd in 1928, 
toen zij ernstig ziek werd. De documenten die wel bewaard zijn gebleven, 
geven door de openhartige en indringende toon ervan duidelijk blijk van de 
intensieve aandacht voor haar eigen geschiedenis. 

Beide schrijfsters waren geïntrigeerd door het proces van herbeleven vanuit 
wat Van Bruggen een ‘intellectual passion’ noemde.12 Zij richtten hun aandacht 
op de relatie tussen heden en verleden en de wijze waarop het voortschrijden 
van de tijd steeds weer nieuwe perspectieven oplevert: ‘For the present when 
backed by the past is a thousand times deeper than the present when it presses 
so close that you can feel nothing else, when the film on the camera reaches 
only the eye,’ aldus Woolf in haar memoires.13 Gebeurtenissen en ervaringen 
laten zich niet op het moment zelf van een betekenis voorzien, maar pas na 
verloop van tijd. 

Dit gegeven staat centaal in de romans van Woolf en Van Bruggen. Hun 
personages proberen al terugblikkend op hun verleden vorm en zin proberen te 
geven aan hun bestaan en vanuit de reflectie op hun eigen ervaringen te komen 
tot de formulering van hun verwondering, angsten en verlangens. Vaak gaat 
het om vrouwen die streven naar een intellectueel onafhankelijk bestaan in een 
patriarchaal georiënteerde maatschappij. Woolf en Van Bruggen benadrukten 
de eenzaamheid van deze protagonisten door hen af te zetten tegen personages 
die voornamelijk gericht zijn op het najagen van een maatschappelijke status. 
Beide schrijfsters stelden de interactie tussen deze uiteenlopende groeperingen 
centraal: degenen die vooral uit zijn op maatschappelijke erkenning enerzijds 
en degenen die gericht zijn op wijsgerige verrijking en begrip anderzijds. Het 
spanningsveld tussen een ‘alledaags ik’ en een ‘contemplatief ik’ leverde het 

12  Van Bruggen (Het jonge leven, 1927-1928: 58).
13  Waar Van Bruggen het herinneringsproces vergeleek met de wijze waarop foto’s in een ontwikkelbad 

zichtbaar worden (Het jonge leven, 1927-1928: 50), gebruikte Woolf het beeld van een rivier: ‘The past only 
comes back when the present runs so smoothly that it is like the sliding surface of a deep river. Then one sees 
through the surface to the depths.’ (1976: 98).
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kader waarbinnen Woolf en Van Bruggen hun onderzoek konden verrichten.14 
Uit een eerste verkenning van de overeenkomsten en verschillen tussen 

Woolf en Van Bruggen blijkt dat een intensieve gerichtheid op de construc-
tie van hun eigen levensverhaal, de ontwikkeling van levensbeschouwelijke 
inzichten en het ontwerp van personages die gericht zijn op introspectie bij 
hen hand in hand gingen. De levensomstandigheden van deze schrijfsters lie-
pen sterk uiteen, maar de drang hun eigen geschiedenis vanuit een wijsgerig 
kader in een breder perspectief te plaatsen was nagenoeg even sterk. Bij de 
verkenning van hun persoonlijke ervaringen vormden de relatie tussen heden 
en verleden en de verhouding tussen het individu en de maatschappij centrale 
thema’s. Op de vraag welke plek Woolf en Van Bruggen met hun specifieke 
aandacht voor wijsgerig inzicht en hun persoonlijke ervaringen in het literaire 
veld innemen, kan de receptie van hun werk en de classificatie daarvan als 
modernistisch door Fokkema & Ibsch duidelijkheid geven. 

2 De ontvangst en classificatie van hun werk

2.1 Receptie Woolf en Van Bruggen
Woolfs debuutroman The Voyage Out (1915) zou in 1913 al bij de uitgeverij 
van haar halfbroer Gerald Duckworth verschijnen. Dit ging niet door omdat 
Woolf een depressie kreeg. Haar ziekte, in combinatie met een serieuze vorm 
van ‘plankenkoorts’ – Woolf zag de reacties van vrienden en critici op een 
nieuwe roman met grote vrees tegemoet –, was voldoende reden om de publi-
catie uit te stellen.15 De roman verscheen twee jaar later dan gepland en werd 
geprezen om ‘its perpetual effort to say the real thing and not the expected 

14  Hermione Lee wijt het overrompelende effect van Woolfs dagboeken aan ‘an extraordinary sense of 
intimacy with the voice that is talking there’ (1997: 4). Deze stem behoort volgens Lee toe aan het verborgen 
ik van Woolf – haar ‘secret self ’ – dat tegenover het openbare ik – haar ‘outer self ’ – staat.

15  Volgens Leonard Woolf (1967: 56) was Virginia ‘terribly – even morbidly – sensitive to criticism of any 
kind and from anyone’.
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thing, its humour and its sense of irony, the occasional poignancy of its emo-
tions, its profound originality’.16 

Carry van Bruggen trad de critici evenmin onbekommerd tegemoet. Haar 
eerste verhalen en romans stonden in het teken van het naturalisme en dat 
weet zij aan de eisen die de critici aan literair werk stelden.17 Ze was heel beslist 
in haar mening over de schadelijke invloed van haar professionele lezers op 
haar literaire ontwikkeling: ‘Wat ’n kwaad heeft de hooghartige, pompeuze 
critiek, die aan ’t woord was ten tijde van mijn debuut, mij en anderen berok-
kend!’18 Heleen (1913) was voor haar de roman waarmee ze zich voorgoed had 
bevrijd van de ‘naturalistischen dwang’. 

Gezien de vele positieve reacties van de critici op hun werk lijken de angst-
vallige houding van Woolf en de verwijtende woorden van Carry van Bruggen 
misplaatst. Zij werden allebei onthaald als opmerkelijke en beloftevolle schrij-
vers. Orlando (1928), Flush (1933) en The Years (1937) waren zelfs ongeken-
de verkoopsuccessen. Van Bruggen dankte haar populariteit aan De verlatene 
(1910) en Het huisje aan de sloot (1921). Na de Tweede Wereldoorlog groeide 
de belangstelling voor wat nu als het hoofdwerk van Woolf en Van Bruggen 
wordt aangemerkt: Mrs. Dalloway (1925), To the Lighthouse (1927), The Waves 
(1931) en Between the Acts (1941) en Eva (1927).

Vanaf Jacob’s Room (1922) stond Woolf bekend als een moderne schrijfster. 
Zij oogstte lof met haar beeldende taal en originele perspectief, maar er waren 
met elke nieuwe roman meestal ook weer critici die de afwezigheid van een 
plot en solide personages betreurden. De negatieve kwalificaties over haar werk 
kwamen neer op de beschuldiging van esthetisch elitarisme.19 Woolf zou de 

16  Anonieme recensie, Observer, 4 april 1915. Zie Majumdar & McLaurin (1975: 50). 
17  Met haar eerste verhalenbundel In de schaduw (1907) sloot Van Bruggen aan bij andere joodse auteurs 

die getuigden van het leed waaronder het joodse kind gebukt ging, maar ze onderscheidde zich van hen door 
haar eigen stijl, haar piëteit en haar ‘gevoel voor het algemeen menschelijk schoone en goede’. Zie W.G. van 
N., Groot-Nederland 1908, I: 744-746.

18  Zie het interview uit 1915 in Fontijn & Schouten (1985: 8-17).
19  Een criticus van de Western Mail (14 mei 1925) zag zich genoodzaakt Mrs Dalloway onuitgelezen weer 

weg te leggen: ‘Readers of prenaturally nimble intellect may discover a consecutive story. We are only normally 
endowed.’ Zie McNees (1994: 265).
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traditie van de pateriaanse l’art pour l’art voortzetten en geen enkel sociaal be-
wustzijn tonen. De schilder en schrijver Wyndham Lewis en enkele medewer-
kers van het literaire tijdschrift Scrutiny, F.R. Leavis en zijn vrouw Q.D. Lea-
vis, M.C. Bradbrook en William Empson, waren haar meest geduchte critici.

Van Bruggen kreeg vooral kritiek op het nieuwe, sterk meditatieve en in-
tellectualistische karakter dat haar werk vanaf Heleen had gekregen. Over haar 
publicaties op filosofisch gebied waren de critici verdeeld. Toen Van Bruggen 
in 1917 de redactie van De Gids benaderde met het verzoek haar filosofisch 
hoofdwerk Prometheus in het tijdschrift op te nemen, leidde dit tot discussie 
op de redactie van De Gids. De redacteur Johan Huizinga schreef aan H.T. 
Colenbrander, redactiesecretaris van De Gids, dat het tijdens het lezen van Van 
Bruggens werk was alsof hij ‘drie grammophonen dooreen hoorde’. Hoewel 
hij sommige delen onderhoudend vond, had hij moeite met haar taalgebruik, 
de geformuleerde gedachtes en haar methode – het dienstbaar maken van de 
wereldliteratuur aan een these en antithese.20 

Uiteindelijk werden fragmenten van Prometheus gepubliceerd in Groot-Ne-
derland. Na een positieve reactie daarop van de dichter-filosoof J.A. dèr Mouw 
schreef Van Bruggen hem over de teleurstellende reacties van de Gids-redac-
teuren. Ze concludeerde dat ze als vrouw en ‘bekend romancière’ een dubbel 
vooroordeel te overwinnen had, namelijk dat ‘vrouwen niet denken kunnen en 
dat artisten maar liever niet denken moeten’.21 

Vanaf de jaren veertig nam de waardering voor Woolfs romans en Van 
Bruggens filosofische werk steeds meer toe. Aan het eind van de jaren veertig 
werden Prometheus en de taalstudie Hedendaags fetisjisme herdrukt. In navol-
ging van Menno ter Braak legde H.A. Gomperts de nadruk op Van Brug-
gens non-conformistische denkbeelden en haar ‘Prometheïsche’ geschriften. 
In 1942 verscheen Virginia Woolf van David Daiches. Deze studie van Woolfs 

20  Zie voor de reactie van de Gids-redacteuren Fontijn & Schouten (1985: 226-231). Johan de Meester 
deelde Johan Huizinga na een bezoek aan Van Bruggen mee dat zij beurtelings aan een appelenwijf en aan een 
genie doet denken: ‘Eerst ziet en hoort men vooral het appelenwijf maar raakt later onder bekoring van het genie.’

21  Fontijn & Schouten (1985: 232).
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werk is een eerbetoon aan haar vernieuwende stijl en haar poging de ‘spirit of 
life’ in taal te vangen. Die lijn werd voortgezet door onder meer John Graham, 
James Hafley en Jean Guiguet. 

In de jaren zeventig ontstond er, ook door de tweede feministische golf, 
hernieuwde aandacht voor beide schrijfsters. Jan Fontijn en Diny Schouten 
verzamelden een deel van Carry van Bruggens artikelen in De Engelbewaarder 
(1978).22 In 1980 verscheen Vijf romans (1980), een bundeling van haar meest 
gelezen romans: De verlatene, Heleen, Een coquette vrouw, Het huisje aan de 
sloot en Eva. M.A. Jacobs schreef de eerste biografie, Carry van Bruggen. Haar 
leven en werk (1962). In 1980 volgde de biografie van Ruth Wolf, Van alles het 
middelpunt. Jacques Sicking liet in Overgave en Verzet (1997) zien op welke 
wijze Van Bruggens levens- en wereldbeschouwing haar werk tot een eenheid 
maakt. 

Op de publicatie van de Woolf-biografie (1972) door Woolfs neef, Quen-
tin Bell, en de uitgaven van Woolfs brieven en dagboeken volgde een hausse 
aan onder andere feministische en psychoanalytische interpretaties van haar 
werk.23 De bevindingen van deze biografen en onderzoekers zouden het beeld 
van Woolf als elitaire estheet bijstellen. Feministische critici, onder aanvoering 
van Jane Marcus, zagen in Woolf een voorvechtster van vrouwenrechten. In 
Virginia Woolf and the Real World (1986) beschrijft Alex Zwerdling een sociaal 
bewuste schrijfster die subtiel en effectief met politieke crises omging. 

Carry van Bruggen kwam met Heleen tegemoet aan wat ze als haar eigenlij-
ke roeping zag: een stem geven aan haar vertwijfeling en aan haar neiging tot 
zelfbespiegeling via het verkennen van universele levensvragen.24 Haar critici 

22  De Engelbewaarder (1978) zou in 1985 vernieuwd en uitgebreid verschijnen als Een documentatie, 
onder redactie van Fontijn & Schouten.

23  Louise DeSalvo’s Virginia Woolf. The Impact of Childhood Sexual Abuse on her Life and Work (1989) 
versterkte de neiging Woolfs victoriaanse achtergrond en de relatie met haar halfbroers te verbinden met 
thema’s als rebellie en geestelijke ziekte.

24  Welke betekenis de roman Heleen had voor Van Bruggens ontwikkeling als schrijfster en filosofe heeft 
ze uitgelegd in een vraaggesprek met André de Ridder, dat in 1915 in Den Gulden Winckel is verschenen. Dit 
interview is ook opgenomen in Een documentatie (1985) van Jan Fontijn en Diny Schouten.
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hadden bezwaren tegen de intellectuele analyses en het streven naar zelfkennis 
en morele bezinning van haar hoofdpersonen. Deze eigenschappen werden om 
verschillende redenen niet gewaardeerd door zowel mannelijke als vrouwelijke 
recensenten. Volgens hen wilde Van Bruggen schrijven over zaken die ze niet 
begreep. Ze zou de lezer geen zicht bieden op het ‘werkelijke leven’. Bovendien 
was haar werk ‘gevaarlijk’ voor de geestelijke gezondheid van vrouwen.25

Juist de ‘moderne’ literaire strategieën die door toenmalige critici niet wer-
den gewaardeerd, waren voor Fokkema & Ibsch reden beide schrijfsters op te 
nemen in Het Modernisme in de Europese letterkunde (1984). In deze studie 
bespreken zij de modernistische eigenschappen van tien auteurs, onder wie 
Woolf en Van Bruggen. Fokkema & Ibsch kozen voor een klein clubje pro-
zaschrijvers en een wetenschappelijke onderbouwing met behulp van de se-
miotische literatuurbenadering. Hun strenge aanpak is beperkend – zo vallen 
dichters er in de eerste uitgave buiten – en leest wat moeizaam door de weten-
schappelijke terminologie, maar geeft een uitgesproken beeld van het moder-
nisme en leent zich daardoor goed voor nader onderzoek van de verwantschap 
tussen Woolf en van Bruggen. Bovendien is het de enige studie waarin beide 
schrijfsters gezamenlijk worden uitgelicht. 

Het Modernisme in de Europese letterkunde was van grote betekenis voor de 
literaire erkenning van Carry van Bruggen. Fokkema & Ibsch plaatsen haar 
samen met E. du Perron in een internationale context, te midden van cano-
nieke schrijvers 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 afstandelijke rol 
toekennen. In de wereld van deze modernisten is geen plaats voor vaststaande 
waarheden, alleen voor tijdelijke hypothesen. De vraag is op basis van welke 

25  Zie bijvoorbeeld Dirk Coster over Heleen (1927: 153-174) of Jo van Ammers-Kuller (1920: 1136-
1146) over Uit het leven van een denkende vrouw. Volgens Dirk Coster was grote intellectuele activiteit in 
het geval van vrouwen uitzonderlijk – ‘Inderdaad is deze alles beheerschende drang tot analyse en geestelijke 
verantwoording des levens een zeldzaam verschijnsel in een vrouwenleven.’ – en onnatuurlijk: een overmaat 
aan bewustzijn en morele analyse breekt de ‘oerinstincten van de ziel’ en staat het vermogen tot overgave van 
een man aan een vrouw in de weg. 
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kenmerken Fokkema & Ibsch hun keuze voor beide schrijfsters verantwoor-
den en of de scepsis van de modernistische verteller te verenigen is met het 
wijsgerige en autobiografische karakter van de romans die Woolf en Van Brug-
gen schreven. 

2.2 Modernisten
Tussen Woolf en Van Bruggen bestond niet wat Fokkema & Ibsch een ‘contact-
relatie’ noemen – zij hebben elkaar niet gekend of aanwijsbaar op elkaars werk 
gereageerd –, maar wel een typologische samenhang: ‘Overeenkomsten tussen 
literaire verschijnselen die op overeenkomstige reacties op soortgelijke proble-
men in een vergelijkbare historische en sociale context berusten.’26 Van Brug-
gen had overigens wel de gelegenheid om kennis te nemen van Woolfs werk, 
bijvoorbeeld via een recensie van Mrs. Dalloway, geschreven door W.G.C. Bij-
vanck, in De Groene Amsterdammer. Op 25 juli 1925 stond deze recensie te-
gelijk met een artikel dat Van Bruggen als vaste medewerkster had geschreven 
in dit weekblad. 

Fokkema & Ibsch zijn niet de eersten in Nederland die Woolf en Van 
Bruggen om hun vernieuwende kwaliteiten in modernistisch verband hebben 
samengebracht. Menno ter Braak noemt Mrs. Dalloway, To the Lighthouse, 
Eva en ook De Straat van Ina Boudier-Bakker als voorbeelden van romans die 
kwaliteiten bezitten die ‘buiten de damesroman liggen’.27 Met deze dubieuze 
kwalificatie onderscheidde Ter Braak het werk van deze schrijfsters in positieve 

26  Fokkema & Ibsch (1984: 22).
27  Ter Braak (Verzameld werk 5, 1949: 206, 207) in zijn kroniek ‘Le Chemin des Dames’, 10 juni 1934. 

Deze vergelijking viel overigens uiteindelijk niet in Van Bruggens voordeel uit: ‘Wij missen ten onzent een 
Virginia Woolf, een Katherine Mansfield, een Annette Kolb, een Vera Figner, zelfs een Marie Baskirtsjeff. 
Een schrijfster van zo bijzondere gaven als Carry van Bruggen is toch in vele opzichten (en zeker als Justine 
Abbing) blijven steken in de eeuwige problematiek van het damesgenre.’ Dit citaat levert een vertekend 
beeld op van Ter Braaks waardering. Over Heleen en Eva was hij bij verschijning onverdeeld enthousiast en 
Prometheus noemde hij in Politicus zonder partij (1934): ‘een sensatie van de eerste rang, zoals men die maar bij 
uitzondering beleeft.’ Zie Ter Braak (Verzameld werk 3, 1949: 40). In de loop van de jaren is hij – ook door de 
negatieve reacties op Van Bruggens werk van Du Perron – kanttekeningen gaan plaatsen bij zijn aanvankelijk 
juichende oordeel. Zie hierover Sicking (1993a: 636); (1993b: 320).
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zin van de zogenaamde ‘vrouwenromans’.28 Veel critici gebruikten deze term 
destijds als negatief etiket voor romans geschreven door vrouwen.29 

Madelon de Keizer somt in haar essay enkele overeenkomsten op tussen 
Woolf en Van Bruggen en blijft stilstaan bij wat zij een kernthema van de twee 
schrijfsters noemt: het ‘verband tussen literaire tekst en seksualiteit – de pro-
blematiek van de vrouw als auteur’.30 Rob Wolfs vindt vooral de wijze waarop 
Carry van Bruggen, samen met Virginia Woolf en George Sand, de conventio-
nele man-vrouwverhoudingen in beeld brengt oorspronkelijk en vernieuwend. 
Volgens Wolfs benadrukten zij alledrie dat een creatieve geest androgyn is en 
hebben zij een oeuvre met elkaar gemeen dat ‘enerzijds het verschil tussen 
man en vrouw niet uitwist – integendeel zelfs duidelijk laat uitkomen – maar 
anderzijds de tegenstelling tussen man en vrouw ook ondergraaft. [...] Niet 
alleen het leven van deze drie vrouwen, maar ook hun teksten onderstrepen 
ieder op hun eigen manier het cruciale belang van een androgyne geest, van 
het andere in het ene’.31

Hannemieke Postma en J.M.J. Sicking zien overeenkomsten tussen Van 
Bruggen en internationaal erkende schrijvers als Woolf, Proust en Joyce. De 
verwantschap tussen deze tijdgenoten ontstaat volgens beide onderzoekers door 
een gedeelde concentratie op de bewustzijnsweergave en het als modernistisch 
aangemerkte vertelprocedé van de stream of consciousness, een verteltechniek die 
de gedachtes en gevoelens van een personage dicht bij de lezer brengt. Postma 
benadrukt de overeenkomst tussen Eva en Prousts mémoire involontaire: de as-
sociatie van geuren en muziek met ‘discontinue herinneringen’.32 

28  Net als veel andere critici benaderde Ter Braak boeken van vrouwen in de eerste plaats als een 
minderwaardig genre, een verschijnsel dat Erica van Boven onderzoekt in haar studie Een hoofdstuk apart. 
‘Vrouwenromans’ in de literaire kritiek 1898 – 1930 (1992).

29  Zie Van Boven (1992: 134 e.v.) over het gebruik en de betekenis van de term ‘damesroman’.
30  De Keizer (2006: 86 e.v.).
31  Wolfs (1989: 6).
32  Postma (1976: 519, 531) en Sicking (1993b: 293).
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In hun studie analyseren Fokkema & Ibsch aan de hand van een nauw 
omschreven referentiekader de modernistische eigenschappen in het werk van 
Woolf en Van Bruggen en acht andere auteurs: James Joyce, Valery Larbaud, 
Marcel Proust, André Gide, Italo Svevo, Robert Musil, E. du Perron en Tho-
mas Mann. De keuze van Fokkema & Ibsch lijkt op het eerste gezicht goed te 
verantwoorden. Alle opgenomen auteurs stelden de ‘epistemologische twijfel’ 
centraal en problematiseerden het menselijk vermogen zichzelf of de wereld te 
leren kennen en vastleggen. Het nauw omschreven modernismeconcept van 
Fokkema & Ibsch lijkt echter weinig plaats te bieden aan auteurs die geleid 
werden door een intensieve gerichtheid op particuliere belevenissen en filosofi-
sche beginselen. Volgens Fokkema & Ibsch verwerpen modernistische vertellers 
bovenindividuele ideeën over de bestemming van de mens en maken zij voor 
de karakterisering van hun personages en structurering van hun romans liever 
gebruik van overgeleverde verhalen dan van autobiografische elementen.33

Fokkema & Ibsch typeren hun auteurs als vertegenwoordigers van een mo-
dernisme waarin scepsis, experimenteerdrang en intellectuele argumentaties 
centraal staan. De onderzoekers geven aan dat de betekenis van de term ‘mo-
dernisme’ verre van eenduidig is en meestal in verband wordt gebracht met 
vernieuwingsbewegingen als het futurisme, expressionisme, constructivisme 
en surrealisme. Volgens Fokkema & Ibsch sluiten de auteurs uit hun studie 
niet aan bij deze vernieuwingenbewegingen, maar wel bij een vorm van mo-
dernisme die beide onderzoekers op wetenschappelijke wijze onderbouwen 
met een literatuuropvatting uit het begin van de twintigste eeuw, het Russisch 
formalisme. 

De Russische formalisten Jurij Tynjanov en Roman Jakobson vatten litera-
tuurgeschiedenis op als een opeenvolging van elkaar aflossende literaire syste-
men. Nieuwe stromingen en perioden ontstaan volgens hen uit een behoef-
te aan nieuwe uitdrukkingsvormen – een strijd tegen het geautomatiseerde 
taalgebruik – en vanuit een reactie op historische veranderingen. Fokkema & 

33  Fokkema & Ibsch (1984: 41).
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Ibsch passen dit principe vrij stringent toe door het modernisme te typeren 
als een stroming die de normen en conventies van het realisme en symbolis-
me vervangt. Zij gebruiken hiervoor een definitie van Umberto Eco en Jurij 
Lotman: de term ‘periodecode’, het systeem van conventies die de organisatie 
van een tekst reguleren. In de semiotische literatuurbenadering van Fokkema 
& Ibsch staat de dynamiek van het literaire systeem centraal en neemt de be-
schrijving van het modernisme de vorm aan van een contrastieve analyse, een 
vergelijking met voorafgaande en concurrerende codes. 

Door de streng afgebakende aanpak onderscheidt Het Modernisme in de Eu-
ropese letterkunde zich van de studies waarin het modernisme wordt geïntrodu-
ceerd aan de hand van een aantal auteurs of thema’s, zoals Ayers Modernism. A 
short Introduction (2004), Armstrongs Modernism. A Cultural History (2005) of 
The Cambridge Companion to Modernism (1999) en The Cambridge Companion 
to The Modernist Novel (2007). Ook de breed georiënteerde modernismeboeken 
van Malcolm Bradbury & James McFarlane en Ricardo J. Quinones kenmerken 
zich door een andere aanpak dan de studie van Fokkema & Ibsch. Bradbury 
& McFarlane brengen in Modernism (1976) via de bijdragen van hun auteurs 
een groot aantal bronnen en uitingsvormen van het modernisme bijeen: ‘The 
geographical, ideological, generic, national and thematic incisions made by our 
contributors will, it is hoped, lay bare those layers of Modernist achievement 
to which the reader’s enquiring mind will find the essential relations.’34 Quino-
nes onderscheidt in Mapping Literary Modernism. Time and Development (1985) 
twee periodes binnen het modernisme: een eerste, voornamelijk negatieve, waar-
in de sociale en historische waarden van rond de eeuwwisseling werden bekriti-
seerd en een tweede positievere periode waarin de complex central consciousness 
ontstond. Hij concentreert zich bij de beschrijving van het modernisme op zo-
wel de overeenkomsten als de verschillen met de eraan voorafgaande stromingen. 

De contrastieve analyse van Fokkema & Ibsch leidt tot uitgesproken tegen-
stellingen tussen de verschillende literaire stromingen. Realistische romans van 

34  Bradbury & McFarlane (1976: 14).
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de negentiende eeuw kenmerken zich volgens hen nog door het ‘vertrouwen in 
de mogelijkheid van een sluitende verklaring en een volledige beschrijving van 
de wereld,’ maar de ‘Modernistische interpretatie van de wereld is een voorlo-
pige, een fragmentarische. Het geloof in definitieve verklaringen ontbreekt; de 
modernisten zijn eerder sceptisch dan enthousiast. Ze zijn zeer geïnteresseerd 
in de verschillende manieren waarop kennis van de wereld onder woorden ge-
bracht kan worden, maar komen zelf maar ten dele aan kennisoverdracht toe. 
Ze verafschuwen iedere vorm van dogmatisme en stellen er hun voorzichtige 
hypotheses voor in de plaats.’ Ook kunnen de modernisten volgens Fokkema 
& Ibsch niet terugvallen op ‘het geloof in een hogere, absolute waarheid dat 
de grondslag vormt van de Symbolistische poëzie’.35

Fokkema & Ibsch leggen een oorzakelijk verband tussen uiteenlopende histo-
rische gebeurtenissen uit het begin van de twintigste eeuw en het verlies van een 
groot aantal vermeende zekerheden. Volgens hen maakte de Eerste Wereldoorlog 
een einde aan ‘het geloof in de mogelijkheid van een vreedzame vooruitgang’ en 
aan de ‘vanzelfsprekende superioriteit van het traditionele westerse denken,’ en 
had de Dreyfuss-affaire het wantrouwen ten aanzien van de wetenschap alleen 
maar doen toenemen.36 Ook de theorieën van filosofen droegen volgens Fokke-
ma & Ibsch bij aan de ondermijning van het idee van een kenbare en beschrijf-
bare wereld. Henri Bergson bekritiseerde de meetbare kloktijd door te wijzen op 
de veel grotere intensiteit van de beleefde tijd: de tijd van de subjectieve ervaring. 
Friedrich Nietzsche en Ferdinand de Saussure toonden de ‘onbetrouwbaarheid’ 
van de taal als communicatiemiddel aan: tussen het woord en zijn betekenis 
bestaat geen natuurlijke maar een arbitraire verbinding. 

Een ‘sluitende verklaring en een volledige beschrijving van de wereld’ be-
hoorde, aldus Fokkema & Ibsch, niet meer tot de mogelijkheden.37 Aan deze 
constatering koppelen zij vergaande gevolgen voor het uitgangspunt van de 

35  Fokkema & Ibsch (1984: 11).
36  Fokkema & Ibsch (1984: 31).
37  Fokkema & Ibsch (1984: 11).
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modernistische vertellers. De rol van deze vertellers is niet meer vanzelfspre-
kend, omdat zij zich bewust zijn van het ‘hypothetische karakter’ van hun 
standpunt – zij twijfelen aan hun eigen rol en aan de rol die zij hun personages 
moeten geven: modernistische vertellers worden ‘meermalen geïroniseerd’ en 
de personages ‘corrigeren en nuanceren zichzelf ’. Ook is er ‘ruim plaats voor 
de stream of consciousness, de bewustzijnsstroom, waarin de verandering van 
de gedachten prevaleert boven een eventuele slotsom’. De ‘cultivering van het 
bewustzijn’ leidt tot een ‘individualisering van de personages’. De twijfel van 
deze modernisten strekt zich uit tot de conventies die de realistische roman 
kenmerken, zoals ‘de gefixeerde relatie tussen personage en materiële omstan-
digheden, de verklarende kracht van psychologische wetten, de geijkte ontwik-
keling van de fabel met een duidelijk begin en einde, en de volledigheid van 
de beschreven wereld’.38

In zijn onderzoek naar het ‘semantische veld bewustzijn in modernistische 
literatuur’ typeert literatuurwetenschapper Hans van Stralen bewustzijn in na-
volging van Sartre als een ‘intentionele akt, waardoor een deel van de realiteit 
present wordt gesteld’. Dit gebeurt aan de hand van verschillende modi: per-
ceptie en observatie zijn manieren om de realiteit present te stellen; de her-
innering richt zich op een realiteit uit het verleden; de verbeelding leent zich 
voor reconstructie (het present stellen van gebeurtenissen die zich op een an-
dere plek of andere tijd afspeelden) en voor transformatie (het present stellen 
van een nieuwe realiteit).39 Mensen maken zich voorstellingen van dingen en 
gebeurtenissen met behulp van hun perceptie, herinnering en verbeelding.40 

38  Fokkema & Ibsch (1984: 39-42).
39  Van Stralen (1990: 11, 12).
40  Definities van bewustzijn roepen veel vragen op over de precieze aard en werking van dit verschijnsel. 

Wat is een bewustzijnsinhoud of geestestoestand? Hoe registreert het bewustzijn zintuiglijke ervaringen, 
emoties, gevoelens en gedachten? Wat is de relatie met het lichaam en de fysieke processen van de hersenen? 
Voor een beter begrip van bewustzijn kon ik terecht bij de studies van de neurowetenschapper Antionio 
Damasio. Hij onderzocht de relatie tussen bewustzijn, geest, lichaam en persoonlijkheid en betrok hierin 
de filosofische opvattingen van onder anderen Descartes, Spinoza en William James. Zie bijvoorbeeld De 
vergissing van Descartes (1994), Het gelijk van Spinoza (2003) en Het zelf wordt zich bewust (2010). Volgens 
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Uit bovengenoemde verschijnselen concluderen Fokkema & Ibsch dat moder-
nistische vertellers bij de benadering van de werkelijkheid in eerste instantie 
vertrouwen op hun eigen kritische geest: ‘Centrum van het Modernistische 
universum is het individuele bewustzijn, dat zich zo min mogelijk door exter-
ne invloeden laat imponeren en zich tegenover de buitenwereld gereserveerd 
opstelt, om vanuit een zo onafhankelijk mogelijke uitgangspositie de wereld 
te observeren.’ Fokkema & Ibsch kennen een hiërarchische ordening toe aan 
die mentale activiteiten: het individuele bewustzijn komt voorop, daarna volgt 
de ‘onthechting’ of ‘gereserveerdheid’ en op de derde plaats komt de ‘observa-
tie’ of ‘waarneming’.41 Het tweede en derde veld kunnen volgens Fokkema & 
Ibsch van plaats verwisselen, maar het veld van het bewustzijn staat altijd cen-
traal. Na hun uiteenzetting over het modernisme analyseren Fokkema & Ibsch 
de toepassing van modernistische principes in het werk van tien auteurs, onder 
wie Woolf en Van Bruggen. Fokkema neemt het hoofdstuk over Woolf voor 
zijn rekening; Ibsch beschrijft de modernistische kenmerken in Van Bruggens 
Eva en Prometheus.

Een bespreking van hun analyses dient als eerste verkenning van de vraag 
of de gereserveerde, sceptische en intellectuele houding van de modernis-
tische verteller te verenigen is met de intensieve gerichtheid van Woolf en 
Van Bruggen op hun persoonlijke ervaringen en de ontwikkeling van een 
wijsgerig standpunt, ofwel: op basis van welke aanwijzingen rechtvaardigen 
Fokkema & Ibsch de opname van Woolf en Van Bruggen in hun overzichts-
werk en hoe gaan ze om met literaire kenmerken die afwijken van hun mo-
dernismeconcept? 

Damasio bestaat er geen scherpe grens tussen lichaam en hersenen en gaan mentale toestanden altijd samen 
met een vorm van voelen. Mensen weten dat hun lichaam, geest, heden en verleden enzovoort hen, als mentale 
eigenaars, toebehoort, doordat de waarneming hiervan emoties en gevoelens wekt en dat gevoelens een 
scheiding aanbrengen tussen bewustzijnsinhouden die tot het zelf behoren en de inhouden die dat niet doen. 
Zie Damasio (2010: 20).

41  Fokkema & Ibsch (1984: 45, 46).
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2.3 Woolf als modernist
In zijn hoofdstuk over Woolf legt Fokkema uit hoe bepalend het interpreta-
tiekader is voor de waardering van literair werk. Dit kader is nodig voor een 
adequate interpretatie van een roman: ‘Interpretatie is betekenistoekenning; 
een interpretatie kan controleerbaar en voor wetenschappelijke discussie vat-
baar zijn, indien een bericht in een bepaalde code (de primaire tekst) wordt 
“vertaald” in een bericht in een andere code (de interpretatietekst), dat volgens 
bepaalde correspondentieregels met het eerste bericht overeenkomt.’42 De be-
oordeling van Woolfs romans, vlak na hun verschijning, berustte volgens hem 
nogal eens op symbolistische of realistische principes. Uit de toenmalige recen-
sies van To the Lighthouse blijkt dat sommige aspecten niet werden begrepen 
of volledig onbesproken bleven, zoals de fragmentarische beschrijving van de 
personages en de onomwonden wijze waarop de verteller meedeelt dat Mrs. 
Ramsay, een van de hoofdpersonen, is overleden. Deze aspecten zijn volgens 
Fokkema vanuit een modernistische interpretatie wel te begrijpen.

Fokkema sluit een symbolistische of realistische interpretatie van To the 
Lighthouse niet uit, maar baseert zich op de veronderstelling dat ‘de tekst ge-
schreven is met inachtneming van de regels van de modernistische code’.43 
Het vertrekpunt voor zijn bewijsvoering is een passage uit To the Lighthouse 
waarin de kunstenares Lily Briscoe zich afvraagt welk lot haar schilderij staat 
te wachten:

Yet it would be hung in attics, she thought; it would be rolled up and flung 
under a sofa; yet even so, even of a picture like that, it was true. One might say, 
even of this scrawl, not of that actual picture, perhaps, but of what it attempted, 
that it ‘remained for ever’, she was going to say, or for the words spoken sounded 
even to herself, too boastful, to hint, wordlessly.44

42  Fokkema & Ibsch (1984: 77).
43  Dit noemen Fokkema & Ibsch ook wel de ‘zenderscode’ (1984: 80).
44  Woolf (1927: 276).
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Uit deze overpeinzing leidt Fokkema af dat Lily Briscoe op indirecte wijze 
verwijst naar de poëtica van To the Lighthouse en een modernistische visie 
heeft op de status van kunst: ‘Voor de Modernist is het kunstwerk voorna-
melijk een poging, een index die naar iets verwijst dat niet of nog niet is ver-
wezenlijkt, een teken waarvan de waarde voorlopig en geconditioneerd is.’45

Fokkema ziet die modernistische code bevestigd door uitspraken van 
Woolf en door de romans Mrs. Dalloway (1925), To the Lighthouse (1927), 
Orlando (1928) en The Waves (1931). Woolf heeft zich in een aantal essays 
uitgesproken over de onbruikbaarheid van de overtuigingen en literaire mid-
delen van auteurs als Bennett, Galsworthy en Wells, die zij bestempelde als 
‘materialists’. Fokkema haalt Woolfs essay ‘Character in Fiction’ (1924) aan, 
waarin ze haar beroemde uitspraak doet over het moment waarop ‘human 
character changed’, namelijk in 1910. Hij concludeert hieruit dat veran-
deringen in de menselijke verhoudingen ook in Woolfs ogen noodzakelijk 
moesten leiden tot nieuwe literaire conventies.46 

Vervolgens benoemt Fokkema de kenmerken van Woolfs romans die hij 
als vernieuwend en modernistisch ziet. Net als bij andere modernisten ging 
Woolfs aandacht volgens hem niet meer uit naar de weergave van materi-
ele aspecten, karakter en handeling, maar naar de functie van het bewust-
zijn. Zij experimenteerde met de stijl, vertelwijze, perspectiefwisselingen en 
de compositie.47 In The Waves worden overgeleverde genregrenzen volledig 
doorbroken en de fabula en de materiële achtergrond in vergaande mate 
verwaarloosd.48 In Orlando brengt Woolf de rol van de herinnering en de 
tegenstelling tussen de kloktijd en de beleefde tijd doorlopend onder de aan-
dacht.49

45  Fokkema & Ibsch (1984: 80).
46  Zie Woolf (Essays III: 421).
47  Fokkema & Ibsch (1984: 82).
48  Fokkema & Ibsch (1984: 89).
49  Fokkema & Ibsch (1984: 88).
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Fokkema gaat ervan uit dat Woolfs romans commentaar leveren op de 
mogelijkheden van de taal, omdat haar personages niet in staat zijn hun 
gevoelens en gedachten onder woorden te brengen: ‘Om de lezer op de prin-
cipiële inadequaatheid van iedere uitdrukkingsvorm te attenderen, neemt 
Virginia Woolf, evenals andere Modernisten, haar toevlucht tot ironie.’50 
Woolf was er volgens Fokkema niet op uit om haar lezers te overtuigen of te 
overreden. Het ging haar in eerste instantie om het avontuur van het schrij-
ven zelf.51

Momenten van grote voldoening in To the Lighthouse
To the Lighthouse bestaat uit drie delen: het eerste en derde deel bevatten voor-
namelijk persoonlijke ervaringen, ook wel moments of vision, en gaan over de 
moeilijkheid om die ervaringen met anderen te delen; het tweede deel ver-
meldt allerlei, vooral ontluisterende gebeurtenissen. De driedeling en de ver-
haalwerkelijkheid van To the Lighthouse worden volgens Fokkema gekenmerkt 
door de ‘dichotomie event versus moment’: concrete gebeurtenissen zijn van 
secundair belang; het gaat om de gedachtestromen, de overgangen van de ene 
bewustzijnstoestand in de andere en de momenten waarop de personages een 
nieuw inzicht opdoen. 

De geschiedenis van To the Lighthouse laat zich kort als volgt samenvat-
ten. In deel I is het vakantiehuis van de familie Ramsay betrokken door vader 
en moeder Ramsay, hun acht kinderen en enkele gasten: de student Charles 
Tansley, de weduwnaar William Bankes, de schilderes Lily Briscoe en de dich-
ter Mr. Carmichael. Zoon James wil graag naar de vuurtoren zeilen. Mrs. 
Ramsay is optimistisch over het doorgaan van de tocht en geeft James hoop. 
Mr. Ramsay ontneemt hem die hoop met zijn opmerking dat het slecht weer 
zal zijn. In het tweede deel staat het vakantiehuis van de familie Ramsay tien 
jaar leeg en wordt het uiteindelijk schoongemaakt, zodat de Ramsays en hun 

50  Fokkema & Ibsch (1984: 90).
51  Fokkema & Ibsch (1984: 84).
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gasten er weer hun intrek kunnen nemen. De grootste gebeurtenissen in die 
periode – oorlog, overlijden (van onder anderen Mrs. Ramsay) en huwelijk – 
staan tussen vierkante haken vermeld. In deel III zeilt Mr. Ramsay met zoon 
James en dochter Cam naar de vuurtoren. Mr. Carmichael en Lily Briscoe 
volgen hun zeiltocht vanaf het eiland. 

Het hoofdthema van de roman omschrijft Fokkema als de ‘drang tot com-
municatie, die altijd onvolmaakt en indirect zal blijven, maar de meeste kans 
van slagen heeft in een situatie van onthechting en vrijheid’.52 Fysieke verwij-
dering is een voorwaarde voor begrip en verwantschap: pas na het overlijden 
van Mrs. Ramsay is Lily Briscoe in staat haar te ‘zien’ en op haar schilders-
doek vast te leggen. Dit doet ze aan de hand van haar herinneringen aan Mrs. 
Ramsay.

Volgens Fokkema onttrekt het gedrag van de personages in To the Light-
house zich aan een psychologische verklaring en ontbreekt een causaal verband 
tussen de omstandigheden en gebeurtenissen. Om de onvoorspelbaarheid van 
het verhaalverloop te illustreren gaat hij in op de reactie van Mr. Ramsay in de 
slotscène van de roman, wanneer hij samen met zijn twee kinderen de vuur-
toren heeft bereikt. De lezer blijft in het ongewisse over de gedachten van 
Mr. Ramsay: ‘He sat and looked at the island and he might be thinking, We 
perished, each alone, or he might be thinking, I have reached it. I have found it, 
but he said nothing.’ (cursivering DF).53 Fokkema concludeert dat in het geval 
van Mr. Ramsay het modernistische voorbehoud het wint van ‘de expliciete 
erkenning van een moment van grote voldoening’. Door Mr. Ramsays rol eruit 
te pikken geeft Fokkema echter een eenzijdig en daarmee onvolledig beeld van 
de ontwikkelingen in de slotscène en doet hij geen recht aan de ontknoping, 
die hoopgevend en positief gestemd is. Mr. Ramsay is namelijk de enige die 
met zijn gedrag – of het uitblijven ervan – beantwoordt aan de weifelende en 
gereserveerde houding van modernistische personages. 

52  Fokkema & Ibsch (1984: 93).
53  Fokkema & Ibsch (1984: 96).
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De andere personages die in deel III figureren worden voor hun inspan-
ningen beloond met een moment van intense voldoening. Die ervaringen zijn 
beschreven in overeenkomstige juichende bewoordingen (zie mijn cursiverin-
gen). Uiteindelijk lukt het Lily Briscoe, de schilderes die zo twijfelde aan het 
voortbestaan van haar kunstwerk, haar schilderij af te maken. Eerst verschijnt 
Mrs. Ramsay na een noodkreet van Lily als in een visioen aan haar: ‘Mrs. 
Ramsay – it was part of her perfect goodness to Lily – sat there quite simply, in 
the chair, flicked her needles to and fro, knitted her reddish-brown stocking, 
cast her shadow on the step. There she sat.’54 Vervolgens kan ze haar schilderij 
afmaken: ‘It was done; it was finished. Yes, she thought, laying down her brush 
in extreme fatigue, I have had my vision.’55

Ook Cam en James, de kinderen van Mr. Ramsay en de protagonisten van 
deel III, krijgen uiteindelijk waar ze naar verlangen, als ergernis om het ego-
centrische gedrag van hun vader plaatsmaakt voor liefde en bewondering: ‘This 
is right, this is it, Cam kept feeling […] Now I can go on thinking whatever I 
like, and I shan’t fall over a precipice or be drowned, for there he is, keeping his 
eye on me, she thought.’56 Nadat Mr. Ramsay James heeft geprezen om zijn 
zeilkunst: ‘There! Cam thought, addressing herself silently to James. You’ve got 
is at last. For she knew that this was what James had been wanting, and she 
knew that now he had got it he was so pleased that he would not look at her 
or at his father or at anyone. There he sat.’57

De reacties van Lily, Cam en James overstemmen de modernistische reser-
ve van Mr. Ramsay en stellen Fokkema in het ongelijk. De epistemologische 
twijfel die hij en Ibsch centraal stellen wijkt in To the Lighthouse op cruciale 
momenten voor ervaringen waarin de relatie tussen de personages onderling 
wordt gekenmerkt door een geloof in een onderlinge samenhang en een intens 
en vreugdevol herkenningsgevoel. De hoopgevende slotscène valt niet te rijmen 

54  Woolf (1927: 186).
55  Woolf (1927: 192).
56  Woolf (1927: 188).
57  Woolf (1927: 189).
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met de existentiële onbereikbaarheid die Fokkema als het centrale thema van 
Woolfs roman aanmerkt. 

Nadat Lily haar schilderij heeft voltooid is er van scepsis over het mogelijke 
lot van haar werk geen sprake meer. Integendeel, Lily is zeer ingenomen met 
wat het schilderij haar oplevert: ‘I have had my vision.’ Zij heeft in tien jaar 
tijd een ontwikkeling doorgemaakt die haar in staat stelde haar twijfel over 
haar schilderkunst te overwinnen, waaruit blijkt dat er meer speelde dan alleen 
de onzekerheid van de modernistische kunstenaar, namelijk de overweging van 
een aan zichzelf twijfelende vrouw. Lily is niet in staat een uitspraak van een 
van de andere gasten – ‘women can’t paint, can’t write’58 – zomaar naast zich 
neer te leggen. Zij komt voorzichtig tot de conclusie dat de intentie die aan het 
schilderen ten grondslag ligt een blijvende waarde heeft: ‘One might say, even 
of this scrawl, not of that actual picture, perhaps, but of what it attempted, 
that it “remained for ever”.’ Ondanks de melancholieke ondertoon eindigt To 
the Lighthouse, geheel tegen de modernistische code in, hoopvol. Lily weet haar 
twijfel te overwinnen – ze maakt dus een wezenlijke ontwikkeling door – en de 
opdracht die ze zichzelf gesteld had af te ronden. Het ‘yes’ waarmee ze besluit 
is net als het ‘yes’ waarmee Mrs. Ramsay de roman opent, een bekrachtiging 
van het leven. 

2.4 Van Bruggen als modernist
Volgens Ibsch zijn vooral Van Bruggens essayistische werk en de roman Eva 
de reden geweest om haar aan te merken als modernist. Wel ziet Ibsch Van 
Bruggens ontwikkeling naar het modernisme al aangekondigd in haar eerste 
romans. De verlatene (1910) gaat over de intellectuele losmaking van Daniël 
Lehren uit zijn joodse milieu. In de strijd die hij voert om zich te bevrijden 
van vooroordelen tegen joden herkent Ibsch Van Bruggens vermogen te rela-
tiveren. Heleen kenmerkt zich door een ‘intellectualistische schrijfwijze’, die 
de denkprocessen van de hoofdpersoon op de voorgrond zet ten koste van 

58  Woolf (1927: 149).
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de handelingen.59 Ook Van Bruggens werkwijze als essayist noemt Ibsch mo-
dernistisch voor zover je haar aanpak met die van Nietzsche kunt vergelijken. 
Nietzsche en Van Bruggen waren volgens Ibsch volleerde beoefenaars van de 
kritische ontmaskering. Beiden putten voor hun bewijsvoering ongeremd uit 
een ongelijksoortige verzameling bronnen.60

Van Bruggen had een scherp oog voor de plaats die het ‘vooroordeel’ of 
dogmatisme in het leven van mensen inneemt, maar ging er, net als Spinoza, 
van uit dat vooroordelen noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de maat-
schappij. In haar essays is dit een terugkerend argument. Volgens Van Bruggen 
hebben alle mensen een vastomlijnde identiteit nodig om te overleven en zijn 
zij gedwongen hun rol te bekrachtigen door middel van een maatschappelij-
ke functie, een nationale of religieuze identiteit, een uniform enzovoort. Van 
Bruggen noemde zo’n herkenbare identiteit een ‘distinctie’ of ‘wezenloze on-
derscheiding’. Zij bespeurde die distincties overal, op het gebied van de maat-
schappij, de kerk, wetenschap, ethiek, esthetiek en de taal. 

In de taalstudie Hedendaags fetisjisme onderzocht Van Bruggen welke gevol-
gen de behoefte aan distincties voor de taal heeft. Zij demonstreerde hierin de 
neiging anderen uit te sluiten op basis van hun taal of taalgebruik en hoe dit 
leidt tot door haar verafschuwde vormen van nationalisme. Aan de veroorde-
ling van de landstaalverheerlijking en het daarmee verbonden patriottisme be-
steedde Van Bruggen in haar essays veel aandacht. In navolging van Nietzsche 
verwees ze naar het ‘niet-gemotiveerde, arbitraire karakter van de taaltekens’.61 
Ibsch is van mening dat Van Bruggen met haar taalstudie getuigde van haar 
wantrouwen ten aanzien van de mogelijkheden van de taal (‘Sprachskepsis’). 

Volgens Ibsch vertoont Eva zowel op syntactisch als op semantisch niveau mo-
dernistische trekken. De keuze, ordening en het belang van de verschillende 

59  Fokkema & Ibsch (1984: 227).
60  Fokkema & Ibsch (1984: 228).
61  Fokkema & Ibsch (1984: 236).
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episoden uit het leven van Eva beantwoorden niet aan ‘chronologische wetma-
tigheden of wetten van handelingslogica, maar uitsluitend aan de associërende 
potentie van het ordenende bewustzijn’.62 In Eva zijn de twee tijdsvormen die 
Bergson onderscheidde, en die Proust in zijn werk thematiseerde, goed te her-
kennen. De kloktijd is ondergeschikt aan de beleefde tijd. Eva keert geregeld 
via een bepaalde associatie terug naar gebeurtenissen of plekken uit het verle-
den, waarmee ze de relativiteit van tijd en ruimte demonstreert.

Ibsch verklaart Eva’s behoefte de verschijnselen om haar heen te begrijpen 
uit de ‘ontoereikendheid van woorden en taal, de vergankelijkheid, de veran-
derlijkheid en de twijfel’ (…) ‘Iedere sterke emotionele ervaring die Eva onder-
gaat, is voor haar aanleiding tot een algehele herinterpretatie, herwaardering 
en vooral herbenoeming van haar ervaringswereld.’63 Door Eva’s twijfels en 
onzekerheid te benadrukken gaat Ibsch echter voorbij aan het gegeven dat Eva 
houvast ontleent aan filosofische beginselen. Het gedachtegoed van Eva en het 
bijbehorende begrippenapparaat zijn in tegenspraak met de overtuiging van de 
sceptische modernist die hypotheses verkiest boven wijsgerige principes. 

De slingerslag in Eva
In Eva stelt Van Bruggen een filosofische notie centraal die moeilijk te ver-
enigen is met de hypothetische zienswijze en presentatie van de modernis-
tische verteller, zoals Fokkema & Ibsch die typeren. Het gaat om het een-
heidsbeginsel waarnaar Van Bruggen ook wel verwees met ‘Wereld-gedachte’, 
‘Wereld-wil’, ‘Wereld-energie’, ‘Wereld-proces’, ‘«God» in Spinozistische op-
vatting’, ‘allesomvattend verband’ of ‘regelende Geest’. Zij nam hiermee een 
standpunt in dat aansluit bij de idealistische filosofietraditie, in de lijn van 
Heraclitus, Socrates, Plato, Spinoza, Kant, Fichte, Schelling en Hegel.64 Zo-
wel in haar essayistische als literaire werk ging Van Bruggen ervan uit dat dit 

62  Fokkema & Ibsch (1984: 238).
63  Fokkema & Ibsch (1984: 239, 240).
64  Zie Sicking (1993b: 40-48, 151-160 en 313).
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beginsel ten grondslag ligt aan al het menselijk gedrag en dat mensen tot besef 
kunnen komen van die onderliggende structuur door de inwerking van het 
‘Eenheidsverlangen’: de primaire drift waardoor de wijsgerige mens of ‘recht-
zinnige’ denker zich laat leiden.65

Van Bruggen demonstreerde de werking van de ‘Eenheid’ in Eva met een 
metafoor die als een mantra door de tekst heen loopt: de slingerslag. Ibsch 
wijst een van Eva’s meest kernachtige uitspraken over de slingerslag aan als mise 
en abyme van de roman: 

En neemt de slinger je mee naar links, dan veracht je het leven en je rukt aan je 
keten, en je zou de Meest-Verhevene willen volgen... en alles is vervuld met de 
straling van de Vurige Wagen. En neemt de slinger je mee naar rechts, dan haat je 
de dood en je klemt je aan het leven, zoals beesten zich aan het leven klemmen, 
blind. Met de beesten... en de sterren... ben je in de slingerslag gevangen... en 
buiten de slingerslag is er niets. Niets. Het zal je zwaar vallen, dit te grijpen, te 
begrijpen... het zullen woorden blijven... tot ééns... één keer... het Woord wordt 
Geest... en je weet het... voor eeuwig, neen, voor even, Woord wordt woord 
opnieuw, zinledigheid.66

Aan de hand van de slingerslag bracht Van Bruggen de twee kernbegrippen 
uit haar levens- en wereldbeschouwing in beeld: ‘levensdrift’ (de drang tot 
zelfhandhaving) en ‘doodsdrift’ (eenheidsverlangen of de drang op te gaan in 
al het bestaande). De slinger beweegt zich tussen deze twee basisinstincten of 
fundamentele levensbehoeften. De formulering van een oppositiepaar dat als 
verklaringsgrond dient voor het menselijk gedrag staat haaks op de intellectu-
ele mobiliteit van de modernist voor wie, aldus Fokkema & Ibsch, de voort-
durende afweging van argumenten ‘de hoogste prioriteit’ heeft. Van Bruggen 

65  Zogenaamd ‘waar’ of ‘objectief ’ denken was volgens Van Bruggen een illusie; daarom sprak zij ook niet 
over ‘zuiver’ denken maar over rechtzinnig denken.

66  Van Bruggen (1927a: 125).
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laat haar personages volop twijfelen, maar dit gebeurt altijd binnen de door 
haar aangebrachte filosofische kaders. Twijfel, rechtvaardigheidsgevoel, liefde 
en mededogen zijn onderdeel van de doodsdrift, zoals vooroordelen en zelf-
handhaving altijd het resultaat zijn van de levensdrift. 

Ook in Eva laat Van Bruggens oppositiepaar ruimte voor twijfel, maar al-
leen als onderdeel van de slingerbeweging zelf. Hieruit volgt dat Eva moei-
lijk is te lezen als uitdrukking van epistemologische twijfel. De uitspraken die 
Ibsch uit Van Bruggens essayistische werk gebruikt, bieden in ieder geval geen 
eenduidig beeld. De twijfel neemt een belangrijke plaats in, maar voert hiërar-
chisch gezien niet de boventoon.67

2.5 Kritische overwegingen bij Fokkema & Ibsch
Uit de bespreking van de hoofdstukken over Woolf en Van Bruggen blijkt dat 
het werk van deze twee schrijfsters elementen bevat die onverenigbaar zijn 
met de definitie van het modernisme die Fokkema & Ibsch gebruiken. De 
gelukservaringen van Woolfs personages en het eenheidsbeginsel dat voor Van 
Bruggen centraal staat, zijn strijdig met de hypotheses van de sceptische en 
afstandelijke modernist. Het modernisme van Fokkema & Ibsch lijkt een te 
individualistisch en cerebraal etiket voor beide schrijfsters. Zaken als hoop, 
verlangen en een geloof in een ongeziene samenhang die mensen van hun een-
zaamheid verlost, zijn niet typerend voor de modernistische verteller. 

Ibsch erkent dat de ‘Unio Mystica-gedachte’ een leidraad is in Eva en ‘in-
compatibel’ met het modernistische denken zou zijn als het niet gevolgd zou 
worden door een ‘afstand-nemen’. De Unio Mystica gaat terug op de religi-
euze visioenen van bijvoorbeeld de mystica Hadewijch, waarin de ziel van de 
gelovige wordt verenigd met de ziel van God. In niet-religieuze zin is de Unio 

67  In zijn artikel gaat Grüttemeier (2005: 187) uitgebreid op de onverenigbaarheid van epistemologische 
twijfel en Van Bruggens slingerslag: ‘Aufs Ganze ihrer Philosophie gesehen ist der Zweifel jedoch nur ein 
Teilaspekt ihres Weltverständnisses, das im unablässigen Gegen- und Miteinander von dem, was Carry van 
Bruggen Lebens- und Todestrieb nennt, seine Synthese findet. Dabei ist der Zweifel eher dem Individualisten, 
bei dem das Einheits- und Todesverlangen dominiert, zuzuordnen, gegenüber dem Verlangen nach 
Absolutismus und Dogmatismus, das sie mit dem Lebenstrieb verbindet.’
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Mystica op te vatten als het ‘een-worden van mens en mens, ook van mens en 
natuur, zelfs van leven en dood’.68 

De eenheidservaringen van Eva zijn kortstondig en daarom voor Ibsch geen 
reden om er een ontkenning van het modernistische gehalte in te zien. Een-
zelfde redenering hanteert Fokkema in het hoofdstuk over Woolf. In The Wa-
ves vergelijkt Bernard het leven bij herhaling met iets dat ‘volledig, afgerond, 
zwaar en diep is, met iets waarvoor in een moment van inzicht de betekenis 
wordt ervaren’. Maar, zegt Fokkema er relativerend bij, Bernard beseft dat het 
om een illusie gaat.69

In de romans en het essayistische en biografische werk van deze schrijfsters 
zijn echter talloze verwijzingen te vinden naar een verschijnsel dat zich laat 
omschrijven als een religieus getinte lotsverbondenheid die bepalend is voor 
zowel het menselijk handelen als de verrichtingen van een schrijver of kunste-
naar.70 Deze harmonie-gedachte nam zo’n centrale plaats in hun werk in dat 
de eenheidservaringen van hun personages niet afgedaan kunnen worden met 
de relativerende opmerkingen van Fokkema & Ibsch. 

Het beeld dat Fokkema & Ibsch van beide schrijfsters geven gaat voorbij aan 
aspecten die tot de kern van hun werk behoren en die hen bovendien met 
elkaar verbinden. Woolf en Van Bruggen waren doordrongen van de betrek-
kelijkheid van het menselijk streven, maar hun relativerende instelling was 
draaglijk door het besef van een onderliggend patroon, een eenheid van alle 
verschijnselen. Het blootleggen van dat patroon was een streven dat onlos-
makelijk samenhing met het zoeken naar de betekenis van hun persoonlijke 
geschiedenis en de invulling van hun schrijverschap. Een analyse van hun le-

68  Fokkema & Ibsch (1984: 243)
69  Fokkema & Ibsch (1984: 87).
70  Volgens Zwerdling (1986: 279) verwijzen Woolfs omschrijvingen van ‘the moment’ naar een 

eenheidsgevoel: ‘Though Woolf had neither church nor scripture, she did experience an emotion that Freud 
called “the oceanic feeling” and saw as the basis of all religious faiths – a sense of oneness with her kind and 
with nature.’
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vensverhaal, levensbeschouwelijke inzichten en de toepassing daarvan in hun 
werk kan hun drijfveren verduidelijken. Voor Woolf en Van Bruggen waren 
deze drie aspecten nauw met elkaar verweven. Vanuit hun persoonlijke erva-
ringen vormden ze filosofische thema’s die onlosmakelijk onderdeel waren van 
hun literaire strategieën.

3 Twee a-modernistische vertellers?

3.1 De relatie met de buitenliteraire context 
In Tekstboek algemene literatuurwetenschap (1977) draagt Ibsch zelf de argu-
menten aan die de typering van Woolf en Van Bruggen als modernisten te-
genspreken.71 Ibsch geeft in dit boek een theoretische verantwoording van de 
structuralistisch-semiotisch georiënteerde werkwijze die zij en Fokkema in hun 
modernismestudie hanteren. Uit de analyse van de relatie tussen tekst en con-
text vanuit het modernismeconcept concludeert Ibsch dat er een causale relatie 
bestaat tussen de literaire verschijnselen in een bepaalde periode en de histo-
rische en sociale omstandigheden, ofwel: auteurs reageren met hun werk op 
sociaal-maatschappelijke problemen en historische veranderingen. Dit noemt 
Ibsch de buitenliteraire context: de ‘historische, sociologische en filosofische 
subcodes van een gegeven tijdperk’.72 Vervolgens geeft Ibsch aan dat het mo-
gelijk is de relatie tussen een roman en de buitenliteraire context aan te tonen 
door de functie van de literaire procedés te onderzoeken. Deze stap hebben 
Fokkema & Ibsch in de hoofdstukken over Woolf en Van Bruggen echter niet 
of onvoldoende gezet. 

Fokkema betoogt in zijn hoofdstuk over Woolf dat zij zich bewust was van 
‘haar plaats in de traditie van de Engelse roman, waartegen zij zich afzet en 

71  W.J.M. Bronzwaer, D.W. Fokkema en Elrud Kunne-Ibsch (red.). Tekstboek algemene 
literatuurwetenschap. Moderne ontwikkelingen in de literatuurwetenschap geïllustreerd in een bloemlezing uit 
Nederlandse en buitenlandse publikaties, 1977.

72  Ibsch (1977: 289, 290).
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waaraan zij een bijdrage wil leveren,’ maar gaat vervolgens niet in op de beteke-
nis van het genderperspectief voor Woolfs zelfpresentatie als schrijfster. Woolf 
heeft met onder meer A Room of One’s Own een eigen bijdrage geleverd aan 
het discours féminin. Fokkema’s analyse van To the Lighthouse zou tot andere 
uitkomsten hebben geleid als hij wel rekening had gehouden met de invloed 
van deze buitenliteraire context op Woolfs romans. Dit onderzoek had aan het 
licht kunnen brengen dat Lily’s twijfel over de waarde van haar kunstwerk niet 
toegeschreven hoeft te worden aan de scepsis van de modernist, maar het resul-
taat is van conventionele opvattingen ten aanzien van vrouwelijke kunstenaars. 

In haar artikel wijst Ibsch zelf op de ‘sociaal-historische impuls’ van het 
discours féminin en de invloed daarvan op het gekozen constructieprincipe van 
de auteur.73 Door de relatie met die buitenliteraire systemen in de beschrijving 
van literaire perioden te betrekken, kan volgens haar ‘de verklarende kracht 
van uitspraken over periodisering worden verhoogd en ontstaat er ruimte om 
ook uitzonderingen te verklaren.’74 In tegenstelling tot hun modernistische 
tijdgenoten voerden Woolf en Van Bruggen veelal onafhankelijk denkende, li-
terair dan wel artistiek begaafde vrouwen in hun romans op. Dit is te verklaren 
vanuit de wens de conventionele aannames over de intellectuele en artistieke 
vermogens van vrouwen te doorbreken.75 

Samenvattend kan worden gesteld dat er in het modernismeconcept van Fok-
kema & Ibsch weinig plaats is voor een intensieve gerichtheid op persoonlijke 
belevenissen en filosofische beginselen. Uit de analyse van de hoofdstukken 
in Het Modernisme in de Europese Letterkunde blijkt dat Fokkema & Ibsch 
voorbijgaan aan de niet-modernistische kenmerken in het werk van Woolf 
en Van Bruggen. Zij negeren de wijze waarop het optimisme zegeviert in To 
the Lighthouse en veronachtzamen Van Bruggens eenheidsbeginsel, dat vanaf 

73  Ibsch (1977: 294).
74  Ibsch (1977: 290).
75  Ibsch (1977: 289).
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Heleen niet meer weg te denken is uit haar werk. De relatie tussen de romans 
van Woolf en Van Bruggen en hun buitenliteraire context, in het bijzonder 
het genderperspectief, kan meer inzicht geven in de literaire doelstellingen van 
beide schrijfsters. 

3.2 Positie binnen het discours féminin
Woolf en Van Bruggen groeiden op in een tijd waarin de opvattingen over de 
rol van vrouwen sterk veranderden. Volgens Erica van Boven werden vrouwen 
voorgesteld als ofwel zedelijker dan de man en – ook door critici – gepre-
zen om eigenschappen als passiviteit, zorgzaamheid, altruïsme en zedelijkheid 
óf als volledig bepaald door hun voortplantingsfunctie en hierdoor niet bij 
machte een eigen intellectuele visie te ontwikkelen.76 Veel critici in Nederland 
hanteerden gendergerelateerde criteria voor zowel mannen als vrouwen. Bij 
vrouwen valt dat negatief uit. In haar boek A Literature of Their Own: British 
Women Novelists from Brontë to Lessing (1978) noemt Elaine Showalter dit 
verschijnsel de ‘double critical standard’. 

In When Memory speaks. Exploring the Art of Autobiography (1998) gaat Jill 
Ker Conway na hoe de verhalen die vrouwen en mannen over hun eigen leven 
vertellen, gekleurd zijn door terugkerende culturele aannames en archetypi-
sche rolmodellen. Vrouwelijke autobiografen bekijken zichzelf volgens haar, 
net als de schilder die zijn eigen portret vastlegt, in een culturele spiegel die 
gecreëerd is door mannenhanden. Met dit beeld illustreert Conway een con-
flict waarmee ook Woolf en Van Bruggen te maken hadden: ‘If the painter or 
writer is female, the mirror she holds up comes from a culture that assumes 
women’s inferiority, a culture that has shaped modern women’s inner con-
sciousness through the internalized male gaze surveying the female as sex ob-

76  In Een hoofdstuk apart (1992) onderzoekt Erica van Boven de receptie van romans van 1898 tot 1930. 
Ze richt zich op de eerste drie decennia van de twintigste eeuw, omdat het aantal schrijvende vrouwen en de 
kwaliteit van hun romans in die periode sterk toenam. In haar proefschrift gaat ze onder meer in op de veelal 
sociale en ideologische redenen van critici om de romans van vrouwen negatief te bespreken.
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ject.’77 Welke verborgen aannames bepalen de blik van vrouwen die naar hun 
eigen leven kijken? 

Uit de geschiedenis van de autobiografie in West-Europa maakt Conway 
op dat er een vrij hardnekkig archetypisch beeld bestaat van de verhouding 
tussen mannen en vrouwen. De rol van ‘de man’ is geënt op het verhaal van 
de epische held uit de klassieke oudheid. Het ideaal van ‘de vrouw’ figureert in 
verschillende opzichten als het verlengstuk van de mannelijke held. De mid-
deleeuwse vrouw – Conway noemt de Duitse abdis Hildegard van Bingen – 
was een spiritueel wezen dat haar seksualiteit sublimeerde om dichter bij God 
te komen. Na de secularisatie vormden geïdealiseerde romantische liefde, het 
huwelijks- en familieleven de voornaamste onderwerpen voor schrijfsters: ‘The 
female heroine is a creature of pure emotion and little intellect, who exists to 
become the perfect mate for the self-creating hero.’78 

Vrouwen werden geïdealiseerd als passieve, sensuele wezens, die opgingen 
in hun gevoelsleven en zintuiglijke gewaarwordingen. Onder invloed van de 
industrialisering ontstonden rijkere voorsteden met kleinere gezinnen waar-
in vrouwen de plicht kregen seksuele kuisheid te betrachten: ‘The dictates of 
sexual propriety and of romanticism did not permit women to speak about 
physical experience.’79 In het laatste kwart van de negentiende eeuw werden 
jongvolwassen vrouwen nog wel beïnvloed door de normen en waarden van 
het gezinsleven, maar onder invloed van het opkomend feminisme ook uitge-
daagd op zoek te gaan naar een eigen identiteit.

‘Women—but are you not sick to death of the word?’
Woolf en Van Bruggen onderscheidden zich van andere schrijfsters door de 
combinatie van hun literaire begaafdheid en hun vermogen maatschappelij-
ke misstanden haarscherp te analyseren en onder woorden te brengen. Beide 

77  Conway (1998: 4).
78  Conway (1998: 14).
79  Conway (1998: 43).
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schrijfsters gaven aan zich geremd te voelen in hun ontwikkeling door de voor-
oordelen over hun sekse, terwijl ze zich ook presenteerden als intellectuele, 
onafhankelijk denkende individualisten die zich bij geen enkele groepering 
wilden aansluiten. Daarbij had Woolf door haar economische en intellectue-
le omstandigheden meer mogelijkheden dan Van Bruggen om zich in maat-
schappelijke zin te ontwikkelen. 

Van Boven bevestigt dat Van Bruggen zich van andere vrouwelijke auteurs 
onderscheidde met de kwaliteit van haar werk, haar welsprekendheid, zelfbe-
wustheid en reflectie op het schrijverschap.80 Waar Van Bruggen de beperken-
de invloed van het ideaalbeeld van vrouwelijke deugdzaamheid in haar werk 
analyseerde, lieten sommige vrouwen het zich, ook uit angst voor kritiek, graag 
aanleunen als critici hen prezen om hun ‘echte vrouwelijkheid’. Dit was een 
van de vele vormen van zelfbedrog die Van Bruggen aan de orde stelde. 

‘Women—but are you not sick to death of the word?’ verzuchtte Woolf in 
haar lange pamflet A Room of One’s Own. Woolf en Van Bruggen gaven her-
haaldelijk aan dat ‘de vrouw’ niet bestaat. Dit is een pluriforme categorie die 
wordt doorsneden door andere categorieën, zoals etniciteit en geloof.81 Beide 
schrijfsters maakten duidelijk dat er naast de vooroordelen over vrouwen an-
dere factoren waren die hen belemmerden in hun intellectuele ontwikkeling. 
Van Bruggen verklaarde haar minderwaardigheidsgevoelens onder meer vanuit 
discriminatie op religieuze gronden. Bij Woolf ging het om een samenspel van 
haar sekse, klasse en ziekteverschijnselen. 

Woolf en Van Bruggen legden zich toe op het in kaart brengen van die uiteen-
lopende factoren. Zij toonden hiermee zelf aan dat er een relatie bestaat tussen 
onder meer de ‘sociaal-historische impuls van het “discours féminin”’ en hun 
literaire werelden. Dit inzicht was het gevolg van zowel de tijd waarin beide 
schrijfsters leefden – de overgang van een repressieve patriarchale cultuur naar 

80  Zie Van Boven (1992: 253, 254).
81  Bosch (2012: 17).
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een tijdperk waarin vrouwen meer vrijheden kregen – als van hun eigen hy-
perkritische, zelfbewuste instelling. Het genderperspectief van Woolf en Van 
Bruggen was, in samenhang met hun sociaal-maatschappelijke en economi-
sche situatie en Van Bruggens religieuze achtergrond, reden voor preoccupaties 
en ambivalenties waar de mannelijke modernisten niet of in veel mindere mate 
mee te maken hadden.

3.3 Verhouding leven-werk: ‘Writing must be formal’
De beweringen van Woolf en Van Bruggen over hun artistieke drijfveren bren-
gen autobiografische dimensies naar voren die hun motieven als schrijfster 
kunnen verduidelijken.82 Hieruit komen de raakvlakken tussen hun leven en 
werk naar voren, enerzijds hun persoonlijke omstandigheden en ervaringen 
en anderzijds de fictieve elementen, zoals hun thematiek en personages. In het 
volgende ga ik kort in op hun intellectuele, emotionele en sociaal-maatschap-
pelijke overwegingen.

Van Bruggen gaf herhaaldelijk aan dat schrijven voor haar in de eerste 
plaats een intellectuele uitdaging vormde. Gevraagd naar haar bedoelingen 
met Heleen, de roman waarin zij naar eigen zeggen afscheid had genomen van 
de naturalistische beschrijvingskunst, wijst ze op de ethisch-filosofische achter-
gronden van haar werk: ‘In Heleen heb ik voor de eerste maal werkelijk mijn 
stem gehoord… dáár is ’t meditatieve, ’t intellectualistische van mijn natuur 
boven gekomen…’83 Woolf trok veel tijd uit voor het realiseren van nieuwe ro-
manconcepten. Aan de publicatie van een nieuwe roman gingen grofweg drie 

82  Er was hen allebei veel aan gelegen hun bronnen buiten het zicht van hun lezers te houden en te 
benadrukken dat het autobiografische materiaal in dienst stond van hun artistieke en intellectuele doeleinden. 
Woolf bleef zolang zij romans schreef bang om vanwege de persoonlijke inslag uitgemaakt te worden voor een 
sentimentele egoïst: ‘writing must be formal… if one lets the mind run loose, it becomes egotistic; personal, 
which I detest.’ Zie Woolf (Diary II: 18 november 1924). Ook haar vrienden konden angst en schaamte 
oproepen, bijvoorbeeld toen ze tijdens een voorleesavond was ingegaan op de incestueze relatie met haar broer 
George Duckworth: ‘Oh but why did I read this egotistic sentimental trash!’ Zie Woolf (Diary II: 18 maart 
1920).

83  Fontijn & Schouten (1985: 12).
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fasen vooraf: het langdurig overdenken van inhoud en opzet, het schrijven van 
een eerste manuscript en tot slot het herschrijven. De uitgebreide conceptfase 
en vele herzieningsronden gaven haar de gelegenheid te experimenteren met 
de verhaalstructuur en tot nieuwe inzichten over de vormgeving te komen: ‘A 
new problem like that breaks fresh ground in ones mind; prevents the regular 
roots.’84

Een tweede drijfveer is van emotionele of persoonlijke aard, namelijk hun 
behoefte om herinneringen aan ingrijpende ervaringen en geliefde personen 
vast te leggen. Dankzij haar romans kon Woolf personen uit haar familie- 
en vriendenkring vereeuwigen en herdenken. Zo gaf zij haar moeder na haar 
dood een centrale rol in To the Lighthouse (1927) en vormt haar jonggestorven 
broer Thoby de spil in The Waves (1931). Als ze de laatste woorden van haar 
manuscript heeft opgeschreven – ‘O Death’ – verwijst ze expliciet naar hem: 
‘I have been sitting these 15 minutes in a state of glory, & calm, & some 
tears, thinking of Thoby’. Ook Van Bruggen keerde met haar romans terug 
naar mensen uit haar naaste omgeving, zoals haar broer Jacob Israël de Haan, 
haar vader Izak de Haan en de schrijver Frans Coenen, met wie ze een innige 
vriendschap onderhield. In haar joodse verhalen herdacht ze haar ervaringen 
met de rituelen van een geloof waar ze zelf niet achter kon staan, maar waarvan 
ze desondanks de teloorgang betreurde.

Door hun eigen emoties, verlangens en denkbeelden te projecteren op 
hun romanpersonages brachten Woolf en Van Bruggen uiteenlopende soci-
aal-maatschappelijke identiteiten in beeld. Vanuit haar verlangen naar artistie-
ke vrijheid gaf Woolf onafhankelijk opererende kunstenaars als Lily Briscoe en 
Miss La Trobe gestalte, terwijl ze voor de karakterisering van de behoudzuchti-
ge Mrs. Dalloway terug kon grijpen op haar eigen behoefte aan maatschappe-
lijke zekerheid. Haar romanpersonages gaven haar ook de mogelijkheid vorm 
te geven aan eigenschappen die ze zelf ontbeerde, zoals het vermogen een gezin 
te stichten en onderhouden of het talent een sociaal vaardige gastvrouw te 

84  Woolf (Diary III: 20 juli 1925).
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zijn. Toen Woolf zichzelf vergeleek met Vita Sackville-West, de avontuurlijke 
aristocrate die model zou staan voor Orlando, concludeerde Woolf dat Sackvil-
le-West kwaliteiten had waarover zijzelf op geen enkele manier beschikte: ‘Her 
being in short (what I have never been) a real woman.’85

Van Bruggens boeken worden bevolkt door kinderen en jongvolwassenen 
die zich op uiteenlopende manieren verhouden tot hun joodse identiteit en 
door jonge intellectueel dan wel artistiek begaafde vrouwelijke hoofdperso-
nen die streven naar een onafhankelijke positie. Zij voorzag haar personages 
van een sterke behoefte hun ervaringen te analyseren en beredeneren en kon 
zo verschillende gezichtspunten onder woorden brengen. Hiermee getuigde 
Van Bruggen van haar sociaal-maatschappelijke en wijsgerige betrokkenheid 
én haar didactische drijfveren. 

Beide schrijfsters verdiepten zich in de aard en de gevolgen van ongelij-
ke machtsverhoudingen, zowel binnen het gezin als in de maatschappij. Uit 
hun essays en literaire werk blijkt dat Woolf en Van Bruggen een scherp oog 
hadden voor de parallellen tussen patriarchaal gedrag binnen de familie, de 
maatschappelijke achterstelling van vrouwen en militarisme. Dankzij hun ver-
mogen de oorzaken van ingrijpende gebeurtenissen te doorgronden konden 
zij hun persoonlijke ervaringen verwerken in hun romans. Zo liet Woolf zich 
tijdens de Eerste Wereldoorlog in haar brieven en dagboeken mondjesmaat uit 
over de toenmalige gebeurtenissen, terwijl romans als Mrs. Dalloway (1925) 
en The Years (1937) getuigen van haar afschuw en verontwaardiging over de 
gevolgen van militair ingrijpen.86 

Tussen vrijheid en autoriteit
In zijn proefschrift, Door Prometheus geboeid (2015), laat Laurens Ham zien 
hoe de motieven van auteurs in beeld zijn te brengen aan de hand van een 

85  Woolf (Diary III: 21 december 1925).
86  Karen Levenback geeft met Virginia and the Great War (1999) een zorgvuldig onderbouwde analyse 

van de wijze waarop Woolf haar ideeën over de gevolgen van oorlogsvoering verwerkte in Mrs. Dalloway, To the 
Lighthouse en The Years. Zie ook David Bradshaw (2016) over het thema oorlog in Mrs. Dalloway.
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analyse van hun zelfrepresentatie. Hiertoe onderzoekt hij de spanning tussen 
de vrijheid en autonomie van een auteur en zijn of haar autoriteit of maat-
schappelijke positie. Onder autonomie verstaat Ham een auteurspositie die 
geclaimd moet worden door het aannemen van ‘postures’: de zelfrepresentaties 
waarmee een auteur zich in het literaire domein en in de wereld positioneert. 
Hoe proberen auteurs die positie via hun werk, de thematiek, personages en-
zovoort te verstevigen? 

Ham ziet een parallel tussen de tegenwerking die zowel Van Bruggen als 
haar romanpersonage Marianne, in Uit het leven een denkende vrouw, onder-
vond als filosoferende schrijfster. De overeenkomst in de reacties op de kritiek 
die beide vrouwen kregen op hun denkactiviteiten suggereert volgens Ham dat 
Van Bruggen, onder haar pseudoniem Justine Abbing, ook haar eigen positie 
uitbeeldt. Van Bruggen typeerde Marianne als een vrouw die ondanks de weer-
stand tegen denkende en schrijvende vrouwen, toch kiest voor het schrijven 
van een filosofische studie en zo haar eigen plek verovert in het intellectuele 
domein. 

De parallellen tussen Van Bruggen en haar romanpersonages alleen geven 
geen uitsluitsel over de relatie tussen haar leven en werk. Van Bruggen kreeg 
als praktiserend filosoof aanwijsbaar negatieve reacties van recensenten en 
vakfilosofen, zoals de historicus en cultuurfilosoof Johan Huizinga, maar zij 
ontving ook veel lof, van bijvoorbeeld de dichter en filosoof J.A. dèr Mouw, 
en trok zowel in haar privéleven als tijdens haar publieke optredens een groot 
aantal belangstellende luisteraars. Aan de hand van Marianne protesteerde Van 
Bruggen tegen de denigrerende stereotypen waarin schrijvende en filosoferen-
de vrouwen als zijzelf naar haar eigen idee gevangen werden gehouden. Hieruit 
blijkt in ieder geval dat Van Bruggen, ondanks haar succes en de toenemende 
erkenning van vrouwelijke auteurs, een sterke behoefte had de uitsluitingsme-
chanismen in een patriarchale cultuur onder de aandacht te brengen. Haar 
‘aanklacht’ is te beluisteren in haar romans en haar essayistische werk. 

Bij Virginia Woolf doet zich eenzelfde verschijnsel voor. Ook zij stelde het 
thema van de ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen aan 
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de orde in haar romans en essays, waaronder A Room of One’s Own (1929) en 
Three Guineas (1938), terwijl haar boeken meestal lovend werden besproken 
en zijzelf, meer nog dan Van Bruggen, de gelegenheid had zich te ontwikkelen 
als schrijfster dankzij het intellectuele, welgestelde gezin waarin ze opgroeide. 

De spanning tussen vrijheid en autoriteit is een terugkerend thema in het 
werk van Woolf en Van Bruggen. Hoe konden zij een positie in het literaire 
domein veroveren en verdedigen zonder te vervallen in de praktijken van de 
gezagsvoerders die zijzelf veroordeelden? Juist de claims op een specifieke po-
sitie riepen bij hen diepe verontwaardiging op. In de volgende hoofdstukken 
ga ik in op de strategieën die Woolf en Van Bruggen ontwikkelden om op dit 
conflict te reageren. 

3.4 Doel, vraagstelling en methode
Het doel van dit proefschrift is te achterhalen in hoeverre het terecht is dat 
Fokkema & Ibsch beide schrijfsters opnemen in hun modernismestudie. Aan 
de hand van welke literaire strategieën verbinden Woolf en Van Bruggen zich 
met hun modernismeconcept en op grond van welke eigenschappen wijken 
ze daarvan af? Deze vraag werd ingegeven door de intensieve aandacht van 
Woolf en Van Bruggen voor hun persoonlijke geschiedenis en hun filosofische 
principes, thema’s die de schrijfsters met elkaar deelden, maar waarmee ze zich 
onderscheiden van modernisten als James Joyce en Thomas Mann. Deze aan-
dacht is te herleiden tot de sterk autobiografische inslag van hun romans en de 
contemplatieve inslag van hun personages. 

Om de vraag naar het modernistische gehalte en de samenhang tussen hun 
leven, wijsgerige overtuigingen en literaire werk te onderzoeken, breid ik het 
classificatiemodel van Fokkema & Ibsch uit met een analyse van de buitenli-
teraire context. Hoe verhoudt de ontwikkeling van hun denkbeelden zich tot 
hun sekse, afkomst en andere invloedrijke factoren, zoals Woolfs terugkerende 
ziekteverschijnselen en Van Bruggens joodse achtergrond? Wat betekende de 
ontwikkeling van een eigen wereld- en levensbeschouwing voor hun literaire 
werk? Een onderzoek naar hun biografische, sociaal-maatschappelijke situatie 
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en intellectuele ontwikkeling kan inzicht geven in hun doelstellingen, waarin 
de verkenning en weergave van ongelijke machtsverhoudingen tussen mensen 
onderling centraal stond. 

Woolf en Van Bruggen gebruikten hun romans om de wijsgerige inzichten 
die ze op basis van hun eigen ervaringen hadden opgedaan, vorm te geven. De 
manier waarop Woolf haar vader als Mr. Ramsay in To the Lighthouse opvoert 
is hiervan een voorbeeld. Woolf was niet uit op een realistische weergave van 
Leslie Stephen, maar op de representatie van masculiene dominantie aan de 
hand van eigenschappen die ze ontleende aan zijn karakter en gedrag. Zij kon 
met deze eigenschappen de achterliggende factoren van machtsuitoefening 
blootleggen. Net zo gebruikte Van Bruggen haar broer Jacob in Eva als voor-
beeld van iemand die het slachtoffer wordt van de levensdrift van een ander. 

Levensverhalen, wijsgerige thema’s en literair werk
Vanuit de reflectie op hun eigen levensomstandigheden en ervaringen deden 
Woolf en Van Bruggen wijsgerige inzichten op die als kader dienden voor de 
vormgeving van hun literaire werelden. Om die samenhang bloot te leggen ga 
ik eerst op zoek naar de centrale thema’s uit hun levensverhaal en hun wijsge-
rige gedachtegoed om vervolgens te analyseren hoe zij hun inzichten hebben 
onderbracht in To the Lighthouse (1927) en Eva (1927). 

In het biografische deel geef ik een beknopt beeld van de ambivalenties waar-
mee Woolf en Van Bruggen vanaf hun kindertijd te maken hadden en de wijze 
waarop zij zich daartegen teweerstelden. Ik ga ervan uit dat die ambivalenties 
het resultaat waren van de spanning tussen tegenstrijdige impulsen: impulsen 
van buitenaf, zoals het gedrag van hun vader, ziekte, religie en maatschappelij-
ke verwachtingen, en impulsen van binnenuit: de drang om een rol in te ne-
men of de mate van individuele en culturele afhankelijkheid. De verhouding 
van Woolf en Van Bruggen tot hun vader vormt een bruikbaar uitgangspunt 
omdat deze mannen representanten waren van zowel de kunst waarin Woolf 
en Van Bruggen zichzelf wilden bekwamen – de macht over het woord – als het 
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gedrag dat zij verafschuwden – paternalistische vormen van gezag en machts-
uitoefening –, en aldus de ambivalentie bij uitstek vormden. De hoofdstukken 
over hun biografie zijn niet bedoeld om nieuwe levensfeiten te genereren, maar 
om factoren in kaart te brengen die bepalend waren voor hun ontwikkeling. 

Woolf en Van Bruggen kwamen vanuit zeer uiteenlopende achtergronden 
tot een overeenkomstig besef van de zaken die hen in hun intellectuele en artis-
tieke ontwikkeling konden belemmeren. Dit gegeven deed zich aan hen voor 
als een voortdurende spanning tussen de eigen mogelijkheden en verlangens 
en daartegenover de verwachtingen die zij voelden uitgaan van maatschap-
pelijke instituties, familieleden of vrienden. Hadden ze het recht hun zowel 
geliefde als gehate verleden de rug toe te keren om hun eigen weg te volgen? 
Durfden ze als ‘ongeschoolde’ vrouw een plaats te veroveren in een patriarchaal 
georiënteerde maatschappij? Konden ze als kritische, zelfbewuste individuen 
de bestaande literaire en sociaal-maatschappelijke conventies weerstaan? Zou-
den hun literaire producten leiden tot erkenning of toch vooral tot scepsis van 
hun academisch gevormde vrienden? Was een liefdesrelatie op basis van emo-
tionele en geestelijke gelijkwaardigheid voor hen weggelegd? 

De aandacht van Woolf en Van Bruggen ging uit naar de factoren die het 
geloof in een eigen persoonlijkheid kunnen versterken en ondermijnen en naar 
de rol van de identiteit – de verhouding tussen individuen en de hen omrin-
gende werkelijkheid, tussen personen onderling en het individu en de groep. 
Hun persoonlijke geschiedenis brengt de noodzaak van een eigen levensvisie 
aan het licht en verheldert daarbij de inhoud van hun denkbeelden.

Om hun filosofische thema’s te illustreren en concretiseren zal het derde 
deel van dit onderzoek bestaan uit een analyse van Eva en To the Lighthouse. 
De analyse gaat in op de wijsgerige ideeën van Woolf en Van Bruggen: hoe 
hebben zij hun gedachtegoed ondergebracht in hun romans, hoe manifesteren 
het openbare ik en verborgen ik zich in hun fictie, welke posities nemen hun 
personages in en hoe vertolken zij zelf hun rol als modernistische verteller? Dit 
deel moet uitsluitsel geven over de opbrengst van die niet aflatende beschou-
wing van hun persoonlijkheid en leefwereld. 
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De drie onderdelen bestaan steeds uit drie stappen: een hoofdstuk over 
Woolf, een hoofdstuk over Van Bruggen en een hoofdstuk waarin ik de schrijf-
sters onderling vergelijk. De vergelijking moet regelmatigheden opleveren om-
trent de factoren die onmisbaar zijn voor de beschrijving van een ontwikke-
ling van persoonlijke standpunten. Tot slot volgt de vergelijking van beide 
schrijfsters in de context van het modernisme. Hieruit valt te achterhalen hoe 
Woolf en Van Bruggen enerzijds aansloten bij modernistische conventies – en 
sommige misschien zelfs verder hebben doorgevoerd dan hun generatiegeno-
ten – en anderzijds een afwijkend standpunt innamen.

Aan de hand van de uitkomsten wil ik de modernistische eigenschappen die 
Fokkema & Ibsch onderscheiden herwaarderen. De uitkomsten van mijn on-
derzoek kunnen de door hen getraceerde eigenschappen bevestigen, maar ook 
herzien, nuanceren of aanvullen met andere, niet-modernistische elementen. 
De analyses van het levensverhaal en gedachtegoed van beide schrijfsters leve-
ren zo een nieuwe invalshoek op voor hun romans en vormen een aanvulling 
op het classificatiemodel van Fokkema & Ibsch. Door To the Lighthouse en Eva 
vanuit een specifieke buitenliteraire context te benaderen ontstaat er ruimte 
voor nieuwe interpretaties van hun werk. De toepassing van die context op 
hun werk en de vergelijking van beide schrijfsters brengen factoren aan het 
licht die zowel de samenhang met als hun afwijkende positie ten aanzien van 
het modernisme kunnen belichten. 

3.5 Bronnen 
Bij de selectie van mijn bronnen baseer ik me op de door mij gekozen invals-
hoek. Ik ben per domein – biografisch en filosofisch – nagegaan welke primai-
re en secundaire werken ik het beste kon raadplegen voor een analyse van hun 
persoonlijke preoccupaties en hun wijsgerige gedachtegoed. Woolf liet een veel 
grotere hoeveelheid onderzoeksmateriaal na dan Carry van Bruggen, die aan 
het begin van haar ziekteperiode bijna al haar persoonlijke papieren heeft ver-
nietigd. Voor de Woolf-onderzoeker is het beschikbare materiaal nauwelijks 
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te overzien, van brieven, dagboeken en memoires tot manuscripten, kladjes, 
‘notebooks’, officiële documenten en foto’s. De New York Public Library be-
waart het archief van Woolf in de Berg Collection. Naast deze primaire bronnen 
is er een onafzienbare hoeveelheid studies over Woolf en haar werk. Voor het 
biografiedeel vormden Woolfs dagboeken, brieven, memoires, getuigenissen 
van mensen uit haar omgeving en de biografieën een geschikte bron van infor-
matie. Van Bruggen liet een summiere hoeveelheid egodocumenten na, maar 
de te raadplegen documenten bevatten waardevolle informatie doordat zij op 
kritische en openhartige wijze haar opvattingen naar buiten bracht. 

Met haar vele wijsgerige essays biedt Van Bruggen daarentegen voor het fi-
losofiedeel de informatie over haar denkbeelden op een presenteerblaadje aan. 
Zij stelde tot aan haar dood het thema aan de orde dat centraal staat in haar ge-
dachtegoed, namelijk de oppositie tussen individualisme en collectivisme. Sic-
kings onderzoek naar Van Bruggens wereld- en levensbeschouwing vormt een 
zeer informatieve secondaire bron. Woolf heeft zich niet systematisch uitgela-
ten over haar wijsgerige inzichten, terwijl zij aanwijsbaar beschikte over uiteen-
lopende filosofische bronnen. Zij las het werk van filosofen, schreef erover en 
ging om met mensen die thuis waren in de filosofie, zoals haar vader en haar 
vrienden. Om tot een coherent beeld van haar denkbeelden te komen, heb ik 
uiteenlopende bronnen geraadpleegd, van Woolfs essays en egodocumenten 
tot uitspraken van haar vrienden en vader en studies naar Woolfs denkbeelden. 

Voor de laatste stap, het onderzoek naar de literaire verwerking van hun 
denkbeelden, maak ik gebruik van To the Lighthouse en Eva. Mijn keuze voor 
deze romans heeft te maken met de wijze waarop beide schrijfsters hun biogra-
fische en filosofische gegevens hebben vormgegeven en zal ik in de betreffende 
hoofdstukken zelf verder toelichten. De ontstaanswijze en compositie van To 
the Lighthouse en Eva leveren samen met de gedachten van de personages be-
langrijke aanwijzingen over de filosofisch-literaire doeleinden die Woolf en 
Van Bruggen met hun roman hadden. 
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Persoonsverwijzingen
Woolf en Van Bruggen schreven onder de naam van hun echtgenoot – Leo-
nard Woolf en Kees van Bruggen. Dit bleef Van Bruggen ook na haar schei-
ding doen. Daarnaast gebruikte Van Bruggen voor vier romans het pseudo-
niem Justine Abbing.87 Ik zal in mijn onderzoek naar hen verwijzen met de 
achternaam die zij als schrijfster gebruikten, behalve als dit verwarring ople-
vert, bijvoorbeeld als Virginia en Leonard Woolf samen het onderwerp zijn. 
Wanneer de periode voor hun huwelijk ter sprake komt, noem ik ze, als dit 
voor de hand ligt, bij hun meisjesnaam: Ginny (Virginia) Stephen en Lientje 
(Carolina Lea) de Haan. 

87  Dit waren Uit het leven van een denkende vrouw (1920), Een kunstenaar (1921), Het verspeelde leven 
(1922) en De vergelding (1923).
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Deel 1 Biografische schetsen

Our lives are pieces in a pattern.88

Inleiding
Enkele jaren voor haar dood constateerde Woolf dat de magie van taal haar 
als kind al helder voor ogen stond: ‘I think it’s been absorbing ever since I 
was a little creature, scribbling a story in the manner of Hawthorne on the 
green plush sofa in the drawing room at St. Ives while the grown ups dined.’89 
Voor Van Bruggen stond vast dat zij beschikte over een aangeboren neiging 
tot reflectie en zelfinzicht: ‘Van in mijn jeugd overheerscht in mijn binnenste 
de begeerte om te weten wat er met den mensch gebeurt.’90 Naarmate Woolf 
en Van Bruggen hun talenten ontwikkelden, beseften ze dat er factoren wa-
ren die hun zelfvertrouwen ondermijnden. Woolf wees op de invloedrijke rol 
van haar vader, een gebrek aan universitair onderwijs, de doorwerking van de 
victoriaanse moraal, de dood van haar moeder en de ontregelende gevolgen 
van haar lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Van Bruggen hield haar af-
komst uit een klein-burgerlijk joods milieu, haar gebrekkige scholing en de 
heersende vooroordelen ten aanzien van vrouwen verantwoordelijk voor haar 
onzekerheid. 

Door zichzelf met anderen te vergelijken zagen ze dat ook hun persoon-
lijke karaktereigenschappen bepalend waren voor hun ontwikkeling. Zo had 
Woolf het idee dat haar oudere zus Vanessa beter bestand was tegen de dood 

88  Woolf (1976: 30).
89  Woolf (Diary V: 19 december 1938).
90  Fontijn & Schouten (1985: 13).
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van hun moeder door haar nuchterheid: ‘Life is hard business. One needs a 
rhinirocerous [sic] skin - & that one has not got.’91 Van Bruggen legde een re-
latie tussen de vooroordelen waarmee zij als ‘arme jood’ te maken had en haar 
‘schroomvallige jeugd’, en wees op de tegenstelling die zij voelde tussen haar 
eigen innerlijke onrust en het brave ingetogen gedrag van haar medeleerlingen. 
Aan dit contrast schreef Van Bruggen de ‘gewaarwording van angst en inferio-
riteit’ toe die zij destijds voelde.92

Beide schrijfsters bleven zich tot hun dood verdiepen in de betekenis van 
hun eigen ervaringen, ondanks het besef dat de factoren die bepalend waren 
voor hun ontwikkeling zich niet nauwkeurig lieten vastleggen. Van Bruggen 
wees op een samenspel van impulsen die haar geestelijke groei in de weg ston-
den.93 Woolfs aandacht ging uit naar de voortdurende interactie tussen haar 
persoonlijke, biografische en sociaal-maatschappelijke factoren: ‘This side is 
squeezed and that indented and a third expanded and none are really isolated.’94 

Een ‘ongeëquilibreerd bestaan’
In een artikel uit 1904 legde Van Bruggen een oorzakelijk verband tussen de 
omstandigheden van schrijvende vrouwen en hun emancipatie, die zij na 1880 
laat beginnen.95 Zij vond het werk dat Nederlandse schrijfsters rond de eeuw-
wisseling leverden onverzorgd, ondoordacht, dus oppervlakkig maakwerk dat 
qua vorm en inhoud ‘niet àf ’ is. Die ontoereikende kwaliteit had volgens haar 
te maken met de verandering in hun maatschappelijke positie. Van passieve 
toeschouwers waren vrouwen actieve deelneemsters aan het openbare leven ge-
worden. Deze sprongsgewijze ontwikkeling veroorzaakte volgens Van Bruggen 
een onrust die een ‘harmonisch ontbloeien’ in de weg stond. Zij kregen te snel 
een te grote invloed, met als gevolg: ‘onrust, de heftigste, de koortsachtigste 

91  Zie Woolf (1976: 33) en (PA: 132).
92  Fontijn & Schouten (1985: 11)
93  Fontijn & Schouten (1985: 11). 
94  Woolf (1976: 30).
95  Van Bruggen in Deli-Courant (14 september 1904). Ook in Fontijn & Schouten (1985: 172-176).
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onrust, natuurlijk gevolg van een ontwikkeling bij sprongen, van een ongeë-
quilibreerd bestaan.’96

Woolf constateerde in A Room of One’s Own (1929) dat schrijven in vrijheid 
alleen mogelijk is wanneer de gedachten van de auteur niet in beslag worden 
genomen door een alles verslindende ergernis: woede en verbittering blokke-
ren het zicht op het domein van de persoonlijke overtuigingen en staan de 
vrijheid om over de eigen identiteit na te denken in de weg. Wilden vrouwen 
ondanks hun positie als buitenstaander toch schrijven, dan waren ze genood-
zaakt een strategie te kiezen om de heersende vooroordelen te bestrijden, zon-
der te vervallen in de neiging te protesteren, te preken of de wereld getuige te 
maken van een onrecht hen aangedaan.

Met hun beschouwende, analytische benadering van de positie van schrij-
vende vrouwen in hun tijd wekken Woolf en Van Bruggen de indruk dat zij 
het niet over zichzelf hadden. In werkelijkheid gaven ze hun mening over de 
generatie schrijfsters waartoe ze zelf behoorden. Ook zij hadden te maken met 
beperkingen die het gevolg waren van vooroordelen over vrouwen en waren 
zich bewust van de kritische blik van mannelijke critici. Beschikten ze over het 
intellect, de verbeelding en zelfbeheersing die nodig waren voor het schrijven 
van goede romans? Gesteld dat hun romans die test doorstonden en ze zich 
konden meten met hun mannelijke collega’s, hoe vrouwelijk waren zij dan 
nog?97 Al wilden Woolf en Van Bruggen niet bestempeld worden als feminist 
of auteur van ‘damesromans’, ze konden zich niet onttrekken aan de negatieve 
gevolgen van die ongelijke verhoudingen. 

96  Op die onevenredige ontwikkeling zou Van Bruggen nog regelmatig terugkomen. In 1912 liet ze zich 
in overeenkomstige zin uit over de toenmalige Nederlandse ‘vrouwenliteratuur’ (‘De Hollandsche vrouw in de 
Hollandsche literatuur’ in De vrouw en haar huis, jg. 7, 1912, nr. 1) en in 1926 is ze nog niet uitgeschreven 
over ‘De Vrouw, die sinds een halve eeuw geen vin meer heeft kunnen verroeren,’ die zich van alle kanten in 
haar daden en uitingen gadegeslagen voelt, ‘van voren en van achteren, links en van rechts en die zich nochtans 
natuurlijk en onbevangen moet gedragen, op gevaar af, dat men haar de onbeholpenheid zal aanrekenen als 
nòg weer eens een aparte inferioriteit, als “echt-vrouwelijk gebrek aan zelfvertrouwen” bijvoorbeeld’. Zie Het 
Algemeen Handelsblad (17 april 1926). Ook in Fontijn & Schouten (1985: 176-179).

97  Zie Van Boven (1995: 98) over dit dilemma.
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Beide schrijfsters hebben zich met veel inzicht uitgelaten over de vermeen-
de minderwaardigheid van vrouwen en over het heersende ideaalbeeld van 
vrouwelijkheid. In essays als ‘Professions for Women’ en omvangrijke pamflet-
ten als A Room of One’s Own (1929) en Three Guineas (1938) gebruikte Woolf 
argumenten die in de hedendaagse feministische discussies nog zijn te horen. 
Van Bruggens diepe verontwaardiging over de wijze waarop zowel mannen als 
vrouwen de ‘cultus van de “ware vrouwelijkheid”’ in stand hielden, spreekt uit 
haar essays, romans en de controverses die soms ontstonden, bijvoorbeeld naar 
aanleiding van de roman die bij publicatie alleen al door de titel veel kritiek 
opriep: Een coquette vrouw (1915). De negatieve reacties van de recensenten 
die de ironie van de titel en daarmee de drijfveren van de hoofdpersoon niet 
begrepen, pareerde Van Bruggen met een felle verdediging.98

Bij mijn onderzoek naar de ambivalenties in het leven van Woolf en Van 
Bruggen staan de factoren die hun intellectuele en artistieke ontwikkeling 
verstoorden centraal. Hoe kregen zij binnen hun gezin zicht op de ongelijke 
machtsverhoudingen die zij daarbuiten in het maatschappelijke leven weer-
spiegeld zagen? Hoe gingen zij om met het besef dat zij als vrouwelijke schrijf-
ster niet deel uitmaakten van de geschiedschrijving over literatuur? Met een 
analyse van hun reactie wil ik inzicht geven in de buitenliteraire context van 
hun werk en informatie leveren die in de analyse van Fokkema & Ibsch ont-
breekt.

 
Grensfiguren
Bij de opzet van de biografische informatie ga ik uit van de preoccupaties die 
beide schrijfsters stimuleerden dan wel belemmerden: de ambivalente relatie 
met hun vader, de vooroordelen over vrouwen, hun falende gezondheid, soci-

98  Zie Van Boven over de sekse-ideologie (1995: 99, 100) en de receptie van Een coquette vrouw (1992: 
61-83). Van Boven noemt het verkeerd begrijpen van de titel symptomatisch voor de houding van de critici 
ten opzichte van de roman in zijn geheel. Zij negeerden de drijfveren van Ina en hadden dus geen oog voor de 
essentie van deze roman. Het misverstaan van Van Bruggens intenties kan volgens Van Boven niet los gezien 
worden van de impliciete verwachtingen die critici hadden.
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aal-maatschappelijke positie en, in het geval van Carry van Bruggen, etniciteit 
en geloof. Door de ambivalenties in hun leven als uitgangspunt te nemen kan 
ik zowel de negatieve als de positieve gevolgen van bijvoorbeeld de rol van hun 
vaders in beeld brengen. Woolf bewonderde de intellectuele capaciteiten en mo-
rele overtuigingen van Leslie Stephen, maar zijn autoritaire, zelfzuchtige gedrag 
bleef tot na zijn dood haar afkeer oproepen. Van Bruggen had zich op jonge leef-
tijd volledig afgekeerd van het joodse geloof, maar zou zich als schrijfster laten 
inspireren door haar ervaringen met de religieuze rituelen. De reflectie op deze 
invloeden vergrootte hun begrip van hun eigen identiteit en de tegenstrijdige 
belangen tussen henzelf en de mensen uit hun directe omgeving. 

Dit uitgangspunt wordt ondersteund door theorieën over ‘conflicterende 
personae’. In deze theorieën gaat het om de spanning die het resultaat is van 
tegenstrijdige impulsen: impulsen van buitenaf, zoals de maatschappelijke ver-
wachtingen die mensen opgelegd krijgen en impulsen van binnenuit: de drang 
om een rol in te nemen of de mate van individuele en culturele afhankelijk-
heid. De interactie tussen deze twee impulsen, ofwel het samenspel tussen het 
individu en het collectief, is onderzocht door onder anderen de sociologen 
Stephen Greenblatt, Pierre Bourdieu en Erwin Goffmann. Zij verwijzen naar 
de interactie tussen individu en collectief met termen als ‘self-fashioning’, ‘ha-
bitus’ en ‘presentation of self ’. 99 

De term ‘persona’ verwijst naar iemands persoonlijke zelfbeeld of imago – 
‘the unique image of a person, partly moulded through his or her own efforts’ 
–, maar kan ook betrekking hebben op wat ervoor nodig is een geschiedkun-
dige, een filosoof of een schrijfster te zijn.100 Het ‘worden waargenomen als 

99  Zie Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare (1980) van Greenblatt, The Logic of Practice 
(1980) van Bourdieu en The Presentation of Self in Everyday Life (1956) van Goffmann.

100  Paul (2016: 19). Herman Paul noemt in ‘Scholarly Personae: Repertoires and Performances of 
Academic Identity’ nog een derde, bredere betekenis, waarin personae gevormd worden door veranderlijke 
culturele rolmodellen (2016: 10, 11). In haar artikel ‘Persona en de performance van identiteit’ bespreekt 
Mineke Bosch de veranderde visie op identiteit in de nieuwe biografische geschiedschrijving van gender en 
wetenschap. Identiteit is in deze benadering geen vaststaand gegeven, maar een relationeel en sociaal proces. De 
nadruk ligt op wat individuen doen, in plaats van op wat ze zijn. Zie Bosch (2012: 17).
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een betrouwbaar en geloofwaardig wetenschapper’ is volgens Bosch de ken-
merkende eigenschap van een wetenschappelijke identiteit of wetenschappelij-
ke persona.101 Marie Curie en Aletta Jacobs zijn voorbeelden van vrouwelijke 
wetenschappers die hun identiteit als wetenschapper benadrukten door hun 
vrouwelijke aspecten – hun rol als vrouw, moeder en echtgenote – zoveel mo-
gelijk aan het zicht te onttrekken, bijvoorbeeld door zwarte, vormloze kleding 
te dragen.102 Woolf en Van Bruggen gingen heel verschillend om met hun 
‘zichtbaarheid’ als schrijfster dan wel filosofe in het openbare leven, maar wa-
ren er allebei van doordrongen dat de publieke wereld bepaalde verwachtingen 
van hen had. 

De zoektocht naar een eigen rol of identiteit bij Woolf en Van Bruggen 
hangt samen met het besef een grensfiguur te zijn. Jan Fontijn typeert Van 
Bruggen als grensfiguur of marginal man in ‘Prometheus en de allumeuse 
(1977).103 Het voornaamste kenmerk van deze figuur is het ingeklemd zijn tus-
sen verschillende culturen, waardoor uiteenlopende gezichtspunten ontstaan. 
Dit verschijnsel is door een aantal sociologen beschreven. Everett Stonequist 
ontwikkelde op basis van onderzoek naar immigranten als minderheidsgroepe-
ring een psychologische verklaring voor dit verschijnsel en beschreef de gevoe-
lens en eigenschappen van de grensfiguur die zich tussen twee ongelijkwaardi-
ge culturele groeperingen of milieus in bevindt.104 H.F. Dickie-Clark (1966) 
legde in zijn sociologische benadering de nadruk op de omstandigheden van 
de grensfiguur, ofwel de inconsequente behandeling van mensen uit de meer-

101  Bosch (2016: 33, 34).
102  Bosch (2016: 50, 51).
103  Dit artikel is verschenen in De Revisor, jg. 4, 1977, p. 51-56.
104  Zie zijn studie The Marginal Man. A Study in Personality and Culture Conflict (1937). Stonequist 

ontleende de term ‘marginal man’ aan zijn docent Robert E. Park, die tot 1933 als professor in de sociologie 
aan de University of Chicago werkte. Naast sociologie studeerde Park filosofie met onder anderen de filosoof 
William James. Park ontwikkelde toonaangevende theorieën over onder meer immigranten en onderlinge 
etnische verhoudingen. 

Fontijn wijst op het onderzoek van deze socioloog in ‘Prometheus en de allumeuse. Carry van Bruggen als 
grensfiguur’ (1977). Dit artikel is verschenen in De Revisor, jg. 4, 1977, p. 51-56. 
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derheidsgroepering die de grensfiguur afwisselend als gelijke of meerdere en als 
mindere benaderen.105 De combinatie van deze twee invalshoeken levert een 
veelzijdig beeld van de grensfiguur dat bruikbaar is voor de analyse van Woolf 
en Van Bruggen.106 

Uit onderzoek van antropoloog Marianne Gullestad maakt de letterkundige 
John Paul Eakin op dat juist mensen die zich slecht kunnen vinden in de cultu-
rele waarden van hun milieu goede informatie opleveren: ‘I found that the best 
informants were often people who were a little marginal in the group: they were 
able to make explicit the general rules for inclusion and exclusion’.107 Culturele 
waarden en ideeën laten zich volgens hem het beste onderzoeken in de marges 
van instellingen en groeperingen. Het gevoel van ontheemding genereert blijk-
baar een weinig comfortabel maar wel verhelderend zelfbewustzijn. 

In de biografische hoofdstukken onderzoek ik hoe Woolf en Van Bruggen 
vanuit uiteenlopende omstandigheden kwamen tot de formulering van over-
eenkomstige conflicten en oplossingen. Met hun levensverhalen streef ik geen 
volledigheid of vernieuwing op feitelijk niveau na, maar wil ik het inzicht 
in de ontwikkeling van hun literaire en wijsgerige overtuigingen vergroten. 
Hiertoe vergelijk ik de levensomstandigheden en preoccupaties van Woolf en 
van Bruggen en ga ik na welke factoren hebben bijgedragen aan de vorming 
van hun literaire thema´s. Hun autobiografische gegevens liepen zeer uiteen, 
toch kwamen zij op overeenkomstige wijze tot wijsgerige inzichten door te 
reflecteren op hun persoonlijke omstandigheden. De wijze waarop Woolf en 
Van Bruggen hun gedachtegoed in hun romans verwerkten, onderzoek ik in 
het derde deel, waarin ik To the Lighthouse en Eva analyseer. 

Om de ambivalenties in beeld te brengen ga ik uit van verschillende fasen 

105  Zie H.F. Dickie-Clark, The Marginal Situation. A Sociological Study of a Coloured Group (1966).
106  Zie hierover R. Johnston, ‘The Concept of the “Marginal Man”: A refinement of the Term’. In 

A.N.Z.J.S., Vol. 12, No. 2, June, 1976, p. 145.
107  Eakin (2008: 2006) citeert Gullestad.
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in het leven van Woolf en Van Bruggen: de kindertijd, waarin hun vader een 
prominent rol innam en die bepalend was voor de intellectuele dan wel reli-
gieuze sfeer waarin zij opgroeiden; de beperkingen die zij als jongvolwassene 
ondervonden; de mogelijkheden waarover zij als schrijfster en denker konden 
beschikken en tot slot de omstandigheden die tot hun dood hebben geleid. Na 
een analyse van de persoonlijke omstandigheden van Woolf en Van Bruggen 
(hoofdstuk 2 en 3) vergelijk ik de manier waarop zij zich hebben ontwikkeld  
(hoofdstuk 4).

Een gedetailleerde analyse van de autobiografische aspecten en de rol van 
het geheugen in het werk van Woolf en Van Bruggen voert te ver, hoewel 
hun romans goede openingen bieden. Max Saunders heeft in Self Impression. 
Life-Writing, Autobiografiction, & the Forms of Modern Literature (2012) een 
hoofdstuk over Woolf opgenomen. Volgens hem bevat Woolfs werk ‘the most 
sustained and diverse exploration of the relation between fiction and auto/bio-
graphy’.108 John Paul Eakin onderzoekt in Living Autobiographically. How We 
Create Identity in Narrative (2008) de relatie tussen verhalen, identiteit en de 
behoefte om persoonlijke ervaringen te blijven oprakelen en vastleggen. Zijn 
stelling is dat de verhalen die we over onszelf vertellen een wezenlijk onderdeel 
vormen van het idee wie of wat we zijn, sterker nog: we zijn het verhaal of 
narratief dat we van ons leven maken. De voortdurende constructie van het 
eigen levensverhaal is volgens hem niet alleen gericht op het verleden, maar 
ook op de toekomst: ‘Our desires and goals have embedded in them plots or 
“scenarios” for possible futures that motivate our recovery of the past.’ Eakins 
boek biedt met zijn theorie een nieuwe invalshoek voor de bestudering van 
autofictie, net als trouwens de boeken over het geheugen van Douwe Draaisma 
of Oprecht gelogen. Autobiografische romans en autofictie in de Nederlandse litera-
tuur na 1985 (2013) van Lut Missinne. 

108  Saunders (2012: 438).
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De bronnen 
Bij het gebruik van de primaire en secundaire bronnen laat ik mij leiden door 
de gekozen invalshoek: de analyse van de ambivalenties in het leven van Woolf 
en Van Bruggen. Voor het achterhalen van de verstorende invloeden kan ik in 
de eerste plaats putten uit de egodocumenten van de schrijfsters zelf. Woolf 
heeft een grote verzameling dagboeken, brieven en herinneringen nagelaten. 
Deze privégeschriften vormen een rijke bron van informatie over haar pro-
fessionele leven, vrijetijdsbesteding, huwelijk, sociale leven, maatschappelijke 
interesses, liefhebberijen en preoccupaties.109 

In vergelijking met Woolf liet Van Bruggen een minimale hoeveelheid ego-
documenten na. Dit materiaal bestaat uit enkele brieven (aan haar geliefden), 
een ziekteverslag uit haar laatste jaren, een interview met André de Ridder uit 
1915 waarin zij uitgebreid verslag doet van haar jeugd en artistieke drijfve-
ren, en het autobiografische ‘De drie deuren’, haar bijdrage aan een bundeling 
jeugdherinneringen in Onze Mei (1927). In deze overgebleven geschriften ver-
woordt Van Bruggen haar ervaringen zo expliciet, dat er ondanks de geringe 
hoeveelheid toch een duidelijk beeld van haar preoccupaties ontstaat. 

Woolf en Van Bruggen wisten als geen ander dat levensverhalen ontstaan 
als een reactie op wat er van ons verwacht wordt. Mensen zijn geconditioneerd 
door sociale normen en waarden en biologische noodzaak, door wat anderen 
willen en verwachten en door de eigen mogelijkheden en tekortkomingen.110 
Dit laat Woolf bij uitstek zien met haar reactie op de rouwperiode na haar 
moeders dood, een gegeven waar ze zowel in haar persoonlijke geschriften als 
in haar romans op zou terugkomen. Uit haar beschrijving van de situatie blijkt 
dat ze zich niet volledig op het verlies kon richten, maar op een zelfbewuste 
manier bezig was met haar eigen onderkoelde reactie en de emotionele claims 
die ze van omstanders voelde uitgaan.

109  Ik heb gebruik gemaakt van The Diary of Virginia Woolf (5 delen), A Passionate Apprentice. The Early 
Journals 1897 – 1909, The Letters of Virginia Woolf (6 delen) en de herinneringen in Moments of Being (1967).

110  Eakin (2008: 107).
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Met het gebruik van de autobiografische nalatenschap van Woolf en Van 
Bruggen gaan dan ook literatuurwetenschappelijke nadelen gepaard. Dagboe-
ken, herinneringen en autobiografieën zijn subjectieve interpretaties van het ei-
gen leven die gekleurd zijn door het moment waarop ze vastgelegd worden en 
door een achterliggend doeleinde, zoals de behoefte om een kloppend geheel van 
het eigen verleden te maken en zichzelf een eigen rol of identiteit te verschaffen. 

Woolf en Van Bruggen zullen als veelgelezen en beroemde auteurs hebben 
beseft dat zij zelf het onderwerp van biografisch onderzoek konden worden en 
dus de mogelijkheid hadden om de beschikbare informatie te manipuleren. 
Eigenlijk deed Van Bruggen dit al door aan het begin van haar ziekte haar 
persoonlijke papieren te vernietigen. Woolf liet het bij een verzoek daartoe 
aan haar man Leonard, dat hij niet inwilligde. Het ligt echter voor de hand 
dat iemand die zo op haar privéleven was gesteld als Virginia Woolf bij voor-
baat al te intieme zaken buiten haar brieven en dagboeken hield. Deze ‘open 
plekken’ zijn voor sommige biografen, zoals Louise DeSalvo, reden geweest 
voor vergaande speculaties over de gevolgen van Woolfs ziekte en de seksuele 
intimidaties van haar halfbroers voor Woolfs werk.111 Het staat vrijwel vast 
dat Woolf en Van Bruggen veel ervaringen uit hun eigen leven in hun romans 
verwerkten, maar dit stond in dienst van hun artistieke en literair-filosofische 
doeleinden. Ik kan alleen gebruik maken van gegevens uit fictieve bronnen als 
er bewijs is uit niet-literaire bronnen.

Ik heb mijn bevindingen over Woolf en Van Bruggen aangevuld met hulp 
van de getuigenissen van tijdgenoten en secundaire literatuur. De observaties 
van mensen uit de directe omgeving van Woolf en Van Bruggen geven een 
dieper en completer inzicht in hun persoonlijkheid. Bij Woolf is vooral de 
uitgebreide autobiografie van haar man een nuttig naslagwerk.112 Ondanks 
de grote betrokkenheid van Leonard Woolf (bij het onderzoeksobject) leveren 

111  Louise DeSalvo herleidt de thematiek in Woolfs romans op een zeer ongenuanceerde manier naar het 
seksuele misbruik van haar halfbroers en de intimidaties van Leslie Stephen en andere mannelijke familieleden 
in Virginia Woolf: The Impact of Childhood Sexual Abuse on Her Life and Work (1989). 

112  In drie delen van zijn vijfdelige autobiografie komt zijn leven met Virginia aan bod: Beginning Again: 
1911-1918, Downhill All the Way: 1919-1939 en The Journey not the Arrival Matters 1939-1969. 
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zijn observaties waardevolle informatie over Woolfs persoonlijke en professio-
nele leven. Terugblikken van tijdgenoten en een interview met haar zoon Kees 
van Bruggen vullen het beeld van Carry van Bruggen in haar dagelijks leven 
aan. De ‘documentatie’ van Jan Fontijn & Diny Schouten over Van Bruggen 
is een waardevolle bron, omdat de samenstellers hierin naast een keuze uit de 
publicaties in kranten en tijdschriften ook getuigenissen en interviews hebben 
verzameld en toegelicht.113 

De biografieën van Hermione Lee en J.M.J. Sicking vormen goed gedocu-
menteerde, kritisch onderbouwde bronnen.114 Lee kiest in haar biografie van 
Woolf voor een brede aanpak waarin ze alle aspecten van Woolfs leven genuan-
ceerd in beeld brengt, zonder overduidelijk stelling te kiezen of eenzijdige in-
terpretaties te geven, zoals DeSalvo doet. De biografie van Lee is een waardevol 
hulpmiddel om de uitkomsten van mijn onderzoek te toetsen. Ook heb ik de 
biografische informatie van ingewijde Quentin Bell – de zoon van Woolfs zus 
Vanessa – en van Jane Dune over de relatie tussen Virginia en Vanessa veelvul-
dig geraadpleegd.115 

Sicking heeft het gedachtegoed van Carry van Bruggen onderzocht in het 
licht van haar biografische context. Zijn studie geeft goed gedocumenteerde in-
formatie over zowel Van Bruggens ontwikkeling tot filosoof als haar levensom-
standigheden en de wijze waarop deze twee zaken samenhingen. Naast de bio-
grafische informatie van Sicking had ik de beschikking over een biografie van 
M.-A. Jacobs uit 1962 en van Ruth Wolf uit 1980.116 De biografie van Jacobs 
heb ik niet gebruikt vanwege de onevenwichtige stijl en gebrekkige bewijsvoe-
ring. Wolf heeft de spaarzame gegevens over Van Bruggen op een zorgvuldige 

113  Carry van Bruggen. Een documentatie (1985). Onder redactie van Jan Fontijn & Diny Schouten. 
114  Zie Virginia Woolf (1997) en Overgave en Verzet. De levens- en wereldbeschouwing van Carry van Bruggen 

(1993b).
115  Zie Bells biografie uit 1972 en A Very Close Conspiracy. Vanessa Bell and Virginia Woolf (2000) van Jane 

Dunn.
116  Zie Carry van Bruggen. Haar leven en literair werk (1962) van M.-A. Jacobs en Van alles het middelpunt 

(1980) van Ruth Wolf. 
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manier samengebracht en beschreven, maar onthoudt zich van een samenhan-
gende zienswijze, zodat ik haar biografie maar een enkele keer heb geraadpleegd. 
Voor informatie over Van Bruggens broer en bondgenoot, Jacob Israël de Haan, 
kon ik terecht bij de biografieën van Jan Fontijn en Jaap Meijer.117 

117  Meijer geeft een beeld van De Haans leven aan de hand van een grote verzameling citaten uit brieven, 
officiële documenten, krantenartikelen enzovoort in De zoon van een gazzen. Het leven van Jacob Israël de Haan 
(1967). Jan Fontijn schreef een zeer uitvoerige biografie van Jacob Israël de Haan: Onrust (2015).
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2 Virginia Woolf

And she thought, standing there with her book open, one could let whatever one 
thought expand here like a leaf in water; and if it did well here, among the old 
gentlemen smoking and The Times crackling then it was right.118

1 Kensington
Woolf groeide op als Virginia Stephen in de voorname Londense woonwijk 
Kensington, Hyde Park Gate 22. Daar maakte ze kennis met de zowel beto-
verende als imponerende uitwerking van de literaire wereld die haar vader Les-
lie Stephen vertegenwoordigde. Woolf voelde een sterke verwantschap met 
haar vader – er bestonden grote overeenkomsten tussen hen en als literair be-
gaafd kind had zij een bevoorrechte positie binnen het gezin. Haar vaders in-
tellectuele en excentrieke persoonlijkheid bleef haar tot haar dood intrigeren. 

1.1 ‘A vision of greatness and great men’
Op jonge leeftijd ontdekte Woolf, bijgenaamd ‘Ginny’ en ‘the goat’, de aan-
trekkingskracht van het literaire leven door de intellectuele kring waarvan haar 
vader deel uitmaakte. Vooraanstaande schrijvers, schilders en denkers, onder 
wie George Meredith, Henry James, Henry Sidgwick, Henry Symonds, Ri-
chard Haldane, George Frederic Watts en Edward Burne-Jones, bezochten 
haar ouders in hun Londense woonhuis of waren te gast op hun vakantieadres 
in Cornwall. Woolf werd aangemoedigd deze bezoekers te vereren door de eer-
biedigende houding die haar ouders aannamen: ‘Both shared a reverence for 
genius. The reverence impressed me. And the eccentricity, the individuality’.119

118  Woolf (1927: 175). 
119  Woolf (1976: 136). De term ‘genius’ is door Kant geïntroduceerd en werd vanaf de negentiende eeuw 
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Woolfs eerbied voor deze bezoekers werd versterkt door haar besef gelieerd 
te zijn aan voorouders die dankzij hun intellectuele en artistieke verdiensten 
wel ‘an aristocracy of intellect’ zijn genoemd120 – de beroemdste onder hen 
was de schrijver William Makepeace Thackeray, de vader van Stephens eerste 
vrouw. Woolf was geïntrigeerd door deze erfenis, die haar voorzag van een uit-
gebreide geschiedenis en van het inzicht een schakeltje te zijn in een netwerk 
van genetische verbintenissen: ‘Who was I then? Adeline Virginia Stephen, 
the second daughter of Leslie and Julia Prinsep Stephen, born on 25th January 
1882, descended from a great many people, some famous, others obscure; 
born into a large connection, born not of rich parents, but of well-to-do pa-
rents, born into a very communicative, literate, letter writing, visiting, articu-
late, late nineteenth century world.’121

Virginia moest echter vaststellen dat de intellectuele wereld die haar va-
der kon betreden wanneer hij wilde, voor haar gesloten bleef: ‘I was supplied 
very early with a vision of greatness and great men. Greatness still seems to me 
booming, eccentric, set apart; something that we are led up to by our parents 
and is now entirely extinct.’122 Die onuitwisbare indruk kwam niet zozeer voort 
uit wat deze ‘grote’ mannen bespraken, maar uit de sfeer die ze opriepen. Toen 
Woolf op latere leeftijd aan hen terugdacht, zag ze wel de omtrek van hun ge-
daantes – groot en indrukwekkend, maar op flinke afstand – en kon ze ook nog 
horen hoe ze klonken – ‘I remember the roll of Meredith’s voice. I remember 
the hesitation and qualification, the humming and hawing of Henry James’ 
voice’ –, maar waar ze destijds over spraken was haar een groot raadsel.123 

gebruikt voor het mannelijke kunstenaarsgenie dat buiten de dagelijkse werkelijkheid, direct in contact met de 
natuur zou staan.

120  Lee (1997: 51).
121  Woolf (176: 65).
122  Woolf (1976: 136).
123  Woolf (1976: 136).
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‘A condemned person’?
Leslie Stephen vertegenwoordigde een geestelijk klimaat dat voor de jonge Vir-
ginia met haar ongebreidelde gedachten een inspiratiebron was, maar een ver-
lammende uitwerking had op de ontwikkeling van haar literaire vermogens. 
Na Stephens dood in 1904 stelde Woolf zelfs vast dat zij nooit een letter op 
papier zou hebben gezet als hij was blijven leven: ‘his life would have entirely 
ended mine. What would have happened? No writing, no books; – incon-
ceivable.’124 Ging zij er vanuit dat ze zich onder zijn kritische blik nooit had 
durven ontplooien als schrijfster of voelde ze zich zolang hij leefde gedwongen 
haar eigen wensen en ambities ondergeschikt te maken aan zijn belangen? De 
invloed van haar vader en de verstikkende idealen van het familieleven destijds 
lagen in elkaars verlengde en hebben elkaar mogelijk versterkt. 

Woolf wees herhaaldelijk op de beperkingen die schrijvende vrouwen in 
de eerste decennia van de twintigste eeuw nog steeds ondervonden.125 In haar 
romans en egodocumenten gaf ze een scherp beeld van de verstikkende atmo-
sfeer die het resultaat was van de strenge fatsoensnormen uit het laat-victo-
riaanse tijdperk. A Room of One’s Own (1929) is een uitgebreid pamflet over 
de obstakels waar deze vrouwen volgens Woolf mee te maken hadden. Zij 
betoogde hierin dat de materiële omstandigheden van auteurs bepalend waren 
voor het literaire werk dat zij produceerden en dat vrouwen zich door hun 
afhankelijke en geïsoleerde positie binnen het gezin niet konden ontwikkelen 
tot zelfstandige schrijfsters. 

Woolfs herhaalde protesten tegen het gebrek aan kansen is niet in over-
eenstemming met het onderwijs dat zij volgde en de mogelijkheden die zij en 

124  Woolf (Diary III: 28 november 1928).
125  Literatuurcritica Elaine Showalter heeft de invloed van de ideeën over de vrouw in de twintigste eeuw 

uitgebreid aan de orde gesteld in onder meer A Literature of Their Own: British Women Novelists from Brontë to 
Lessing. Showalter gaat in op de toenmalige dominante overtuiging dat biologische creativiteit, het vermogen 
kinderen te baren, onverenigbaar was met de esthetische creativiteit van het schrijven. Intellectuele prestaties 
van vrouwen werden vooral gezien als zelf-destructieve imitaties van mannelijk talent. Zie Showalter (1977: 
77).
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andere vrouwen uit haar klasse hadden. Zij kreeg thuis les van haar ouders en 
verschillende privéleraren. Ook volgde ze colleges bij de classicus George Warr 
aan het King’s College in Londen.126 Waarom Woolf niet net als haar broers 
en andere vrouwelijke leeftijdgenoten uit haar klasse een universitaire studie 
heeft gevolgd, had mogelijk ook te maken met haar gezondheid en haar vaders 
voorkeur, maar dit komt niet expliciet aan de orde in de bronnen.

Over de dominante invloed van haar vader was Woolf net zo uitgesproken. 
Het beeld van de intellectuele wereld die hij vertegenwoordigde bleef volgens 
haar jarenlang zijn schaduw werpen. Leslie Stephen en zijn vrienden riepen bij 
Virginia zowel bewondering als verzet op en maakten haar onzeker over de weg 
die ze zelf moest gaan: ‘Oh how I should like to – discover how to write!’127 
Hoe imponerend die literaire vrienden waren, blijkt onder meer uit haar ver-
slag van een ontmoeting met Henry James. Zij kwam hem in 1907 toevallig 
op straat tegen toen zij net enkele jaren actief was als literair recensent:

Henry James fixed me with his staring blank eye – it is like a childs marble – and 
said ‘My dear Virginia, they tell me – they tell me – they tell me – that you – 
as indeed being your fathers daughter nay your grandfathers grandchild – the 
descendant I may say of a century – of a century – of quill pens and ink – ink 
– ink pots, yes, yes, yes, they tell me – ahm m m – that you, that you, that you 
write in short.’
 

Zijn woorden hadden op Woolf een rampzalige uitwerking: ‘I felt like a con-
demned person, who sees the knife drop and stick and drop again. Never did 
any woman hate “writing” as much as I do.’128 Woolf vatte de uitspraak van 
de beroemde schrijver op als een terechtwijzing: hoe durfde zij als vrouw aan-
sluiting te zoeken bij een lang bestaande familietraditie door zelf de pen op 

126  Lee (1997: 143). 
127  Woolf (Letters I: Lady RC, 13 april 1909).
128  Woolf (Letters I: VD, 25 augustus 1907).
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te pakken – de vader van Leslie Stephen was advocaat, net als diens vader, en 
pleitbezorger van de afschaffing van de slavernij. Woolfs defensieve houding is 
te wijten aan de interactie tussen de ideologieën over ‘de vrouw’ en een factor 
die veel dichter bij huis lag, namelijk de rol van haar eigen vader. 

1.2 Leslie Stephen, patriarch
Leslie Stephen stond aan het hoofd van een groot samengesteld gezin. Samen 
met zijn tweede vrouw Julia had hij vier kinderen, op volgorde van leeftijd: 
Thoby, Vanessa, Virginia en Adrian. Julia bracht drie oudere kinderen uit een 
eerder huwelijk mee: George, Gerald en Stella Duckworth. Leslie had een 
dochter uit een eerder huwelijk, het zwakbegaafde meisje Laura, dat slechts 
een paar jaar bij hen woonde. Ze verbleef tot haar dood in 1945 in een inrich-
ting. 

Na de dood van Julia Stephen in 1895 nam Stella Duckworth de zorg 
voor haar halfbroertjes en -zusjes over. Toen ook zij overleed, in 1897, waren 
Virginia en haar zus Vanessa overgeleverd aan het gezelschap van een vader die 
steeds meer ten prooi viel aan zijn nukken, rouw, werk en slechte gezondheid – 
de jongens uit het gezin gingen overdag naar school, universiteit of werk. Toen 
Vanessa schilderlessen buitenshuis ging volgen, bleef Virginia achter bij haar 
vader.129 Na het ontbijt trok hij zich ‘sighing en snorting’ terug in zijn werkka-
mer, zodat zij op zichzelf was aangewezen: ‘Left alone in the great house, with 
father shut in his study at the top.’130 

De literaire loopbaan van Leslie Stephen begon in 1864, toen hij een positie 
als Cambrigdge ‘don’ onverenigbaar achtte met zijn agnosticisme. Hij vestigde 
zich als literair journalist, criticus en redacteur in Londen.131 Het intellectuele 

129  Ze volgde eerst ‘art classes’ aan de Mr. Cope’s school in Zuid-Kensington en bezocht vanaf 1901 de 
Painting School van de Royal Academy. Zie Lee (1997: 142).

130  Woolf (1976: 127).
131  Stephens grootste projecten waren de Dictionary of National Biography, waarvan hij de eerste 

samensteller was, en de History of English Thought in the Eighteenth Century. De omvang van zijn werk is 
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bolwerk van Leslie Stephen, bestaande uit een studeerkamer en bibliotheek, 
bevond zich bovenin het woonhuis aan Hyde Park Gate. Daar werkte hij met 
een Spartaanse discipline aan zijn artikelen, recensies en studies: ‘Snorting, 
groaning and scribbling marginalia, he would seem to idle through a book. 
Then, taking up a pen and lying almost recumbent in a low rocking chair 
which he tipped to and fro as he wrote in a small, neat hand, he would com-
plete an article of eight thousand words at a sitting.’132

Leslie Stephen riep sterke en tegenstrijdige emoties bij Virginia op en bleef 
na zijn dood een aanleiding voor onrust en overpeinzing.133 De ambivalente 
houding ten opzichte van haar vader had onder meer te maken met de ver-
schillende rollen die Stephen aannam. Hij was een liefhebbende vader, een 
erudiete, scherpzinnige en integere intellectueel, een zachtzinnige en toegewij-
de mentor, maar ook een humeurig mens, een gefrustreerde schrijver en een 
onbuigzame patriarch. Hij beantwoordde met zijn gedrag aan het beeld van 
de overgevoelige negentiende-eeuwse geleerde, waartoe bijvoorbeeld ook de 
Schotse letterkundige en historicus Thomas Carlyle behoorde. 

Ambivalentie was een terugkerend gegeven dat niet alleen de relatie tussen 
Woolf en haar vader kenmerkte, maar ook hun eigen persoonlijkheden. De 
biograaf van Leslie Stephen, Noel Annan, typeert hem als een man die in een 
eeuwige tweestrijd was verwikkeld, omdat hij hardnekkig naar decorum, goe-
de manieren en zelfbeheersing streefde, maar steeds weer faalde door overge-
voeligheid, te grote ambities en een slechte gezondheid.134 Stephens pogingen 
zichzelf te veranderen noemt Annan de sleutel tot diens karakter.135 Hij was 
overgevoelig voor de meest uiteenlopende zaken, van klein persoonlijk leed en 

aanzienlijk. Naast de delen filosofiegeschiedenis en de bijdragen aan de DNB, schreef hij boeken voor de serie 
English Men of Letters, bundels met herinneringen, talloze brieven, korte en lange journalistieke artikelen en 
introducties bij andere boeken.

132  Annan (1951: 52).
133  Lee (1997: 68)
134  Zie Noel Annans biografie: Leslie Stephen. His Thought and Character in Relation to his Time. London. 

(1951).
135  Annan (1951: 97).
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praktisch ongerief tot poëzie. Het effect van een gedicht kon zo’n grote indruk 
maken dat zijn hele gestel ervan ging trillen en hij mooie passages al neuriënd 
voor zichzelf bleef herhalen. ‘Playing the band,’ noemde hij dat.136

Virginia’s positie als Stephens uitverkorene kan verklaard worden door de 
talenten die hij bij haar vermoedde en door de gelijkenis met hem: ‘She is 
certainly very like me, I feel.’137 Die identificatie was wederzijds: ‘I was more 
like him than her [Julia Stephen] I think; and therefore more critical.’138 Vir-
ginia en haar vader waren allebei ziekelijk, melancholiek en buitengewoon 
nerveus. Ze reageerden met grote heftigheid op kritiek, werden beheerst 
door onredelijke schuldgevoelens en leunden zwaar op de emotionele steun 
van sterke moederfiguren. Daarbij waren ze doordrongen van de impact die 
taal kon hebben en wisten ze zich er zelf doeltreffend van te bedienen. 

Ook de werkhouding van Virginia en die van haar vader vertoonden veel 
overeenkomsten.139 Ze werden allebei gedreven door een enorme werklust, 
die in combinatie met de angst of de resultaten van hun inspanningen wel 
goed genoeg waren een vruchtbare voedingsbodem vormde voor geprikkeld-
heid, uitputting, aanhoudende hoofdpijnen en zenuwinstortingen. Woolf 
had heel haar leven te kampen met de onaangename gevolgen van haar ver-
wachtingen en inspanningen. Voor het behoud van haar lichamelijke en 
geestelijke gezondheid was zij bij herhaling gedwongen haar werk neer te 
leggen. 

Als kind wilde Virginia Stephen zo veel mogelijk op haar vader lijken. Ze 
imiteerde bepaalde eigenaardigheden en nam allerlei uitdrukkingen van hem 
over. Zo waren ze er allebei zeer bedreven in om zaken die hun ongenoegen 
en afschuw opriepen te diskwalificeren met één vernietigende uitdrukking: 
‘morbid’, ‘humbug’, ‘sham’ of ‘sentimental’. Ook konden ze allebei putten 

136  Annan (1951: 12).
137  Uit een brief van Leslie Stephen aan Julia (25 januari, 1891), geciteerd naar Katherine C. Hill (1981: 

352).
138  Woolf (Letters III: VSW, 13 mei 1927).
139  Lee (1997: 72).
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uit een flinke verzameling termen voor een belabberde gemoedstoestand: 
‘fidgets’, ‘a fit of the horrors’, ‘tantrums’ en ‘tantrumical’.140

Twee begrippen die ze vaak in de mond namen, niet uit een speciale voor-
liefde, maar omdat ze het verwerpelijke eigenschappen vonden, waren ‘senti-
mentality’ en ‘egotism’.141 Geheel volgens de conventies van de betere kringen 
in die tijd heerste er binnen het gezin een groot taboe op het tonen van emo-
ties als sentimentaliteit, ijdelheid en zelfmedelijden. Woolfs afkeer van senti-
mentaliteit zal door de tegelijk agressieve en afhankelijke manier waarop Leslie 
Stephen vrouwen benaderde, alleen maar aangewakkerd zijn. Haar vader was 
een lichtgeraakte man die zich makkelijk zorgen maakte over geld en zijn re-
putatie als filosoof. Hij had de gewoonte om zijn persoonlijke frustraties op de 
vrouwen binnen het gezin af te reageren.142 

Als Woolf over haar jeugdherinneringen vertelt, gaat ze in op zijn woe-
de-uitbarstingen: ‘Why had he no shame in front of women?’143 Waarom 
confronteerde hij alleen vrouwen met zijn slechte humeur en bleven mannen 
buiten schot? Dit verschijnsel is te verklaren vanuit zijn ouderwetse opvatting 
van de vrouw als dienares. Zijn persoonlijke afhankelijkheid speelde in Woolfs 
ogen echter een veel grotere rol. Stephen vond dat hij mislukt was als filosoof 
en had een vrouw nodig om hem te troosten. Wanneer een vrouw deze rol – 
‘part slave, part angel of sympathy’ – niet accepteerde, bracht zij hem in een 
staat van razernij.144

Geestverwant
Als huisvader liet Stephen een kant van zichzelf zien die Woolf verafschuwde, 
maar als literair voorbeeld, leraar en geestverwant was hij haar bondgenoot. 
Die verscheurdheid blijkt ook uit haar beschrijving van het huiselijk leven in 

140  Lee (1997: 72).
141  Lee (1997: 73).
142  Lee (1997:73).
143  Woolf (1976: 125).
144  Woolf (1976: 125).
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Hyde Park Gate. Het huishouden van het gezin Stephen verenigde volgens 
haar twee verschillende tijdperken. Vanessa, Thoby en Adrian en zijzelf waren 
moderne geesten en behoorden tot de ‘Edwardian age’. Haar vader en haar 
twee halfbroers, Gerald en George Duckworth, vertegenwoordigden de ‘Vic-
torian age’: ‘We were living say in 1910: they were living in 1860.’145 Naast de 
chronologische indeling bracht Woolf een ruimtelijk onderscheid aan tussen 
haar vaders studeerkamer op zolder en de huiskamer op de eerste etage. Het 
intellectuele leven boven in het huis stond voor Woolf in schril contrast met 
het conventionele leven in de huiskamer: ‘Downstairs there was pure conven-
tion: upstairs pure intellect.’146 

Leslie Stephen mocht een tirannieke huisvader zijn, hij was ook een ruim-
denkende intellectueel: ‘No one cared less for convention. No one respected 
intellect more.’147 Het was niet haar vader, maar haar halfbroer George die er 
op toezag dat zij en haar zus Vanessa in gedrag, kleding en houding beant-
woordden aan de victoriaanse idealen voor de hogere middenklasse. ‘And so, 
while father preserved the framework of 1860, George filled in the framework 
with all kinds of minutely teethed saws.’148 

Hiermee brengt Woolf een duidelijk onderscheid aan in de invloed die 
beide mannen daadwerkelijk op Virginia en Vanessa uitoefenden. Haar va-
der was te vrijzinnig om veel waarde te hechten aan strenge gedragsregels – 
zijn onredelijke benadering van vrouwen kwam volgens Woolf eerder voort 
uit persoonlijke frustratie en een sterke behoefte aan erkenning dan uit een 
principiële overtuiging. Haar oudere halfbroer George daarentegen legde zich 
volledig en kritiekloos toe op het zo strikt mogelijk naleven van de algemeen 
geaccepteerde fatsoenscodes. Woolf schildert hem af als een lachwekkende fi-
guur die tevergeefs probeerde zijn onderdrukte seksualiteit, gebrek aan zelfbe-
heersing en sociale geldingsdrang te verbergen achter victoriaanse kwaliteiten 

145  Woolf (1976: 127).
146  Woolf (1976: 135).
147  Woolf (1976: 135).
148  Woolf (1976: 131).
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als deugdzaamheid en behulpzaamheid. Ironie was voor Woolf een van de 
weinige middelen waarmee ze zich kon verweren tegen de macht van iemand 
die niet alleen lachwekkend, maar ook bedreigend was. 

George Duckworth
Voor de jonge, onervaren Stephen-zussen was George in eerste instantie een 
aantrekkelijke en hulpvaardige halfbroer: ‘a hero.’ Dit beeld veranderde na de 
dood van hun moeder en hun halfzus. Julia Stephen was een ondernemende 
vrouw die zich ontfermde over zieke familieleden, vrienden en kennissen bui-
tenshuis én de verantwoordelijkheid had voor alle huishoudelijke aangelegen-
heden. Zij overleed na een kort ziekbed in 1895, waarop Stella Duckworth 
de rol van haar moeder overnam. Stella spande zich, net als haar moeder had 
gedaan, in om de rust te bewaren te midden van haar broers George en Gerald 
Duckworth, haar stiefvader en de Stephen-kinderen: ‘For Stella had united 
many things otherwise incompatible.’149 Toen deze vredestichter wegviel – zij 
overleed korte tijd nadat ze getrouwd was – waren Virginia en Vanessa niet 
alleen aan de nukken van hun vader, maar ook aan de hooggestemde verwach-
tingen van hun zestien jaar oudere, financieel onafhankelijke halfbroer George 
overgeleverd. 

Uit Woolfs memoires komt George naar voren als een man die geen enkel 
natuurlijk overwicht had, maar zich wel zeer galant en hulpvaardig voordeed: 
‘His affection, his character, his soul, as we understood, were immaculate.’150 
Volgens Woolf was George met het verlies van hun moeder, die hij vereerde 
en bewonderde, ook de controle over zijn gevoelsleven kwijtgeraakt: ‘Nature, 
we may suppose, had supplied him with abundant animal vigour, but she had 
neglected to set an efficient brain in control of it.’151 

149  Woolf (1976: 57).
150  Woolf (1976: 57).
151  Woolf (1976: 58).
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George wilde deel uitmaken van de upper class en probeerde met zijn mooie 
halfzussen indruk te maken op mensen uit de hogere kringen. Daarbij fun-
geerde hij zelf als voorbeeld: ‘No more perfect fossil of Victorian society could 
exist.’152 Vooral de dansavonden waar hij Vanessa en Virginia als pronkstuk-
ken mee naartoe nam, gaven aanleiding tot veel ergernis en schaamte. George 
keurde het uiterlijk van zijn zussen, berispte hen als ze weigerden te dansen, als 
ze hun mond niet hadden opengedaan of de verkeerde dingen hadden gezegd, 
en moest na afloop van de avond meestal tot de conclusie komen dat ze vol-
ledig hadden gefaald. Met hem in discussie gaan had weinig zin, want hij was 
ervan overtuigd dat hij niet meer dan zijn plicht deed: ‘He was in the swing; 
going through hoops; doing the required act. I could feel his adherence; he 
accepted the convention; he believed.’153

Virginia en Vanessa waren niet in staat tegen de eisen van George en hun 
vader in te gaan, en werden hierin op geen enkele manier door familieleden en 
kennissen gesteund. Omstanders gingen ervan uit dat Leslie Stephen recht had 
op zijn verdriet en op de steun van zijn dochters; George Duckworth was in de 
ogen van anderen – en van zichzelf, ‘profoundly believing in the purity of his 
love’ – de ideale, liefhebbende en onzelfzuchtige halfbroer.154

‘We both learned the rules of the Victorian game of manners so thoroughly 
that we have never forgotten them.’155 Dit gold voor Virginia in veel sterkere 
mate dan voor Vanessa. Hoewel hun opvoeding Virginia een grote mate van 
zelfbeheersing en discipline had bijgebracht – de regels waren gebaseerd op 
‘restraint, sympathy, unselfishness – all civilised qualities’156 – was het effect op 
haar schrijfwerk haar minder welkom. Terugkijkend hield Woolf haar ‘tea-ta-
ble training’ verantwoordelijk voor de hoffelijke manier waarop ze schrijvers in 
haar recensies en essays benaderde: ‘I see myself handing plates of buns to shy 

152  Woolf (1976: 131).
153  Woolf (1976: 132).
154  Woolf (1976: 58).
155  Woolf (1976: 129).
156  Woolf (1976: 129).
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young men and asking them, not directly and simply about their poems and 
their novels, but whether they like cream as well as sugar.’157 Dat Virginia meer 
moeite had dan Vanessa om zich te onttrekken aan de effecten van haar opvoe-
ding bleek pas goed toen zij op het punt stonden een eigen leven te gaan leiden. 

2 Bloomsbury
De dood van Leslie Stephen in 1904 gaf zijn kinderen de mogelijkheid hun ei-
gen leven te leiden, maar bracht Virginia niet de vrijheid waarnaar zij had ver-
langd. Ze werd gehinderd in haar intellectuele, sociale en seksuele ontwikke-
ling door haar oude wereld en alles wat die vertegenwoordigde. Daarbij deden 
zich gezondheidsproblemen voor die van blijvende aard leken te zijn. Virginia 
kon haar mogelijkheden pas ten volle gaan benutten als ze een oplossing had 
gevonden voor de zaken die haar belemmerden. 

2.1 Einde van een tijdperk
Op een zomerse dag in 1901 ontmoette de student Leonard Woolf op Cam-
bridge University twee jonge, adembenemend mooie vrouwen, gekleed in 
witte jurken en voorzien van hoeden en parasollen: ‘The most Victorian of 
Victorian young ladies.’158 Dit waren Virginia en Vanessa Stephen. Deze eerste 
ontmoeting met de Stephen-zussen vond plaats kort voor Woolfs vertrek naar 
Ceylon (Sri Lanka). Daar zou hij zeven jaar werkzaam zijn in dienst van de 
Colonial Civil Service, eerst als cadet en later als beheerder (administrator) van 
het Hambantota-district. In 1911 ging hij met verlof naar Londen en ontdekte 
daar dat de Britse maatschappij ingrijpend was veranderd sinds 1904.

Leonard Woolf bespeurde een opwindende verandering in de omgangsvor-
men binnen zijn vriendenkring die voor hem gelijkstond aan een overwinning 
op ‘the burden of Victorianism’. Symptomatisch voor die nieuw verworven 
vrijheid was dat hij niet alleen zijn mannelijke vrienden, maar ook de vrouwe-

157  Woolf (1976: 129).
158  Leonard Woolf (1960: 183).



84

lijke bij hun voornaam kon aanspreken, iets wat voor zijn vertrek ondenkbaar 
was. De intellectuele en emotionele intimiteit die hij uitsluitend met mannen 
had gedeeld, kon hij nu ook met vrouwen delen. ‘It was this feeling of greater 
intimacy and freedom, of the sweeping away of formalities and barriers, which 
I found so new and so exhilarating in 1911.’159 

Het einde van het victoriaanse tijdperk werd voor Virginia Stephen gemar-
keerd door de dood van haar vader in februari 1904, het vertrek uit het con-
servatieve, gerespecteerde Kensington en de ontsnapping aan George Duck-
worth. De afwezigheid van deze twee mannen stelde haar en haar zus Vanessa 
in staat een plek te veroveren in een nieuwe wereld: ‘And now we are free wo-
men!’160 Virginia en Vanessa konden eindelijk gehoor geven aan het pact dat 
ze ooit hadden gesloten, namelijk als revolutionairen en avonturiers de wereld 
veroveren. De zussen waren in 1904 met hun broer Adrian verhuisd naar de 
middenstandswijk Bloomsbury. Daar hoefden ze geen thee te schenken voor 
vrienden en familie, zich niet te kleden voor het diner, en konden ze zelf bepa-
len wie ze ontmoetten, waarover ze spraken en wat ze deden. 

Vanessa en Virginia
Het oude leven naast zich neerleggen en genieten van alle verworvenheden 
ging Vanessa beter af dan Virginia. Kledingcodes en decorum, plechtige visites 
met keurige tantes, ooms, neven en nichten, alles wat het victoriaanse leven 
had gesymboliseerd, wist Vanessa meteen uit haar leven te bannen: ‘Vanessa 
enthusiastically slammed the door against old friends and relations.’161 Zij ves-
tigde een naam als schilderes, trouwde met Clive Bell, bij wie ze twee zonen 
kreeg, onderhield een liefdesrelatie met de kunstkenner Roger Fry en zou uit-
eindelijk ongetrouwd samenleven, werken en reizen met de schilder Duncan 
Grant, de vader van haar derde kind, Angelica Bell. 

159  Leonard Woolf (1960: 34).
160  Woolf (Letters I: VD, 29 juni 1906).
161  Bell (1972, I: 121).
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Virginia zag het ongedwongen, avontuurlijke, vruchtbare leven van haar 
zus zowel met jaloezie als bewondering aan. Vanessa had zich op jeugdige leef-
tijd gericht op een vak waar haar vader geen enkele affiniteit mee had, namelijk 
dat van schilderes, en was veel beter dan Virginia in staat de wensen, verwach-
tingen en emotionele claims van haar vader naast zich neer te leggen. Virgi-
nia had als kind en jongvolwassene altijd in de nabijheid van haar vader en 
leermeester geleefd. Na zijn dood lukte het haar niet haar oude leven zomaar 
achter zich te laten, sterker nog, ze kreeg, net als na de dood van haar moeder, 
een ernstige psychische inzinking. Haar falende gezondheid zorgde ervoor dat 
zij pas maanden later haar intrek kon nemen in het huis dat Vanessa voor hen 
had gevonden, geschilderd en ingericht: 37 Gordon Square, Bloomsbury.

2.2 Lichamelijkheid
Woolf durfde alleen in de spiegel te kijken wanneer ze zich onbespied wist en 
ook dan ging dit nog gepaard met schaamte: ‘A strong feeling of guilt seemed 
attached to it.’162 Zij noemde die schaamte zelf het product van haar puriteinse 
opvoeding.163 Afstand doen van aardse genoegens was een van de gedragscodes 
waar Leslie Stephen mee was grootgebracht. Zijn vader James Stephen had zich 
streng aan dit principe gehouden door zich stelselmatig iedere vorm van plezier, 
hoe onschuldig ook, te ontzeggen: ‘Sir James Stephen was inexorably suspicious 
of pleasure.’164 Het gezin waarin Leslie Stephen was opgegroeid leefde sober 
en bezocht geen theatervoorstellingen of dansavonden. Waarschijnlijk doelde 
Woolf op dit gebod toen ze aangaf dat haar liefde voor de kunst werd onderdrukt 
door een ‘ancestral dread’. Zij kon alleen genieten – maar dan ook ten volle en 
zonder schaamte – van mooie dingen die volledig losstonden van haar lichaam. 

162  Woolf (1976: 67-68).
163  Woolf noemde haar opvoeding een erfenis van de Clapham Sect, een uit Londen afkomstige religieuze 

groepering van vooral welgestelde evangelisten. De Evangelische beweging kenmerkte zich door strenge morele 
en sociale waarden en zette zich onder meer in voor de beëindiging van de slavernij. Zie Annan (1984: 3, 4).

164  Annan (1984: 16).
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Mensen uit haar directe omgeving, zoals haar neefje Quentin Bell en haar 
man Leonard Woolf, waren getuige van die schaamte voor haar eigen uiter-
lijk: ‘Virginia for her part really more than half wanted to be invisible. The 
whole business of clothes was a nightmare to her; and she was happiest when 
she could forget that anyone looked at her.’165 Leonard Woolf typeerde die 
schaamte als een ‘almost morbid horror of being looked at’.166 Volgens hem 
kon Virginia grote bevreemding bij anderen oproepen als ze over straat liep en 
werd ze zelfs uitgelachen.167

Seksueel onvermogen
Op 29 mei 1912 accepteerde Virginia na lang aarzelen het huwelijksaanzoek 
van Leonard Woolf. Het fysieke aspect van het huwelijk deed haar twijfelen. 
In een brief aan Leonard wees ze eerst op haar instabiliteit – ‘I pass from hot 
to cold in an instant, without any reason; except that I believe sheer physical 
effort and exhaustion influence me.’ – en ging ze vervolgens in op haar ge-
brek aan seksueel verlangen – ‘I feel no physical attraction in you’ –, en op de 
bedreiging die zijn harstocht vormde: ‘I feel angry sometimes at the strength 
of your desire.’168 Ze vroeg zich af of seksualiteit tussen hen in zou komen te 
staan. Na hun huwelijksreis werd duidelijk dat Virginia ‘non-responsive’ was 
op het fysieke vlak. Toen het pasgetrouwde stel bij Vanessa langsging voor 
raad, maakte zij aan Leonard duidelijk dat Virginia nooit begrijpend of welwil-
lend had gestaan tegenover seksuele hartstocht van mannen.169

Woolfs seksuele onvermogen wordt in de meeste verhandelingen over 
haar leven gekoppeld aan ontluisterende jeugdervaringen met haar halfbroers 

165  Bell (1972, II: 137).
166  Leonard Woolf (1964: 30).
167  In Beginning Again (1964: 29) beschreef Leonard Woolf de reacties op Virginia als volgt: ‘They did not 

merely stop and stare and nudge one another; there was something in Virginia which they found ridiculous. 
Some monstrous female caricature, who was accepted as ordinary by the crowd, would go into fits of laughter 
at the sight of Virginia.’

168  Woolf (Letters I: LW, 1 mei 1912).
169  Lee (1997: 331).
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George en Gerald Duckworth. In Moments of Being vertelt Woolf dat Gerald 
haar toen zij zes jaar oud was op een tafel zette en haar ‘private parts’ betastte 
en hoe George haar na de dood van haar vader ’s nachts kussend en liefkozend 
kwam ‘troosten’ met het verlies van haar ouders.170 De schadelijke invloed van 
die seksuele ervaringen is niet vast te stellen, ook omdat onduidelijk is wat 
zich precies tussen Virginia en haar halfbroers heeft afgespeeld. De meningen 
van de biografen over dit onderwerp lopen dan ook uiteen. Louise DeSalvo 
voert in haar biografie de thema’s van Woolfs oeuvre terug op Georges seksuele 
misbruik.171 Quentin Bell, Hermione Lee en Jane Dunn zijn een stuk voor-
zichtiger in hun uitlatingen daarover. 

Bell suggereert dat Virginia’s ervaringen met de gebroeders Duckworth – 
George in het bijzonder – een grote afkeer van lustgevoelens hebben veroor-
zaakt, maar dat George geen hoofdoorzaak was; hij had alleen een bestaande 
aangeboren geremdheid versterkt.172 Jane Dunn vermoedt dat George’s aan-
haligheid niet alleen nare gevoelens losmaakte, maar ook verboden verlangens 
opriep: ‘Some reciprocal and shadowy desire in her and her body’s betrayal 
seemed to her damnable and shaming.’173 Lee benadrukt dat het gissen blijft 
naar de werkelijke gebeurtenissen, maar dat uit Woolfs eigen getuigenis blijkt 
dat George een grote emotionele belasting vormde en een uitgesproken nega-
tieve invloed had op Woolfs jeugdjaren.174

‘An unwieldy and turbulent whale’
Als Woolf het effect van Georges seksuele misbruik en zijn gedrag in het alge-
meen typeert, vergelijkt ze zich met ‘an unfortunate minnow shut up in the same 
tank with an unwieldy and turbulent whale’.175 Hieruit spreekt een afkeer van 

170  Woolf (1976: 69 en 155).
171  Zie The Impact of Childhood Sexual Abuse on her Life and Work (1989).
172  Bell (1972, II: 5).
173  Dunn (2000: 40).
174  Lee (1997: 159).
175  Woolf (1976: 147).
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de emotionele aanspraak die George – net als haar vader, maar op een andere 
wijze – maakte. George Duckworth werd geregeerd door zijn emoties en leefde 
volgens Virginia zowel ’s nachts als overdag in de ‘thickest emotional haze’. Als 
hij een discussie niet kon winnen – qua intelligentie en inzicht deed hij ver voor 
zijn halfzussen onder – zei hij niet te willen argumenteren met degenen van wie 
hij hield en omhelsde ze al roepend ‘Kiss me, kiss me, you beloved’. Alles werd 
gesmoord in kussen en tranen.176 Wanneer een van de zussen hem iets weigerde – 
het kostte hem bijvoorbeeld grote moeite Vanessa mee te krijgen naar zijn deftige 
feesten – probeerde hij haar snikkend en smekend over te halen. 

George was pedant, sentimenteel en dominant en vertoonde daarmee pre-
cies de eigenschappen die Woolf verafschuwde. Ze hekelde het ongeremde ui-
ten van basale emoties en behoeftes. Dit gegeven leidt tot een andere mogelijke 
verklaring voor haar problemen met seksuele relaties. Uit brieven die Woolf 
naar haar vriendin Ethel Smyth stuurde blijkt dat ze wel zeker oog had voor 
mannelijk schoon en niet alleen in esthetisch opzicht. Het kwam ook voor dat 
ze zich fysiek aangetrokken voelde tot een man, alleen ze haakte af zodra dui-
delijk werd dat hij vooral beschikte over de door haar gewraakte eigenschap-
pen – ‘so obtuse, gallant, fox-hunting and dull that I – diverse as I am – could 
only wheel round and gallop the other way.’177 Zo gezien kan haar ‘frigiditeit’ 
ook het gevolg zijn geweest van grote kieskeurigheid in combinatie met toeval: 
de man die qua uiterlijk, karakter én intelligentie aan haar hoge eisen voldeed 
is ze stomweg niet tegengekomen. 

Woolf kon zich met een bravoure en dedain over seksuele aangelegenheden 
uitlaten alsof zij er uit eigen ervaring alles van af wist, terwijl veel erop wijst 
dat Woolf niet in staat was bij een ander gehoor te geven aan haar lichamelijke 
begeerte en de intimiteit van een seksuele relatie heeft moeten missen. Of dit 
het gevolg was van morele veeleisendheid, een afkeer van basale emoties, sek-
sueel misbruik of een aangeboren geremdheid blijft de vraag. Zij zou zichzelf 

176  Woolf (1976: 147).
177  Woolf (Letters IV: ES, 15 augustus 1930).
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in ieder geval niet ‘verliezen’ in een affaire. Wel bleef ze altijd oog houden voor 
de liefdesavonturen van anderen. Haar observaties leidden tot zowel grote ver-
wachtingen als kritische inzichten.

2.3 ‘A conception of love’
Woolf beleefde haar eerste ingrijpende, maar ook opwindende confrontatie 
met verliefdheid in 1897, toen haar halfzus Stella Duckworth zich verloofde 
met Jack Hills: ‘And it was through that engagement that I had my first vision 
– so intense, so exciting, so rapturous was it that the word vision applies – my 
first vision then of love between man and woman. It was to me like a ruby; the 
love I detected that winter of their engagement, glowing, red, clear, intense. It 
gave me a conception of love; a standard of love; a sense that nothing in the 
whole world is so lyrical, so musical, as a young man and a young woman in 
their first love for each other.’178

De verloving van Vanessa met Clive Bell was de tweede confrontatie. Op 
20 november 1906 stierf Thoby Stephen aan tyfeuze koorts. Twee dagen daar-
na accepteerde Vanessa het huwelijksaanzoek van Clive Bell. In een klap ver-
loor Virginia Stephen een geliefde broer en moest ze haar zus en vertrouweling 
delen met een man tegenover wie ze altijd ambivalent zou blijven staan. Haar 
relatie met Vanessa kreeg definitief een ander karakter, al was het alleen maar 
omdat Virginia een kant van Vanessa onder ogen kreeg die ze niet eerder zo 
duidelijk had gezien: haar sensualiteit. Virginia constateerde met verbazing dat 
Vanessa’s verliefdheid haar een betoverende uitstraling gaf: ‘She was tawny and 
jubilant and lusty as a young God.’179

‘A feeble passion’
De hooggestemde verwachtingen die Woolf van de liefde had, stelde ze in de 
loop van haar leven drastisch bij. Na haar huwelijksreis schreef ze haar vrien-

178  Woolf (1976: 105).
179  Woolf (Letters I: VD, 3 januari 1907).
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din Ka Cox over haar eigen ervaringen op seksueel gebied: ‘Why do you think 
people make such a fuss about marriage and copulation? Why do some of our 
friends change upon losing chastity? Possibly my great age makes it less of a 
catastrophe; but certainly I find the climax immensely exaggerated,’ waarmee 
ze in ieder geval duidelijk maakte dat haar eigen ervaringen op liefdesgebied 
niet overeenkwamen met wat andere pasgetrouwden hierover beweerden.180

Ruim een decennium later had ze in haar vrienden- en kennissenkring een 
flink aantal affaires voorbij zien komen en kwam ze tot de conclusie dat liefde, 
of eigenlijk verliefdheid, een soort ziekte is: ‘A frenzy; an epidemic; oh but how 
dull, how monotonous, and reducing its young men and women to what abys-
ses of mediocrity.’181 In haar dagboek motiveert ze haar negatieve beeld van 
de liefde: ‘Love I dare say nothing against; but it is a feeble passion, I mean a 
gross dull passion, when it has no part in it of imagination, intellect, poetry.’182 
Zij zag liefde niet meer als de aanleiding tot unieke verbintenissen, maar als 
de motor achter primaire hartstochten die mensen stuurloos maken. Liefdes-
betrekkingen bleken vaak het tegendeel van ‘bodiless’ te zijn en voor Woolf 
maakte juist het geestelijke aspect een relatie waardevol. Zij zocht mensen op 
die haar verbeelding en kritisch intellect konden prikkelen.

Behaagzucht en veroveringsdrang
Woolf was volgens eigen zeggen een ‘sexual coward’, maar dat weerhield haar 
er niet van met andere mensen te flirten. Uit haar omgang met anderen sprak 
een grote behaagzucht en veroveringsdrang die zij vooral op vrouwen richt-
te.183 Volgens Bell veranderde haar neiging om al haar hartstocht, jaloezie en 
tederheid voor haar eigen geslacht te reserveren na 1907: ‘The year 1907 marks 
a distinct change in her emotional disposition.’184 Hij oppert dat die kentering 

180  Woolf (Letters II: KC, 4 september 1912).
181  Woolf (Letters III: JR, 3 oktober 1924).
182  Woolf (Diary III: 23 juli 1927).
183  Bell (1972, I: 113).
184  Bell (1972, I: 118).
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te maken had met het gat dat haar vaders dood en het huwelijk van Vanessa 
had geslagen en vindt het niet verwonderlijk dat Virginia haar aandacht korte 
tijd richtte op de veel oudere classicus en familievriend Walter Headlam. 

De ‘affaire’ die Virginia vanaf 1908 met haar zwager Clive Bell aanging, 
was een stuk minder onschuldig, niet omdat Woolf zich daadwerkelijk liet 
veroveren, maar omdat ze de relatie met haar grootste vertrouweling hiermee 
op het spel zette: haar zus Vanessa. Vanessa zag geen tekenen van verliefdheid 
bij Virginia en interpreteerde haar geflirt als een kwaadaardig tijdverdrijf. Als 
ze wel verliefd was geweest – ‘if Virginia had felt any passion, had been genui-
nely or indeed at all in love with Clive’ – dan had Vanessa het haar zus kunnen 
vergeven.185 

Lee maakt duidelijk dat de verklaringen die Quentin Bell en haar zus Vanes-
sa geven voor haar gedrag te eenzijdig zijn. Volgens Lee waren met het ‘lief-
desspel’ van Virginia grote belangen gemoeid. Virginia had het gevoel Vanessa 
te verliezen aan Clive Bell en wilde haar terugwinnen.186 Hiervoor was het 
blijkbaar nodig inbreuk te maken op het echtelijk verbond, Vanessa te kwetsen 
en haar echtgenoot te isoleren. Uit Bells verhaal komt Woolf naar voren als een 
enigszins wrede, manipulatieve intrigante. Lee stelt dit beeld bij door te wijzen 
op de bijzondere combinatie van woede en verlangen die Virginia’s brieven aan 
Vanessa kenmerken. Deze eigenschappen onthullen Virginia’s achterliggende 
motief: ‘These coyly agressive messages were attempts to get inside their mar-
riage instead of outside.’187 Virginia was zo gebrand op de aandacht van haar 
zus, dat ze het er zelfs voor over had seksuele gevoelens in Vanessa’s man op te 
wekken. 

185  Bell (1972, I: 134).
186  Zie hierover Bell (1972, I: 133) en Lee (1997: 250).
187  Lee (1997: 250).
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2.4 Jaloezie en competitie
Gedurende Woolfs leven vormde Vanessa vaak een aanleiding voor jaloezie en 
competitie.188 Dit betrof niet alleen de belangstelling van mannen, maar ook 
de aandacht die Vanessa voor haar werk kreeg. Woolf hield angstvallig in de 
gaten hoeveel roem Vanessa vergaarde met haar schilderijen. Vanessa heeft al 
kinderen, dus de roem met betrekking tot het werk behoort mij toe, zo rede-
neerde ze.189 Op literair terrein zou Vanessa haar nooit kunnen evenaren, maar 
op alle andere gebieden voelde Virginia zich de mindere: ‘I always measure 
myself against her, & find her much the largest, most humane of the two of 
us, think of her now with an admiration that has no envy in it: with some trace 
of the old childish feeling that we were in league together against the world; 
& how proud I am of her triumphant winning of all our battles.’190 Vanessa 
was onmisbaar door de verschillende rollen die ze in Woolfs leven speelde: die 
van moeder, geliefde, bondgenoot en muze. Woolf typeerde haar zus als ‘silent, 
sensual, maternal, powerful, generous and implacable’ en dat waren precies de 
eigenschappen die ze zelf miste.191

Woolf vergeleek zichzelf voortdurend met de mensen om haar heen, zich 
afvragend of ze beter of slechter presteerde dan anderen. Katherine Mansfield 
was op schrijfgebied misschien wel haar grootste rivaal. Woolf typeert hun 
ontmoetingen als verrijkende gebeurtenissen: ‘Probably we had something in 
common which I shall never find in anyone else.’ De verwantschap die ze 
voelde, leidde niet tot een hechte vriendschap. Woolf was jaloers op Mans-
fields boeken – ‘the only writing I have ever been jealous of ’ – en vroeg zich 
na Mansfields dood af of het nog zin had om te schrijven, want ‘Katherine 
won’t read it. Katherine’s my rival no longer’.192 Woolf benijdde ook andere 
schrijvers, maar niet altijd om hun werk zelf. Bij Joyce ging het om de literaire 
vernieuwing. Toen ze bedacht wat Joyce deed, was ze niet meer in staat verder 

188  Zie Lee (1997: 118-120).
189  Woolf (Letters III: VB, 2 juni 1926).
190  Woolf (Diary III: 22 december 1927).
191  Lee (1997: 118).
192  Woolf (Diary II: 16 januari 1923).
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te schrijven aan haar eigen eerste experimentele roman, Jacob’s Room: ‘What 
I’m doing is probably being better done by Mr Joyce.’193 Bij Lytton Strachey 
gold haar jaloezie niet de kwaliteit van zijn werk, maar de roem die hij vergaar-
de met zijn Eminent Victorians (1918).

Ook als het om haar echtgenoot ging, nam ze zichzelf de maat: ‘Perhaps at 
the bottom of my mind I feel that I’m distanced by L. in every respect.’194 
Ze vond dat hij harder werkte dan zij deed en strenger was voor zichzelf. ‘I 
can only keep up with L. by running as hard as I can […]. But I feel myself 
attached to an express train.’195 Leonard Woolf wist een uiteenlopende verza-
meling werkzaamheden met elkaar te combineren. De aankoop van een oude 
drukpers in 1917 betekende het begin van een kleine, maar bloeiende uitge-
verij: de Hogarth Press. Leonard had de leiding over deze uitgeverij, schreef 
romans, politieke studies, autobiografische werken, was medewerker en redac-
teur van verschillende tijdschriften en zette zich in voor de League of Nations, 
de Volkenbond die in 1919 werd opgericht om de vrede te bewaren. Daarbij 
moest hij voortdurend waken over de gezondheid – en soms het leven – van 
zijn vrouw. Zonder hem zou Virginia waarschijnlijk nooit de 59 jaar hebben 
gehaald: ‘If it were not for the divine goodness of L. how many times I should 
be thinking of death.’196

3 Ziekte
Woolf had vanaf haar jeugd te maken met klachten van manisch-depressieve 
aard. Haar ziekte werkte onmiskenbaar door in haar sociale leven, huwelijk en 
werk, al stonden de symptomen in haar dagelijks leven niet op de voorgrond. 
In deze paragraaf ga ik in op de relatie tussen haar psychische verschijnselen en 

193  Woolf (Diary II: 26 september 1920).
194  Woolf (Diary II: 26 september 1920).
195  Woolf (Diary II: 16 februari 1921).
196  Woolf (Diary IV: 28 mei 1931).



94

haar leven en werk. De opvattingen over en omgang met psychiatrische pati-
enten in de eerste decennia van de twintigste eeuw zijn niet te vergelijken met 
die in deze eeuw. Afwijkend gedrag als gevolg van psychische klachten werd 
vaak toegeschreven aan incompetentie en een gebrek aan zelfbeheersing. Deze 
vooroordelen droegen bij aan de schaamte die veel psychiatrische patiënten 
ondervonden.

3.1 Manisch-depressief
Woolf had haar leven lang last van stemmingsstoornissen, die soms zo ernstig 
waren dat er sprake was van een crisis, geestelijke inzinking of ‘madness’. Te-
genwoordig zouden de symptomen gekwalificeerd worden als een bipolaire 
(manisch-depressieve) stoornis.197 De eerste crisis (of episode) volgde na de 
dood van haar moeder in 1895 en de tweede na de dood van haar vader in 
1904. Vanaf 1913, na haar huwelijk met Leonard Woolf, was ze ruim twee jaar 
ernstig ziek. Eigenlijk bestond deze derde ziekteperiode uit twee crisissen met 
een pauze van enkele maanden, waarin ze leek te herstellen. De laatste crisis 
begon in 1941 en eindigde met haar zelfmoord.198 

Een crisis uitte zich in een manische periode, een depressieve periode of 
een combinatie van beide. Tijdens een manie was ze extreem opgewonden 
en spraakzaam – eerst begrijpelijk, daarna onsamenhangend. Daarbij had ze 
waandenkbeelden, hoorde ze stemmen en was ze agressief tegen verpleeg-
sters of naasten (Leonard Woolf en Vanessa Bell). Een depressie kenmerkte 
zich door melancholie, wanhoop, zwijgzaamheid, weigerachtigheid met eten, 

197  Voor een beschrijving van haar ziektegeschiedenis, zie het hoofdstuk van Lee over Woolfs ‘Madness’ 
(1997: 175-200) of Het cahier Virginia Woolf (2004). Hierin definieert Thomas C. Caramagno een manisch-
depressieve stoornis als ‘een stemmingsstoornis die het denken, de persoonlijkheid, het oordeelsvermogen, de 
slaappatronen en de stofwisseling (de chemische processen die de cellen van energie voorzien) diepgaand kan 
veranderen’. Zie Brand (2004: 107).

198  Over de ziekteperiode uit 1895 is weinig bekend. Het jaartal 1910 wordt in biografieën vaak 
achterwege gelaten, terwijl Woolf toen zes weken moest worden opgenomen in een verpleeghuis voor 
geesteszieken. De informatie over haar ziektegeschiedenis is gebaseerd op brieven, dagboeken, herinneringen 
enzovoort van Woolf en anderen en geeft dus geen feitelijk en volledig beeld van haar psychische toestand. 
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schuldgevoelens en zelfmoordneigingen. Een crisis (aanloop, piek en herstel) 
duurde ongeveer een jaar. 

Hoewel Woolf in de tussenliggende tijd een relatief zelfstandig, zeer pro-
ductief en sociaal leven leidde, vormden de ziekteverschijnselen een constante 
dreiging. Te grote fysieke, mentale of emotionele inspanning kon de klachten 
uitlokken. De symptomen bestonden uit een doffe pijn laag in het achterhoofd, 
rugpijn, een verhoogde lichaamstemperatuur, lichamelijke uitputting, een ra-
zendsnelle en onregelmatige polsslag, slapeloosheid, eetproblemen en stem-
mingswisselingen, van nerveuze prikkelbaarheid tot melancholie. Zodra deze 
verschijnselen zich voordeden moest ze maatregelen nemen. De voornaamste 
remedie was rust en slaapmedicatie, goed en veel eten en veel melk drinken. 
Woolfs ziekte kan worden toegeschreven aan genetische factoren, omgevings-
factoren en biologische (bio-chemische) factoren.199 Zo waren Virginia en in 
mindere mate de andere Stephen-kinderen erfelijk belast met de depressieve, 
hypernerveuze constitutie van hun vader en voorvaderen. Aan een crisis ging 
altijd een ingrijpende verandering vooraf, zoals de dood van een naaste, een 
huwelijk en het uitbreken van een oorlog. Over het effect van biologische 
processen is minder met zekerheid te zeggen: hormoonschommelingen kun-
nen een rol hebben gespeeld – Woolf bracht steevast de eerste dag van haar 
menstruatie in bed door – en van sommige medicijnen die Woolf gebruikte is 
bekend dat ze depressies en hallucinaties konden uitlokken.200

Ogenschijnlijk onschuldige gebeurtenissen vormden een bedreiging van 
haar lichamelijk en geestelijk evenwicht: bezoeken en feesten veroorzaakten 
spanning en opwinding; de publicatie van een nieuwe roman bleek steeds weer 
een zenuwslopende gebeurtenis te zijn en zelfs de dienstmeisjes gaven aanlei-
ding tot veel ergernis en frustratie: ‘A little strain with servants more effectually 
screws the nerves at the back of the head than any other I am aware of.’201 

199  Lee (1997: 175).
200  Lee (1997: 185).
201  Woolf (Diary III: 14 september 1925).
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Daarbij reageerde ze overgevoelig op elke vorm van kritiek, of het nu om 
haar boeken of haar kleding ging. Toen Clive Bell haar eens uitlachte om 
een nieuwe hoed, werd ze overvallen door ‘black despair’: ‘I never felt more 
humiliated.’202

In zijn autobiografie vroeg Leonard zich af hoe de zieke Virginia zich 
tot de gezonde Virginia verhield. Hij zag de ziektesymptomen enerzijds als 
uitvergrotingen van normaal menselijke reacties – ‘Exaggerations of psycho-
logical phenomena observable in a large number of people, and particularly 
in her, when perfectly sane.’203 Anderzijds waren er periodes waarin haar 
gedachten en spraak zo ontspoorden dat er maar één diagnose mogelijk was: 
‘raving mad’. In de tussenliggende tijd gedroeg ze zich als een gezond per-
soon. Wanneer zich echter een situatie voordeed die nauw verwant was aan 
een van de crisissen of aan de oorzaken daarvan, konden ook dan bij Woolf 
herinneringen aan haar ziektetijd bovenkomen: ‘There would sometimes rise 
to the surface of her mind traces or echoes of the nightmares and delusions 
of her madness, so that it seemed as if deep down in her mind she was never 
completely sane.’204

Over de precieze verhouding tussen de gezonde en de zieke Woolf is wei-
nig met zekerheid te zeggen. Wel is duidelijk dat de manie en depressie be-
paalde processen intensiveerden. Tijdens een manie werkten haar toch al 
sterke verbeeldings- en associatievermogen op volle kracht en tijdens een 
depressie kon haar perspectief en gevoel van eigenwaarde drastisch veran-
deren. Ze voelde zich dan kwetsbaar en overgeleverd aan de werkelijkheid. 
Normaal gesproken functioneerde Woolf als een gezond mens en kwam ze, 
ook wanneer ze zich in gezelschap te buiten ging aan fantastische voorstel-
lingen, niet over als iemand die last had van psychische klachten. Zelf be-

202  Woolf (Diary III: 30 juni 1926).
203  Zie Leonard Woolf (1964: 161). Caramagno bevestigt Woolfs theorie: ‘Tenzij er sprake is van 

waarneembare psychotische kenmerken verschilt een psychiatrische stemmingsstoornis slechts qua intensiteit 
van normale stemmingsveranderingen.’ Zie Brand (2004: 107).

204  Leonard Woolf (1964: 79).
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naderde en registreerde ze haar eigen ziekteverschijnselen met koelbloedige 
aandacht en een scherp besef van haar gedragingen. Volgens Lee had Woolf 
controle en dus macht over zichzelf: ‘She was often a patient, but she was 
not a victim.’205

Woolf wist te voorkomen dat haar aandoening haar doen en laten ging be-
palen en bleef met korte en enkele lange onderbrekingen actief in haar sociale 
en werkende leven, ondanks de gezondheidsrisico’s. Toch roepen haar klachten 
vragen op over de precieze oorzaak en consequenties, ook door haar eigen sto-
icijnse houding en selectieve zwijgzaamheid over dit onderwerp. Was er alleen 
sprake van een depressie of leed ze ook aan andere aandoeningen, zoals psy-
choses, een persoonlijkheidsstoornis of migraine? In hoeverre was zij erfelijk 
belast? Had zij naast de nerveuze constitutie van haar vader ook een bepaalde 
gevoeligheid van de vrij jong overleden moeder meegekregen? Wat is de rol van 
schaamtegevoelens, intelligentie en verbeeldingskracht bij het ontstaan van de 
ziekteverschijnselen? Hoe stond zij tegenover de rol van haar man Leonard als 
zorgverlener? Overheerste de berusting of riepen zijn beperkende maatrege-
len toch aanzienlijke woede en onmacht op? Definitieve antwoorden zijn niet 
voorhanden, wel is duidelijk dat de gevolgen een diepgaande en levenslange 
invloed hebben gehad, in de eerste plaats op haar relaties met anderen. 

Afhankelijkheid 
Leonard Woolf hield de toestand van Virginia nauwkeurig in de gaten, zodat 
hij tijdig – meestal was een hoofdpijnaanval het eerste signaal – maatregelen 
kon nemen. Zijn zorg bestond uit het stimuleren van een gezond eet- en slaap-
patroon en het minimaliseren van de hoeveelheid prikkels, zoals feesten en 
visites.206 Wanneer Virginia geplaagd werd door een deprimerende gedachte, 

205  Lee (1997: 175).
206  De beperkende maatregelen die Leonard nam ten behoeve van Virginia’s lichamelijke en geestelijke 

gezondheid konden haar dankbaar stemmen, maar ook ergeren – ‘But now I’m tied, imprisoned, inhibited’ 
(Diary II: 28 juni 1923) – en verontrusten: ‘I’m almost alarmed to find how entirely my weight rests on his 
prop.’ (Diary I: 5 december 1919).
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vertelde ze hem dat ze last had van een ‘thorn’ en hielp hij haar met het ver-
wijderen ervan: ‘We discussed the origin of my present fit of melancholy, & I 
was divinely reassured by L so that here I sit comfortable & secure; once more 
established in that degree of belief which makes life possible.’207 

Woolf heeft zich niet altijd positief uitgelaten over de zorgverlenersrol van 
haar man. Leonard zag er in haar ogen iets te nauwgezet op toe dat ze vol-
doende rust nam, genoeg at en zich niet te veel vermoeide met opwindende 
uitstapjes. Haar kritiek richtte zich op de gevolgen van zijn restricties – hij 
isoleerde haar van haar vrienden en kennissen – en op zijn rigoreuze aanpak: 
‘Isn’t he too much of a Puritan, of a disciplinarian…’208 Volgens Lee is de grens 
tussen zorgzame waakzaamheid en controledwang makkelijk te overschrijden. 
Ook geeft Lee aan dat sommige beslissingen – bijvoorbeeld om geen kinderen 
te nemen en het aantal bezoekers te beperken – aansloten bij Leonards eigen 
behoefte aan rust en dus ook in zijn belang waren.209 Het lijkt erop dat Woolf 
zich neerlegde bij maatregelen die ook zij uiteindelijk noodzakelijk achtte. 

Hoe groot Woolfs behoefte aan een beschermer was blijkt uit het aantal 
vrouwen dat naast Leonard de rol van hoeder speelde in haar leven: haar jeugd-
vriending en lerares Oude Talen, Violet Dickinson, haar vriendin Ka Cox, 
haar ‘minnares’ Vita Sackville-West en haar zus Vanessa. Woolf prees met name 
haar zus om haar moederlijke kwaliteiten en kon bijna smachtend uitzien naar 
haar komst. ‘Mercifully Nessa is back. My earth is watered again. I go back to 
words of one syllable: feel come over me the feathery change; rather true that: 
as if my physical body put on some soft comfortable, skin. She is a necessity 
to me – as I am not to her.’ Vanessa vervulde al haar rollen – van moeder, 
kunstenaar, leider van een groot en roerig huishouden, reiziger en zuster – met 
een in Woolfs ogen groot en jaloersmakend gemak: ‘And how masterfully she 
[Vanessa] controls her dozen of lives.’210 

207  Woolf (Diary II: 3 december 1918).
208  Woolf (Diary II: 28 juni 1923).
209  Lee (1997: 337).
210  Woolf (Diary III: 20 juni 1928).
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Virginia Woolf registreerde de ups en downs van haar eigen welbevinden 
met grote belangstelling, maar als het om het behoud van haar gezondheid 
ging, kon ze nalatig zijn. Vanessa Bell schreef in 1910 aan Clive Bell over 
Virginia: ‘But how utterly incapable the Goat [Virginia] is of taking any care 
of herself. It is really alarming. Adrian tells me that she got back into all her 
old bad ways about eating. I don’t know whats to be done. Nothing seems to 
have any permanent effect.’211 Terwijl Woolf wist hoe belangrijk goede voe-
ding voor haar was, stond ze tot op zekere hoogte nonchalant of onverschillig 
tegenover deze primaire levensbehoefte. 

Ook in gezonde perioden lukte het haar niet voldoende te eten. Volgens 
Leonard vormde haar eetgedrag een terugkerend twistpunt: ‘Our quarrels and 
arguments were rare and almost always about eating or resting.’212 Hij kop-
pelde haar ongezonde eetpatroon aan een extreem schuldgevoel. Ziek of niet 
ziek, Virginia was er heilig van overtuigd dat ze te lethargisch leefde en te veel 
at. Wanneer zij haar man daarvan probeerde te overtuigen, bespeurde hij een 
‘strange, irrational sense of guilt’.213 

Schaamte en schuldgevoel
Tijdens rustkuren kwam Woolf in aanraking met het vernederende regime 
van verpleegkundigen en dokters. De behandeling bestond meestal uit me-
dicatie, melk- en vleesdiëten, buitenlucht, geen opwinding en veel slaap. 
Ze werd opgesloten (in een donkere kamer) en gedwongen veel te eten en 
drinken. De artsen veroordeelden haar tot een apathisch bestaan: geen lange 
wandelingen, geen intelligente conversatie, geen literatuur. Dat nam ze haar 
hulpverleners niet in dank af: ‘I have never spent such a wretched 8 months 
in my life. And yet that tyrannical, and as I think, shortsighted Savage insists 
upon another two (…) really a doctor is worse than a husband!... I never shall 

211  Lee (1997: 181).
212  Leonard Woolf (1964: 80).
213  Leonard Woolf (1964: 80).
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believe, or have believed, in anything any doctor says.’214 Waren de artsen 
werkelijk zo onbekwaam, had Woolf een irreeël beeld van haar eigen toestand 
of is haar afwijzende houding ook te verklaren vanuit gevoelens van schuld 
en schaamte? 

Woolf kon met grote afschuw reageren wanneer anderen blijk gaven te be-
schikken over basale menselijke verlangens, van welke aard dan ook: de eet-
lust van haar tafelgenoten, het alles overheersende moederinstinct van haar zus 
Vanessa, de emotionele uitbarstingen van George Duckworth of het ongecon-
troleerde gedrag van geestelijk gestoorde mensen. Toen ze langs een inrichting 
liep waar een rij ‘lunatics’ stond opgesteld, vond ze dit weerzinwekkend: ‘They 
should certainly be killed.’215 Ongeremd gedrag van anderen herinnerde Woolf 
aan haar eigen ziekte en het verlies van zelfbeheersing dat daarmee gepaard kon 
gaan.216 Haar schaamte hierover was zo groot dat ze geneigd was vriendschappen 
met mensen die een van haar crisissen hadden meegemaakt, zoals haar vriendin 
Ka Cox, te beëindigen.217 Woolfs overtuiging dat haar conditie ook werd veroor-
zaakt door een gebrek aan zelfbeheersing sloot aan bij het ‘moral management’ 
dat de artsen aan hun psychiatrische patiënten probeerden op te leggen. Zij moe-
digden het uitoefenen van zelfbeheersing aan als onderdeel van de behandeling. 

Er waren uiteenlopende factoren die haar gevoelens van schuld en schaamte 
konden aanwakkeren: de herinnering aan haar vaders emotionele uitbarstin-
gen, maar ook zijn dood.218 Na zijn overlijden deed ze in brieven aan Violet 
Dickinson verslag van haar angst: ‘The dreadful thing is that I never did en-
ough for him.’219 ‘I cant bear to think of his loneliness, and that I might have 
helped, and didn’t.’220 Zelfs de gedachte aan het verlies van vriendschappen 

214  Woolf (Letters I: VD, 30 oktober 1904).
215  Woolf (Diary I: 9 januari 1915).
216  Lee (1997: 188).
217  Woolf (Diary V: 25 mei 1938).
218  Lee (1997: 190 - 191).
219  Woolf (Letters I: VD, 28 februari 1904).
220  Woolf (Letters I: VD, 31 maart 1904).
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met mensen uit haar oude victoriaanse verleden kon wroeging veroorzaken: 
‘Yet yet – these old friends dying without any notice on our part always – it 
begins to happen often – saddens me; makes me feel guilty.’221 

De dood van anderen kon Woolf het gevoel geven dat ze tekort geschoten 
was, maar ook dat er sprake was van een soort universele onrechtvaardigheid. 
Na het overlijden van de schrijfster Stella Benson, die ze niet eens zo goed ken-
de, schreef ze in haar dagboek: ‘There seems to be some sort of reproach to me 
in her death, as in KM’s [Katherine Mansfield]. I go on; & they cease. Why?’222

Kleine, schijnbaar onbenullige aanleidingen konden een bron voor onrust 
zijn: ‘Many nights I wake in a shudder thinking of some atrocity of mine. I 
bring home minute pinpricks which magnify in the middle of the night into 
gaping wounds.’223 Woolf had de neiging zich te buiten te gaan aan licht boos-
aardige en komische typeringen van haar vrienden, maar wanneer ze daar in 
alle eenzaamheid op terugkeek, zag ze haarscherp de negatieve keerzijde van 
haar gedrag: ‘I saw myself, my brilliancy, genius, charm, beauty […] diminish 
& disappear. One is in truth rather an elderly dowdy fussy ugly incompetent 
woman vain, chattering & futile. I saw this vividly, impressively.’224

3.2 ‘What I dread is the wrench to another sphere’
Woolfs ziekte maakte haar extra ontvankelijk voor de sfeer die mensen en 
leefruimtes konden oproepen. De verschillende werelden waarin ze zich be-
woog – die van de verbeelding, het huiselijk leven en de sociale interactie 
– vereisten een specifieke geesteshouding of rol. Tijdens een depressieve ge-
moedstoestand vroeg de overgang van de ene naar de andere wereld of sfeer het 
uiterste van haar. Hier wees ze zelf op toen ze zocht naar een verklaring voor 
haar depressies: ‘I think the effort to live in two spheres: the novel & life is a 
strain […] I want perfectly spontaneous childish life with L; to have to behave 

221  Woolf (Diary II: 8 oktober 1922).
222  Woolf (Diary IV: 7 december 1933).
223  Woolf (Diary III: 22 juli 1926).
224  Woolf (Diary III: 28 september 1926).
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with circumspection & decision to strangers wrenches me into another region; 
but what I dread is the wrench to another sphere.’225 

In zijn autobiografie beschrijft Leonard Woolf de zenuwinzinking die Woolf 
kort na hun huwelijk had. Hij meende dat haar voorspoedige herstel vooral 
te danken was aan de kalmerende uitwerking van hun buitenhuizen (Asham 
House en Hogarth House): ‘The tranquil atmosphere of these two houses, 
which was in their walls and windows and gardens and orchard, but also in the 
soothing, chastening feeling of that long line of quiet people who century after 
century had lived and died in them – I am sure that this tranquil atmosphere 
helped to tranquillize her mind.’226 

Woolf was voor het behoud van haar gemoedsrust aangewezen op de na-
bijheid van vertrouwde mensen. Zelfs wanneer ze ‘veilig’ thuis was, kon de 
afwezigheid van Leonard haar verontrusten: ‘One’s personality seems to echo 
out across space, when he’s not there to enclose all one’s vibrations.’227 In 1937, 
vlak voor het verschijnen van The Years, beschreef Woolf hoe ze haar omgeving 
ervoer tijdens een depressie. ‘A physical feeling as if I were drumming slightly 
in the veins: very cold: impotent: & terrified. As if I were exposed on a high 
ledge in full light. Very lonely. L. out to lunch. Nessa has Quentin & don’t 
want me. Very useless. No atmosphere round me. No words.’228

Woolf was zich al op jonge leeftijd bewust van de uitwerking die een be-
paalde sfeer op haar stemming kon hebben. Toen ze over haar moeders dood 
schreef, wees ze niet op het gemis van haar moeder, maar op de onwerkelijke 
en verstikkende sfeer waarin zij en de andere Stephen-kinderen zich bevonden. 
Dat effect was het resultaat van de luidruchtig rouwende Leslie Stephen en 
de emotionele en maatschappelijke druk die goedbedoelende familieleden en 
kennissen op hen uitoefenden: ‘It was that it made her [haar moeder] unreal; 

225  Woolf (Diary IV: 8 augustus 1933).
226  Leonard Woolf (1967: 16).
227  Woolf (Diary I: 2 november 1917).
228  Woolf (Diary V: 1 maart 1937).
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and us solemn, and self-conscious. We were made to act parts that we did not 
feel; to fumble for words that we did not know. It obscured, it dulled. It made 
one hypocritical and immeshed in the conventions of sorrow.’229

4 Ontwikkeling schrijverschap
Nadat Virginia voldoende was hersteld van haar geestelijke inzinking in 1904, 
kon zij haar nieuwe woning in Bloomsbury betrekken. Daar begon ze aan het 
manuscript van haar eerste roman en ontdekte ze gaandeweg welke zaken on-
misbaar waren voor de productie van literair en kritisch werk. Naast vruchtba-
re impulsen als vriendschappen, literatuur, natuur en jeugdherinneringen, oe-
fenden minder voor de hand liggende zaken een positieve invloed uit op haar 
schrijverschap, namelijk haar ziekte en de rol van haar vader. Zijn bibliotheek, 
literair-filosofische kennis en morele overtuigingen stonden aan de basis van haar 
literaire en intellectuele vorming.

4.1 Leslie Stephen, geestverwant
Uiteindelijk was het Leslie Stephen die de verstikkende atmosfeer, waar de 
dood van Julia het gezin in had gedompeld, wist te doorbreken. ‘On a walk 
perhaps he would suddenly brush aside all our curiously conventional rela-
tionships, and show us for a minute an inspiring vision of free life, bathed in 
an impersonal light. There were numbers of things to be learnt, books to be 
read, and success and happiness were to be attained there without disloyalty.’230 

Virginia’s kamer lag precies onder haar vaders studeervertrek. Ze hoorde 
hem langskomen als hij aan het werk ging – soms grommend en mopperend, 
soms uitbarstend in bezwerend gezang – een ‘strange rhythmical chant’ – en 
vervolgens al lezend, schrijvend en boeken om zich heen verspreidend: ‘The 
thud of a book dropped on the floor could be heard in the room beneath.’231 

229  Woolf (1976: 95).
230  Woolf (1976: 45).
231  Woolf (Essays V: 585).
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Terwijl haar vader in hoog tempo zijn teksten produceerde, maakte Virginia 
een verdieping lager een begin met haar carrière als schrijfster. Ze las geschied-
kundige werken en romans die ze leende uit haar vaders bibliotheek en onder-
nam haar eerste, serieuze schrijfpogingen. 

Stephens opvattingen over de educatie, noodzaak en toepassing van literaire en 
historische geschiedenis had hij onder meer uiteengezet in zijn lezing ‘The Study 
of English Literature’, een soort gids voor de bestudering van literatuur. De boe-
ken die hij zijn dochter te lezen gaf moesten de noodzakelijke achtergrond leveren 
voor de waardering van literatuur.232 Virginia zocht haar vader in zijn studeerka-
mer op om het gelezen boek met hem te bespreken en nieuw leesvoer op te halen: 
‘For some time we would talk and then, feeling soothed, stimulated, full of love 
for this unworldly, very distinguished, lonely man, I would go down…’233

Vanaf 1898 had Virginia vrij toegang tot haar vaders omvangrijke biblio-
theek.234 Uit haar reactie op al het leesvoer dat ze verstouwde spreekt een groot 
enthousiasme en een bijna competitieve leergierigheid: ‘I have now got Car-
lyle’s French Revolution – the 5th volume of Macaulay being restored to its 
place. In this way I shall become surfeited with history. Already I’m an expert 
upon William Cowper. Hear!’235

Leslie Stephen gaf haar allerlei historische werken te lezen en stimuleerde 
haar om essays over onder meer christelijke religie te schrijven. Zelfstandig 
denken en oordelen waren verworvenheden die hij aan alle kinderen probeerde 
mee te geven: ‘If freedom means the right to think one’s own thoughts and 

232  Op het lijstje van gelezen boeken in 1897 en 1898 staan onder meer: James Stephen (haar grootvader), 
Essays in Ecclesiastical Biography en Leslie Stephen, Life of Fawcett. Verder: James Russell Lowell, Political Essays 
en Poems; James Anthony Froude, History of England en Carlyle; Mandell Creighton, Queen Elizabeth; John 
Gibson Lockhart, Life of Scott; Thomas Carlyle, Remniscences, Life of Sterling, French Revolution en Cromwell; 
James Dykes Campbell, Life of Coleridge; Pepys, Diary; Lord Macaulay, History; Matthew Arnold, History of 
Rome (dagboek: 1897, 1898)

233  Woolf (1976: 136). 
234  Woolf (1976: 135-136).
235  Woolf (1990: 18 mei 1897).
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to follow one’s own pursuits, then no one respected and indeed insisted upon 
freedom more completely than he did.’236 Door middel van discussies over 
romans en personages vergrootte hij Virginia’s begrip van proza en poëzie en 
stimuleerde hij haar zelfstandig na te denken. Hij was er niet op uit zijn me-
ning aan haar op te leggen, maar prikkelde haar tot het vormen van een eigen 
oordeel.237 

De lees- en schrijfadviezen die Stephen aan zijn dochter meegaf, waren een 
pleidooi voor integriteit en oprechtheid: ‘To read what one liked, because one 
liked it, never to pretend to admire what one did not,’ en: ‘To write in the few-
est possible words, as clearly as possible, exactly what one meant.’238 Kritisch 
lezen en schrijven stond voor Stephen gelijk aan onafhankelijk oordelen op 
basis van zelfverworven inzichten. Ook voor Woolf was deze stelling, volgens 
Lee ‘evidently an inherited one,’ het uitgangspunt bij de beoordeling van lite-
raire teksten.239 De zelfverzekerdheid waarmee ze als criticus te werk zou gaan, 
was deels het gevolg van zijn opleiding: ‘nothing shakes my opinion of a book 
– nothing – nothing.’240

4.2 Old Bloomsbury
‘Old Bloomsbury’ komt voort uit een clubje Cambridge-studenten, onder 
wie Desmond Mac Carthy, Lytton Strachey, Saxon Sidney Turner, Maynard 
Keynes en Leonard Woolf.241 Zij waren bevriend met Virginia’s broer Thoby 
Stephen. De vriendengroep die hieruit zou ontstaan, werd vernoemd naar de 

236  Woolf (Essays V: 588).
237  Ook als het om zaken ging die niets met literatuur te maken hadden, gaf hij zijn kinderen de 

mogelijkheid hun eigen beslissingen te nemen. In Moments of Being vertelt Woolf hoe de Stephen-kinderen 
met hun hengel eropuit trokken om vissen te vangen. Haar vader ging nooit mee, omdat hij liever niet zag hoe 
vis gevangen werd. In zo’n geval probeerde hij hen op geen enkele manier tegen te houden of te beïnvloeden: 
‘I think it was very admirably done. Not a rebuke, not a forbidding; simply a statement; about which I could 
think and decide for myself.’ Zie Woolf (1976: 116).

238  Woolf (Essays V: 588).
239  Lee (1977: 8).
240  Woolf (Diary II: 23 juni 1920).
241  Leonard Woolf (1964: 22).
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buurt waar Virginia na de dood van haar vader met Vanessa en Adrian ging 
wonen: Gordon Square, Bloomsbury. De vrienden ontmoeten elkaar daar we-
kelijks. E.M. (Morgan) Forster en Vanessa’s ‘mannen’, Clive Bell, Roger Fry en 
Duncan Grant, behoorden ook tot deze kring van intieme vrienden. 

De morele opvattingen van Woolfs vrienden kwamen sterk overeen met 
die van haar vader: ‘The sense of moral responsibility which characterizes her 
achievement owes as much to her father as it does to Bloomsbury.’242 Leslie 
Stephen had zich laten leiden door een diep wantrouwen ten aanzien van we-
reldse genoegens en een groot respect voor oprechtheid, intellectuele bespiege-
lingen en de geestelijk stimulerende omgang met geestverwanten.243 

De biograaf van Leslie Stephen, Noel Annan, koppelt het plichtsbesef dat 
spreekt uit Stephens opvattingen aan de idealen van Bloomsbury en Woolf. 
Hoewel de moralistische overtuigingen van Stephen en zijn generatiegenoten 
op het eerste gezicht weinig gemeen hebben met de revolutionaire ideeën van 
Bloomsbury, is de doorwerking van ‘the old Evangelical ferment’ eenvoudig 
aan te tonen: ook de Bloomsbury-mannen werden beïnvloed door het idee van 
uitverkiezing, hoewel genade hen niet via het geloof, maar via de rede ten deel 
zou vallen; ze zetten zich in voor de kennis van het ‘ware’, terwijl ze twijfelden 
aan de mogelijkheid van definitieve uitkomsten. 

Vriendschap
Woolf was in eerste instantie een zwijgende toeschouwer, bang dat het haar te 
midden van de intellectuele vrienden van haar broer zou ontbreken aan vol-
doende kennis en intelligentie. Van een ‘nervous, silent girl’ werd ze volgens 
Lee echter al snel ‘the most idiosyncratic and inspired talker of the group’.244 
Woolf vertrouwde op haar eigen onafhankelijke kritische geest. Ze liet zich 
niet domineren door de ethiek van de groep, maar wel voeden met hun ken-

242  Lee (1977: 6).
243  Annan (1951: 126).
244  Lee (1997: 211).
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nis. Hoewel zij niet kon terugvallen op een officiële opleiding, werd zij er ook 
niet door gehinderd of beperkt. De afstand die zij voelde tussen haar eigen 
‘onwetendheid’ en de Cambridge-kennis van haar vrienden gaf haar de ruimte 
en vrijheid om in haar eigen tempo en naar eigen welbevinden denkbeelden te 
ontwikkelen en toetsen. Het informele onderwijs van haar vader maakte haar 
in zekere zin zelfstandiger: ‘Woolf always insisted that she was “uneducated”, 
yet her home schooling as this particular educated man’s founded her art and 
her thought on a deeper, more radical scepticism than perhaps even Cam-
bridge, with its centuries of church affiliation, could have done.’245

In haar dagboek gaf Woolf aan welke eigenschappen van haar vrienden ze 
het meest waardeerde. Lytton Strachey stak als literair gesprekspartner boven 
de anderen uit: ‘One of my most supple friends […] the person whose mind 
seems softest to impressions, least starched by any formality or impediment 
[…] the most sympathetic and understanding friend to talk to […] intimacy 
seems to me possible with him as with scarcely any one.’246 

Haar relatie met de Desmond MacCarthy was niet zo competetief. Woolf 
noemde deze literair criticus ‘sympathetic compared with Strachey’. MacCar-
thy was geen man met grote ambities, maar wel begiftigd met intellect, inzicht, 
menselijkheid en een verbluffend conversatietalent. Zijn vrienden gingen er-
van uit dat er in hem een groot kunstenaar schuilging. Hoewel zijn grote werk 
maar niet van de grond kwam, bleef Woolf overtuigd van zijn bijzondere ga-
ven: ‘He has the floating elements of something brilliant, beautiful.’247 Saxon 
Sidney Turner was ambtenaar bij het Britse ministerie en moest het vooral van 
zijn trouw en oprechtheid hebben. Daar zou Woolf hem om blijven waarde-

245  Froula (2005: 16).
246  Woolf (Diary I: 12 december 1917). Woolf en Strachey probeerden indruk op elkaar te maken en 

elkaar af te troeven: ‘Brilliant letters we wrote each other once, partly for the sake of being briljant.’ (Diary II: 
22 januari 1919).

247  Woolf (Diary I: 18 februari 1919).
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ren: ‘He is strictly true, genuine, unalloyed.’248 E.M. Forster was degene in wie 
ze op artistiek gebied het meeste vertrouwen had. Ze gaf meer dan eens aan 
hoe waardevol zijn oordeel over haar werk voor haar was: ‘I always feel that 
nobody, except perhaps Morgan Forster, lays hold of the thing I have done.’249

‘Women alone stir my imagination’
Woolf koesterde haar Cambridge-vrienden om hun eruditie, intellectuele en 
artistieke vermogens, kunstzinnige opvattingen en humor. Uit haar brieven 
blijkt echter dat ze iets miste in de vriendschappen met deze mannen: gedre-
venheid en oorspronkelijkheid. Ze ergerde zich eraan dat hun intellectuele be-
drijvigheid op de voorgrond stond, waardoor hun bijeenkomsten iets steriels 
kregen: ‘Yet why should intellect and character be so barren?’250 

De voortdurende kritische reflectie van haar mannelijke gesprekspartners 
liet weinig ruimte voor het uitleven van haar fantasie: ‘One cannot honestly be 
anything.’251 Een bepaald ontzag voor Cambridge-intellect speelde waarschijn-
lijk ook mee. Maynard Keynes kon haar zo imponeren met zijn scherpe geest 
dat zij zich ‘a little flittery & stupid’ voelde.252 Na een bezoek aan Katherine 
Mansfield en Murry Middleton noteerde ze in haar dagboek: ‘The male at-
mosphere is disconcerting to me. Do they distrust one? Despise one?’253 Haar 
eerste ontmoeting met Saxon Sidney Turner deed haar verzuchten: ‘Oh wo-
men are my line and not these inanimate creatures.’254

Haar voorkeur ging uit naar vrouwen bij wie ze zich ongeremd kon overge-
ven aan het uiten van haar liefde en genegenheid, zoals Vanessa, Violet Dickin-
son en Vita Sackville-West. Dickinson (1865–1948) was een ondernemende, 

248  Woolf (Diary I: 18 februari 1919).
249  Woolf (Letters III: GB, 14 juni 1925). Zie ook Woolf (Diary I: 12 juli en 24 juli 1919).
250  Woolf (1976: 171).
251  Woolf (1976: 171).
252  Woolf (Diary V: 12 september 1938).
253  Woolf (Diary I: 12 april 1919).
254  Woolf (Letters II: VD, 1 oktober 1905).
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genereuze, intelligente aristocrate, met conventionele opvattingen, en qua ver-
schijning nogal excentriek – ze ging eenvoudig en nonchalant gekleed, was 
extreem lang en zeer onomwonden in haar opvattingen en oordelen. Trouw 
aan haar Quaker-achtergrond, zette ze zich als filantroop in voor anderen, 
zoals vrouwen met een psychiatrische aandoening. 

In 1902 begon een hechte vriendschap tussen beide vrouwen waaraan Vir-
ginia als beginnend schrijfster veel steun en zekerheid ontleende in de moei-
lijke jaren rond haar vaders ziekte en dood: ‘Violet became indispensable to 
Virginia for about five years, and played a crucial enabling part in her early 
writing.’255 Virginia gaf Violet Dickinson onomwonden te verstaan wat zij van 
haar nodig had: ‘I do love affection.’256 Haar brieven aan Violet Dickinson 
staan vol erotisch getinte verzoeken om genegenheid, die zij op dezelfde harts-
tochtelijke wijze – ‘hot and affectionate’ – beantwoord wenste te zien.257 Vir-
ginia presenteerde zich als een diertje dat verlangt naar een geliefde die tegelijk 
moeder en minnaar is: ‘I feel myself curled up snugly in old mother wallabies 
pouch. My little claws nestle round my furry cheeks. Is mother wallaby soft 
and tender to her little one? (…) When you wake in the night, I suppose 
you feel my arms round you.’258 ‘If you could put your hand in that nest of 
fur where my heart beats you would feel the thump of the steadiest organ in 
London – all beating for my Violet. […] Now then will you believe that I am 
devoted to every hair, and every ridge and every hollow, and every spot upon 
your body?’259

Woolf hunkerde naar de steun en waardering van anderen. In het gezelschap 
van vrouwen durfde ze de aandacht op zichzelf te vestigen met een komische 
en liefdevolle vorm van koketterie.260 Heteroseksuele mannen zouden haar ge-

255  Lee (1997: 166).
256  Woolf (Letters I: 30 september 1904).
257  Woolf (Letters I: oktober/november 1902).
258  Woolf (Letters I: 14 november 1906).
259  Woolf (Letters I: 15 november 1906).
260  Lee (1997: 490).
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drag verkeerd kunnen begrijpen en in haar onbevangen geflirt een reden zien 
haar te reduceren van gelijkwaardige gesprekspartner tot seksueel object. Bij 
vrouwen golden geen restricties. Zij gaven haar bescherming, bewondering 
en stimuleerden haar verbeelding: ‘It is true that I only want to show off to 
women. Women alone stir my imagination.’261

Woolf zette haar rijke zinnelijke leven in voor de bestendiging van haar 
vriendschappen. Dit blijkt onder meer uit de ongekend speelse en intieme wij-
ze waarop ze de vrouwen uit haar vriendengroep benaderde. ‘Her eroticism 
expressed itself not as “copulation”, but as demands for comfort and admira-
tion.’262 In een gesprek met Clive Bell wees Woolf erop dat liefde veel meer is 
dan alleen een bestanddeel in relaties tussen mannen en vrouwen, maar ook een 
rol speelt in het contact dat mensen met de hen omringende verschijnselen on-
derhouden, van andere mensen tot de natuurelementen: ‘I said that love meant 
a great many different things; & that to confine it to romantic love was absurd. 
I also maintained that one could love groups of people & landscapes.’263

4.3 Schrijven
‘This [becoming an author] is a thing for ladies and Ginia will do well in that 
line,’ schreef Leslie Stephen in 1893 aan zijn vrouw.264 Aanvankelijk deelde 
Woolf haar vaders verwachting dat er een rol als geschiedschrijfster voor haar 
was weggelegd. Haar eerste publicatie was een ongesigneerde bijdrage aan haar 
vaders biografie door Maitland. ‘I’m going to write history one of these days. 
I always did love it,’ schreef ze in mei 1905 aan Violet Dickinson. Uiteindelijk 
publiceerde ze geen historische werken, maar romans, kritieken en essays. In 
1905 schreef ze haar eerste boekrecensies, voor de Times Literary Supplement. 
Tien jaar later verscheen haar debuutroman The Voyage Out (1915), gevolgd 
door Night and Day (1918). In 1917 publiceerde ze haar eerste experimentele 

261  Woolf (Letters IV: ES, 19 augustus 1930).
262  Lee (1997: 244).
263  Woolf (Diary I: 29 juli 1918).
264  Zie Hill (1981: 351).
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verhaal, ‘The Mark on the Wall’, en in 1922 sloeg ze met de roman Jacob’s 
Room een nieuwe, eigen weg in: ‘I have found out how to begin (at 40) to say 
something in my own voice.’265

Woolf vond dat moderne biografen hun onderwerp met scepsis en humor 
moesten benaderen, niet vol eerbied, zoals in haar vaders tijd het geval was – 
de Dictionary of National Biography, waar Leslie Stephen bijdragen aan leverde, 
kenmerkte zich door een omzichtige benadering en strenge censuur.266 Haar 
vriend Lytton Strachey liet met Eminent Victorians (1918) zien wat het resul-
taat is van zo’n oneerbiedige aanpak. In zijn werk gaf Strachey een veelzijdig en 
daarmee menselijker beeld van vier historische figuren die voorheen boven alle 
kritiek verheven leken, onder wie Florence Nightingale. Zijn biografie werd 
onthaald als een literair meesterwerk en lokte door het onthullende karakter 
veel opwinding en verontwaardiging uit. 

‘On the track of real discoveries’
In 1913 bracht Leonard Woolf het manuscript van The Voyage Out naar de 
uitgeverij van Virginia Woolfs halfbroer, Gerald Duckworth, die het in april 
van dat jaar wilde publiceren. Dit ging niet door omdat Virginia Woolf een 
ernstige depressie kreeg. Haar ziekte, in combinatie met een serieuze vorm van 
‘plankenkoorts’, was voldoende reden om de publicatie uit te stellen. Haar 
debuut verscheen twee jaar later dan gepland en kreeg een positieve ontvangst. 
Al in een van de eerste kritieken valt de term ‘genius’ en wordt geschreven its 
humour and its sense of irony, the occasional poignancy of its emotions, over 
‘its profound originality’.267 

Zij die blind zijn voor de nieuwste ontwikkelingen in het Engelse proza 
zullen de verhalen ‘The Mark on the Wall’ (1917) en ‘Kew Gardens’(1919) 
niet op waarde kunnen schatten, zo waarschuwde Forster in 1919.268 

265  Woolf (Diary II: 26 juli 1922).
266  Lee (1997: 9).
267  Unsigned review, Observer, 4 april 1915. In: Majumdar & McLaurin (1975: 50).
268  E.M. Forster, ‘Visions’, Daily News, 31 juli 1919. In: Majumdar & McLaurin (1975: 68-70).
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Woolfs eerste serieuze experimenten op literair gebied bevatten volgens hem 
geen moraal, geen filosofie en geen verhaalstructuur – ‘It aims deliberately at 
aimlessness’ – zulk ongebruikelijk proza kon rekenen op onbegrip van de critici, 
zeker de academisch geschoolde. Daar kreeg hij gelijk in. Aanvankelijk zagen 
alleen bevriende critici en kunstenaars in dat Woolf vernieuwend bezig was.

Desmond MacCarthy wees op het bijzondere van haar stijl, het ritme en de 
onderwerpskeuze in zijn bespreking van Monday and Tuesday (1921), de bun-
deling van haar eerste experimentele verhalen.269 Hij en Forster zouden trouwe 
bewonderaars en critici van haar werk blijven. Strachey noemde Woolf naar 
aanleiding van ‘A Mark on the Wall’ een genie en prees haar vloeiende stijl en 
moderne perspectief.270 De kunsthistoricus Roger Fry zag door de ‘sequences 
of ideas’ in ‘Kew Gardens’ een overeenkomst met de toenmalige ontwikkelin-
gen in de schilderkunst: Woolf was ‘on the track of real discoveries’.271 Van-
af Jacob’s Room (1922) stond Woolf bekend als een moderne, vernieuwende 
schrijfster – modern, maar ook als ‘difficult’ en ‘high-brow’.

4.4 Inspiratiebronnen
In haar romans kwam Woolf, net als haar vader in zijn essays, tegemoet aan 
een grote liefde voor historische onderwerpen en figuren, maar Woolf liet de 
geïdealiseerde werkelijkheid van haar vaders generatie achter zich en zocht het 
dichter bij huis: haar materiaal was gebaseerd op persoonlijke gebeurtenissen 
en de mensen die in haar leven een rol hadden gespeeld of nog speelden, zowel 
familie als vrienden en geliefden. Zij stonden aan de basis van concepten voor 
nieuwe verhalen. De vraag die Woolf met iedere roman opnieuw probeerde te 
beantwoorden – hoe moest moderne fictie eruitzien? – leidde onherroepelijk 
naar een andere vraag: ‘How to get at the essence of personality’?272

269  ‘Affable Hawk’, pseudoniem van Desmond MacCarthy, New Statesman, 9 april 1921. In: Majumdar & 
McLaurin (1975: 89-91). 

270  Strachey in een brief aan Leonard Woolf. Zie Bell II (1972: 43).
271  Woolf (Diary II: 12 april 1921).
272  Lee (1997: 98).
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Mensen uit haar familie- en vriendenkring prikkelden haar verbeelding met 
hun opvattingen, eigenschappen of achtergrond: ‘I use my friends rather as 
giglamps: There’s another field I see: by your light. Over there’s a hill. I widen 
my landscape.’273 De adellijke Vita motiveerde Woolf tot het schrijven van 
Orlando: ‘Snob as I am, I trace her passions 500 years back, & they become 
romantic to me.’274 Juist de afwezigheid van geliefde personen was een be-
langrijke reden om hen in haar fictie op te roepen. De romans waarin haar 
ouders en broer figureren, schreef zij jaren na hun dood. Orlando heeft zij deels 
geconcipieerd toen Vita Sackville-West Perzië bezocht en Woolf in gedachten 
met haar meereisde. 

Volgens Woolf was haar moeder Julia Stephen verantwoordelijk voor het ge-
luk uit haar kindertijd. Deze doortastende vrouw leidde, net als Mrs. Ramsay 
in To the Lighthouse, met humor en toewijding het huiselijk leven van het gezin 
Stephen in goede banen. Wel werd Julia Stephen zozeer in beslag genomen 
door de zorg voor het huishouden, haar man en zieke familieleden en kennis-
sen buitenshuis dat er voor haar eigen kinderen weinig tijd overbleef. Na haar 
dood was zij definitief onbereikbaar en daardoor extra mooi en begeerlijk: 
‘Her natural qualities were magnified to mythological proportions.’275 In haar 
memoires en To the Lighthouse belichtte Woolf niet alleen haar moeders sociale 
vaardigheden, doortastendheid, humor, schoonheid en ambities – Julia Ste-
phen schreef een boekje over verpleging: Notes from Sick Rooms (1883) – maar 
ook haar melancholieke en introverte kant en haar ouderwetse ideeën over de 
plichten van vrouwen. Zo ontstond er een veelzijdig portret waarvan Vanessa 
erg onder de indruk was: ‘It was like meeting her again with oneself grown up 
and on equal terms.’276

273  Woolf (Diary III: 2 september 1930).
274  Woolf (Diary II: 19 februari 1923).
275  Dunn (2000: 252).
276  Zie Lee (1997: 81). 
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‘The delight in a free union’
Woolf had verschillende tactieken tot haar beschikking om zichzelf in de juiste 
schrijftoestand te brengen: ‘gentle exercise in the air’ en ‘the reading of good 
literature’.277 De vruchten van schrijven en lezen lagen in elkaars verlengde. 
Door te lezen kon Woolf ontsnappen aan de dagelijkse verplichtingen, nieuwe 
sensaties opdoen en haar verbeelding bevruchten. De boeken uit haar vaders 
bibliotheek hadden haar tot een fervent en hartstochelijk lezer gemaakt: ‘It 
was the Elizabethan prose writers I loved first & most wildly.’278 Alleen al de 
aanblik van die grote vergeelde bladzijden kon haar in vervoering brengen. Ze 
droomde over de obscure avonturen waarvan deze schrijvers verslag deden en 
probeerde hun stijl met haar eigen pen na te bootsen. Levensbeschrijvingen, 
van bijvoorbeeld Cowper of Byron, deden een hartstocht voor de gebiografeer-
de ontbranden. Ieder weetje dat ze over hen kon vinden, was voer voor haar 
fantasie.279

Als volwassen lezer verdiepte Woolf zich lange periodes achtereen met on-
verminderde aandacht en interesse in het werk en leven van geliefde schrijvers. 
Zo stond het jaar 1919 voor een groot deel in het teken van George Eliot. 
Woolf las haar romans, raadpleegde een driedelige biografie (Her Life door 
J.W. Cross, 1885-7) en besprak Eliot met haar vrienden. Ze schreef haar vrien-
din Margaret Llewelyn Davies op 17 augustus van dat jaar dat ze gefascineerd 
was door Eliot en vroeg op 14 september aan Lytton Strachey of hij Eliot had 
gelezen en haar ‘the whole puzzle’ kon verklaren. Op 9 oktober schreef ze aan 
haar vriendin Ka Cox dat: ‘Whatever one may say about the Victorians, there’s 
no doubt they had twice our – not exactly brains – perhaps hearts. I don’t 
know quite what it is; but I’m a good deal impressed.’ Woolfs intensieve aan-
dacht resulteerde in een diepgaand begrip van Eliots werk, én – belangrijker 
nog – een ontmoeting met een gelijkgestemde ziel: ‘At the heart of the pleasure 

277  Woolf (Diary II: 22 augustus 1922).
278  Woolf (Diary III: 8 december 1929).
279  Woolf (Diary I: 7 augustus 1918).
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of reading is the delight in a free union, like a very intimate conversation or 
an act of love.’280

‘To see life’
Ook als Woolf in haar Londense appartement verbleef, trok ze er bijna dage-
lijks op uit om nieuwe ervaringen op te doen: ‘To see life’. Peinzend en ob-
serverend rondwandelen in de stad waar ze opgroeide heeft ze haar leven lang 
met veel liefde gedaan. De kleinste boodschap, een nieuw schrift of potlood, 
was voldoende excuus om zich onder te dompelen in het stadsleven en het 
gezelschap van onbekende wandelaars. Al dwalend en observerend wist ze haar 
dagelijkse bezigheden los te laten en zich open te stellen voor het buitenleven: 
‘London itself perpetually attracts, stimulates, gives me a play & a story & a 
poem, without any trouble, save that of moving my legs through the streets.’281 
Het koste haar geen enkele moeite zich te verliezen in het leven van willekeurig 
wie, of het nou een wasvrouw of een straatzanger was, en zo van een toeschou-
wer een gelijke, een medemens te worden.

Voor Woolf was de tastbare werkelijkheid van de stad een aanleiding om 
een beeld te vormen van het verborgen leven in de straten en gebouwen van 
Londen, hun geschiedenis en de herinneringen die ze herbergen. In plaats 
van te beschrijven wat ze zag, demonstreerde Woolf hoe het geziene haar fan-
tasie aanstuurde, haar zintuigen prikkelde en gedachtes en beelden opriep. 
Vita Sack ville-West getuigde in een brief aan haar man van de bedwelmende 
uitwerking die de stad en zijn bewoners op Woolf had: ‘Virginia getting drunk 
on the crowd as you and I do on champagne.’282 Al wandelend bracht Woolf 
de geschiedenis van de stad, de huizen en de mensen tot leven: ‘I’m often 
overcome by Londen; even think of the dead who have walked in the city.’283

280  Lee (1997: 410).
281  Woolf (Diary: 31 mei 1928).
282  Zie Lee (1997: 501).
283  Woolf (Diary II: 8 juni 1920).
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Creatieve potentie ziekte
Woolf zou haar leven lang strijd leveren tegen de ontluisterende aspecten van 
haar ziekte: ‘Tormenting, terrifying mental states, agonising and debilitating 
physical symptoms, and infuriating restrictions.’284 Tegelijk gaf ze, onder meer 
in haar lange essay On Being Ill, aan dat ziekte ook een zegening kon zijn, in 
ieder geval voor haar creatieve vermogen. Door haar lichamelijke en psychi-
sche klachten bracht Woolf veel tijd in bed door, soms maanden achtereen. Ze 
mocht niet, of slechts in beperkte mate, schrijven, lezen en communiceren. 
Haar enige verweer tegen verveling en apathie waren haar verbeeldingskracht 
en haar vermogen zintuiglijke indrukken te registreren. Woolfs ziekte en het 
bijbehorende isolement leverden haar gezichtspunten en ervaringen op die van 
onschatbare waarde bleken te zijn voor de productie van haar literaire teksten. 
Tijdens het schrijven van The Waves, wat geen soepel proces was, verzuchtte ze: 
‘Six weeks in bed now would make a masterpiece.’285

5 Dood
Woolfs dood is te zien als een samenspel van uiteenlopende factoren: de dood 
van vrienden, de restricties die de oorlog met zich meebracht, de verergering 
van haar ziekteverschijnselen, de terugkeer van het verleden en twijfel over 
haar schrijverschap – ze had Between the Acts (1941) afgerond en geen concrete 
plannen voor nieuw werk. Uit haar dagboekaantekeningen valt op te maken 
dat zij haar eigen dood met een stoïcijnse rust en zelfbeheersing tegemoet trad. 

5.1 Een schrijvende ontdekkingsreiziger
In een van haar memoires gaf Woolf een levendige impressie van haar reactie 
op een nieuwe dag: ‘Am I alone in my egotism when I say that never does the 
pale light of dawn filter through the blinds of 52 Tavistock Square but I open 

284  Lee in haar voorwoord van On Being Ill. Zie Woolf (1930: XIV).
285  Woolf (Diary: 16 september 1929).
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my eyes and exclaim, “Good God! Here I am again!” – not always with pleasu-
re, often with pain; sometimes with a spasm of acute disguste – but always, 
always with interest?’286 Niet aflatende belangstelling voor het leven hield haar 
geest en pen in beweging. Woolf had zichzelf de opdracht gesteld het uiterste 
van zichzelf te vragen en als een geestelijke ontdekkingsreiziger steeds weer op 
zoek te gaan naar nieuw te ontginnen gebieden en nieuwe vormen van expres-
sie: ‘I have to some extent forced myself to break with every mould & find a 
fresh form of being, that is of expression, for everything I feel & think… But 
this needs constant effort, anxiety & risk’.287

In Woolfs ogen was de productie van literaire teksten de enige arbeid die er 
voor haar weggelegd was. Toch leverde het schrijven geen zekerheid op. Haar 
boeken noemde ze regelmatig een experiment, een ‘attempt at something’.288 
Ze rekende zichzelf, net als Joyce, tot de generatie van schrijvers die zich aan 
het oriënteren was op een andere benadering van de werkelijkheid, die experi-
menteerde met literaire vormen en daarom voorbestemd was om te falen: ‘No-
thing is going to be achieved by us. Fragments – paragraphs – a page perhaps: 
but no more.’ 

Schrijven was niet alleen een onzekere, maar ook een risicovolle bezigheid. 
De eindproducten vormden een bedreiging voor haar gemoedsrust en geeste-
lijke gezondheid. Woolf maakte haar eigen ervaringen tot inzet van haar ro-
mans, terwijl ze extreem huiverig was voor persoonlijke onthullingen.289 Zou-
den haar lezers oog hebben voor de levensbeschouwelijke kwesties of zagen ze 
vooral een sentimentele schrijfster die via haar personages eigenlijk alleen maar 
over zichzelf schreef? Die hachelijke bezigheid, schrijven, was echter het enige 
wat ze had: ‘Eere it not for my flash of imagination, & this turn for books, I 
should be a very ordinary woman. No faculty of mine is really very strong.’290

286  Woolf (1976: 183). Woolf en haar vrienden kwamen regelmatig bijeen als ‘Memoir Club’ om elkaar 
herinneringen voor te lezen. Dit citaat kom uit Woolfs bijdrage ‘Am I a Snob’.

287  Woolf (Diary V: 28 juli, 1934).
288  Woolf (Diary IV: 29 december 1935).
289  Lee (1997: 225).
290  Woolf (Diary II: 3 augustus 1924).
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‘Cant feel any more’
De dood van Lytton Strachey in 1932 luidde een periode van persoonlijke 
verliezen in. Woolf liet Strachey’s levensgezellin Dora Carrington weten dat 
de zin van het schrijven haar ontging, omdat haar vriend en geestverwant haar 
romans niet meer onder ogen zou krijgen. Zelfs lezen gaf haar niet meer het-
zelfde plezier: ‘He was part of all I did – I have dream after dream about him 
and the oddest sense of seeing him coming in the street.’291 Het overlijden van 
Roger Fry in 1934 toonde in haar ogen de zinloosheid van leven, werken en 
liefhebben: de ‘vainness of this perpetual fight, with our brains & loving each 
other against the other thing.’292 Toen in 1935 de bevriende criticus Francis 
Birrell dood ging was ze murw geslagen: ‘I feel like a dead blue sea after all 
these deaths – can’t feel any more.’293

‘No surroundings’
Hoewel Leonard en Virginia Woolf ook vrienden ontvingen in Monk´s House 
– vanaf 1919 hun buitenhuis in Rodmell, Sussex –, was Londen de plek waar ze 
hun sociale contacten op peil hielden. Zij pendelden heen en weer tussen het dy-
namische sociale leven in Londen en de rust en stilte van Rodmell. Leonard had 
genoeg aan Rodmell, zijn tuin, dieren en werk, en reisde het liefst alleen af naar 
London wanneer zijn politieke bezigheden dat van hem vereisten. De hectiek 
van het Londense leven oefende op Virginia een veel grotere aantrekkingskracht 
uit. Voor haar had Rodmell vooral de functie van een tijdelijk rustpunt. In de 
aanloop van de Tweede Wereldoorlog verbleven ze steeds meer in Rodmell en 
sloeg de benauwenis toe: ‘Why did we settle in a village? And how deliberately 
we are digging ourselves in!’294 Toen de bombardementen op Londen hun flat 
onbewoonbaar maakten, werd de weg naar de stad definitief afgesneden.

291  Woolf (Letters: DC, 2 maart 1932).
292  Woolf (Diary IV: 19 september 1934).
293  Woolf (Letters V: ES, 8/9 januari 1935).
294  Woolf (Diary V: 28 augustus 1937).
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Woolf voelde zich veroordeeld tot het beperkende leven in een kleine 
gemeenschap, waarvan de lieflijkheid steeds meer moest wijken voor lelijke 
nieuwbouwprojecten. Haar uitlatingen over de dorspbewoners werden in de 
laatste paar jaar van haar leven grimmiger. Ze had het gevoel dat haar roem 
allerlei mensen aantrok die iets van haar wilden – ‘leeches’: ‘Put L. & me into 
Rodmell pool & we are sucked – sucked – sucked.’295 Het dorpsleven was geen 
keuze meer, maar bittere noodzaak. Woolf onderging dat als een onaanvaard-
bare beperking: ‘Until now she had always had alternatives.’296 De oorlog, de 
dreigende invasie en de mogelijke consequenties daarvan – de Woolfs hadden 
voorbeidingen getroffen om hun leven te beëindigen wanneer Engeland door 
de Duitsers zou worden bezet – ondermijnden haar gemoedsrust en de sociale 
dynamiek in haar leven: ‘All the walls, the protecting & reflecting walls, wear 
so terribly thin in this war. No echo comes back. I have no surroundings.’297

‘A reft mother bear’
‘Never pretend that the things you haven’t got are not worth having.’298 Ge-
trouw aan dit adagium betreurde Woolf het haar leven lang dat haar huwelijk 
met Leonard kinderloos bleef. Ze gaf een psycho-analytische verklaring voor 
haar schrijverschap toen ze haar romans een substituut noemde voor de kin-
deren die ze nooit had gekregen. Het afmattende, zenuwslopende, maar ook 
lonende schrijfproces vergeleek ze met de ontberingen van barende vrouwen. 
Tijdens het schrijven van een biografie over Roger Fry, waarvoor ze in 1938 
de eerste aantekeningen maakte, had ze het gevoel dat ze een papieren gezin 
aan het stichten was: ‘As if we together had given birth to this vision of him: 
a child born of us.’299 Wanneer Woolf niet schreef, voelde ze zich als verlaten 
door haar kroost: ‘I’m always like a reft mother bear when I’m not writing.’300

295  Woolf (Diary V: 29 november 1940).
296  Lee (1997: 745).
297  Woolf (Diary V: 24 juli 1940).
298  Woolf (Diary II: 2 januari 1923).
299  Woolf (Diary V: 25 juli 1940).
300  Woolf (Letters VI: 20 oktober 1936).
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Maar het geluk van de creërende schrijfster en zorgende moeder waren niet 
hetzelfde. Woolf ging zelf op het verschil in. Haar leven als schrijfster met 
Leonard gaf haar ‘intense happiness’ – hevige, maar kortdurende geluksmo-
menten die ze in alle eenzaamheid beleefde – terwijl de ongedwongen en na-
tuurlijke saamhorigheid van het familieleven, zoals Vanessa dat met haar eigen 
kinderen had, ‘profound natural happiness’ gaf. Daarvan voelde ze zich bui-
tengesloten. Nadat Vanessa’s zoon Julian in 1937 was overleden aan een gra-
naatwond tijdens zijn deelname aan de Spaanse burgeroorlog, zette Woolf zich 
volledig in voor de ondersteuning van haar zus. Door die toegewijde zorg was 
Woolf niet langer een toeschouwer van dat felbegeerde familiegeluk, maar een 
ingewijde: ‘losing completeley the isolation, the spectator’s attitude in being 
wanted; & spontaneous.’301

5.2 Redenen voor wanhoop
Vanaf 1939 kwam het gezinsleven dat Woolf zelf gekend had weer in beeld. 
Op 18 april van dat jaar begon ze haar herinneringen vast te leggen in wat 
uiteindelijk A Sketch of the Past zou worden.302 Uit de brieven van haar ouders 
maakte ze op wat er had ontbroken aan haar eigen leven: ‘How serene & gay 
even their life reads to me: no mud; no whirlpools. And so human – with 
the children & the little hum & song of the nursery.’303 Er spreekt een groot 
verlangen uit naar wat onherroepelijk tot het verleden behoorde: haar ouders, 
hun liefde voor elkaar en voor hun kinderen.304 

Woolf dacht dat To the Lighthouse een afrekening met haar obsessie voor 

301  Woolf (Diary V: 6 augustus 1937).
302  A Sketch of the Past is samen met andere herinneringen gepubliceerd in Moments of Being (1976).
303  Woolf (Diary V: 22 december 1940).
304  In 1903 – Leslie Stephen was toen ongeneeslijk ziek – noteerde Woolf al dat de dood van een ouder 

onherroepelijk is: ‘Your husband may die & you can marry another – your children may die & others may 
be born to you, but if your father & mother die you have lost something that the longest life can never bring 
again.’ Dit schreef ze naar aanleiding van een bericht in de krant over een vrouw die zich op 45-jarige leeftijd 
had verdronken en een juist door zijn bondigheid veelzeggend zelfmoordbriefje had achtergelaten: ‘No father, 
no mother, no work.’ Zie Woolf (1990: 212, 213).
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Leslie en Julia Stephen was, maar dit bleek ijdele hoop. In de maanden voor 
haar dood begon ze de stemmen van haar ouders te horen. De dag voor haar 
zelfmoord bekende ze de bevriende arts Octavia Wilberforce wat haar het 
meest beangstigde: haar onvermogen te schrijven en de terugkeer van het ver-
leden.305

‘I’ve done my share’
In 1932 begon Woolf enthousiast aan een boek dat haar aan de rand van een 
zware depressie bracht: The Years. Pas in 1937, na veel schrappen en herschrij-
ven, zou de roman verschijnen. Het resultaat van haar inspanningen noemde 
ze ‘a deliberate failure’.306 Daarna volgden het politieke pamflet Three Guineas 
en de moeizaam tot stand gekomen biografie van Roger Fry. In 1938 begon ze 
aan Between the Acts. Op 25 februari 1941 was de roman zover af dat Leonard 
hem kon lezen. Een maand later schreef ze haar uitgever dat hij het niet moest 
uitgeven. Zoals bij andere romans ook was gebeurd, ging ze vlak voor publica-
tie twijfelen aan de waarde van het werk.

In de dagboekaantekeningen die Woolf na het verschijnen van The Waves 
maakte, geeft ze aan dat ze het gevoel had als schrijfster steeds minder mee te 
tellen. Ze had wel contact met de jongere generatie schrijvers, onder wie John 
Lehmann, Christopher Isherwood en Stephen Spender, maar die voelden zich 
door hun politieke belangstelling niet literair met haar verwant. In 1937 werd 
ze, ook naar aanleiding van de politieke gebeurtenissen in Italië en Duitsland, 
door sommige critici in negatieve zin geschaard onder de auteurs ‘die er niet 
meer toe doen’: Shaw, Wells, Galsworthy, Arnold, Bennett, Huxley, Forster.307

Vanaf 1937 werden Woolfs uitlatingen over haar schrijverschap grimmiger. 
Schrijven begon een noodzakelijk kwaad te worden: ‘I feel like the man who 
had to keep dancing on hot bricks’;308 ‘And I know that I must go on doing 

305  Bell (1972, II: 225).
306  Woolf (Diary V: 7 maart 1937).
307  Zie Majumdar & McLaurin (1975: 28).
308  Woolf (Diary V: 12 feb 1937).
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this dance on hot bricks till I die.’309 Op 7 maart gaf ze aan dat er nog twee 
boeken inzaten, Three Guineas en Roger Fry. Op 1 juni schreef ze: ‘I am doubt-
ful if I shall ever write another novel.’ In vergelijking met de jaren twintig 
was de oogst aan romans in de jaren erna kleiner en haar vertrouwen in haar 
creatieve vermogen nog geringer. 

Eind 1939 ontwaakte ze steeds vaker met gevoelens van diepe wanhoop: 
‘If one cant [sic] write […] one may as well kill oneself. Such despair comes 
over me – waking early.’310 Begin 1940 maakte ze de stand van zaken op. 
Moest ze zich schuldig voelen als Between the Acts haar laatste boek zou zijn? 
Ze waarschuwde zichzelf voor het effect van deze afweging: ‘Don’t take on the 
guilt of selfishness feeling: for in God’s name I’ve done my share, with pen & 
talk, for the human race.’311 Romans waren een bestaansvoorwaarde; niet de 
boeken die al gepubliceerd waren, maar de romans die ze aan het schrijven was 
of die ze in haar hoofd had. In 1940 had ze alleen Between the Acts om aan te 
werken en geen plannen voor een nieuwe roman. Om die reden noemde ze 
zich ‘loosely anchored’.312 In 1938 gebruikte ze een beeld dat steeds meer van 
toepassing was op haar situatie: ‘Hovering between 2 worlds like a spiders web 
with nothing to attach the string to.’313

5.3 ‘Open-eyed contemplation of death’
Leonard wist dat Virginia met andere ogen naar de dood keek dan hij: ‘Death, 
I think, was always very near the surface of Virginia’s mind, the contemplation 
of death. It was part of the deep imbalance of her mind.’314 Woolf had eerder 
in haar leven twee zelfmoordpogingen gedaan en leefde met de wetenschap dat 
de wanhoop die een depressie teweegbracht haar altijd weer kon overrompe-

309  Woolf (Diary V: 1 maart 1937).
310  Woolf (Diary V: 25 september 1939).
311  Woolf (Diary V: 29 maart 1940).
312  Woolf (Diary V: 27 juni 1940).
313  Woolf (Diary V: 29 april 1938).
314  Leonard Woolf (1969: 73).
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len. Tijdens de herfst van 1940 was ze ondanks de oorlogsdreiging kalmer en 
stabieler dan gewoonlijk. Haar stemming had volgens Leonard veel weg van ‘a 
kind of quietism and open-eyed contemplation of death,’ alsof Woolf zich in 
het oog van een tornado bevond en daar wachtte op de catastrofe.315

Zo scherp als Woolf zich bewust was van de dingen die er in haar leven 
ontbraken, zo goed wist ze ook wat haar geluk uitmaakte, namelijk haar ver-
mogen te genieten. Zelfs tijdens momenten van diepe ontreddering was ze 
daarvan doordrongen: ‘No one in the whole of Sussex is so miserable as I am; 
or so conscious of an infinite capacity of enjoyment horded in me, could I use 
it.’316 Ook tijdens de benarde situatie in de laatste maanden van haar leven was 
ze niet zonder strijdlust: ‘I insist upon spending this time to the best advanta-
ge. I will go down with my colours flying.’317 Met welk avontuur zou ze haar 
leven besluiten? Op 22 juni 1940 opperde ze dat Between the Acts als einde zou 
kunnen dienen: ‘The end gives its vividness, even its gaiety & recklessness to 
the random daily life.’ 

 
‘A person in despair’
In de eerste maanden van 1941 deden zich de symptomen van een ernstige 
depressie voor. Woolf was ervan overtuigd dat ze daar niet langer tegen bestand 
was. In haar afscheidsbrief – ‘not the letter of an irrational or mad person, but 
of a person in despair’318 – zette Woolf uiteen wat haar beweegredenen waren. 
Ze kon niet meer schrijven en wilde haar echtgenoot en zus niet opzadelen met 
een ‘mad woman’, zeker niet in oorlogstijd. 

De brieven die Woolf tijdens haar ziekte in 1913 aan Leonard schreef, 
vertonen opvallend veel overeenkomst met haar afscheidsbrief uit 1941. Ze 
verontschuldigde zich tegenover Leonard – ‘You’ve been absolutely perfect to 
me. Its all my fault. […] I think about you and think of the things we’ve had 

315  Leonard Woolf (1969: 72).
316  Woolf (Diary II: 18 augustus 1921).
317  Woolf (Diary V: 8 maart 1941).
318  Lee (1997: 757).
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together. Anyhow, you’ve given me the best things in my life.’319 – en was van 
mening dat hij zijn tijd niet moest ‘verspillen’ met de verzorging van een zieke 
– ‘I keep thinking that you ought to be an independent man, doing things, 
instead of waisting your life’.320 Een wetmatigheid waaraan zij een aantal van 
haar romanpersonages heeft laten beantwoorden – Septimus Smith en Mrs. 
Dalloway, Mrs. Ramsay en Lily Briscoe, Rachel en Terence, Percival en zijn 
vrienden – paste ze nu op zichzelf toe: als zij zou stoppen met leven, konden 
anderen doorgaan.321

Woolf heeft in 1941 hoogstwaarschijnlijk langere tijd met een zelfmoord-
plan rondgelopen. Dit blijkt uit de verschillend gedateerde afscheidsbrieven 
die ze schreef en uit Leonards vermoeden van een mislukte poging op 18 maart 
1941. Ze kwam die dag doorweekt terug van een wandeling, omdat ze naar 
eigen zeggen in het water was ‘gevallen’. Op woensdag 28 maart deed ze een 
tweede poging en verdronk ze in de rivier de Ouse. Enkele dagen daarvoor 
maakte ze haar laatste dagboekaantekening.322 Met de slotzin van haar dag-
boek verwijst ze naar een van Leonards geliefde bezigheden – ‘L. is doing the 
rhododendrons…’ – maar de persoon naar wie ze in haar behoefte aan intimi-
teit op het laatste moment reikt, is Vanessa: ‘This windy corner. And Nessa is 
at Brighton, & I am imagining how it wd be if we could infuse souls.’

Besluit
De intellectuele kring van Leslie Stephen maakte een onuitwisbare indruk op 
de jonge, ontvankelijke Virginia. Die kennismaking was bepalend voor haar 
beeld van het literaire leven, van auteurs, dichters en kunstenaars, van genie 

319  Woolf (Letters: LW, 4 augustus 1913).
320  Woolf (Letters: LW, 4 december 1913).
321  In deze romans, respectievelijk Mrs. Dalloway, To the Lighthouse, The Voyage Out en The Waves, heeft 

de dood van een persoon verstrekkende gevolgen voor de ander(en) en functioneert zo als katalysator van de 
verhaalontwikkelingen. Het voert te ver om dit gegeven hier te analyseren, maar het is te opmerkelijk om 
achterwege te laten. 

322  Woolf (Diary V: 24 maart 1941).
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en excentriciteit. Haar vader vertegenwoordigde zowel dat wat zij voor zich-
zelf begeerde – het schrijverschap – als dat wat zij verafschuwde: ongebrei-
deld machtsvertoon. Leslie Stephen leefde zijn frustraties uit op de vrouwen 
in het huishouden onder het mom van hun vermeende minderwaardigheid. 
Uitingen van hypocrisie, agressie en paternalisme zou zij blijvend associëren 
met zijn gedrag – en in het verlengde daarvan dat van haar halfbroer George 
Duckworth. 

Woolf kon zich niet, net als haar zus Vanessa, vrijuit overgeven aan expe-
rimenteel literair werk, seksuele relaties of een leven als bohémien. Artistieke 
vrijheid was een goed dat zij op eigen kracht moest bevechten op de heersende 
vooroordelen ten aanzien van vrouwen en haar eigen emotionele afhankelijk-
heid en falende gezondheid. Dit deed ze aan de hand van vriendschap, intel-
lectuele conversatie, literatuur en verbeeldingskracht. Haar grootste wapen be-
stond uit een morele standvastigheid die haar hielp ook haar eigen dood met 
open ogen tegemoet te gaan. Het gedrag van haar vader, de afwezigheid van haar 
moeder, ziekte, vriendschap, liefde en het schrijverschap confronteerden haar 
met tegenstrijdige emoties, waardoor het leven voor haar veel weghad van een 
evenwichtskunst, een voortdurend balanceren tussen verschillende werelden. 
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3 Carry van Bruggen

Te denken, dat het eens, voor mij, de pracht en de heerlijkheid van Salomo’s 
tempel bezat…Te denken dat ik zonder die kleine synagoge en zijn atmosfeer 
en zijn naklanken wellicht heel anders gevormd en gegroeid zou zijn. Anders, 
en hetzelfde. Maar we worden toch wel opgebouwd in onze jeugd voor het heel 
latere leven, waar we ons ook uit losmaken, waar we ons ook van bevrijden, dit 
was het brandpunt, het kloppende hart, in die jonge jaren.323

1 De synagoge 
De joodse rituelen uit haar kindertijd vormden veelal de achtergrond van de 
verhalen die Van Bruggen schreef. In ‘De drie deuren’ (1927) blikte zij terug 
op haar jeugdjaren aan de hand van de synagoge waar haar eigen vader les-
gaf.324 Dit verhaal geeft een levendig beeld van haar beleving van zowel het 
joodse geloof met zijn religieuze verhalen, riten en feesten als de armoede en 
het anders zijn te midden van christelijke en vaak rijkere kinderen. 

1.1 De rechterdeur
Met de titel van haar jeugdherinnering verwees Van Bruggen naar de deuren 
van de synagoge in Zaandam, het stadje waar ze opgroeide. Achter de rechter-
deur bevond zich een gangetje dat leidde naar een klaslokaal: de joodse school. 
Daar woonde Carry van Bruggen, toen Lientje (Carolina Lea) de Haan, de 

323  Fontijn & Schouten (1985: 84).
324  In ‘De drie deuren’ deed Van Bruggen verslag van haar bezoek aan de synagoge uit haar kindertijd. Ze 

schreef dit verhaal voor Onze Mei (1927), een bundel jeugdherinneringen van verschillende schrijfsters. De 
volledige tekst is opgenomen in Een documentatie (Fontijn & Schouten 1985: 83-90). Van Bruggen droeg dit 
verhaal op aan haar geliefde Niko Muller (‘Voor N.M.’). 
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joodse diensten bij en kreeg ze les van haar vader Izak de Haan. Ze leerde er 
onder meer over de wetteksten, de Hebreeuwse taal, de Bijbel, de joodse sym-
bolen en de rituelen van de feestdagen.325

Ook haar vaders zesenveertigste verjaardag werd daar gevierd. Van Brug-
gen herinnerde zich het ontzag waarvan zij als klein meisje vervuld was toen 
haar vader samen met het schoolbestuur de klas binnenkwam: ‘En we zongen 
“Boroeg Habo esjeim Adonai”. “Gezegend zij hij, die binnenkomt in de Naam 
des Heeren”, en mijn hart sloeg zoo zwaar en mijn keel werd zoo dik en zoo 
droog, en was die heer met zijn zwarten baard en zijn hoogen hoed, die zoo 
plechtig zich neerzette in zijn versierde stoel en zoo ernstig naar ons luisterde, 
was hij mijn vader wel?’326 

Van Bruggens ouders brachten de jonge Lien een diep ontzag en bewonde-
ring voor de plechtige rituelen en imposante figuren uit de joodse geschiedenis 
bij. Als godsdienstleraar en gezinshoofd was Izak de Haan buiten en binnen het 
gezin de belangrijkste vertegenwoordiger van de religieuze tradities. Van Brug-
gens moeder Betje Rubens vertelde graag over haar joodse voorvaderen, onder 
wie zich rijke en geleerde mensen bevonden, zoals haar overgrootvader Salo-
mon Barend Rubens, die er een prachtige bibliotheek op had nagehouden.327 

‘De voorbije schittering van rabbijnen en profeten’
Betje Rubens droeg als moeder van het gezin de verantwoordelijkheid voor de 
feestmaaltijden en moest ervoor zorgen dat de tafel was gedekt. In haar joodse 
verhalenbundels, zoals Het huisje aan de sloot (1921), maakte Van Bruggen 
goed voelbaar wat voor uitwerking ceremoniële handelingen konden hebben 
op een jong ontvankelijk kind. Het meisje uit het verhaal ‘De weddenschap’ 
ziet hoe haar moeder iedere vrijdag, wanneer de sabbat of een van de hoge 
feesten begint, het gewone tafelkleed verwisselt voor een glanzend wit kleed. 

325  Fontijn & Schouten (1985: 93).
326  Fontijn & Schouten (1985: 86).
327  Meijer (1967: 14).
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Zodra het witte kleed op tafel ligt, krijgt de hele kamer, inclusief de moeder, 
een andere uitstraling. Het meisje volgt de handelingen van haar moeder ge-
concentreerd en probeert zo achter het geheim van haar moeders ‘toverkunst’ 
te komen, maar dat mislukt steeds weer. Iedere keer neemt het meisje zich voor 
een volgende keer nog beter op te letten en niet naar het tafellaken te kijken, 
maar ‘heel scherp naar moeder en naar het kastje, de stoelen en de kachel, want 
éénmaal wil ze toch dat wonderlijke ogenblik vangen, waarin van alle dingen 
de gezichten veranderen…’328

De plechtige rituelen en imposante figuren zouden mythologische propor-
ties aannemen in het werk van Carry van Bruggen en haar broer, de dichter Ja-
cob Israël de Haan. Een sterk besef van jichoes (joodse geslachtsadel) kan hun in 
ieder geval niet worden ontzegd.329 Deze vorm van ‘devotie’ komt herhaaldelijk 
terug in Van Bruggens eigen romans en die van andere joodse schrijvers. Naar 
aanleiding van Querido’s Zegepraal sprak Van Bruggen vol verrukking over de 
wijze waarop Querido zijn joodse jeugd beschreef. Hij openbaarde volgens haar 
een sentiment dat alle ‘gevoelig-aangelegden Joden’ kennen: het gevoel voor ‘de 
groote glorie van het Oude Testament, voor de voorbije schittering van rab-
bijnen en profeten’.330 In vergelijking met de niet zo rooskleurige realiteit van 
alledag vormde die oude joodse wereld een geïdealiseerd toevluchtsoord. 

Armoede
Izak de Haan was twee keer getrouwd. Uit zijn eerste huwelijk met Johanna de 
Vries werden twee kinderen geboren, van wie alleen Joseph (geboren in 1871) 
in leven bleef. Na de dood van zijn vrouw hertrouwde De Haan in 1874 met 
Betje Rubens. Zij kregen samen zestien kinderen van wie er zeven overleef-
den.331 Uiteindelijk brachten ze acht kinderen groot, onder wie een meisje met 

328  Van Bruggen (1921/1983: 15).
329  Meijer (1967: 91).
330  Van Bruggen in Fontijn & Schouten (1985: 78)/Deli-Courant, 27 mei 1905 [8 april volgens Fontijn & 

Schouten].
331  De kinderen uit het tweede huwelijk van Izak de Haan (1839-1924) en Betje Rubens (1852-1912) 

waren: Duifje Esther (1877-1915), Carolina Lea (1881-1932), Jakob Israël (1881-1924), Gerson (1885- ?), 
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een psychiatrische aandoening (of verstandelijke handicap). Dit meisje, Duifje 
Esther, werd in 1897 opgenomen in een psychiatrische inrichting. Van de acht 
kinderen was Lien (Carolina Lea) de derde en Jacob (Jakob Israël) de vierde. 

Na een weinig florerende carrière als koopman slaagde Izak de Haan in 
1878 voor het examen van godsdienstonderwijzer van de laagste rang. Het 
examen verleende hem de titel ‘gazzen’ (voorzanger in de synagoge), maar 
in een kleine joodse gemeente trad zo’n functionaris vaak ook op als rebbe, 
waardoor hij meer verantwoordelijkheden had. De Haan schreef het verhaal 
‘Rabbijn en Anti-semiet’ dat in 1894 als feuilleton verscheen in het Centraal 
blad voor Israëlieten. Daarin noemde hij alle taken op die onder de functie van 
joodse onderwijzer vallen: ‘Hij was tevens voorzanger, ritueel beestensnijder, 
substituut huwelijksinzegenaar, secretaris van de kerkerraad, ziekenbezoeker, 
waker bij stervenden, bazuinblazer, kerkelijk besnijder, predikant en in aller-
lei zaken de vraagbaak van een ieder, die gratis advies verlangde.’332 

Zijn vele bezigheden leverden Izak de Haan net genoeg geld op om het snel 
uitbreidende gezin te kunnen onderhouden. De geringe financiële zekerheid 
die ze hadden, zette hij op het spel met zijn eigengereide optreden. Vanuit een 
sterke hang naar onafhankelijkheid stond De Haan erop dat hij al zijn func-
ties volledig naar eigen inzicht uitoefende. Hij verzette zich heftig wanneer de 
bestuurders van de joodse gemeente hem in zijn ogen onrechtvaardig bejegen-
den, dwang uitoefenden of te weinig betaalden – de meeste ruzies gingen over 
geld.333 Izak de Haan duldde geen tegenspraak en om die reden noemde zijn 
dochter Mies de Haan hem wel een ‘oud-testamentische patriarch’.334

Henriëtte (1888-1944), Sara [= Mies] (1891-1957) en Meijer (1893-1925). Zie voor de geboortegegevens van 
alle kinderen de bijlage van Sicking (1993b: 359, 360).

332  Fontijn & Schouten (1985: 81).
333  Volgens Meijer was Izak de Haan zo koppig en achterdochtig dat hij tijdens de uitoefening van zijn 

functie slechts een kleine aanleiding nodig had om zich fel te verzetten. Meijer noemt hem een ‘feitelijk goede 
man’, die alle conflicten veroorzaakte vanuit een ‘inferioriteitsgevoel, dat hem gedurig dwong tot verdediging, 
omdat hij zich altijd belaagd gevoelde’. Zie Meijer (1967: 34, 35).

334  De Haan (1966: 18).
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Gevangen in verveling
Het grote gezin waarin Lien de Haan opgroeide kampte met te kleine behui-
zing, geldgebrek en een geringe sociale status. Daarbij hadden ook de joodse 
rituelen hun onaangename keerzijde. De lege vormendienst, de vele regels en 
voorschriften, de steeds herhaalde rituelen brachten soms een onnoemelijke 
verveling met zich mee, zowel thuis tijdens de sabbat als op school.335 Buiten 
de gewone school bezocht Lientje de joodse school én de breischool, hoewel zij 
bijzonder weinig aanleg had voor handwerken: ‘Verveling moet het praatgrage 
kind dikwijls met loden zwaarte in haar bank hebben neergedrukt.’336 Als kind 
van de godsdienstleraar had zij zich net als haar broers en zussen strikt te hou-
den aan de voorschriften van de joodse wet. Deden zij dit niet, dan had Izak 
de Haan reden ze dubbel te straffen, ‘omdat zij ook dubbel zondigden: tegen 
hun vader en tegen hun leraar!’337

Lien de Haan kon door het dubbele schoolgaan en de tijdrovende jood-
se ceremonies maar spaarzaam genieten van de genoegens van het buiten-
leven en de omgang met andere kinderen. In haar verhalen en romans is 
zonlicht een felbegeerd goed. Wanneer het meisje uit Avontuurtjes (1922) 
samen met haar broer en vader een ochtend in de synagoge heeft doorge-
bracht vanwege het nieuwjaarsfeest (Rosj Hosjana) begroet zij het zon-
licht met de volgende woorden: ‘Uren stond er de kilte, klam als kelder-
lucht in kaarsenschemer om ze heen, verstramde hun gebeente, kroop als 
pijn bij hun leden op, nu dragen ze hun lijven de zonneschijn in, ze zui-
gen de warmte, drinken de warmte, ze baden zich in het fluwelig licht.’338 

1.2 De linkerdeur
Achter de linkerdeur van de synagoge bevond zich een trap die leidde naar 
het vrouwendeel: een kleine ruimte achter traliewerk, schuin boven de grote 

335  Sicking (1993b: 119).
336  Wolf (1980: 24).
337  Wolf (1980: 21).
338  Van Bruggen (1922/1981: 93).
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ruimte van de jongens en mannen. Daar zat Lien met haar moeder (en zus-
sen) om de joodse vieringen bij te wonen, de zogenaamde ‘hoge feesten’: Pe-
sach (Pasen), Sjavoeot (Wekenfeest), Soekot (Loofhuttenfeest), Rosj Hasjana 
(Nieuwjaar) en Jom Kipoer (Grote Verzoendag). In de synagoge bestond hun 
deelname uit het zwijgend volgen van de rituelen. De actieve rol speelden de 
vrouwen thuis, in de opvoeding van de kinderen, het huishouden, het berei-
den van de maaltijden en het gereedmaken van de sabbatlampen. 

Lien de Haan ergerde zich eraan dat joodse meisjes achtergesteld werden 
bij joodse jongens. Voor de meeste meisjes was de opleiding tot onderwijzeres 
het hoogst haalbare. Ook werden zij van veel joodse rituelen buitengesloten. 
Dit was voor Lien de Haan extra bevreemdend, omdat zij ter ondersteuning 
van haar vader sommige jongens moest helpen bij het onthouden van hun 
parsje, een tekst uit de Thora die jongens tijdens hun Bar Mitswa ten gehore 
moeten brengen. ‘En als je nagaat, hoe ik mij als kind altijd groen en geel er-
gerde, omdat meisjes zoo weinig tellen, niet “kerkelijk meerderjarig” worden, 
niet meegelden voor “mezomme” en voor “minjan”, niet eens het gebed voor 
de nieuwe maan mogen zeggen –, dan begrijp je hoe ik dat vond, dat ik de 
jongens hun “barmitswo-parsje” instampen mocht.’339

Van Bruggen volgde een opleiding aan de plaatselijke normaalschool: een 
kweekschool waar de leerlingen overdag op een lagere school werkten en in de 
avond en op zaterdag lessen volgden. Na het behalen van haar onderwijsakte 
ging zij als onderwijzeres in Amsterdam aan de slag. In tegenstelling tot haar 
broer Jacob kreeg ze niet de onderwijskansen waar zij met haar talenten voor 
was uitgerust. Hij ging naar een lagere school die opleidde voor het voortgezet 
onderwijs en vervolgens bezocht hij de Rijkskweekschool in Haarlem. Uitein-
delijk studeerde hij rechten en promoveerde hij in 1916 op het proefschrift 
Rechtskundige significa en hare toepassing op de begrippen: aansprakelijk, verant-
woordelijk, toerekeningsvatbaar. 

339  Van Bruggen(1927b) in Fontijn & Schouten (1985: 89).
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Een tekort en een teveel aan zelfvertrouwen
In het interview uit 1915 concludeerde Van Bruggen dat zij door de combina-
tie van haar joodse afkomst en lage sociale afkomst als jong meisje een uitzon-
deringspositie ten opzichte van andere kinderen innam waar ze zich pijnlijk 
van bewust was: ‘Als kinderen waren wij gedwongen iedereen te ontzien en 
toch wisten we, door onze trotschen aard, dat we boven de anderen stonden… 
vandaar iets onevenredigs in onze opvoeding, terzelfdertijd een tekort en een 
teveel aan zelfvertrouwen, maar, in zijn geheel, toch iets dat eene geleidelijke 
ontwikkeling in den weg stond…’340

Daarbij onderscheidde Lien zich door haar levenslustige, nerveuze natuur 
en een ongewoon rijk gedachte- en gemoedsleven dat zich niet zomaar liet 
beteugelen door gedragsregels. In vergelijking met de bedeesde meisjes in haar 
klas onderging zij haar eigen onrust als iets minderwaardigs: ‘Als Heleen kon 
ik heel dien tijd geen wortel schieten, kon ik een gewaarwording van angst en 
inferioriteit niet van me afschudden…’341 De geringschattende houding van 
zowel leeftijdgenoten als sommige volwassenen van wie het gezin afhankelijk 
was, versterkten haar besef van de ongelijke verhouding tussen haar en dege-
nen die op een of andere manier macht over haar hadden.

1.3 Tegen de dwang
De ervaringen uit haar jeugd leerden Van Bruggen hoe beperkend het kan zijn 
om tot een bepaalde religieuze of maatschappelijke groepering te behoren. Het 
effect van dwang, uitgeoefend door groepen mensen, individuen of zelfs de 
taal, is een terugkerend onderwerp in haar werk en persoonlijke geschriften: 
‘Ieder woord, al was het ook heel niet op mijzelf van toepassing, dat op willoos 
ondergaan, gedwongen dulden en lijdelijk toelaten duidde, op straf en dwang, 
op onderzoek en verhoor, ja zelfs op een operatie, was mij een ware gruwel, 
deed mij innerlijk fronsen van afkeer.’342

340  Van Bruggen (1915) in Fontijn & Schouten (1985: 11).
341  Van Bruggen (1915) in Fontijn & Schouten (1985: 11).
342  Van Bruggen (De Amsterdamsche Dameskroniek, 26 mei 1917).
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De verontrustende uitwerking die taal kan hebben, komt in veel van haar 
romans en verhalen aan de orde. In het verhaal ‘Hatelijke woorden’ uit de 
joodse verhalenbundel Vier jaargetijden (1924) beschreef Van Bruggen een 
gebeurtenis die bijna precies zo voorkomt in Eva (1927). Dit verhaal gaat 
over een elfjarig meisje dat in de plaatselijke krant een bericht leest over een 
dorpsfeest. Daarin staat dat zij met alle andere kinderen van school ‘opgesteld’ 
zal worden op het bordes van het Raadhuis. Het meisje weigert daaraan mee 
te doen omdat in dat ene woord besloten ligt dat anderen haar als een willoos 
voorwerp kunnen behandelen.343 Het meisje en haar broertje sommen moei-
teloos woorden met een soortgelijke strekking op, ‘er zijn er veel erger, die veel 
tergender uitdrukken je machteloosheid en je gewaande minderheid…. Dat ze 
zich boven je verheven achten, dat ze baas over je zijn, om naar verkiezing je te 
beleedigen, te vernederen, te kleineren, te pijnigen…’344 

Het meisje bedenkt dat er zoveel dingen zijn die aan haar trekken – ‘je 
haakt naar zoveel’ – al weet ze niet precies wat, en dat ze toch voortdurend doet 
wat anderen willen: op school doet ze wat de meesters van haar vragen en thuis 
wat haar ouders van haar verlangen. Door niet naar het feest te gaan ontsnapt 
ze aan die dwang: ‘Maar vandaag is ze door al die willen heengebroken en dat 
kan ze maar niet vergeten, dat slaat door haar heen als een tweede hart.’345

2 Amsterdam
Toen Lien de Haan eenmaal in Amsterdam woonde, maakten de verplich-
tingen van het joodse geloof snel plaats voor uiteenlopende activiteiten. Ze 
ging werken als onderwijzeres, sloot nieuwe vriendschappen, ontmoette de 
man met wie ze zou trouwen, groeide uit tot een bekende romanschrijfster en 
verdiepte zich steeds meer in de filosofie. Haar intensieve wijze van leven en 
werken leidde tot een haperende gezondheid. 

343  Ook de kleine Eva bedankt ervoor om ‘opgesteld’ te worden op de trappen van het stadhuis en weet zo 
te ontkomen aan de bijbehorende schaamte en vernedering.

344  Van Bruggen (Vier Jaargetijden 1924: 51).
345  Van Bruggen (Vier Jaargetijden 1924: 41, 42).
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2.1 ‘De drie deuren gaan maar zelden meer open’
In 1900 ging Lien de Haan in Amsterdam wonen, eerst bij haar halfbroer 
Joseph en zijn gezin, daarna bij haar broer Jacob en ten slotte bij haar aan-
staande man Kees van Bruggen.346 De jaren daarvoor was ze invalskracht bij 
verschillende lagere scholen in Amsterdamse volksbuurten en reisde ze op en 
neer tussen haar ouderlijk huis in Zaandam en haar werkplek. Vanaf 1902 had 
ze een vaste aanstelling als onderwijzeres. 

In Amsterdam zou Lien zich steeds meer losmaken van het joodse geloof, 
en daarin was ze niet de enige. Veel joodse jongeren konden zich niet meer 
laten bezielen door alle regels en voorschriften: ‘Ik heb precies als de anderen 
gedaan,’ vertelde Van Bruggen in haar jeugdherinnering uit 1927.347 Het los-
makingsproces leverde ogenschijnlijk geen conflicten op – eigenlijk liet ‘het 
geloof haar los’348 –, maar dat loslaten liet haar zeker niet onberoerd. 

Ook haar broer Jacob Israël de Haan keerde zich rond 1900 af van het 
joodse geloof, terwijl hij als kind zeer vroom was geweest. Waar Van Bruggen 
haar vader probeerde te ontzien, rebelleerde Jacob openlijk tegen zijn geloof. 
Dit bracht hem met zijn vader in conflict en verstoorde volgens een jonger zus-
je de huiselijke vrede: ‘O, die vreselijke winter, voordat Joop en Carry samen 
in Amsterdam gingen wonen.’349

Schuld en mededogen
In ‘De drie deuren’ gaf Van Bruggen aan dat ze de losmaking van het joodse ge-
loof betreurde, zoals je spijt kunt hebben om het wegdoen van vertrouwde din-
gen die hun eigen schoonheid hebben. Toen Frans Coenen De verlatene (1910) 
prees om de ‘levendige, zelfs hartstochtelijke herinnering aan het Jodendom 
en den weemoed om zijn verval,’ reageerde Van Bruggen onmiddellijk: ‘Het 
is de langzame val van het Jodendom die ons jongeren diep ontroert. Als een 

346  Zie ook Sicking (1993b: 322, noot 71).
347  Van Bruggen (1927b) in Fontijn & Schouten (1985: 88).
348  De Haan (1966: 18).
349  De Haan (1966: 18).
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drama- en melodrama: zeker melodrama in dien zin dat uit de wegrottende 
joodsche maatschappij van thans geen drama meer kan worden geboren!’350

Hoewel Van Bruggen met De verlatene (1910) eerder een karikatuur dan 
een realistisch portret van haar vader tekende – Izak de Haan heeft de geloofs-
afval van zijn kinderen betreurd, maar ze nooit verstoten –, ging Van Brug-
gens losmaking van het joodse geloof onvermijdelijk samen met het ‘in de 
steek laten’ van de man die in haar jeugd een voorbeeld voor haar was. Na de 
dood van haar moeder – zij overleed na een lange lijdensweg in 1912 – kwam 
de vader nog meer alleen te staan.351

De ontmoeting met de getrouwde Kees van Bruggen veranderde haar 
leven definitief. Lien de Haan en Kees van Bruggen trouwden en emigreer-
den naar Indië, waar Kees een baan als redacteur kreeg.352 Lien kon haar 
aanstaande huwelijk met een niet-joodse, gescheiden vader en haar emigra-
tie niet voor haar ouders verzwijgen en deelde haar besluit aan haar ouders 
mee, waarop Izak de Haan ‘zijn handen ten hemel hief en uitriep: “Waarmee 
heb ik gezondigd dat ik zo gestraft moet worden.”’ 353 Tot een echte breuk 
tussen vader en dochter is het nooit gekomen. Zij bleven elkaar respecteren 
en opzoeken.

Kees van Bruggen
Lien de Haan verruilde haar pasverworven vrijheid in Amsterdam in 1903 voor 
een huwelijk met Kees van Bruggen. Samen vertrokken ze naar Indië, waar ze 
drie jaar lang zouden wonen. Kees van Bruggen was een ervaren, gevestigde, 

350  Sicking (1970: 17). 
351  In 1912 schrijft Jacob Israël de Haan: ‘Mijne lieve moeder is na een lijden van vier jaar in vrede 

ontslapen.’ Zie Meijer (1967: 195).
352  Kees van Bruggen accepteerde het redacteurschap bij de Deli-Courant nadat zijn betrekking bij het 

socialistische dagblad Het volk was beëindigd. De achterliggende reden is niet helemaal duidelijk. Of Kees van 
Bruggen heeft zijn ontslag gekregen nadat de hoofdredacteur gehoord had van zijn verhouding met Lien de 
Haan (Wolf 1980: 57) of hij heeft zelf ontslag genomen uit onvrede met de verplichtingen die hij als partijman 
had (Sicking 1993b: 127), of beide zaken hebben een rol gespeeld. 

353  De Haan (1966: 42).
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zes jaar oudere journalist met vastomlijnde ideeën over socialisme en literatuur. 
Als criticus en mens was hij geneigd tot satire, spot en vlijmscherpe, afbrekende 
oordelen, waarmee hij zich in haar ogen een onafhankelijke geest betoonde.

In Indië werd Kees van Bruggen chef van de Deli-Courant en kreeg Carry 
alle gelegenheid zichzelf te ontplooien als journaliste. Terug in Amsterdam 
werd ze bekend als schrijfster van verhalen over het joodse leven en ontwik-
kelde vriendschappen en wijsgerige ideeën die ‘niet in gelijke mate de zijne 
waren’.354 Kees van Bruggen had zijn vrouw de eerste jaren van hun huwelijk 
gestimuleerd zich als journaliste en letterkundige te ontwikkelen, maar toen zij 
zich steeds meer verdiepte in de filosofie, kon hij het enthousiasme waarmee ze 
persoonlijke inzichten veroverde, niet delen. 

Volgens de zoon van Carry van Bruggen, Kees junior, pasten ze niet goed 
bij elkaar: ‘Ze waren niet complementair.’355 Eenmaal terug in Nederland werd 
het in de loop van de jaren steeds duidelijker dat hun huwelijk mislukt was, 
maar bleven zij nog een tijd bij elkaar wonen vanwege hun kinderen.356 In 
1914 vertrok Van Bruggen met haar kinderen naar Laren om in 1916 officieel 
van hem te scheiden. Zowel haar jeugdherinneringen als haar huwelijkserva-
ringen zouden hun weg vinden naar haar romans en essays. Centraal in haar 
gedachten over het huwelijk stond de vraag naar de geestelijke en seksuele 
gelijkwaardigheid van man én vrouw.

2.2 Seksualiteit – de middelste deur
De middelste deur van de synagoge was bestemd voor de mannen. Door die 
deur betraden Liens vader en broers de synagoge. De vrouwen mochten maar 
één keer per jaar door de middelste deur naar binnen voor het feest van de 
‘Vreugde der Wet’ (Simchat Thora), een vrolijke viering die diende om te dan-
ken voor de Thora.357 Tijdens dat feest worden het eerste en laatste hoofdstuk 

354  Jacobs (1962: 73).
355  Fontijn & Schouten (1985: 62).
356  Wolf (1980: 115).
357  Fontijn & Schouten (1985: 87).
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uit de Thora voorgelezen en gaan de volwassenen en de kinderen dansend rond. 
Een keer per jaar betrad Lien de Haan die voor haar imposante ruimte en zag ze 
de donkere getraliede ruimte waar zij en de andere vrouwen normaal stonden: 
‘Ik dacht daar sta ik anders, en het was alsof ik neer-keek op mijzelf.’358

Hoge en lage liefde
Aan de factoren die Van Bruggens gevoelens van inferioriteit hebben versterkt, 
kan haar schaamte ten opzichte van seksualiteit worden toegevoegd. Volgens 
haar zoon Kees van Bruggen had ze een ‘vreselijke schaamte’ voor alles wat met 
seks te maken had: ‘Het seksuele met de man wilde ze niet, dat lichamelijke, 
dat hoefde niet.’359 Voor deze schaamte zijn verschillende oorzaken mogelijk, 
zoals het joodse gebod van seks in het huwelijk of het conventionele taboe op 
het praten over seksualiteit en het toenmalige ideaalbeeld van de onderdanige 
en seksloze vrouw. 

Van Bruggen verklaarde de schroom die veel volwassenen en kinderen voor 
seksualiteit hadden uit het ‘fatale feit’ dat de geslachtsorganen ook zijn be-
stemd voor andere laag-geachte functies, waardoor er gevoelens en gedachtes 
aan vuil en onreinheid opgewekt worden: ‘Zoo krijgt op een bepaalden leeftijd 
de opgroeiende mensch in zichzelf met twee hemelsbreed-verscheiden dingen 
te doen: de “reine” liefde waaraan het sexueele element vreemd is, en het vage 
sexueele element waaraan de liefde vreemd is, los van elkaar, vijandig zelfs.’360

‘Vereering en genegenheid’ 
Ondanks haar angst en schaamte voor seksualiteit had Van Bruggen een gro-
te behoefte liefde te ontvangen en te geven, waaruit zij zelf opmaakte dat er 
een edelmoedige, beschermende ridder in haar school: ‘Ik vind het uiten van 
vereering en genegenheid zóó heerlijk, dat het mij onmogelijk is, mijzelf uit 

358  Van Bruggen (1927b) in Fontijn & Schouten (1985: 87).
359  Fontijn & Schouten (1985: 67).
360  Van Bruggen, Deli-Courant, 22 november 1905. 
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berekening hierin te kort te doen.’361 Met die behoefte richtte ze zich zowel op 
mannen als op vrouwen.

Van Bruggens behoefte anderen te beschermen en te ontroeren bleef bij 
tijdgenoten niet onopgemerkt. Uit verschillende getuigenissen blijkt dat ze 
door haar levenslust, welsprekendheid, overtuigingen en humor al snel het 
middelpunt van de aandacht was, waar ze ook kwam. Volgens de journalist 
Henri Wiessing bezat Van Bruggen ‘een ruw soort behaagzucht, die gemengd 
met haar juist heel fijn literair oordeel, haar belezenheid en warm meeleven 
met ieder mens die ze ontmoet, een grote aantrekkingskracht uitoefent op 
mannen van geest’.362 

2.3 De ‘ware’ man
In haar uitgebreide essay ‘Twee moderne vrouwen’ stelde Van Bruggen relatie-
problemen aan de orde waarmee ze in haar eigen leven ook te maken had.363 
Ze gebruikte hiervoor de roman Hasskamps Anna (1912) van de Duitse auteur 
Marie Väerting. Deze roman gaat over een getrouwde vrouw, Anna Hasskamp, 
die zowel haar echtgenoot als een andere man liefheeft. Ze ontdekt dat de 
zaken waar ze het meest naar verlangt – goedheid en waarheid in zowel het 
dagelijks leven als in het huwelijk – onverenigbaar met elkaar zijn. Leugens 
zijn soms nodig om een ander niet te hoeven kwetsen en getrouwde mannen 
verwachten dat hun vrouw goed en trouw zal zijn, maar alleen goed en trouw 
voor hen. 

Dit conflict bracht Van Bruggen bij een volgend vraagstuk, namelijk: be-
staat de ‘ware’ man wel? Waar vindt Anna Hasskamp de ‘meerdere die ze die-
nen kan en die weet dat dat dienen een spel is,’ de man die ‘scherp en nauw-
keurig onderscheidt tussen haar zachte onderworpenheid als vrouw en haar 
fiere onafhankelijkheid als geest’?364 Hiermee gaf Van Bruggen aan dat een 

361  Dit schreef ze in een liefdesbrief aan haar Frans Coenen (Sicking 1970: 29).
362  Fontijn & Schouten (1985: 42).
363  Zie Fontijn & Schouten (1985: 184 – 202). Eerst verschenen in Groot-Nederland 1915.
364  Fontijn & Schouten (1985: 201).
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evenwichtige relatie niet alleen geestelijke en maatschappelijke gelijkwaardig-
heid (en de wederzijdse erkenning daarvan) vereist. Er moet ook ruimte zijn 
voor emotionele afhankelijkheid. De aan de man intellectueel gelijkwaardige 
vrouw moet de rol van het afhankelijke meisje of spelende kind kunnen inne-
men, zonder dat de man haar daadwerkelijk als zijn mindere gaat zien.365 

Met dit standpunt onderscheidde Van Bruggen zich zeer tegen haar ge-
woonte in niet van de conventionele opvattingen over de rol van de vrouw in 
liefdesrelaties. Van Boven wijst op de romans waarin deze opvatting door de 
hoofdpersoon uitgedragen wordt, zoals Uit het leven van een denkende vrouw, 
Om de kinderen en Een coquette vrouw en vindt het opmerkelijk dat Van Brug-
gen zich in de liefde ‘geen nieuwe verhoudingen’ kan indenken.366 

Een innige vriendschap
Degene die in Van Bruggens leven de ‘ware’ man dicht naderde was de schrijver 
en criticus Frans Coenen. In november 1910 reageerde ze met een per expres-
se verzonden briefje op zijn bespreking van De verlatene in De Amsterdammer, 
Weekblad voor Nederland (‘De Groene’). Uit dit eerste contact groeide al snel een 
innige vriendschap die, getuige de paar brieven aan Coenen die bewaard zijn ge-
bleven, zowel in intellectueel als emotioneel opzicht, gelijkwaardig was. 367 Veel 
van wat Van Bruggen bezighield op filosofisch en literair gebied, maar ook haar 
zorg om de kinderen, kon zij met Coenen bespreken. Toen er door hun relatie 
rond 1913 te veel problemen ontstonden tussen Coenen en zijn vrouw, was het 
niet meer mogelijk elkaar te ontmoeten.368 Hoe Van Bruggen hun gesprekken 

365  In Uit het leven van een denkende vrouw (1920) zegt Marianne Edema het iets minder genuanceerd: 
‘konden een tedere, vurige minnaar en een begrijpende man wel in een persoon?’ (1920: 57). Hoewel deze 
Marianne geen slecht huwelijk heeft, betreurt zij het dat ze de ‘ware’ man niet is tegengekomen. Het ontbreken 
van de ‘grote verovering’ ervaart zij niet als een ‘scherp gemis’, maar als een ‘zacht-smartelijk smachten, naar iets 
overzoets’ (1920: 56).

366  Zie Van Boven (1995: 6).
367  Sicking (1970: 10).
368  Na de dood van Coenen in 1936 beweerde zijn vrouw dat hij haar 24 jaar eerder al verlaten had: ‘In 

1912 dus, het jaar waarin Coenens verhouding met Carry van Bruggen waarschijnlijk het innigst was.’ (Zie 
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miste blijkt uit dit brieffragment:

Ik kan mijn oogen sluiten en droomen dat ik heel ernstig en heel gezellig en 
heel rustig en heel dichtbij je gezeten, met je tezamen deze en andere dingen 
bezien en bespreken zou, – dit aan jouw hand jouw paradijzen binnengaan lijkt 
mij een zeer zuivere en zeer groote vreugde. Maar waarom zal ik dat droomen? 
Uit je leven ben ik verstooten, wij hebben tezamen geen toekomst. We kunnen 
schrijven en ik kan hopen, omdat ik een idioot ben, en een idioot hoopt altijd, 
maar de zaak verandert er niet van. Het doet me pijn, dat het op deze wijze 
moet zijn, en dat ik je alles moet schrijven en geen enkel ding oog-in-oog mag 
zeggen. Wat zijn brieven naast het heerlijke, levende gesproken woord? Ik voel 
soms vlammen van verrukking, van geestdrift, van hartstocht uit mij slaan, en 
als ik het neerschrijf worden het zinnetjes, aardige zinnetjes, met omzichtigheid 
verzonden en met omzichtigheid ontvangen.369

De zaken die Van Bruggen sterk bezighielden in haar dagelijks leven von-
den hun neerslag in haar literaire en essayistische werk. Dit geldt met name 
voor haar filosofische inzichten. Vanaf Heleen (1913) verwerkte Van Bruggen 
haar ideeën over levensdrift (het streven naar zelfbehoud) en doodsdrift (het 
eenheidsverlangen) steeds herkenbaarder in haar romans. Ook de drie grote 
liefdes in haar leven – Kees van Bruggen, Frans Coenen en Nicolaas (Niek) 
Muller zijn terug te vinden in haar werk. Zij treden daarin vooral op als aan-
jager van de wijsgerige overpeinzingen van de vrouwelijke hoofdpersoon. Een 
onderzoek naar de autobiografische bijzonderheden van de relaties die Van 
Bruggen onderhield, voert hier te ver, maar uit de parallellen tussen haar leven 
en werk valt in ieder geval op te maken dat haar ervaringen met deze mannen 
een inspiratiebron vormden voor de opvattingen die haar romanpersonages ter 
sprake brengen. 

Frans Coenen, door Jan Fontijn & Gideon Lodders, De Engelbewaarder/Amsterdam 1981: 101 en 221). 
369  Sicking (1970: 26, 27).
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De conflicten met Kees van Bruggen hielpen haar bij het formuleren van 
haar ideeën over het huwelijk in bijvoorbeeld Een coquette vrouw (1915) en 
Om de kinderen (1918). De aanbeden man uit Heleen (1913) – de parallel 
met de vijftien jaar oudere Frans Coenen ligt voor de hand – hebben geleid 
tot uitvoerige bespiegelingen over het eenheidsverlangen van het jonge meisje 
Heleen. De geheimzinnige heer die een onmisbare bijdrage levert aan Eva’s fi-
nale wijsgerige inzicht, doet denken aan Niek Muller. Met deze kinderrechter, 
die deel uitmaakte van haar vriendenkring, kreeg ze op latere leeftijd een ver-
houding. Hun relatie werd echter verstoord toen zich bij Van Bruggen ernstige 
gezondheidsproblemen voordeden. 

2.4 Ziekte
Op 3 april 1928 werd Van Bruggen onwel tijdens een lezing. Daarna kreeg 
ze een ernstige depressie en bracht ze de laatste vier jaar van haar leven gro-
tendeels door in verpleeghuizen en psychiatrische inrichtingen. Haar behande-
laars gebruikten verschillende termen om haar aandoening te diagnosticeren: 
een ‘climacterische depressie’, waarbij schuldgevoelens en zelfmoordgedachten 
spelen, maar ook: een ‘vitale depressie’, voortkomend uit ‘een stoornis in de 
diepste “leibnahe” gevoelens’.370 Zelf was Van Bruggen onomwonden over haar 
eigen toestand: ‘Geen emoties, geen sensaties, geen ziel. Homunculus! De zich 
bewegende, sprekende, zelfs denkende, maar van een ziel verstoken mens.’371 
Van Bruggen kon niet meer werken, nauwelijks lezen en was niet in staat voor 
zichzelf te zorgen. Op 16 november 1932 overleed ze in haar woonhuis in Bla-
ricum, nadat ze een te hoge dosis van een slaapmiddel had ingenomen. 

Vermoeidheidsverschijnselen
Hoewel zich tot 1928 bij Van Bruggen geen ernstige gezondheidsproblemen 
voordeden, had ze geregeld last van lichamelijke en geestelijke klachten. Tij-

370  Zie Sicking (1993b: 305) en Wolf (1980: 239).
371  Wolf (1980: 240).
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dens de zwangerschap van haar eerste kind moest zij haar journalistieke arbeid 
staken vanwege een ‘tamelijk langdurige ongesteldheid’.372 In 1912 schreef 
ze Frans Coenen dat ze kalm aan moest doen: ‘Ik ben door mijn medische 
schoonzuster tot 14 dagen lummelens verwezen, doch ik merk alreeds dat je 
een geboren lummel moet zijn om met zwier en succes te kunnen lumme-
len.’373 Enkele weken daarna: ‘Jammerlijk veel hoofdpijn nog altijd, dat schijnt 
in de zenuwen van mijn oogen te zitten.’374 In 1913 verbleef ze geruime tijd 
in Blaricum ‘om over een inzinking heen te komen…’375 en in 1914 raakte zij 
overspannen.376 

Tussen 1911 en 1914 deden zich gebeurtenissen voor die Van Bruggens 
persoonlijke omstandigheden ingrijpend veranderden en in emotionele en 
praktische zin veel van haar zouden vragen. Rond 1911 vatte zij de grote, 
maar tot mislukken gedoemde liefde voor Frans Coenen op. Hierop volgde 
Heleen (1913), de roman die ze in het interview uit 1915 haar ‘wedergeboorte’ 
noemde en die de voorloper was van haar filosofische hoofdwerk Prometheus 
(1919).377 Eind 1914 ging Van Bruggen met haar kinderen in Laren wonen, 
omdat haar huwelijkssituatie onhoudbaar was geworden. Toen Kees van Brug-
gen hertrouwde en een eigen nieuw gezin moest onderhouden, wilde Van 
Bruggen zelf haar geld verdienen met schrijven en lezingen geven.378 Volgens 
haar zoon werkte ze in de oorlogsjaren zo ‘ontzaglijk hard’ dat het haar voor de 
rest van haar leven ‘een knak’ gaf.379

372  Van Bruggen (Deli-Courant: juni 1904).
373  Sicking (1970: 18).
374  Sicking (1970: 27).
375  Sicking (1970: 10).
376  Sicking (1993b: 139).
377  Zie Fontijn & Schouten (1985: 8–17) voor de volledige tekst van dit interview.
378  De Haan (1966: 50).
379  Fontijn & Schouten (1985: 65).
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2.5 Angst en nervositeit
Van Bruggen leed aan hoofdpijn en slapeloosheid en was geregeld prikkelbaar, 
nerveus en gespannen. Zij gaf zelf aan dat haar klachten het gevolg waren van de 
intensieve aandacht waarmee zij zich op haar taken toelegde: ‘Het is een kwestie 
van te veel gewerkt en gesproken en te weinig gerust en geslapen te hebben.’380 

Haar nervositeit beperkte zich niet tot haar werk. Volgens Mies de Haan 
leed Van Bruggen sterk onder de angst voor ongelukken, waarbij ze in de eerste 
plaats aan haar kinderen Mopje (Bertha) en Keesje dacht. Uit de getuigenis 
van de bevriende journalist Henri Wiessing blijkt dat de geringste aanleiding 
de grootst mogelijk wanhoop teweeg kon brengen.381 Van Bruggen trok zich 
het lot van anderen sterk aan en zette zich met veel mededogen in voor hen die 
dat in haar ogen nodig hadden, of het nu om politieke aangelegenheid ging, 
zoals de onterechte veroordeling van de joodse Franse officier Alfred Dreyfus, 
of een zieke vriend of ouder. Tot aan hun dood zou Van Bruggen haar verzwak-
kende moeder en eenzame vader blijven helpen. Haar zusje Mies de Haan nam 
ze na de dood van haar ouders bij zich in huis. 

Ook de angst om in filosofisch opzicht te falen, knaagde aan haar gezond-
heid. Dit blijkt onder meer uit de beschrijving van haar werkmethode, die 
voor Prometheus heel anders was dan voor herinneringsromans als Het huisje 
aan de sloot en Avontuurtjes:

In het eerste geval brengt de voortdurende overpeinzing van het zich immer 
verveelvuldigende, uitbreidende, wijzigende probleem sterke gevoelens van angst 
en onrust teweeg, dat ik het niet in zijn vollen omvang zal kunnen vasthouden 

380  Sicking (1970: 27).
381  Wiessing beschrijft een voorval waarbij hij met Van Bruggen voor haar huis op de kinderen staat te 

wachten als de telefoon gaat. Wanneer Van Bruggen opneemt, krijgt zij iemand aan de lijn die op zoek is naar 
een dokter Pit en abusievelijk haar nummer heeft gebeld (haar man Aart Pit stond in het telefoonboek vermeld 
als dr. A. Pit). Zodra Van Bruggen het woord ‘dokter’ hoort, gaat zij er echter direct vanuit dat haar kinderen 
dood zijn en rent ze volledig in paniek de tuin in om daar huilend neer te vallen: ‘Weedom vervulde mij met 
dit volstrekt hulpeloze.’ Zie Fontijn & Schouten (1985: 45).



144

en overmeesteren, dat ik het morgen niet zoo helder zal zien als vandaag, dat 
het mij ontsnappen zal, dat ik er nooit heelemaal uitkomen zal, dat ik met het 
eene rekenend, het andere wellicht weer uit het oog verlies, dat ik in ’t kort 
niet bij machte zal blijken het tegenstrijdig-veelvuldige in één formuleering te 
omvatten… een zenuwachtige gejaagdheid, die pas mindert, als eindelijk uit de 
losse notities en vluchtige schetsen door vijf, zes staten een geheel is gegroeid, dat 
mij dan toch niet bevredigt… Dat ik toch dit stellen, overdenken en uitwerken 
van problemen niet laten kan, voel ik, in verband met dit alles, evenzeer als een 
vloek dan als een zegen.382

De angst en bezorgdheid ten opzichte van haar kinderen stonden voor Van 
Bruggen in groot contrast met de zelfverzekerdheid die ze voelde als filosofe. 
Haar verwondering over de tegenstelling tussen de weifelende moeder en de 
trefzekere intellectueel bracht ze zowel in artikelen als romans onder de aan-
dacht. De hoofdpersoon Marianne laat zich over dit dilemma scherp uit in Uit 
het leven van een denkende vrouw: ‘Curieus dat ze, in de sferen van het zuivere 
redeneren uit oude dogma’s als ‘schuld’ en ‘vrijheid’ volkomen los, van ‘opvoe-
ding’ al heel weinig verwachtend –, in het gewone leven altijd door wroeging 
werd verontrust, of ze tegenover haar kinderen als moeder niet was te-kort 
geschoten…’383

‘Tekenen van gespletenheid’
Van Bruggen vervulde haar uiteenlopende rollen, die van filosofe, romancière, 
moeder, echtgenote en gastvrouw met grote overgave. Vrienden en kennissen 
maakten haar vooral mee als een zeer opgewekte, hartelijke, humorvolle gast-
vrouw. Dit beeld staat lijnrecht tegenover de zichzelf pijnigende denker die 
zich wanhopig voortgedreven weet door haar werk en de angst dat ze haar 

382  Deze tekst is verschenen in de rubriek ‘Hoe zij werken’ van het Algemeen Handelsblad (15 oktober 
1921). Zie Fontijn & Schouten (1985: 18).

383  Van Bruggen, Uit het leven van een denkende vrouw (1920: 142).
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gedachten niet goed op papier krijgt. Hierdoor ontstaat het beeld van een 
vrouw die het uiterste van zichzelf vroeg in alles wat ze ondernam en steeds 
van hoedanigheid moest wisselen als ze haar rollen met glans wilde vervullen. 

3 Ontwikkeling schrijverschap en gedachtegoed
Uit Van Bruggens drang naar inzicht en de vriendschappen met geestverwan-
ten volgde een levenslange toewijding aan de filosofie. De filosofische beginse-
len zouden samen met de joodse jeugdherinneringen en haar ervaringen in het 
dagelijks leven vaste componenten van haar romans vormen. Met het uitdra-
gen van haar wijsgerige overtuigingen diende zij een tweeledig doel. Zij kwam 
tegemoet aan haar zucht naar kennis en zelfinzicht én aan de wens anderen 
deelgenoot te maken van haar gedachtegoed. 

3.1 ‘Ene bizonder onafhankelijke natuur’
Lien de Haan bewoog zich als een vrijgevochten, enthousiaste en betrokken 
vrouw door haar nieuwe woonplaats Amsterdam. Deze stad bood talloze uit-
dagingen die ze zelfverzekerd en gretig aanging. Ze ontmoette veel nieuwe 
mensen en raakte betrokken bij het socialisme en anarchisme. Ze droeg weinig 
modieuze reformkleding en het haar kort vanuit praktische overwegingen. Ze 
rookte sigaretten, discussieerde over intellectuele en politieke onderwerpen en 
choqueerde graag met scabreuze opmerkingen: ‘Ze eigende zich vanzelfspre-
kend alle rechten toe, waarvoor de vrouwenbeweging moeizaam streed.’384 

Die onafhankelijke houding deelde Van Bruggen met haar vader en haar 
broer. Zij typeerde haar vader als een man met een ‘bizonder onafhankelijke na-
tuur’, die beschikte over een vreemde mengeling van gestrengheid en verlichte 
opvattingen.385 Waar anderen sidderden als ze de vervloekingen in Deuterono-
mium 28 moesten voorlezen, deed Izak de Haan ze lachend af als bijgeloof.386 

384  Fontijn & Schouten (1985: 166).
385  Van Bruggen in Fontijn & Schouten (1985: 11).
386  Meijer (1967: 24). Dit deel bevatte de zegeningen en vervloekingen die mensen ten deel konden vallen 

als ze zich al dan niet aan de geboden hielden. 
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Toen het bestuur van de gemeenschap Zaandam hem in zijn functie van rebbe 
ter verantwoording riep, bleef hij hardnekkig zijn standpunten verdedigen en 
de joodse regels naar eigen goeddunken interpreteren. Alle ruzies die haar vader 
had met mensen uit het bestuur en de kille (joodse gemeente) zullen Lien de 
Haan geleerd hebben dat autoriteiten er niet zijn om slaafs te volgen, maar om 
fel te bestrijden.387 

In de krantenstukjes die Van Bruggen vanaf 1904 voor de Deli-Courant 
schreef, nam ze met zeer zelfverzekerde toon progressieve standpunten in om-
trent zaken als het huwelijk, seksualiteit, het geloof en maatschappelijke kwes-
ties, zoals het onderwijs. Nadat haar wijsgerige ideeën vaste vorm hadden gekre-
gen, ging zij steeds meer lezingen geven. Dit deed zij niet alleen uit financiële 
noodzaak – in de eerste jaren na haar scheiding moest zij zelf in het onderhoud 
van haar gezin voorzien –, maar ook vanuit de behoefte haar filosofische inzich-
ten mondeling te verspreiden. Spreken in het openbaar deed zij met gemak en 
plezier. 

Voorbeeldfiguur en sleutel tot het verleden
Van Bruggen vertoonde dezelfde hartstochtelijke toewijding en eigengereid-
heid als haar vader, of het nu om de zorg voor haar man of kinderen ging, 
het overdenken van filosofische vraagstukken of de beoordeling van literaire 
werken. Ook beschikte ze over eenzelfde ‘wilskracht tot aan heerszucht toe’ en 
kon ze doldriftig worden wanneer ze getuige was van onrechtvaardigheid.388 
De overgeleverde uitspraken over de aard van hun relatie wijzen op een grote 
wederzijdse sympathie. Lien was de oogappel van haar vader: ‘Hij noemde mij: 
“Krul”, en voor twee jaar stierf hij, over de tachtig.’389 De vrouw van haar broer 
Jacob wees op Van Bruggens liefde voor haar vader: ‘Carry hield geloof ik nog 
het meest van hem.’390

387  Sicking (1993b: 121).
388  De Haan (1966: 41).
389  Van Bruggen in Fontijn & Schouten (1985: 86).
390  Meijer (1967: 338).
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Van Bruggens vader was niet alleen een voorbeeldfiguur voor zijn dochter, 
maar trad ook op als schatbewaarder van haar joodse herinneringen door de 
joodse teksten die hij bij hen thuis ten gehore bracht. Tijdens het schrijven van 
haar joodse verhalen voerden die liedteksten Van Bruggen weer terug naar haar 
verleden. Zo leverde hij een sleutel tot de jeugdherinneringen die het materiaal 
voor een aanzienlijk deel van haar boeken zouden vormen: ‘Ik neuriede de 
synagogedeuntjes, die mijn altijd-neuriënde vader ronddroeg door het huis, 
het huis van mijn kinderjaren, het Huisje… waarmee hij het huis vervulde, de 
dagen vervulde, ons kinderleven vulde, zoodat al de ervaringen, de ontroerin-
gen, de vervoeringen van dat kinderleven onverbrekelijk zijn verbonden aan 
die synagogendeuntjes.’391

Als joods meisje voelde Van Bruggen zich enerzijds minderwaardig, maar 
tegelijk voelde ze zich door haar ‘trotschen aard’ boven de andere kinderen 
verheven. Het gevoel van superioriteit valt deels terug te voeren op haar af-
komst. Van Bruggen behoorde tot het ‘uitverkoren volk’ en was via haar moe-
der verwant aan beroemde joodse schriftgeleerden. Dit resulteerde in een 
afstammingstrots waarvan ook veel van haar personages uit haar joodse ver-
halen getuigen. Door de leescultuur in het gezin onderscheidden ze zich ook 
in intellectueel opzicht van andere joodse en christelijke gezinnen. Er werd 
enthousiast gebruik gemaakt van de openbare bibliotheek en gretig gelezen, 
verteld en geschreven: haar moeder kon goed vertellen en zong oude liedjes en 
balladen; haar vader schreef een feuilleton en zowel Lien als Jacob beschikten 
over bijzondere literaire talenten en ambities.392

391  In 1927 en 1928 leverde Van Bruggen in totaal acht artikelen over onder meer haar werkwijze als 
schrijver aan het weekblad Het jonge leven onder de titel ‘Kunst en Geest’. Zie Fontijn & Schouten (1985: 21, 
22).

392  Vanaf 2 februari 1894 verscheen de roman Rabbijn en Anti-Semiet als feuilleton in Het Centraal blad 
voor Israëlieten in Nederland. Zie Fontijn & Schouten (1985: 80-82) voor de eerste aflevering van dit feuilleton. 
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3.2 Bondgenoten en geestverwanten
Carry van Bruggen werd op 1 januari 1881 geboren en haar broer Jacob Israël 
op 31 december 1881. Zij waren qua leeftijd, intellectuele gaven en letter-
kundige successen het meest met elkaar verwant. In hun kindertijd trokken 
zij veel met elkaar op en eenmaal in Amsterdam sympathiseerden ze allebei 
met de socialistische beweging en de in 1894 opgerichte SDAP. In 1912 en 
1913 zetten zij zich gezamenlijk in voor de Russische gevangenen onder het 
tsarenregime. In een aantal romans en verhalenbundels komt een broer voor 
die te herleiden is tot Jacob, zoals Daniel in De Verlatene, Bennie in Het joodje 
en het tweelingbroertje in Eva. Dit tweelingbroertje groeit net als Jacob uit tot 
een dichter, die moeizame homoseksuele relaties onderhoudt en jong sterft. 

Jacob Israël de Haan deed qua dadendrang, ambitie en talent niet onder voor 
zijn zus, hoewel zijn leven nog een stukje grilliger verliep. De Haan keerde zich 
op jeugdige leeftijd af van het joodse geloof, maar zou in 1912 lid worden van 
de zionistische bevrijdingsbeweging, Hebreeuws gaan leren en terugkeren naar 
orthodoxe opvattingen. Hij was homoseksueel, maar trouwde in 1907 met Jo-
hanna van Maarseveen. Hij hunkerde naar begrip en erkenning, maar bracht 
zichzelf in opspraak met Pijpelijntjes (1904), een roman waarin een homoseksu-
ele relatie centraal staat. Hij vertrok in 1919 als overtuigd zionist naar Palestina, 
waar hij zich onder meer inzette als vredesstichter, maar werd anti-zionist toen 
hij getuige was van de haat tussen de joden en Arabieren. In 1924 werd hij neer-
geschoten door een lid van de Zionistenbond. Hij was een alom gewaardeerde 
dichter, docent, jurist en journalist, maar zou vooral herinnerd worden vanwege 
zijn gewelddadige dood.393

Jacob was de broer bij wie Van Bruggen haar ideeën kon toetsen – ‘ze kon-
den heel heftig debatteren of ze hoog lopende ruzie hadden’.394 De rol van inspi-

393  Zie voor meer informatie over zijn leven de biografie van Jan Fontijn, Onrust. Het leven van Jacob Israël 
de Haan 1881 – 1924 (2015). Over de relatie tussen Carry van Bruggen en haar broer schreef Jan Fontijn een 
hoofdstuk in Opgebouwd uit hetzelfde. Broers en zusters in de literatuur (2011). Zie ook De zoon van een gazzen. 
Het leven van Jacob Israël de Haan (1967) van dr. Jaap Meijer. 

394  De Haan (1966: 25).



149

rator was weggelegd voor haar twee echtgenoten en voor enkele vrienden. Kees 
van Bruggen stimuleerde haar ontwikkeling in de beginjaren van haar huwelijk 
op verschillende manieren. Ze schreef haar eerste journalistieke stukken voor 
de krant waar hij chef van was, maakte zich de Engelse taal eigen en leerde werk 
van door hem bewonderde auteurs, zoals George Bernard Shaw, kennen.395 

Met haar tweede man, de kunsthistoricus en museumdirecteur Aart (Adri-
aan) Pit, trouwde Van Bruggen in 1920 uit praktische overwegingen. Zij wa-
ren al bevriend toen hij een longontsteking kreeg en Van Bruggen bij hem 
introk om hem te verzorgen. Na zijn ziekte is ze niet meer weggegaan en be-
sloten ze als getrouwde mensen bij elkaar te blijven wonen. Pit hoopte Van 
Bruggen door hun huwelijk de rust te geven die ze nodig had voor haar werk. 
Volgens haar zoon Kees was Pit in veel opzichten het tegenovergestelde van 
zijn vader: ‘Een filosofisch man, een beschaafd, en ook zeer bescheiden man in 
alle opzichten.’396 Bij deze belezen man kon Van Bruggen wel terecht met haar 
wijsgerige vragen, vermoedens en hartstochtelijk beleden inzichten.397 

‘Zich ontluchten van mens tot mens’
Als vrouw van een bekende criticus en als schrijfster van succesvolle romans, 
zoals De Verlatene (1910), ontmoette Van Bruggen veel mensen uit het cultu-
rele leven: toneelspelers, journalisten, historici en schrijvers, onder wie Arthur 
van Schendel, Annie Salomons en Frederik van Eeden.398 Eenmaal in Laren 
hield ze vanaf 1914 thuis vaste leesavonden en -middagen. Wie daar aanwe-
zig waren is op te maken uit getuigenissen van enkele deelnemers.399 Volgens 

395  Wolf (1980: 56).
396  Fontijn & Schouten (1985: 64).
397  Van Bruggens zoon Kees laat zich in het interview met Jan Fontijn positief uit over de verstandhouding 

tussen zijn moeder en Aart Pit: ‘Ze sprak veel met ouwe Aart.’ Zie Fontijn & Schouten (1985: 61).
398  Sicking noemt ook nog cabaretier Louis Pisuisse, acteursechtpaar Eduard Verkade en Enny Vrede, 

toneelcriticus Frans Mijnssen, cultuurhistoricus F.H. Fischer, journalist Henri Wiessing en Aart Pit (1993: 137). 
399  Genoemd worden haar man Aart Pit, Henri Wiessing, schilder-essayist Herman Hana en zijn vrouw L. 

Hana-Lussenburg, mevrouw Adama van Scheltema, Maurits Esser (pseudoniem van Gerard van Eckeren), Ger 
van Gelder, Niek Muller, Crena de Iongh en Larense buurtbewoners als Niek van Suchtelen, Adriaan Roland 
Holst, Mouk Esser, Henri Polak en Jo de Leeuw. Zie Wolf (1980: 192-193).
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Wiessing begon in dat jaar de tijd waarop Van Bruggen niet meer naar de 
mensen ging, maar de mensen ‘naar mevrouw Pit-Van Bruggen gingen’: ‘Dan 
las men iets wat de aandacht van de schrijfster had getrokken.’400 Zij besprak 
met hen ook gedeelten uit Prometheus en voorzag haar opvattingen van voor-
beelden. 

Praten – vertellen, redeneren en debatteren – moet een van de grootste 
genoegens voor Van Bruggen zijn geweest. De vele bijeenkomsten en lezingen 
waren een manier om die behoefte te bevredigen. Bij haar vrienden kon ze haar 
gedachten niet alleen uiten, maar ook delen, toetsen en bespreken: ‘Zij was 
een hartstochtelijk levende, naar waarheid dorstende vrouw en ze wilde, als de 
profeten die haar voorouders waren, gehoord worden.’401

Schrijvers als klankbord
In het interview uit 1915 noemde Van Bruggen een aantal schrijvers die heb-
ben bijgedragen aan haar literaire ontwikkeling en met name wat ze haar be-
vrijding van ‘den naturalistischen dwang’ noemde: Frans Coenen, Arthur van 
Schendel en Frederik Van Eeden.402 Deze drie geestverwanten hield ze verant-
woordelijk voor haar breuk met de naturalistische beschrijvingskunst.403 Van 
Bruggen benadrukte dat anderen niet zozeer nieuwe informatie aanreikten, 
maar functioneerden als klankbord: ze hielpen haar bij het formuleren van 
ideeën die zij zelf al koesterde en waarvan ze de reikwijdte nog niet kon be-
vatten. 

Van Bruggen wilde beslist de schijn vermijden dat zij theorieën van ande-
ren zou napraten – in het hoofdstuk over Van Bruggens filosofie komen haar 
intellectuele ontwikkeling en inspiratiebronnen aan bod. Hoewel de invloed 
van bijvoorbeeld Frans Coenen zich in hoofdlijnen laat traceren, blijkt uit de 
snelle en kundige wijze waarop zij haar gedachtegoed verwerkte dat bestaande 

400  Fontijn & Schouten (1985: 49).
401  Wolf (1980: 164).
402  Fontijn & Schouten (1985: 12).
403  Sicking (1993b: 141-144).
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ideeën bij haar een goede voedingsbodem vonden, maar dat zij zelf de regie 
voerde over de ontwikkeling en uitbreiding van haar inzichten. 

3.3 Schrijven en denken
‘De kritiek, als ik mij wel herinner, werd er ietwat verlegen onder, onder dit 
ongewone en sterke en heeft zich er, op een enkele verdienstelijke uitzonde-
ring na, zo goed mogelijk van afgemaakt.’ Zo verwoordde Frans Coenen de 
reacties van de critici op Heleen (1913).404 Deze roman verscheen een jaar voor 
de Eerste Wereldoorlog uitbrak en de aandacht van het overgrote deel van het 
lezerspubliek ging op dat moment niet uit naar de zielenroerselen van een 
vertwijfeld individu. Voor Carry van Bruggen betekende dit boek echter een 
wedergeboorte. Haar eerste romans en verhalen, zoals In de schaduw (1907) en 
De Verlatene (1910), hadden nog in het teken gestaan van het naturalisme. Met 
Heleen kwam Van Bruggen tegemoet aan wat ze als haar eigenlijke roeping zag: 
een stem geven aan haar vertwijfeling en haar neiging tot zelfbespiegeling aan 
de hand van universele levensvragen. 

Volgens Van Bruggen had zij van jongs af aan eenzelfde drang vragen over 
zichzelf en haar plaats in de wereld te stellen als haar personages: ‘Als ik erover 
nadenk, dan heb ik eigenlijk het meeste beleefd voor mijn veertiende jaar. Die 
tijd is het meest met mij vergroeid (…) toen reeds had ik de zelfanalyse, welke 
“Heleen” deed ontstaan, welke ten slotte in een wijsgeerige levensbeschou-
wing zich omzette in Prometheus. Ik hield dialogen in mijn eentje, redeneerde 
met denkbeeldige personen, die bezwaren opriepen, mijn beweringen weer-
legden.’405

Uiteindelijk richtte Van Bruggen zich op het uitbouwen en verantwoor-
den van het filosofische oppositiepaar dat het fundament van haar ideeëngoed 
vormde: de levensdrift – of menselijke behoudzucht – en de doodsdrift – het 
verlangen naar eenheid. Zij zag bij anderen en bij zichzelf hoe beide driften tot 

404  Frans Coenen in het voorwoord bij de tweede druk van Heleen in 1934. 
405  Van Bruggen in De Courant (12 april 1920). Zie Fontijn & Schouten (1985: 26, 27).
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conflicten leidden. Deze ambivalentie versterkte haar neiging tot zelfonder-
zoek en het formuleren van wijsgerige inzichten. 

Kritische ontmaskering
De ontmaskering van uiteenlopende vormen van zelfbedrog en zogenaamd 
‘kuddegedrag’ was onderdeel van Carry van Bruggens zoektocht naar een over-
koepelende levensvisie. Mensen die blindelings gehoorzaamden aan wetten, ge-
bruiken en bevelen, zonder naar het waarom ervan te vragen, waren voor haar 
een voortdurende bron van ergernis. Overal herkende zij vormen van zelfver-
blinding die zij met vlammende betogen analyseerde in haar essayistische werk. 
De verontwaardiging over de vooroordelen waar onafhankelijke vrouwen mee 
te maken kregen, deelde ze met haar vrouwelijke hoofdpersonen, zoals Ina in 
Een coquette vrouw en Marianne in Uit het leven van een denkende vrouw. 

In 1919 verscheen Prometheus, Van Bruggens filosofische verhandeling over 
de ontwikkeling van het individualisme in de literatuur vanaf de middeleeu-
wen. Dit boek, haar levenswerk, had zoveel van haar energie en denkvermogen 
gevraagd dat zij het in een brief aan de dichter J.A. Dèr Mouw een ‘onmoge-
lijk en zwaar werk’ noemde.406 De non-conformistische denkbeelden die ze 
in Prometheus had beschreven bleef ze met haar wijsgerige artikelen, lezingen, 
columns en romans onder de aandacht brengen van een groter publiek. In He-
dendaags fetisjisme (1925) zette Van Bruggen haar strijd tegen schijngestalten 
en spotvormen voort door haar pijlen te richten op de misverstanden op het 
gebied van de taal. Ze rekende hierin af met traditionele vormen van taalma-
gie en taalexaltatie door het arbitraire van taaltekens aan te tonen. Met allerlei 
voorbeelden liet ze zien hoe en waarom mensen ten onrechte uitgaan van een 
mystieke samenhang tussen de klank en betekenis van woorden. 

‘Ik belijd mezelf altijd’
Van Bruggens eigen ervaringen vormden steeds het vertrekpunt voor haar 
overpeinzingen. ‘Ik belijd mezelf altijd. Maar dit mag niet over ’t hoofd gezien: 

406  Zie Fontijn & Schouten (1985: 231-232).
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dat ik van mezelf slechts vertel wat ik algemeen menschelijk in me vind. Zoo 
wordt dat werk iets meer dan een kleine subjectieve biecht, omdat – zooals 
Anatole France het zegt – uit je stem, op dat oogenblik, de stem van alle men-
schen klinkt.’407 Tot aan haar ziekte en ook nog daarna was haar behoefte het 
menselijk gedrag en de verschijnselen die zij om zich heen waarnam te door-
gronden en haar standpunten uit te leggen en te verdedigen, allesoverheersend.

Van Bruggens personages, ook die uit het vroege ‘joodse werk’ en de ro-
mans die ze onder het pseudoniem Justine Abbing schreef, zijn beschouwend 
ingesteld. Zij hebben een voor een de neiging zich te verwonderen over alles 
wat ze zien en ervaren en daarover te reflecteren. Die verwondering is de kiem 
van de wijsheid die in Prometheus centraal staat: ‘Personages als Heleen en Eva 
zijn zeer verwant aan het meisje uit Het huisje aan de sloot en deze verhaalfigu-
ren zijn op hun beurt weer verwant aan de denkende persoonlijkheid die in 
Prometheus en de daarbij aansluitende geschriften aan het woord is.’408

Heleen stond aan het begin van de ontwikkeling die Van Bruggen met haar 
werk en haar ideeëngoed zou doormaken. In het voorwoord op de ‘Bladen uit 
Helene’s Dagboek’ (in Heleen, 1934) noemde ze haar filosofische hoofdwerk 
Prometheus (1919) ‘het Credo van een tot bezinning – dat is: tot zichzelf – ge-
komen Heleen’. Deze lijn kan doorgetrokken worden naar Van Bruggens laat-
ste roman Eva (1927). Daarin liet ze zien hoe het een tot bezinning gekomen 
Heleen op leeftijd vergaat. Voor Van Bruggen was Eva een sluitstuk in haar 
ontwikkeling als romanschrijfster, omdat zij daarin fictie en filosofie, de artiest 
en de denker in haar, met elkaar had weten te verenigen. 

3.4 Inspiratiebronnen
Tijdens het schrijven van haar verhalen ontsloot Van Bruggen haar jeugdherin-
neringen door middel van de synagogendeuntjes die, zoals gezegd, haar vader 
neuriede. De kleine ruimte waar Lien de Haan met haar ouders en vele broers 

407  Van Bruggen in Fontijn & Schouten (1985: 15).
408  Sicking (1993b: 226).
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en zussen, haar dagen doorbracht, moet gevuld zijn geweest met kinderstem-
men en gezang. Uit de getuigenissen van anderen blijkt dat zingen – van bal-
lades, kinderliedjes en synagogendeuntjes – een gewoonte was die Van Brug-
gen met haar eigen gezin voortzette. Annie Salomons ontdekte in ieder geval 
tijdens een logeerpartij dat het hele gezin Van Bruggen vroeg in de ochtend 
zingend opstond. 

Zingen, praten, discussiëren, gezamenlijk de joodse rituelen vieren, bij-
zondere gerechten delen, verheugend uitzien naar een nieuw leesboek of iets 
kleins als een lekkernij, de personages uit bijvoorbeeld Eva, Het huisje aan de 
sloot en Avontuurtjes gaan volledig op in de meest uiteenlopende activiteiten. 
Van Bruggens vertellingen bevatten talloze kleine gebeurtenissen die grote ver-
wachtingen wakker maken, zoals de geuren bij de bakker en de joodse rituelen 
met alles wat daarbij hoort aan spijzen, lichtjes en liederen. 

De sterke verlangens en bijzondere gewaarwordingen die Van Bruggens 
personages ondergaan zijn terug te voeren op haar filosofische begrip ‘een-
heidsverlangen’.409 Bij de kinderen in haar romans treedt dit verlangen vaak 
aan de dag wanneer ze geprikkeld worden door natuurelementen, zoals de 
aanblik van een rietplas of het geluid van de wind. Bij de vrouwen speelt een 
erotisch aspect, de liefde van een man, een grote rol. Hun ervaringen geven 
hun het gevoel dat ze boven hun alledaagse persoonlijkheid uitstijgen en op-
gaan in een groter geheel. 

Rancune?
Schrijven was voor Van Bruggen niet alleen een manier om bijzondere mo-
menten te herdenken en vast te leggen. In haar romans en essays uitte ze ook 
haar woede over de beperkende en kleinerende macht die veel mensen van-
uit hun maatschappelijke positie en vooroordelen op anderen uitoefenden.410 
Zij gaf haar verontwaardiging vorm door middel van de klachten die ze haar 
personages in de mond legt, zoals bij Marianne Edema (Uit het leven van een 

409  Sicking (1993b: 220).
410  Wolf (1980: 137).
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denkende vrouw): ‘Het oude gevoel van geïrriteerd ontzag, halfgeïmponeerd 
wantrouwen, oud beschamend besef van eigen schamele onwetendheid tegen-
over hun welgedane geleerdheid.’411 

Veel van haar personages worden geplaagd door minderwaardigheidsge-
voelens, zowel haar jongere joodse personages als de volwassen vrouwen. Van 
Bruggen heeft er naar eigen zeggen als kind en beginnend schrijfster ook onder 
geleden. Toen zij haar eerste krantenstukjes schreef, weerhielden onzekerheid 
en onervarenheid haar er echter niet van op zeer besliste toon allerlei zaken te 
bekritiseren. 

Romein-Verschoor deed Van Bruggen tekort met haar veel geciteerde be-
wering dat Van Bruggens ‘drievoudige minderwaardigheidscomplex als jodin, 
kleinburger-autodidakte en vrouw’ beslissend was voor haar ontwikkeling als 
schrijfster en filosofe. Zij stelde Van Bruggens filosofische arbeid ten onrechte 
voor als een prestigeproject en ging voorbij aan de inhoud van haar denkbeel-
den. Mogelijk kon deze marxistisch georiënteerde historica haar eigen com-
munistische opvattingen niet rijmen met de non-conformistische denkbeel-
den van Carry van Bruggen. Van Bruggens betoogvoering maakt, ondanks 
het non-conformisme dat zij niet zonder zeker genoegen tentoonspreidde, een 
consequente en integere indruk.412 Vanwege de consistentie van haar overtui-
gingen, twijfelt ook Sicking er niet aan dat Van Bruggen ‘in de eerste plaats 
hardnekkig en langdurig gezocht heeft naar zelf- en levensinzicht’.413 

Woede was een van haar drijfveren, maar dan vooral woede om zaken die 
haar in haar ontwikkeling belemmerden. Van Bruggen typeerde vrouwelijke 
tijdgenoten met literaire aspiraties als personen die tegelijk lijden onder een 
teveel en een tekort aan zelfvertrouwen: ‘Van de eene zijde aangemoedigd en 
aangezet als ’t vroegrijpe kind van ijdele ouders van andere zijde met dikwijls 
dom en onverdiend wantrouwen teruggestooten, van beide zijden geobser-

411  Van Bruggen (1920: 102).
412  Sicking (1993b: 189).
413  Sicking (1993b: 185).
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veerd en bestudeerd, is ze [de zich ontwikkelende vrouw] niet ongelijk aan ’n 
bloemknop, die niet gauw genoeg zich openend naar den zin van den een of 
anderen ongeduldigen jongen – die dan wreedelijk-nieuwsgierig de nog niet 
rijpe blaadjes vaneenrijt.’414 Zo schreef ze het ongeduld aan anderen toe, maar 
het kon haar ook naar haar eigen zin niet snel genoeg gaan.415 Van Bruggens 
verzet tegen remmende factoren was een manier om haar eigen weg te banen 
en ruimte te maken voor de formulering van haar wijsgerige overtuigingen. 

4 Dood
Een jaar na de verschijning van Eva werd Van Bruggen ernstig ziek. Zelf hield zij 
een nieuw opgebloeide jeugdliefde en de angsten die zij had uitgestaan om haar 
werk en kinderen verantwoordelijk. Ook de religieuze beelden en gebruiken uit 
haar kindertijd droegen bij aan haar onrust. Ze was niet meer in staat om te 
werken, maar schreef wel een ziekteverslag en enkele (niet verstuurde) brieven.416 
Deze geschriften maken duidelijk dat ze in de laatste jaren van haar leven op 
zichzelf en de bestudering van haar ziekteverschijnselen was teruggeworpen. 

4.1 ‘Er is iets in mij gestorven’417

In 1927 verscheen Eva, de roman waarin het Van Bruggen was gelukt de syn-
these te bereiken tussen ‘probleemstelling en beschrijving, dat wil zeggen tus-
sen de denkster en de schrijfster in haar’.418 Volgens ooggetuigen was zij zeer 
verheugd over de publicatie. Van Bruggen verklaarde aan een bevriend schrij-
ver dat zij volledig vervuld was van de verschijning van Eva omdat zij zich in 

414  Van Bruggen in de Deli-Courant (14 september 1904). Zie Fontijn & Schouten (185: 172-176).
415  Sicking (1993b: 134).
416  In de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek wordt een aantal mappen met ongepubliceerde 

persoonlijke documenten bewaard. 
417  Dit schreef ze in een niet verstuurde brief aan Niek Muller, gedateerd 16 juni 1928. Zie Fontijn & 

Schouten (1985: 34-37).
418  Sicking (1993b: 292).
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deze roman ‘totaal en definitief ’ had uitgesproken.419 Vrij snel na de publicatie 
van deze roman werd ze ziek.

Vanaf 1928 tot aan haar dood in 1932 leed Van Bruggen aan zware de-
pressies. In het ziekteverslag ‘Dit is de gang’ registreerde ze nauwkeurig haar 
lichamelijke en geestelijke verschijnselen. Uit dit verslag blijkt dat haar ver-
mogen te voelen, denken en handelen haar steeds meer in de steek liet: ‘Geen 
voorstellingsvermogen, geen herinnering, geen liefde, geen wilsimpuls, niet het 
vermogen tot 10 te tellen, niet bij machte aan zijns naam te denken en nog 
andere symptomen.’ Zij voelde zich letterlijk geen ‘mensch’ meer: ‘Depersona-
lisatie in de vorm van “lijk”-gevoelens.’

Van Bruggen dacht zelf dat haar ziekte van tijdelijke aard was, maar ook dat 
het wel een jaar kon duren voor ze hersteld was.420 Het zouden echter ruim vier 
jaren worden van vrij uitzichtloos lijden. Echt herstellen deed ze niet meer. Ze 
werd in verschillende verpleeghuizen en psychiatrische instellingen opgeno-
men. In de herfst van 1932 leek ze weer wat op te knappen en mocht ze naar 
huis, maar ook dit herstel was van korte duur. Op 16 november overleed ze 
nadat ze een te hoge dosis van haar slaapmiddel had ingenomen. 

De ‘hel van de onbereikbare eenzaamheid’
Van Bruggen kreeg laat in haar leven een liefdesrelatie met de kinderrechter 
Niek Muller, waar verder weinig over bekend is. Hij behoorde tot haar vrien-
denkring en rond 1926 bloeide een oude jeugdliefde tussen hen op: het stel 
werd door vrienden op een bankje aangetroffen, ‘heel intiem’.421 Overigens 
had deze liefde geen gevolgen voor haar platonische huwelijk met Aart Pit. 

Uit een niet verstuurde brief blijkt wel dat er een oorzakelijk verband was tus-
sen haar relatie met Niek Muller en haar gezondheid. Van Bruggen zelf schreef 
aan hun liefde een verwoestende kracht toe: ‘En die mij het liefst is, mag mij 

419  W.L.M.E. van Leeuwen (1947: 121).
420  Fontijn & Schouten (1985: 34-37).
421  Fontijn & Schouten (1985: 53).
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niet troosten, want aan hem heb ik mij, in de oude, een nieuwe wond gestoo-
ten, zéér diep.’422 Zij suggereerde hiermee dat haar ziekte verergerd werd door 
hun omgang, omdat de pijn van haar afgebroken relatie met Frans Coenen in 
verhevigde mate terugkeerde. De schrijfster Josepha (Judy) Mendels hield haar 
liefde voor Niek Muller verantwoordelijk voor haar dood: ‘Het was echter deze 
“stijve” Muller, die haar hartstochtelijke liefde gewekt had, een jeugdliefde, die 
weer hevig opbloeide en die haar ten slotte vernietigde.’423 Deze verklaring is al 
te eenzijdig. Het is aannemelijker dat haar ervaring met Niek Muller ‘haar hevig 
geëmotioneerd heeft’ en zo een grote terugslag teweegbracht.424 

Hoe scherp de wanhoop van haar situatie haar voor ogen stond, blijkt on-
der meer uit het volgende fragment, waarin ze aan Niek Muller haar ontwaken 
beschreef: ‘Plas regen. Een vogel floot tijdens de regen en dat ontroert mij wel, 
bij het wakker worden. Maar het was niet het eerste geluid dat ik hoorde. Het 
eerste geluid is alle ochtenden die kreet van afgrijzen tegen het leven, mijn 
eigen kreet, een vreemd gesmoord geluid, ik hoor het alle dagen. En de twee-
de verschijning is geen geluid, maar jouw gezicht. En het gevoel alsof je naar 
iemand je armen zoudt willen uitstrekken, maar je kunt niet, je armen zijn 
verlamd of geamputeerd.’425 Haar ziekte isoleerde haar van haar geliefden en 
bracht tegelijk haar verleden beangstigend dichtbij.

‘Joodse geesten en spoken’
Van Bruggen heeft zich altijd met woord en daad verzet tegen verstarde vor-
men van groepsdenken, waarvan ze de achterliggende menselijke drijfveren 
scherp doorzag. De onleefbare aspecten van de joodse orthodoxie had ze aan 
den lijve ondervonden en vervolgens verworpen. Uit opmerkingen van haar 
zoon Kees van Bruggen blijkt echter dat zij ‘dat verschrikkelijke strikte milieu’ 

422  Zie Fontijn & Schouten (1985: 36-37).
423  Zie Fontijn & Schouten (1985: 53).
424  Zie Sicking (1993b: 307).
425  Uit Van Bruggens persoonlijke documenten in het archief van de Amsterdamse 

Universiteitsbibliotheek.
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nooit volledig te boven is gekomen: ‘Het gekke was, dat zij het eigenlijk nooit 
ontgroeid is, want in haar ziekte kwamen al die akelige joodse legenden en 
joodse geesten en spoken weer naar voren, en daar was ze toch eigenlijk nog 
angstig voor.’426

Wanneer Sicking ingaat op de uitwerking van haar joodse opvoeding, richt 
hij de aandacht juist op het gemis dat ontstond nadat zij haar geloof had ver-
worpen: ‘Dat zij indertijd het jodendom losgelaten had en dat in haar visie het 
jodendom háár losgelaten had, heeft bij haar ambivalente gevoelens opgeroe-
pen, die in de loop van haar leven zijn blijven opspelen. Aan de ene kant had 
zij zich bevrijd van veel dat in haar ogen onhoudbaar, vermolmd en onleefbaar 
was, maar tegelijkertijd was daarmee ook een houvast en vooral ook een ooit 
inspirerend ideaal verdwenen.’427

De bondgenoot uit haar jeugd, Jacob Israël de Haan, raakte zij deels kwijt 
aan het orthodoxe geloof uit hun jeugd. Hij begon vanaf 1910 verzen te pu-
bliceren die uiteindelijk verschenen in Het Joodsche lied en werd lid van de Ne-
derlandse Zionistenbond. Bij zijn vertrek naar Palestina in 1919 nam hij geen 
afscheid van zijn zus, omdat zij haar kinderen niet joods opvoedde. In 1924 
werd De Haan doodgeschoten en moest Van Bruggen definitief afscheid ne-
men van een broer die haar zeer dierbaar was als bondgenoot, discussiepartner 
en literator: ‘In haar werk blijft zij zich met hem bezighouden; steeds opnieuw 
schept zij zich zijn beeld, in een poging hem die zich verwijdert te grijpen, te 
begrijpen en zo in haar nabijheid te houden.’428 Van Bruggens biografe Wolf 
geeft hier, in licht dramatische bewoordingen, maar daarom niet minder waar, 
aan hoe groot het gemis van haar broer voor Van Bruggen moet zijn geweest. 

426  Fontijn & Schouten (1985: 63).
427  Sicking (1993b: 157).
428  Wolf (1980: 116).
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4.2 ‘Geslingerd tusschen verlangen en angst’
In 1921 schreef van Bruggen al dat ze alles wat haar buiten haar werk tijd en 
inspanning kostte instinctief afwees in een poging de kans op uitputting en 
overspanning te verkleinen. Ze ging minder de deur uit, beperkte het contact 
met andere mensen en kwam aan reizen niet toe, kortom, ze sloot zich in toe-
nemende mate ‘van de wereld af ’.429

Ook wat haar intellectuele ontwikkeling betreft richtte ze zich in de loop 
van haar leven steeds meer op het bestaande gedachtegoed. Ze bleef doorgaan 
met de verspreiding van haar inzichten, maar leek zich niet meer in te spannen 
voor de ontwikkeling van nieuwe ideeën. In Uit het leven van een denkende 
vrouw bespeurt Marianne een overeenkomstige hang naar het vertrouwde: ze 
werd niet meer gedreven door ‘de algemene wetenslust, de leergierigheid uit 
vroeger jaren’; ‘Ze las nu nog alleen “van binnen uit”, alleen datgene, wat haar 
tot een eigen oogmerk dienstig scheen, waarin ze vooraf wist te zullen lezen, 
wat ze al wist.’430 Lezen werd meer een teruggrijpen op – en toetsen van – be-
staande inzichten, dan een speuren naar nieuwe ideeën. 

Van Bruggen was van mening dat haar gezondheid niet in de eerste plaats 
werd ondermijnd door haar inspannende arbeid, maar door de voortdurende 
vrees dat haar gedachten haar zouden ontglippen voor ze ze had vastgelegd. 
In haar ziektetijd schreef ze weer over haar angsten. Bij de gedachte aan Niek 
Muller werd ze ‘geslingerd tusschen verlangen en angst’: ‘“Hersencellen” zijn 
niet te dooden, ze zijn wel tot het uiterste te vermoeien en te verknoeien. Dat 
heb ik gedaan, met mijn angsten.’ Ook de gedachte aan haar kinderen ver-
oorzaakte veel onrust, helemaal toen ze reisplannen kregen: ‘Ik zal voor hun 
vertrek niet genezen zijn en dan kunnen de angsten mijn genezing nog meer 
vertragen.’431

Van Bruggen was zich scherp bewust van haar vrijwel uitzichtloze situatie, 

429  Fontijn & Schouten (1985: 19).
430  Van Bruggen (1920: 175).
431  Fontijn & Schouten (1985: 35-36). De cursiverering is van Carry van Bruggen.
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de ontluistering en het verlies van eigenwaarde. Zij noemde zichzelf een ‘over-
spannen lijk’: ‘Geen enkel contact met de wereld meer. Elke functie verdwe-
nen. Alles kan gebeuren (sterven van de kinderen) zonder de minste reactie. 
Tot niets in staat. Latente gevoelens van onmacht en vertwijfeling. Laatste rest 
van gevoel: machteloos medelijden met hen, die haar eens bezaten en nu voor 
altijd verloren hebben.’432 Haar vermogen tot werken en voelen was Van Brug-
gen grotendeels kwijt, maar haar neiging zichzelf te analyseren liet haar niet 
los. Dat bleef ze ook tijdens haar ziekte met een verregaande volharding doen.

Besluit
De conflicten waar Van Bruggen als arm, joods meisje mee te maken had, 
stonden aan de basis van een innerlijke tweestrijd die de kern van haar filosofie 
uitmaakte, namelijk het verlangen naar enerzijds erkenning als maatschappe-
lijk wezen en anderzijds naar deelname aan een allesomvattende eenheid. De 
devotie van haar ouders en geloofsgenoten en de plechtigheid van de joodse 
verhalen, rituelen en figuren maakten een onuitwisbare indruk op de jonge 
Lien. Tegelijk werd zij als meisje binnen de geloofsgenootschap buitengesloten 
en als joods kind door christelijke en rijkere kinderen en volwassen gediscri-
mineerd. 

De gevoelens van minderwaardigheid die Van Bruggen in haar jeugd ten 
opzichte van andere kinderen en volwassenen ontwikkelde, hebben haar niet 
belet vastberaden haar weg te gaan als onderwijzers, schrijfster, filosoof en 
mens, in weerwil van de scepsis die zij ondervond en de gezondheidsklachten 
die steeds meer toenamen. Van Bruggen schreef, kreeg kinderen, verdiepte zich 
in de filosofie en ontwikkelde een ideeëngoed dat ze op levendige en overtui-
gende wijze tot aan haar dood zou blijven verdedigen.

432  Uit Van Bruggens persoonlijke documenten in het archief van de Amsterdamse 
Universiteitsbibliotheek.
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4 Grensfiguren

Géén dingen dan deze, uit den prillen kindertijd, herinneren we ons zóó sterk –, 
nooit later kijken we zóó belangeloos de wereld aan, de wereld over. Belangeloos 
–, dat is: zonder zorgen en zonder bekommeringen, zonder eerzucht, zonder 
begeerte, zonder ijdelheid of nijd. 433

1 Erfenissen
De biografische hoofdstukken over Woolf en Van Bruggen tonen twee kinde-
ren met een rijk gemoedsleven en een levendige verbeelding. Het gezin waarin 
ze opgroeiden bood hen de bescherming die ze nodig hadden om hun erva-
ringen te overpeinzen en gaf hen zicht op het inspirerende ideaal van respec-
tievelijk het literaire en joodse leven. De zaken en personen die beide meisjes 
inspireerden bleken echter een negatieve keerzijde te hebben. Dit leidde tot 
verontrustende inzichten en innerlijke conflicten.

1.1 Goedgevulde provisiekamer
Woolf en Van Bruggen kwamen uit uiteenlopende milieus, maar ondergingen 
hun thuis allebei als een plek waar ze zich tot op zekere hoogte onbekommerd 
konden ontwikkelen. Aan het hoofd van het gezin stond een dominante, maar 
gerespecteerde vader. De moeders richtten hun aandacht volledig en uitput-
tend op de zorg voor de kinderen en de wensen en eisen van hun man. De 
grote kinderschare werd aangevoerd door halfbroers en -zussen, kinderen uit 
een eerder huwelijk die door hun hogere leeftijd het goede voorbeeld moesten 
geven en de meeste verantwoordelijkheden kregen. Hierdoor genoten Virginia 

433  Fontijn & Schouten (1985: 86).
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(Ginny) en Carry (Lientje) een vrijheid en geborgenheid die hen in staat stelde 
als het ware vanonder de eettafel mensen en gebeurtenissen gade te slaan, al 
dan niet in gezelschap van een bondgenoot. Tussen Virginia, haar broer Thoby 
en zus Vanessa bestond een hechte relatie. In Liens jeugd nam haar één jaar 
jongere broertje Jacob een bijzondere plaats in haar leven in.

Hun jeugd leverde een onuitputtelijke bron van herinneringen op waar ze de 
rest van hun schrijvende leven over konden beschikken. Woolf noemde dit haar 
‘incongruous miscellaneous catalogue of memories’ en Van Bruggen schreef 
over haar ‘provisiekamer vol beelden en gevoelens, ontroeringen, heugenissen, 
voorstellingen van gezicht en gehoor, van reuk en aanraaking, in melodieën ge-
conserveerd’.434 Geuren, geluiden en beelden en de kracht van hun verbeelding 
vormden de sleutels tot hun verleden. Het ontsluiten van die herinneringen 
ging hun vrij gemakkelijk af. Woolf hoefde alleen maar terug te denken aan 
hun vaste vakantiebestemming op St-Yves en geliefde plekjes op te noemen, 
om zich in een ‘appeasing chant of pleasure’ te wiegen.435 Van Bruggen neurie-
de de oude religieuze liederen die haar vader zong en werd vervolgens het kind 
dat ze ooit was en ‘leefde dat verborgen kinder-leven van langgeleden weer vol-
komen mee, en voelde mij daarin gelukkig, een vreemd, weemoedig geluk’.436  

1.2 Een omstreden sleutelfiguur
Een arme joodse godsdienstleraar en een bemiddelde schrijver van literair-his-
torische en filosofische werken: de maatschappelijke posities van Izak de Haan 
en Leslie Stephen liepen sterk uiteen, maar de wijze waarop ze hun vak uit-
oefenden, kenmerkte zich door eenzelfde grote kennis van zaken, gezag en 
voortvarendheid. Hoewel een gelovige per definitie een volgeling is, kan De 
Haan moeilijk gedwee of volgzaam worden genoemd. Hij stond bekend als 
een vrijzinnige rebbe, die geheel naar eigen inzicht de joodse wetten toepaste. 

434  Zie Woolf (1976: 116) en Fontijn & Schouten (1985: 22).
435  Lee (1997: 30).
436  Fontijn & Schouten (1985: 18).
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Uit de eigengereide benadering van zowel Stephen als De Haan spreekt de 
onafhankelijke en kritische geest die Ginny en Lien met hen gemeen hadden.

Stephen en De Haan waren van mening dat hun dochters beschikten over 
bijzondere talenten, die deels in het verlengde van hun eigen activiteiten lagen. 
De Haan liet Lien assisteren bij zijn werk als godsdienstleraar en gaf haar de 
gelegenheid naar de kweekschool te gaan. Stephen was ervan overtuigd dat er 
uit zijn dochter een historica zou groeien en liet haar volop gebruikmaken van 
zijn goedgevulde bibliotheek. De wederzijdse waardering en dienstverlening 
maakten het voor de leergierige meisjes waarschijnlijk gemakkelijker dan voor 
hun broers en zussen om de koppige, veeleisende, autoritaire kant van hun 
vaders karakter voor lief te nemen en oog te houden voor hun intelligentie, 
humor en welbespraaktheid. 

Ginny en Lien kregen in hun kindertijd een ontzag voor intellectuele dan 
wel religieuze bedrijvigheid dat diepe sporen naliet. Virginia ontmoette via 
Leslie Stephen de schrijvers, schilders en denkers die verantwoordelijk waren 
voor haar ideaal van een artistieke wereld waar genie, literaire grootheid en 
oorspronkelijkheid de dienst uitmaakten. Van Bruggens jeugdjaren werden 
gekleurd door de belijdenis van het joodse geloof. Tijdens de vieringen van de 
joodse feestdagen, die Lien met haar broers en zussen en andere geloofsgeno-
ten bijwoonde, vormden solidariteit en saamhorigheid sleutelbegrippen. De 
terugkerende verhalen over beroemde rabbijnen en profeten, hun heldenda-
den en ontberingen, wonderen en tragedies, zullen tot op zekere hoogte haar 
idee van wijsheid en mededogen hebben geijkt. 

Stephen en De Haan stimuleerden de ontwikkeling van een kwaliteit waar 
Woolf en Van Bruggen als criticus en schrijver niet buiten konden: intellectue-
le integriteit. Hun dochters mochten alleen vertrouwen op hun eigen oordeel. 
Woolf ging net als Leslie Stephen schrijven. Zij produceerde echter niet alleen 
kritisch werk, maar ook romans en richtte zich uiteindelijk volledig op haar 
eigen artistieke doelstellingen. Carry van Bruggen schreef in tegenstelling tot 
haar vader een groot aantal literaire, journalistieke en filosofische bijdragen – 
van hem is slechts één verhaal gepubliceerd. Wel had zij net als hij de neiging 
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bij de mensen langs te gaan om ‘de wet uit te leggen’.437 Zij wilde echter geen 
orthodox geloof verspreiden, maar zelfverworven denkbeelden openbaar ma-
ken.

1.3 ‘Many different worlds’
Voor Woolf en Van Bruggen was het gezinsleven meer dan een plek die be-
scherming, begeestering, afstammingstrots en tal van herinneringen bood. 
Virginia’s leven nam een beslissende wending door de dood van haar moeder 
en halfzus en het veeleisende gedrag van haar vader en halfbroer. Deze ver-
anderingen zorgden ervoor dat het gezin niet meer als een vanzelfsprekende 
wijkplaats diende en Virginia het leven ging ervaren als een ‘invisible giant’, 
een verzameling van werelden die wezensvreemd waren.438 Aan de ene kant 
van de woonkamer bevonden zich de intellectuele vrienden van haar vader en 
aan de andere kant wisselden haar halfbroers George en Gerald – twee fossie-
len uit het victoriaanse tijdperk –, nieuwtjes uit over gebeurtenissen op het 
postkantoor, de uitgeverij en de rechtbank. Virginia stond ertussenin en was 
niet in staat de verschillende zijden met elkaar te verbinden: ‘There were so 
many different worlds: but they were distant from me. I could not make them 
cohere; nor feel my self in touch with them.’439

Ook Lien ontdekte dat de werkelijkheid verschillende werelden herbergt 
die haar zowel aantrokken als afstootten. Bij haar kwamen de ambivalente 
gevoelens voort uit de tegengestelde effecten van het joodse leven: enerzijds de 
solidariteit en saamhorigheid die de naleving van de joodse wetten met zich 
meebracht; anderzijds de minachting van de niet-joodse kinderen en volwas-
senen omdat ze joods en arm was. Daarbij ervoer Lien de steeds terugkerende 
rituelen in het kleine bedompte arbeiderswoninkje in Zaandam als geestdo-
dend.

437  Fontijn & Schouten (1985: 13).
438  Woolf (1976: 118).
439  Woolf (1976: 137).
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Woolf en Van Bruggen constateerden allebei dat hun jeugdervaringen een 
evenwichtige emotionele ontwikkeling in de weg stonden. De routine van 
het dagelijks leven oefende zo’n druk uit dat er weinig ruimte overbleef voor 
zelfexpressie. Hun eigen nieuwsgierigheid en door literaire, dan wel religieuze 
verhalen gegenereerde fantasieën en overpeinzingen werden gesmoord door 
conventies en plichtplegingen. Hieruit ontstond een verwarrende mix van in-
ferioriteits- en superioriteitsgevoelens. 

2 Ambivalenties
De kindertijd van Woolf en Van Bruggen leefde in hun eigen herinnering 
voort als een bijna mythische eenheid van waaruit ze de wereld belangeloos 
konden aanzien. Nadat die eenheid werd opengebroken, ontstond de con-
frontatie met de vraag naar een eigen identiteit en hun plaats in die verre van 
eenduidige werkelijkheid. Gaandeweg kwamen ze tot de overtuiging dat iedere 
vorm van dominantie – emotioneel, sociaal, intellectueel, religieus of anders-
zins – de zeggenschap over het eigen leven ondermijnt. 

2.1 Grensfiguren
Zowel de omstandigheden waarin Woolf en Van Bruggen opgroeiden als de 
eigenschappen waarover ze beschikten laten zich beschrijven als typerend voor 
wat grensfiguren of conflicterende personae kunnen worden genoemd. De 
combinatie van deze factoren resulteerde in een meervoudig bewustzijn; een 
besef van een divided loyalty die als verklaring kan dienen voor hun psycholo-
gische onzekerheid, gemis aan een autonome identiteit en de neiging heen en 
weer te bewegen tussen gevoelens van minderwaardigheid en overmoed. 

Terwijl Virginia en Lien even nieuwsgierig als bevreesd op de drempel van 
verschillende werelden stonden, werden ze door hun eigen vader aan het wan-
kelen gebracht. Leslie Stephen maakte Virginia deelgenoot van zijn intellectuele 
wereld door zijn boeken aan haar uit te lenen en met haar te bespreken. Tege-
lijkertijd reageerde hij zijn angsten en frustraties af op mensen die haar dierbaar 
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waren, zoals haar moeder en zus Vanessa. Hoe moest zij de schatplichtigheid 
aan haar vader verenigen met haar sterke morele verontwaardiging over zijn 
omgang met de vrouwelijke gezinsleden? Ook het gedrag van Izak de Haan 
bracht tegenstrijdige emoties in zijn dochter teweeg, bijvoorbeeld toen Lien 
hem vanwege haar goede geheugen mocht assisteren bij zijn werk als rebbe, 
maar als meisje buitengesloten werd van de joodse rituelen. Beide vaders boden 
zicht op een wereld waarin hun dochters krachtens hun sekse geen vanzelfspre-
kende plaats hadden en versterkten zo bij hen het besef een grensfiguur te zijn. 

Woolf en Van Bruggen hadden met jaloezie aangezien hoe hun broers naar 
de universiteit gingen, terwijl zij zich grotendeels tevreden moesten stellen met 
zelfstudie. Het door hen gevolgde onderwijs, stond voor hun gevoel in geen 
verhouding tot een universitaire opleiding. Van Bruggen had een opleiding tot 
onderwijzeres afgerond en Woolf volgde vanaf 1897 colleges klassieke talen. 
Hiervoor bezocht zij de aparte vrouwenafdeling van de universiteit, maar legde 
ze geen examens af.440 Als kind kreeg Woolf thuis les van haar vader en privé-
leraren. Dit onderwijs kende een oponthoud van twee jaar door de psychische 
gezondheidsklachten van Woolf na de dood van haar moeder in 1895.

Met hun grote mate van ontvankelijkheid en kritische instelling ten op-
zichte van zichzelf en anderen beantwoordden Woolf en Van Bruggen ook in 
psychologische zin aan de kenmerken van de grensfiguur. Zowel Woolf en Van 
Bruggen zelf als hun vrienden en intimi hebben gewezen op de opmerkelijke 
mix van tegenstrijdige karaktereigenschappen en hun snel wisselende stem-
mingen, het ene moment kritisch en afstandelijk, dan liefdevol en genereus.441 

De overgang van hun jeugdjaren naar hun volwassen leven ging niet ge-
paard met de bevrijding van conflictueuze situaties, maar leverde vooral nieu-
we spanningen op, zodat de gespletenheid die ze als kind ondergingen door 

440  Lee (1997: 143).
441  Alles aan Woolf was ‘concentrated en intense’ (Dunn 2000: 66). Van Bruggen had volgens een 

ooggetuige iets van een ‘bezielde Godsgezant’ en was tegelijk ‘demonisch hoogmoedig als Lucifer’. Zie Fontijn 
& Schouten (1985: 41). Ook zij kon beangstigend kritisch en kwetsend zijn – echter ‘niet zonder fijn gesneden 
pointe’ –, maar ze was ‘gemakkelijk en goedhartig voor wie ze geestelijk haar mindere wist’.
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hun toekomstige ervaringen werd bevestigd. Ook hun huwelijks- dan wel 
gezinsleven, seksuele ervaringen en schrijverschap stonden in het teken van 
ambivalenties. 

2.2 Huwelijk en gezin
Het huwelijk leerde Van Bruggen dat strikte samenlevingsvormen een mens 
tegelijkertijd met afschuw en verlangen kunnen vervullen. Ambivalentie is 
een terugkerend onderwerp in haar journalistieke werk en haar romans. Deze 
dubbele gevoelswaarde spreekt uit haar beweringen over haar religieuze achter-
grond, huwelijk en gezin. De herinneringen aan haar joodse geloof zouden zo-
wel weerstand als maar weemoed blijven oproepen: ‘Het is de langzame val van 
het Jodendom die ons jongeren diep ontroert,’ schreef ze naar aanleiding van 
Coenens recensie over De Verlatene (1910).442 Als moeder voelde zij zich, net 
als haar protegé Marianne Edema uit Het leven van een denkende vrouw, opge-
jaagd door strijdige belangen: enerzijds kan ze niet zonder haar kinderen en is 
ze voortdurend bang dat hun iets overkomt, tegelijkertijd raakt ze geprikkeld 
wanneer de kinderen haar opeisen en haar het gevoel geven hun eigendom te 
zijn, ‘het willoos voorwerp van hun wensen en vermaken’.443

Voor Woolf was alleen al het bestendigen van haar relatie met Leonard 
Woolf een hachelijk avontuur. Ze verklaarde haar twijfel aan de hand van haar 
tegenstrijdige verlangens: aan de ene kant de wens zich te binden – ‘being half 
in love’ –, daartegenover de drang naar vrijheid – ‘the extreme of wildness & 
aloofness’.444 Ze aarzelde lang voor ze haar ja-woord gaf en bezweek vervolgens 
onder de druk die uitging van de ophanden zijnde verbintenis. Die druk was 
zo groot dat ze een zenuwinzinking kreeg en tijdelijk moest worden opgeno-
men in een verpleeghuis voor geesteszieken: ‘Never before had marriage pre-
sented itself as so real, so fair and yet so alarming a possibility.’445 

442  Sicking (1970: 6).
443  Van Bruggen (1920: 146).
444  Woolf (Letters I: LW, 1 mei 1912).
445  Bell (1976, I: 182).
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Woolf had goed voorvoeld wat ze aanging en bleef tijdens haar getrouwde 
leven laveren tussen afkeer van de beperkende maatregelen die Leonard uit 
voorzorg trof en erkentelijkheid voor zijn inspanningen. ‘But now I’m tied, 
imprisoned, inhibited. … But then, o Lord what I owe to him! What he gives 
me!’446 Op een zelfde wijze had Woolf in een ademtocht gehoor gegeven aan de 
tegenstrijdige gevoelens die haar vader heel haar leven bleef oproepen: ‘I have 
a great devotion for him – what a disinterested man, how high minded, how 
tender to me, and fierce and intolerable.’447

2.3 Seksualiteit – hoog en laag
Seksualiteit was een problematisch gegeven in het leven van Woolf en Van 
Bruggen, waarvoor de toenmalige repressieve seksuele moraal een goede voe-
dingsbodem vormde. Zij waren niet in staat een volwaardige seksuele relatie 
met een ander aan te gaan en durfden niet zo vrij over seksuele aangelegen-
heden te schrijven als hun mannelijke collega’s. Het toenmalige kuisheidsbe-
ginsel stond lichamelijke overgave in de weg en werkte uiteenlopende seksuele 
connotaties in de hand. Beide schrijfsters associeerden seksualiteit met zowel 
een verheven, puur geestelijke vorm van liefde als met een minderwaardige 
lichamelijke vorm. 

Van Bruggen noemde erotisch verlangen – ‘een onzer hoogste en meest 
intense levens- en energie-uitingen’448 – een positieve, inspirerende kracht, 
maar wanneer haar vrouwelijke personages zich ten opzichte van een man re-
kenschap geven van hun gevoelens, verwordt hun erotische verlangen tot een 
lage, beschamende, lichamelijke drift. Woolfs ervaringen met de verloving van 
eerst haar halfzus Stella en daarna Vanessa waren verantwoordelijk voor haar 
verwachtingen omtrent de liefde tussen man en vrouw: ‘It gave me a con-
ception of love; a standard of love; It was bodiless; a light; an ecstasy.’449 Die 

446  Woolf (Diary II: 28 juni 1923).
447  Woolf (Letters IV: VSW, 19 februari 1929).
448  Van Bruggen, De Nederlandsche Spectator, 2 november 1907.
449  Woolf (1976: 105).
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hooggestemde verwachtingen zou ze bijstellen, toen ze moest constateren dat 
liefdesrelaties vaker het gevolg waren van lichamelijke verlangens – ‘a feeble 
passion’, ‘a gross dull passion’450 – dan van een verheven vorm van intellectuele 
verwantschap.

Afkeer primaire emoties
De schaamtegevoelens die Woolf en Van Bruggen hadden ten aanzien van sek-
sualiteit waren niet alleen het gevolg van het negentiende-eeuwse kuisheids-
beginsel. Hun afkeer van mensen die zich ongeremd overgaven aan fysieke en 
emotionele impulsen speelde daarbij ook een rol.451 Woolf zag die ongeremd-
heid terug in zowel het gedrag van verliefde stellen en de huilbuien van haar 
halfbroer George Duckworth, als in de praktijken van sommige schrijvers: 
‘This is the kind of blunder – in literature – which seems to me ghastly and 
unpardonable: people, I mean, who wallow in emotions without understan-
ding them. Then they are merely animal and hideous.’452 Van Bruggen ont-
moette vele ‘George Duckworths’ in het dagelijks leven en voerde in Eva een 
stalknecht op als representant van een verwerpelijk seksisme: ‘Want dit is het 

450  Woolf (Diary III: 23 juli 1927).
451  Zij wisten allebei uit eigen ervaring hoe schaamtevol het verlies van controle en zelfbeheersing is. 

Woolf geneerde zich met terugwerkende kracht voor het onaangepaste gedrag dat zij had vertoond tijdens haar 
depressies en manieën en had geen enkele behoefte daaraan herinnerd te worden. In haar dagboek beschreef 
ze hoe ze een van haar verpeegsters bij toeval in de stad tegenkwam en vergeefse pogingen deed om aan haar 
aandacht te ontsnappen: ‘I saw Jean [Thomas], & remained hidden behind an officer.’ (Diary I: 7 juni 1918) In 
Het verspeelde leven (1922b: 197) beschrijft Van Bruggen hoe het meisje Freddy toeschouwer is van een vrijwel 
identieke gebeurtenis. Als dit meisje ziet hoe een al te opdringerige ‘krankzinnigenverpleegster’ de aandacht 
probeert te trekken van een voormalige patient, zegt ze tegen de zuster: ‘Begrijpt u nu werkelijk niet, dat zoo’n 
meisje liever niet gezien wil worden door iemand die... die... ja, hoe moet ik ’t zeggen... die getuige is geweest 
van haar vernedering... begrijpt u niet dat ze met opzet niet groeten wil?’ Freddy begrijpt maar al te goed dat 
de behandeling van verpleegkundigen angst en schaamte kunnen opwekken: ‘Te denken dat het met iedereen 
– althans met vele erfelijk belasten, nerveuse naturen, zoekende, onrustige zielen! – zover kon komen en dat ze 
dan overgeleverd zouden zijn aan zulken’. Of Van Bruggen het contact met haar verplegers ook zo heeft ervaren 
toen ze zelf een psychiatrisch patiënt was, is niet bekend, wel had ze haar vriend Victor van Vriesland laten 
weten dat ze tegen haar zin was opgenomen. Zie Fontijn & Schouten (1985: 51). 

452  Woolf (Letters I: MV, juni 1906).
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onzalig oord, het vuig verblijf.... er huist een dikke man met roode, opgezette 
wangen, die roept alle meisjes gemeene woorden na.’453 Ook zij hekelde de 
hypocrisie die gepaard gaat met het gedachteloos gehoor geven aan eigen ge-
noegens en vooroordelen.

Hun afwijzende houding ten opzichte van seksualiteit sluit aan bij hun 
diepe aversie van gezagsonderwerping.454 Van Bruggen heeft veel en met groot 
psychologisch inzicht geschreven over de conflicten van vrouwen die zich met 
behoud van hun intellectuele onafhankelijkheid willen kunnen overgeven aan 
de liefde van een man, en over mannen die geen liefde kunnen opbrengen voor 
de ‘onvrouwelijke geleerde vrouw’. Zij concludeerde dat deze vrouwen onver-
mijdelijk moeten falen: de keuze voor overgave leidt tot verlies van zelfrespect, 
terwijl de keuze voor eigenwaarde een volledige overgave in de weg staat. In 
haar essay ‘Twee moderne vrouwen’, dat in 1915 verscheen in Groot-Neder-
land, zette Van Bruggen haar gedachtegang over deze problematiek uiteen. 455 

Het ging Woolf en Van Bruggen uiteindelijk niet om ongelijkwaardige re-
laties tussen getrouwde mannen en vrouwen, maar om alle vormen van over-
heersing tussen mensen onderling. Woolf illustreerde dit door het opdringeri-
ge gedrag van haar veel oudere vriendin Ethyl Smyth, een weinig succesvolle 
componiste, te vergelijken met de emotionele tirannie van haar vader. Toen 
Woolf op 49-jarige leeftijd door deze componiste werd bedolven onder verzoe-
ken om begrip en medelijden, zette zij zich schrap: ze wilde zich niet onder-
werpen aan de emoties van anderen. De emotionele claims van Smyth stonden 
wezenlijk contact in de weg: ‘One is prevented from intimacy.’456 Woolf en 

453  Van Bruggen (1927a: 8).
454  Fontijn (1977: 55) oppert dat seksuele apathie kan behoren tot ‘een van de defensieve vrouwelijke 

krijgslisten om niet te hoeven capituleren voor de patriarchale macht.’ 
455  Zie Fontijn & Schouten (1985: 184-202).
456  Woolf (Letters IV: ES, 4 juli 1931). Het veeleisende gedrag van Ethyl Smyth herinnerde Woolf aan de 

emotionele tirannie van haar vader: ‘He had a very hard life with his deafness, my mother’s death, and his sense 
of being, as a philosopher, a failure. Thus he demanded and needed perpetual sympathy and was apt to fly into 
violent rages and despairs in what we thought a most unreasonable way if anyone spoke a careless word about 
his work, or his life. Hence by degrees one felt that one had always to pick and choose what one said to him 
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Van Bruggen moesten zich zien te bevrijden van dit soort claims om een eigen 
positie als schrijfster in te kunnen nemen.

2.4 Schrijverschap
De periode waarin het modernisme opkwam, tussen 1880 en 1920, valt sa-
men met de aanloopperiode naar de feministische golf die in Engeland werd 
aangevoerd door de Suffragettes (strijdsters voor vrouwenkiesrecht). Het ideaal 
dat hun voor ogen stond was de ‘New Woman’: ‘independent, educated, (re-
latively) sexually liberated, oriented more toward productive life in the public 
sphere than toward reproductive life in the home’.457 

Vrouwen die wilden schrijven hadden de beschikking over verschillende 
tactieken: zich conformeren aan de literaire eisen en het werk van hun manne-
lijke collega’s imiteren of hun eigen prestaties bagatelliseren; protesteren tegen 
de heersende waarden en normen door te strijden voor de rechten van minder-
heden en hun eigen autonomie; zich afwenden van de discussie en zich richten 
op de ontginning van hun persoonlijke ervaringen en de ontwikkeling van een 
eigen visie.458 Woolf en Van Bruggen kozen voor een combinatie van de twee-
de en derde strategie. Ze hebben zich uitgebreid en met veel inzicht gemengd 
in de discussie, maar gingen daarnaast hun eigen weg. Hun vermogen zin en 
onzin van traditionele vrouwbeelden te onderscheiden, hielp hen een eigen 
standpunt in te nemen en trouw te blijven aan hun artistieke en filosofische 
doelstellingen. 

Beide schrijfsters hebben haarscherp onder woorden gebracht aan welk ide-
aalbeeld vrouwen uit de generatie van hun moeder moesten voldoen. Deze 
vrouwen werden gezien als engelachtige verschijningen, onbekend met sterke 

and never dared tell him the small events that interested us, for he might at any moment fly off with “Oh but 
think what my life has been, what my sufferings are, what I have been going through since your mother died.” 
And I think this queered the pitch and made us much more formal and cautious with him than was right.’ 

457  De Koven, in M. Levenson (1999: 175).
458  Showalter (1977: 13).
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emoties als hartstocht, woede, ambitie of eer.459 ‘She was intensly sympathe-
tic. She was intensly charming. She was utterly unselfish. She excelled in the 
difficult arts of family life. She sacrificed herself daily.’ Dit zijn een paar van 
de typeringen die Woolf voor de Angel in the House gebruikte in haar lezing 
‘Professions for women’. Woolf benadrukte dat ook zij nog streed met deze 
verschijning, die haar naar eigen zeggen het schrijven onmogelijk dreigde te 
maken: ‘It was she who bothered me and wasted my time and so tormented 
me that at last I killed her.’460 

In haar essays A Room of One’s Own en Three Guineas analyseerde Woolf de 
impasse waarin vrouwen met schrijfambities zich volgens haar bevonden. Zij 
werden ingeklemd door twee kwaden: in hun rug voelden ze de priemende 
blik van het patriarchale systeem, en vóór hen lag de publieke wereld – een be-
roepsmatig netwerk dat drijft op jaloezie, strijdlust en hebzucht: ‘We, daugh-
ters of educated men, are between the devil and the deep sea.’461 Degenen die 
zo vermetel waren de pen op te pakken werden gadegeslagen door het kritische 
oog van de mannelijke gezagsdragers.

Ook Van Bruggen constateerde bij herhaling dat de zich in intellectueel 
opzicht ontwikkelende vrouw in ongunstige omstandigheden verkeerde: ‘“De 
Vrouw”, die sinds een halve eeuw geen vin meer heeft kunnen verroeren – si 
j’ose m’exprimer ainsi – geen vinger meer in de asch heeft kunnen steken, geen 
pen meer op het papier heeft kunnen zetten, geen mond meer heeft kunnen 
opendoen, zonder de oogen van de heele wereld op zich gevestigd te zien (...) 
“De Vrouw”, die dit weet, die dit voelt, al haar uitingen becritiseerd, al haar 
daden gadegeslagen, van voren en van achteren, links en van rechts en die zich 
nochtans natuurlijk en onbevangen moet gedragen, op gevaar af, dat men haar 
de onbeholpenheid zal aanrekenen als nòg weer eens een aparte inferioriteit, 
als “echt-vrouwelijk gebrek aan zelfvertrouwen” bijvoorbeeld.’ 462

459  Showalter (1977: 76-79).
460  Woolf (Essays VI: 481).
461  Woolf (1938: 199).
462  Van Bruggen in Het Algemeen Handelsblad, 17 april 1926. Zie Fontijn & Schouten (1985: 178).
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Woolf en Van Bruggen bleven zich schrap zetten tegen discriminatie door 
de critici, ook toen ze zich al geruime tijd hadden bewezen als begaafde au-
teurs. Mannelijke én vrouwelijke critici waren van mening dat de romans van 
vrouwen eigenschappen bezaten die wezenlijk waren voor de psychologie van 
‘de vrouw’, terwijl Woolf en Van Bruggen de veranderlijke sociale en materiële 
omstandigheden van vrouwen verantwoordelijk hielden voor het soort werk 
dat zij maakten: een schrijfster kan niet zonder een vast inkomen en een ‘room 
of her own’. De vooroordelen ten aanzien van schrijvende vrouwen vormden 
een schrikbeeld dat Woolf en Van Bruggen bleef prikkelen hun eigen stand-
punt en argumenten uiteen te zetten. 

Van Boven heeft de reactie van schrijfsters op de vrouwenbeweging in ver-
schillende studies geanalyseerd.463 In navolging van Carry van Bruggen be-
toogt Van Boven dat de ideologie van de ‘ware vrouwelijkheid’ diep geworteld 
was en zich niet zomaar liet uitbannen. Daarbij had de emancipatie voor veel 
vrouwen pijnlijke nadelen die Woolf en Van Bruggen mogelijk zelf ook nog 
ondervonden. Zij konden zich alleen onttrekken aan het ideaalbeeld van vrou-
welijkheid door afstand te doen van de bijbehorende privileges: ‘De liefde en 
verering van mannen, de achting van hun medemensen, een zekere macht, 
en het gevoel dat allemaal op grond van eigen verdiensten te hebben verwor-
ven.’464 

‘Time was necessary’ 
Het duurde geruime tijd voordat Woolf en Van Bruggen het idee hadden dat 
ze werk maakten waar ze volledig achter konden staan. Dit had niet alleen te 
maken met de vooroordelen van collega’s en critici, maar ook met hun eigen 
kritische en receptieve persoonlijkheid en hun besef een grensfiguur te zijn. In 
een artikel uit 1932 waarin Frans Coenen Van Bruggen herdacht, beschreef 

463  Zie bijvoorbeeld haar proefschrift Een hoofdstuk apart. ‘Vrouwenromans’ in de literaire kritiek 1898-1930 
(1992) of het artikel ‘Realisme en ideologie. Schrijfsters rond 1915 en de reactie op de vrouwenbeweging’ 
(1995).

464  Van Boven (1995: 100).
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hij haar ontwikkeling als schrijfster en filosofe: ‘Kwam deze sterke geest niet 
op harmonische wijze uit de duisternissen van instinkt en gevoel tot de klaarte 
van zelf- en wereldinzicht?’ Zijn antwoord op die vraag was bevestigend, maar 
hij moest daarbij wel vaststellen dat die ontwikkeling laat kwam, omdat ‘haar 
sterk, hartstochtelijk gevoel, en ontzaggelijk wijde levensaanvoeling verwar-
rend werkten en de komende opklaring tegenhielden’.465 

De schilder Duncan Grant liet zich op overeenkomstige wijze over Woolf 
uit. Toen hij haar in 1910 ontmoette en gadesloeg, zag hij in de eerste plaats 
een extreem verlegen vrouw die zich ‘a little aloof and even a little fierce’ 
distantieerde van het mannelijk gezelschap, maar haar reserves liet varen 
zodra ze zich in de nabijheid bevond van vrouwen uit haar oude, bekende 
wereld, zoals haar leraressen Grieks, Clara Pater en Janet Case. Grant zette 
die oude wereld af tegen haar nieuwe wereld en maakte duidelijk dat Woolf 
buitengewoon ontvankelijk was voor nieuwe indrukken: ‘They [haar lera-
ressen Grieks] were alive to her, by remembrance as well as presence, and had 
already their place in her imagination as belonging to the world she knew 
and had left – that life with her parents and her half-brothers at Hyde Park 
Gate… I do not think that her new existence had “become alive” to Virgi-
nia’s imagination in those first years. She gave the impression of being so in-
tensely receptive to any experience new to her, and so intensely interested 
in facts that she had not come across before, that time was necessary to give 
it a meaning as a whole. It took the years [de roman The Years] to complete 
her vision of it.’466 Grants observatie bevestigt dat Woolf juist door haar op-
merkelijke ontvankelijkheid voor wat er om haar heen gebeurde veel tijd no-
dig had om haar impressies onder te brengen in een samenhangend geheel.  

465  Frans Coenen in De Groene Amsterdammer, 1932.
466  Duncan Grant in Horizon, 1941.
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3 Strategieën
Voor Woolf en van Bruggen waren de ontwikkeling van hun schrijverschap 
en de uitwisseling van ideeën met geestverwanten de voornaamste wapens in 
hun strijd tegen het isolement dat zij als grensfiguur ervoeren. Al schrijvende 
konden ze hun verleden ontginnen, hun ervaringen ordenen, hun inzichten 
vormgeven en zichzelf ontwikkelen van grensfiguur naar individualist. Zo kre-
gen ze niet alleen zicht op hun eigen persoonlijkheid, maar wisten ze zich ook 
positief te onderscheiden als schrijfster, dan wel denker. Een tweede houvast 
bestond uit de vriendschappen die ze aangingen met gelijkgezinden. Met be-
hulp van hun pen en hun vrienden konden ze zich onttrekken aan de druk van 
de maatschappelijke verwachtingen.

3.1 De kracht van een moreel-intellectueel geweten
Als kind ontdekten Woolf en Van Bruggen dat hun ervaringen zich lieten 
ontginnen dankzij een bijzonder vermogen, namelijk hun ‘shock-receiving ca-
pacity’, of ‘immanente criterium’. Zij hadden hiermee een morele en intellec-
tuele kracht voor ogen die hen in staat stelde terug te gaan in de tijd en hun 
herinneringen te onderzoeken. Zowel hun beschamende en deprimerende als 
hun mooie impressies werden zo voer voor overpeinzing. Dankzij hun rede-
neringsvermogen konden ze sterke sensaties verklaren en zich teweer stellen 
tegen de ingrijpende gevolgen van dergelijke gebeurtenissen: ‘Sudden shocks, 
they are now always welcome; after the first surprise, I always feel instantly 
that they are particularly valuable. And so I go on to suppose that the shock 
receiving-capacity is what makes me a writer.’467 Van Bruggens morele en intel-
lectuele geweten was zo sterk ontwikkeld dat zij haar eigen gedrag en motivatie 

467  Woolf (1976: 72). Woolf heeft meermalen aangegeven dat ‘moed’ de kwaliteit is die ze het meest 
waardeerde in mensen. Ze doelde hiermee niet op gewone durf of heldenmoed, maar op een moed die 
voortkomt uit geestelijke veerkracht: ‘reasoned courage’ (Letters I: MV, 1 december 1904). In een brief aan 
Violet Dickinson prijst ze de moed van een vriendin (Katherine Furse): ‘She has a real thread of courage 
running through her, which is better than genius, and better than virtue; indeed I put it first of all qualities.’ 
(Letters I: VD, 28 december 1906).
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bleef beoordelen en zo nodig veroordelen. Zij had – net als haar personages – 
de neiging terug te blijven denken aan vernederende gebeurtenissen, waardoor 
ze haar schaamte telkens opnieuw beleefde.468 

Iedere vorm van dwang, binnen het gezin, het sociaal-maatschappelijke 
verkeer of op artistiek gebied, ondermijnde hun morele en intellectuele kracht 
en diende bestreden te worden. In Prometheus betoogde Van Bruggen dat de 
‘geringste mate van gezagsonderwerping’ onvermijdelijk moet leiden tot ‘diep-
ingrijpende concessie van eigen geweten’ en ‘enorm moreel verlies’.469 Woolf 
toonde zich op eenzelfde onomwonden wijze afkerig van wat voor restrictie 
dan ook: ‘More & more I come to loathe any dominion of one over another; 
any leadership, any imposition of the will.’ 470

3.2 Een beginselverklaring
Met het beroemde essay ‘Mr. Bennet and Mrs. Brown’ (1924) van Woolf en 
het interview dat Van Bruggen in 1915 gaf, legden beide schrijfsters ieder op 
hun eigen wijze een beginselverklaring af.471 Hoewel de essayvorm niet te ver-
gelijken is met het persoonlijk getinte vraaggesprek komen uit beide geschrif-
ten vergelijkbare literaire visies en doelstellingen naar voren. Beide schrijfsters 
bekritiseerden het materialistische werk van tijdgenoten en voorgangers. Vol-
gens Woolf richtten deze schrijvers hun blik op fabrieken en utopieën of op 
de decoraties van treinwagons, maar: ‘Never at life, never at human nature.’472 
Zij verlangde dat haar lezers de stemmen van de personages konden horen. 
In het interview benadrukte Van Bruggen het belang van zelfbespiegeling- en 
ontleding, het vertrekken vanuit de persoonlijke ervaring om uit te komen bij 
algemeen menselijk gedrag. 

468  Wolf (1980: 214).
469  Van Bruggen (1919a: 308).
470  Woolf (Diary I: 19 maart 1919). 
471  De eerste versie van Woolfs essay verscheen op 1 december 1923 in de Nation and Athenaeum. In 1924 

publiceerde de Criterion een herziene versie van haar essay onder de titel ‘Character in Fiction’. Beide essays 
zijn opgenomen in deel III van Woolfs Essays.

472  Woolf (Essays III: 430).
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Woolf en Van Bruggen hebben herhaaldelijk en in scherpe bewoordingen 
afgerekend met schrijvers die tot het realisme of naturalisme gerekend kunnen 
worden. Woolf richtte haar kritiek op H.G. Wells, Arnold Bennett en John 
Galsworthy: ‘The Edwardian tools are the wrong ones for us. They have laid 
an enormous stress upon the fabric of things.’473 Van Bruggen noemde het 
realistisch proza van Nederlandse tijdgenoten ‘nuffig, poppig, dóór en dóór 
ongeestelijk en materialistisch werk, waar het “métier” dik boven op ligt’.474 
Voor hen functioneerde de roman niet als een fotografische reproductie van 
de werkelijkheid. De ‘gebruikelijke’ conventionele weergave van personen, fei-
ten en gebeurtenissen in hun chronologische volgorde voldeed niet meer. Zij 
streefden een andere ‘werkelijkheid’ – een nieuw soort realisme – na.

Het duurde geruime tijd voordat beide schrijfsters in staat waren hun lite-
raire ideeën toe te passen. De eerste romans van Woolf, The Voyage Out (1915) 
en Night and Day (1919), zijn vrij traditioneel en Van Bruggens In de schaduw 
(1907) en De Verlatene (1910) zijn nog ronduit naturalistisch te noemen. Wel 
werden ze met dit vroege werk onthaald als opmerkelijke en veelbelovende 
schrijvers. De reacties op de romans die daarna verschenen lokten meer ge-
mengde reacties uit, omdat Woolfs literaire experimenten en Van Bruggens 
filosofische inzet door sommige critici negatief werden ontvangen.475

Het grote lezerspubliek reageerde – bij Van Bruggen vrijwel meteen en bij 
Woolf na verloop van tijd – enthousiast op hun romans. De echte roem volgde 
voor Woolf na de verschijning van Orlando (1928), dat een groot verkoopsuc-
ces was, net als Flush (1933) en The Years (1937). Van Bruggen dankte haar po-
pulariteit aan De verlatene (1910) en de verhalenbundel Het huisje aan de sloot 
(1921). Na de oorlog groeide de belangstelling voor wat nu als hun hoofd-

473  Woolf (Essays III: 432).
474  Van Bruggen in Den Gulden Winckel nr. 7, 15 juli 1915. Zie Fontijn & Schouten (1985: 14). 
475  De negatieve kwalificaties die Woolfs werk uitlokte zijn voor het grootste deel terug te brengen tot de 

beschuldiging van esthetisch elitarisme. Zij zou de traditie van de pateriaanse l’art pour l’art voortzetten en geen 
enkel sociaal bewustzijn tonen. Van Bruggen kreeg vooral commentaar op het nieuwe, sterk meditatieve en 
intellectualistische karakter dat haar werk vanaf Heleen (1913) had gekregen.
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werk wordt aangemerkt: Eva (1927), Mrs. Dalloway (1925), To the Lighthouse 
(1927), The Waves (1931) en Between the Acts (1941).

3.3 Nieuwe verbonden 
Ontmoetingen met geestverwanten leverden waardevolle inspiratie voor het 
werk van Woolf en Van Bruggen op. Woolf gaf zich met ongeëvenaarde ernst 
en groot plezier over aan sociale happenings: ‘She was one of those people who 
drained herself, exhausted herself mentally, both passively and actively, not 
only at a party but in any kind of conversation or social intercourse.’476 Idee-
en formuleren, kritiek en lof uitwisselen, discussies voeren, kennis opdoen..., 
menselijk contact leverde haar naar eigen zeggen de intellectuele impulsen die 
zij als mens en schrijver nodig had. Haar behoefte aan bijeenkomsten met 
vrienden noemde Woolf een erfenis van haar moeder: ‘It is a piece of jewellery 
I inherit from my mother – a joy of laughter, something that is stimulated, 
not selfishly wholly or vainly, by contact with my friends. And then ideas leap 
in me.’477

Ook Van Bruggen werd herinnerd als een vrouw die sprankelde van geest-
drift. Volgens Annie Salomons was ze ‘briljant van de ochtend tot de late 
avond’.478 Van Bruggen had sterk de neiging op de voorgrond te treden en te 
shockeren met controversiële meningen. Ook deelde ze haar inzichten graag 
met anderen en stelde ze er prijs op dat er geluisterd werd naar wat ze te ver-
tellen had. Volgens Wiessing hield Van Bruggen leesavonden met een vaste 
vriendenkring bij haar thuis in Laren. Elke week bespraken ze een boek dat 
haar aandacht had getrokken: ‘Ik heb ze niet allen gekend, die daar deelden in 
lezing en discussie, maar aan Carry waren deze avonden zeer lief.’479 

476  Leonard Woolf (1967: 117).
477  Woolf (Diary II: 28 juni 1923).
478  Zie Fontijn & Schouten (1985: 41).
479  Zie Fontijn & Schouten (1985: 49).
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4 Van Kensington naar een joodse volkswijk
Woolf en Van Bruggen reageerden heel verschillend op de weerstand die ze 
bij de verwezenlijking van hun ambities ondervonden. De strategie die zij als 
auteur hanteerden levert een parallel op met de houding die zij als kind aan-
namen. Virginia moest zich zien te handhaven binnen de beslotenheid van de 
familie, terwijl Liens leefruimte zich uitstrekte tot de synagoge en de school in 
het stadje waar zij woonde. Die bewegingsvrijheid stelde het strijdlustige jood-
se meisje in staat haar eigen krachten op verschillende terreinen te beproeven 
en zich rechtstreeks te verdedigen wanneer ze zich aangevallen voelde. Virginia 
had die ruimte niet en moest haar toevlucht nemen tot andere middelen.

4.1 Een (onzichtbare) vijand
Er is een duidelijk verschil in de wijze waarop Woolf en Van Bruggen als kin-
deren, volwassenen en schrijfsters op conflicten reageerden. Van Bruggen be-
woog zich gemakkelijker dan Woolf in het sociaal-maatschappelijke verkeer en 
ging geregeld de confrontatie met anderen aan. Woolf had de neiging terug te 
vallen op haar gereserveerde houding. Als kind was Lien op zichzelf aangewe-
zen en moest ze zich op eigen houtje verweren tegen de minachtende opmer-
kingen en beledigingen van niet-joodse, rijkere kinderen. Zij hield zich soms 
letterlijk vechtend voor haar eigen zelfbehoud en dat van andere gezinsleden 
staande.480 

Kensington had door zijn majestueuze victoriaanse gebouwen, brede tui-
nen, statige witte huizen, musea, luxe winkels en beboomde lanen meer weg 
van een paradijs dan van een strijdtoneel, maar dan wel een ommuurd para-
dijs. De jonge Virginia kon zich moeilijk wapenen tegen de benauwende sfeer 
die de strikte naleving van fatsoensregels met zich meebracht. Ook kreeg zij 
naar eigen zeggen niet de kans haar krachten te meten met andere kinderen uit 

480  Over Lien de Haan is onder meer verteld dat zij als kind opkwam voor haar verstandelijk gehandicapte 
zusje Duifje Esther: ‘zij sloeg altijd met haar schooltas op het hoofd van kinderen die haar zwakbegaafd zusje 
plaagden.’ Zie Wolf (1980: 15). 
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haar omgeving: ‘Owing to the part that I was never at school, never competed 
in any way with children of my own age, I have never been able to compare 
my gifts and defects with other people’s.’481 

Woolf en Van Bruggen hebben beiden gestreden tegen het dominante ide-
aal van de vrouw als kuise dienares – ‘the Angel in the House’ –, maar het was 
Woolf die er het slechtst van loskwam. Waar Van Bruggen weinig tijd nodig 
had om radicaal te breken met bestaande gedragscodes, wist Woolf zich nooit 
helemaal weten te bevrijden uit het beschermende keurslijf dat zedigheid en 
goede manieren vormden. Ze bleef altijd met zowel minachting als bewonde-
ring en afgunst naar het leven van de upper class kijken.482 

Ook wat haar gezinsleven, liefdesleven en maatschappelijke rol betreft, 
was Van Bruggen ondernemender en onafhankelijker dan Woolf. Ze trouwde 
als joods meisje met een gescheiden christelijke vader, kreeg kinderen, her-
trouwde, onderhield verschillende liefdesrelaties en was als lerares en auteur 
grotendeels zelf verantwoordelijk voor haar inkomen. Hierbij steken Woolfs 
maatschappelijke inspanningen – als lerares in het Morley college –, haar kin-
derloze en platonische huwelijk, en liefdesavonturen – met Vita Sackville-West 
– magertjes af. Woolf verdiende zelf geld met haar boeken en artikelen, maar 
was ook verzekerd van een vaste toelage dankzij de nalatenschap van haar va-
der. Daarbij bleef ze door haar gezondheidsklachten altijd aangewezen op de 
zorg van haar man.483

481  Woolf (1976: 65).
482  Dit roept de vraag op of er wat Woolf betreft sprake was van snobisme – een vraag die zij zichzelf 

trouwens ook gesteld had, in haar essay ‘Am I a snob?’. Volgens Nigel Nicolson (de schrijver en zoon van Vita 
Sackville-West en Harold Nicolson) was Woolf geen snob, maar een ‘élitist’. Een snob hecht overdreven veel 
belang aan afkomst en verkregen of overgeërfde rijkdom, terwijl een élitist gelooft dat sommige mensen door 
hun verstand en karakter aristocraten van nature zijn en dat de wereld slechter af zou zijn zonder hen. Zie het 
voorwoord van Nigel Nicolson, bij het eerste deel van haar brieven: Woolf (Letters I: XVIII).

483  Woolf heeft zelf duidelijk gemaakt hoezeer ze Leonard nodig had als hoeder van haar geestelijke 
gezondheid: ‘I’m almost alarmed to find how entirely my weight rests on his prop. And almost alarmed to find 
how intensely I’m specialised. My mind turned by anxiety, or other cause, from its scrutiny of blank paper, 
is like a lost child – wandering the house, sitting on the bottom step to cry.’ Zie Woolf (Diary I: 5 december 
1919).
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4.2 Behoedzaam versus aanvallend 
Ook in haar houding ten opzichte van de critici vertoonde Woolf een opmer-
kelijke reserve. Zij bleef haar leven lang ‘terribly – even morbidly sensitive’ 
voor de reacties op een nieuwe roman. De groeiende populariteit en erkenning 
brachten daar weinig verandering in. Van Bruggens houding vertoonde wel 
een duidelijke ontwikkeling. In haar beginjaren deed zij naar eigen zeggen nog 
pogingen om met haar werk te beantwoorden aan de heersende literaire mode 
en liet zij zich in Indië door een journalist een jaar lang de mond snoeren.484 
Na Heleen waren haar reacties op de pers steeds die van iemand die niet wijkt, 
maar zelfverzekerd de strijd aangaat: de kritieken op Het Joodje en Een coquet-
te vrouw pareerde ze met een felle verdediging; de eerste, zeer teleurstellende 
reacties op fragmenten uit Prometheus weerhielden haar er niet van moedig 
verder te schrijven aan het manuscript, en de publicatie van Eva zag ze met veel 
verwachting en schijnbaar zorgeloos vertrouwen tegemoet. 

Van Bruggen gaf veel lezingen om haar denkbeelden te verspreiden onder 
een groot publiek. Dit deed ze met overtuiging en enthousiasme. Na een le-
zing voor Kunst aan het Volk in 1912 schreef zij de criticus Frans Mijnssen: 
‘Zeg, ik wil heel graag ook die andere creaturen “het Evangelie prediken”. 
Niets liever. Alleen aan ’t woord, geen mensch die je in de rede mag vallen, en 
’t láátste woord op den koop toe –, wat zou ik meer begeeren?’485 

Beide auteurs waren doordrongen van de kwetsbare positie waarin ze zich 
als vernieuwende, vrouwelijke auteur bevonden, maar reageerden daar heel 
verschillend op. Woolf gebruikte in haar essays bewust een conversatiestijl die 
zich leende voor ironie, reserve en tact. Na de publicatie van autobiografische 
romans als To the Lighthouse was ze erg bang dat de critici haar zouden uit-
maken voor sentimenteel. Van Bruggen vertoonde daarentegen een groeiende 
onverschrokkenheid, zeker met de romans die ze onder het pseudoniem Jus-

484  ‘Mijne natuur is een tijd lang verwrongen geweest en ik heb ongelukkig gestaan onder de suggestie van 
de toonaangevende critiek hier te lande, die me zei dat het zóó en zóó moest’. Zie Fontijn & Schouten (1985: 
12). 

485  Dit schreef Van Bruggen in een brief aan Mijnssen. Zie Sicking (1993b: 140).
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tine Abbing schreef. Zij ging volgens sommige critici zelfs te hartstochtelijk, 
openhartig en belerend te werk. Waar Woolf haar lezers (altijd weer beleefd) 
verzocht om ‘collaboration’, eiste Van Bruggen vooral ‘dedication’.486 

De eerste brief die Van Bruggen aan Frans Coenen schreef, een reactie op 
zijn bespreking van De Verlatene, is een voorbeeld van de overrompelende ma-
nier waarop zij anderen kon benaderen. Eerst berispt ze hem op uitdagende 
wijze om wat hem in haar boek is ontgaan – ze noemt onder meer ‘het lenig 
sensueele [,] zooals dat verfijnde in de structuur mijner zinnen waarmee ik 
heb willen doen verbleeken van een stille passie wie ik… misschien niet meer 
ontroeren kon??’ – en vraagt hem vervolgens of ze spoedig langs kan komen: 
‘Ik verlang er zeer naar met U te spreken.’487 

‘Constricted as the Victorians’ 488

Hoewel Woolf de gelegenheid had zich te ontwikkelen door zelfstudie, per-
soonlijke contacten, maatschappelijke betrekkingen en buitenlandse reizen, 
bleef ze altijd wijzen op de beperkende invloed van het patriarchaat. Zij vond 
dat het in haar tijd voor mannen én vrouwen mogelijk moest zijn vrij en on-
gecensureerd te werk te gaan. Veel van haar tijdgenoten deden dit en schreven 
openlijk over zaken die voorheen taboe waren, zoals James Joyce in Ulysses en 
haar vriend Lytton Strachey in zijn biografie Eminent Victorians. Woolf zag de 
noodzaak van die vrijheid haarscherp onder ogen, maar kon zelf de stap daar-
toe maar half zetten. Toen ze worstelde met haar biografie van Roger Fry lukte 
het haar niet openhartig over zijn seksleven te schrijven en voelde ze zich net 
zo ‘constricted as the Victorians’.

486  De wijze waarop ze interviewers te woord stonden kan die uiteenlopende houdingen – confidentieel 
tegenover suggestief - bekrachtigen: ‘Ik hoefde niet veel aan te dringen,’ schrijft André de Ridder in het 
interview dat hij in 1915 afnam, in Fontijn & Schouten (1985: 10). ‘Carry van Bruggen stak onmiddellijk 
van wal; vertelde me hare levensgeschiedenis, haar debuut, haar wenschen.’ Dit kon Jacques-Emile Blanche, 
de Fransman die Woolf in 1927 in Normandië ontmoette en een poging deed Woolf te interviewen, hem niet 
nazeggen. Het verslag dat hij van hun gesprek maakte voor Les Nouvelles Littéraires lijkt geen enkel concreet 
antwoord te hebben opgeleverd.

487  Sicking (1970: 17).
488  Lee (1997: 12).
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De dood van hun vader had Vanessa’s vrijgevochten leven in Bloomsbury 
ingeluid, maar bleek voor Virginia het begin van een depressieve episode. Zij 
was niet in staat zich, net als Vanessa, met woord en daad over te geven aan een 
avontuurlijke levensstijl. Haar ziekte en de gecompliceerde relatie die Virginia 
met haar vader had kunnen een verklaring leveren voor haar gereserveerde 
houding in het maatschappelijke en literaire leven. 

Leslie Stephen en alles wat hij vertegenwoordigde was zo zeer een deel van 
Woolfs leven dat zijn persoonlijkheid en overtuigingen haar ook na zijn dood 
nog beïnvloedden. Hierdoor kon ze niet hetzelfde doen als Vanessa: zich om-
draaien, het verleden laten rusten en haar eigen leven gaan leiden.489 Woolf 
worstelde tot het einde van haar leven met de conflicterende gevoelens voor 
haar vader. Op 12 maart, ruim twee weken voor haar dood, vertelde ze een 
bevriende arts over haar gezinsleven, het gedrag van Leslie Stephen en ‘how it 
had affected her whole life’.490 

Gezien haar geestelijke instabiliteit is Woolfs gehechtheid aan de vertrouw-
de zaken in haar leven niet verwonderlijk. De depressieve perioden in haar 
leven volgden niet alleen na de dood van een geliefd persoon, maar waren ook 
gerelateerd aan ingrijpende veranderingen in haar dagelijks bestaan, zoals haar 
huwelijk met Leonard, de publicatie van een nieuwe roman en het uitbreken 
van de oorlog. Woolf werd door haar halfbroers op directe wijze geconfron-
teerd met de fatsoensnormen, het rigide klassenbewustzijn, de sekseverschillen 
en onderdrukte seksualiteit van die laat-victoriaanse gemeenschap. Tegelijk be-
sefte ze dat vaste omgangsvormen al eeuwenlang ook op een positieve manier 
hun dienst hadden bewezen in het sociale en maatschappelijke verkeer. Woolf 
zag de morele voordelen van een opvoeding die doordrongen is van christelijke 
deugden en waarden des te beter toen ze zichzelf vergeleek met de generatie die 
na haar kwam. Zij zag de kinderen uit de volgende generatie, zoals haar neven 

489  Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de ambivalente relatie die Woolf met haar vader onderhield 
Lee (1997: 50-78) of Maggie Lane over Literary Daughters (1989: 181-205).

490  Zie Lee (1997: 755).
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en nicht, opgroeien zonder vormende waarden, waardoor ze morele streng-
heid, historisch besef en gevoel voor traditie en continuïteit ontbeerden.491 

Woolf had in haar jeugd en haar volwassen leven, van haar ouders, half-
broers, dokters, critici en haar eigen scrupuleuze geweten steeds weer dezelfde 
waarschuwing gekregen: hoed jezelf voor sentimentaliteit en het verlies van 
zelfbeheersing. Ze wilde onder geen beding persoonlijke motieven prijsgeven 
aan het publieke leven. Van Bruggen had deze reserves veel minder en zocht 
net als haar vader de directe confrontatie op. Ten aanzien van de dood van 
beide schrijfsters was het Woolf die veel beslister de regie in handen nam. Waar 
Van Bruggen ruim vier jaren over deed, had zij slechts enkele weken nodig.

5 Evenwichtssituaties 
Woolf en Van Bruggen hebben zich in het levendige besef van hun eigen 
kwetsbaarheid met een ongekende geestdrift en inventiviteit aan hun missie 
als schrijfster gewijd. Hoe groot hun veerkracht was, bleek toen zij op het 
punt kwamen waarop de toekomst geen nieuw werk beloofde, het verleden de 
saamhorigheid en schrikbeelden uit hun jonge jaren angstaanjagend dichtbij 
bracht en zij toch trouw bleven aan hun eis van oprechtheid. 

5.1 Een kritieke balans
Toen zich begin 1941 bij Woolf de eerste symptomen van een ernstige depres-
sie voordeden, schreef zij verschillende afscheidsbrieven en deed ze hoogst-
waarschijnlijk een mislukte zelfmoordpoging voor ze zich op 28 maart 1941 
verdronk in de rivier de Ouse. Nadat Van Bruggen in de winter van 1928 
onwel was geworden tijdens een lezing, kreeg ze een depressie die zo ernstig 
was dat ze ruim vier jaar lang af en aan in hersteloorden doorbracht. Op 16 

491  Woolf deed in haar dagboek verslag van een gesprek met Maynard Keynes over dit onderwerp: ‘I begin 
to see that our generation – yours and mine V., owed a great deal to our fathers’ religion. Woolf (Diary, 19 
april 1934). 
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november 1932 overleed ze na inname van een overdosis slaapmiddelen: ‘Toen 
de zieke in november merkte dat het weer mis met haar dreigde te gaan, was 
ze niet meer bij machte een nieuwe periode van verschrikkingen onder ogen 
te zien.’492 Deze uitspraak berust niet op feiten – zelfmoord is nooit bewezen 
–, maar vertoont wel opmerkelijk veel overeenkomst met de beginzinnen uit 
Woolfs afscheidsbrief: ‘I feel certain that I am going mad again. I feel we can’t 
go through another of those terrible times.’

De reden voor hun dood moet gezocht worden in een samenspel van facto-
ren – fysiek, intellectueel, artistiek, erfelijk en sociaal.493 De samenhang tussen 
deze factoren en hun besef de positie van grensfiguur in te nemen, maakt aan-
nemelijk dat de ziekte en dood van Woolf en Van Bruggen in zekere zin in die 
positie besloten lagen. Als grensfiguur konden zij geen houvast ontlenen aan 
een duidelijk omschreven maatschappelijke of sociale rol. Zij werden heen en 
weer geslingerd tussen twijfel over het nut van hun eigen inspanningen en de 
niet-aflatende drang om door te gaan met leven en schrijven. Hierdoor waren 
ze niet alleen vlak voor hun dood, maar ook gedurende hun leven vatbaar voor 
alles wat hun moeizaam in stand gehouden balans kon verstoren.

Aan de dood van Virginia Woolf en die van Carry van Bruggen gingen 
ziekteprocessen vooraf die al jaren tevoren op gang waren gekomen. Enkele 
vertrouwelingen hebben de signalen achteraf onderkend. Van Bruggens zoon 
Kees beaamde dat de gezondheid van zijn moeder al enige jaren aan het ver-
slechteren was, maar dat hij haar achteruitgang op het moment zelf niet op-
merkte. Terugdenkend noemde hij 1925 het jaar waarin de eerste symptomen 
al zichtbaar waren.494 

492  Wolf (1980: 241).
493  Zie ook de relativerende opmerkingen van Thomas C. Caramagno in Brand (2004: 145), waarin hij naast de 

voor de hand liggende oorzaken ook wijst op de invloed van leeftijd, seizoen en Woolfs mogelijke drankverslaving. 
494  Fontijn & Schouten (1985: 67). Volgens Henri Wiessing had zij in haar Larense tijd, toen ze haar naam 

als romancière gevestigd had - dus rond 1914 - al ‘iets physiek zwaars gekregen en een groot hoofd, dat een 
geestrijk gesprek nodig had of een vriendelijk woord wilde het glanzen.’ (Fontijn & Schouten 1985: 48).
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Ook Frans Coenen zag achteraf dat het al heel lang slechter ging met Carry 
van Bruggen, maar hij verbond haar achteruitgang met haar waarheidsdrang. 
‘Lange jaren tevoren al, beseffen wij thans, begonnen de schaduwen de ver-
standsklaarte te verdonkeren en vocht dit in vertwijfeling tegen die verduis-
tering, waarin haar contact met de wereld verloren ging. En nog veel vroeger 
wist zij – getuigt daarvan niet reeds haar boek Heleen? – dat het leven in den 
twijfel een bijna onduldbaar zware last is voor hen, die de vlottende leegte des 
levens niet alleen bedenken maar ook beleven.’495 

Volgens Leonard Woolf deden zich tijdens de langdurige perioden dat Vir-
ginia ‘ziektevrij’ door het leven ging, regelmatig situaties voor die haar her-
innerden aan de nachtmerries en waandenkbeelden uit haar manische of de-
pressieve episoden.496 Hieruit concludeerde hij dat ze eigenlijk nooit volledig 
gezond was; afschrikwekkende beelden konden altijd weer onverwacht, via 
een toevallige associatie, aan de oppervlakte komen. Daarnaast registreerde 
hij in de herfst van 1940 een berusting die hij in negatieve zin uitlegde als de 
aanvaarding van haar lot.497

5.2 De onherroepelijkheid van de dood
De dood was een niet weg te denken bestanddeel in het leven van Woolf en 
Van Bruggen, zowel in letterlijke als figuurlijke zin. Woolf kreeg in ruim tien 
jaar tijd te maken met de dood van vier familieleden: haar moeder (1895), 
halfzus (1897), vader (1904) en broer (1906). Tijdens het tweede huwelijk van 
Izak de Haan, Van Bruggens vader, stierf ruim de helft van de kinderen vlak 
na hun geboorte. Later in Van Bruggens leven overleden haar moeder (1912), 
haar broer Jacob (1924) en haar vader (1924). 

495  Coenen, Frans (1932: 5).
496  Leonard Woolf (1964: 79).
497  Leonard Woolf (1969: 72).
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De dood vormde een bron van inspiratie voor het werk van beide schrijf-
sters. Woolf gebruikte het overlijden van een hoofdpersoon als katalysator voor 
de rest van het verhaal in The Voyage Out, Mrs. Dalloway, To the Lighthouse en 
The Waves. Voor Van Bruggen stond de dood in filosofische zin – ook wel: de 
doodsdrift, eenheidsverlangen of het streven volledig samen te vallen met een 
ander – aan de basis van haar gedachtegoed en haar latere werk.

In haar essay over Anna Hasskamp beschreef Van Bruggen het verlangen 
naar de dood als de onafwendbare keerzijde van de vitaliteit waarmee de zelf-
kritische individualist is uitgerust. In het besef dat de dood onafwendbaar is, 
lijkt al het menselijk streven – het verlangen naar erkenning, inzicht en saam-
horigheid; de strijd die hierom geleverd moet worden – zinloos en bespottelijk. 
‘Daarin, in die levens-onvrede, ontstaan uit overmaat van... levenslust, ligt de 
grote tragedie van de individualist.’498 Ook Woolf werd overvallen door diepe 
wanhoop wanneer ze zich bewust was van haar capaciteit van het leven te genie-
ten, maar er niet over kon beschikken.499 Zij citeerde Montaigne om zichzelf tot 
de orde te roepen: ‘But let us think no more of death. It’s life that matters.’500

De vitaliteit waarover Woolf en Van Bruggen beschikten, hield een diep 
besef van de onbereikbaarheid van hun medemens in stand en daarmee ook 
een groot verlangen naar saamhorigheid. Woolf werd door de brieven van haar 
ouders herinnerd aan wat ze niet had, onvoorwaardelijke liefde die berust op 
bloedverwantschap – ‘profound natural happiness’: ‘It is therefore what I most 
envy; geniality & family love & being on the rails of human life.’501 Vlak voor 
haar dood, in haar laatste dagboekaantekening, sprak ze de wens uit samen te 

498  Van Bruggens personage Marianne ervaart een bijna voortdurende spanning door alle (zelfgekozen en 
van buitenaf opgelegde) werkzaamheden die haar verschillende rollen van haar vereisen: ‘Er waren ogenblikken 
dat het haar was als duwde haar een boosaardige zware hand naar de bodem van een donker, diep water… 
tot er ten slotte niets overblijft dan de wens dat het maar eindigen mag, eindigen in haar ondergang en haar 
dood…’. (1920: 146). Nadat haar aanstaande verloofde, Kees van Bruggen, de relatie had verbroken, sprong 
Van Bruggen - toen nog Lien de Haan - in de Buiten-Amstel, niet omdat ze dood wilde, maar omdat ze met 
hem verder wilde leven. Zie Wolf (1980: 55).

499  Woolf (Diary II: 18 augustus 1921).
500  Woolf (Diary IV: 2 september 1933).
501  Woolf (Diary III: 9 april 1926).



189

vallen met de persoon die haar het meest vertrouwd was, haar zus Vanessa. Van 
Bruggen beschreef in het verslag uit haar ziekteperiode hoe ze iedere ochtend 
met een innerlijke kreet van afgrijzen ontwaakte en er tevergeefs naar verlang-
de haar geliefde Niko Muller in haar armen te sluiten.502

5.3 Terugkeer van het verleden
Tegen het einde van hun gezonde leven kregen Woolf en Van Bruggen hun 
verleden steeds scherper in beeld. Woolf begon in 1939 voor de derde keer 
aan de beschrijving van haar jeugdherinneringen en las in 1940 de brieven 
van haar ouders en de memoires van haar vader. Haar bevindingen bleek ze 
uitgebreid te delen met Leonard.503 Van Bruggen bracht een bezoek aan het 
dorp waarover zij in 1927, het jaar voordat zij ernstig ziek werd, verslag deed 
in de bundel Onze Mei. Ook zij deelde haar ervaringen met een vertrouweling: 
haar geliefde Niko Muller. 

Alle zaken die onherroepelijk tot het verleden behoorden maakten niet 
alleen nostalgische verlangens wakker, maar bleken ook tegen het einde van 
hun leven nog hun afschrikwekkende keerzijde te hebben. Kees van Bruggen 
verwijst naar zijn moeders angst voor de onheilspellende figuren uit de joodse 
legenden.504 Hij noemt haar ziektebeeld een ‘parodie op haar eigen wezen,’ 
omdat alles wat in het verleden al speelde in verscherpte vorm terugkwam: 
‘Net zoals iemand een nachtmerrie kan hebben, die eigenlijk een overdrijving 
is van iets wat in het normale leven gebeurt.’505 

Woolf gaf in haar persoonlijke geschriften aan dat haar verleden en het le-
ven met haar ouders in 1941 beangstigend dichtbij kwamen. Zowel de gebeur-

502  In de notitie die Van Bruggen vanuit de kliniek waar ze verblijft aan haar geliefde richt, beschrijft ze 
haar ontwaken als volgt: ‘Het eerste geluid is alle ochtenden die kreet van afgrijzen tegen het leven, mijn eigen 
kreet, een vreemd gesmoord geluid, ik hoor het alle dagen. En de tweede verschijning is geen geluid, maar 
jouw gezicht. En het gevoel alsof je naar iemand je armen zoudt willen uitstrekken, maar je kunt niet, je armen 
zijn verlamd of geamputeerd.’ Afkomstig uit het archief van de universiteitsbibliotheek in Amsterdam.

503  Zie Woolf (Diary V: 22 december 1940).
504  Fontijn & Schouten (1985: 63).
505  Fontijn & Schouten (1985: 69).
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tenissen in haar jeugd als haar ervaringen met het gezinsleven bleef ambivalen-
te gevoelens oproepen. Haar eigen kinderloosheid was altijd weer reden voor 
vertwijfeling. Toen Woolf zich uitliet over het gezin van Vanessa, waardeerde 
ze vooral de schijnbaar vanzelfsprekende dynamiek, vertrouwde rituelen en 
saamhorigheid die zo’n samenlevingsverband ook eigen zijn. De voor haar ver-
werpelijke keerzijde van die betrokkenheid wist ze ook helder onder woorden 
te brengen: ‘I don’t like the physicalness of having children of one’s own.’506 

Het levenseinde van Woolf en Van Bruggen stond in het teken van een 
angst die mogelijk werd versterkt door de schuldgevoelens die de herinnering 
aan hun vader bij hen opriep. Zij hadden gebroken met een verleden waaraan 
ze zich schatplichtig voelden. Dit bracht gevoelens van schuld en schaamte 
teweeg. Door het erfgoed van hun ouders af te wijzen, zetten zij ook hun liefde 
en waardering op het spel. 

Voor Van Bruggen was de gedachte aan haar vader, die na de dood van zijn 
vrouw alleen stond met zijn geloof, een schrijnend gegeven. Hierbij speelt ook 
het gemis van de vertrouwde joodse rituelen uit haar jeugd: ‘Dat zij indertijd 
het jodendom losgelaten had en dat in haar visie het jodendom háár losgelaten 
had, heeft bij haar ambivalente gevoelens opgeroepen, die in de loop van haar 
leven zijn blijven opspelen. Aan de ene kant had zij zich bevrijd van veel dat in 
haar ogen onhoudbaar, vermolmd en onleefbaar was, maar tegelijkertijd was 
daarmee ook een houvast en vooral ook een ooit inspirerend ideaal verdwe-
nen.’ 507

Woolfs uitlatingen over haar vader als eenzame, rouwende weduwnaar roe-
pen het beeld op van de getergde man die Van Bruggen beschrijft in De verlate-
ne, de roman die deels teruggaat op haar eigen vader: ‘Your grandfather [Leslie 
Stephen] had in him much of the stuff of a Hebrew prophet’.508 Toen Virginia 
en haar broers en zus tijdens een vakantie zijn gezelschap ontvluchtten en 

506  Woolf (Diary III: 20 december 1927).
507  Sicking (1993b: 157).
508  Woolf (1976: 31).
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weer terugkeerden naar huis, werd ze met wroeging getroffen door de aanblik 
die hij maakte: ‘Impressive, consciously but truly impressive, old, solitary and 
deserted.’509 

5.4 De laatste opdracht
Woolf had vier keer eerder een ernstige depressie meegemaakt en herkende de 
symptomen: ‘And I shant recover this time.’510 Van Bruggen ging al in de eerste 
dagen van haar ziekte over tot de vernietiging van haar persoonlijke papieren, 
waaruit blijkt dat ook zij doordrongen was van de ernst van haar situatie: 
‘Herstel volgens eigen opvatting ondenkbaar –, verwoesting te groot.’511 Zij 
bracht haar toestand het pregnantst onder woorden: ‘Enkel in staat te eten als 
anderen het voorzetten. Zou, alleen gelaten, vervallen, verhongeren, vervuilen 
door verdwijnen van elke wilsimpuls.’512 Zo openhartig is Woolf niet geweest 
in haar dagboeken. Wel begon ze eind 1940 een verhaal over een vrouw die 
geobsedeerd is door de dood van enkele bergbeklimmers. Het manuscript van 
dit verhaal bevat een passage met dezelfde strekking: ‘To tell you the truth, I 
have practically no emotion left. I …. Have not even troubled to clean my 
nails. I have not done my hair.’513 

Van Bruggen noemde haar ziekteverschijnselen een ‘zelfregulerende maat-
regel van de natuur’: ‘Waar een teveel aan spanning en over-spanning aan de 
ene kant bestaat, moeten aan een andere kant dingen tijdelijk stil gelegd wor-
den ter compensatie: “economie der functies”. De natuur neemt zijn maatre-
gelen door een steeds groter aantal functies op te heffen: ‘De natuur helpt het 
organisme, maar niet den mensch.’514

509  Woolf (1976: 40).
510  Woolf in haar afscheidsbrief aan Leonard, zie Letters VI (28 maart 1941).
511  Carry van Bruggen in haar ziekteverslag Dit is de gang, dat zij in de periode van haar ziekte schreef. Dit is 

te raadplegen in het archief van de universiteitsbibliotheek van Amsterdam, samen met andere aantekeningen. 
512  Wolf (1980: 240).
513  Lee (1997: 748). Volgens Lee is het veelzeggend dat Woolf, die de neiging had al te autobiografische 

gegevens in een later stadium te schrappen, deze passage niet heeft opgenomen in de definitieve versie van ‘The 
Symbol’. Dit verhaal zou ze pas op 1 maart 1941, dus kort voor haar dood, op de typemachine uitwerken.

514  Zie het ziekteverslag in Sicking (1993b: 309).
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Wat hun restte was een strijdlust die de schrijfster in Woolf ertoe aanzette 
open te blijven staan voor nieuwe ervaringen – ‘Why not change the idea of 
death into an exciting experience? – as one did marriage in youth?’515 – en 
de wijsgeer in Van Bruggen aanspoorde haar eigen toestand als patiënt, hoe 
volstrekt hopeloos ook, te blijven analyseren en toetsen aan de door haar zelf 
opgestelde levenswetten. 

Besluit
De biografische schetsen geven zicht op de ambivalenties waar Woolf en Van 
Bruggen als kind, volwassene en auteur mee te maken hadden en leveren zo de 
aanknopingspunten voor hun filosofische hoofdthema: de tegenstelling tussen 
maatschappij en individu. Het besef een grensfiguur te zijn maakte een wijsge-
rig standpunt of innerlijke raadgever noodzakelijk. Het vertrekpunt voor hun 
inspanningen lag in dit immanente criterium. Trouw blijven aan deze raadge-
ver vereiste een nietsontziend onderzoek van hun leven via de consciëntieuze 
registratie van hun ervaringen. 

Beide schrijfsters beschikten over de morele moed die nodig was om hun 
eigen ervaringen te toetsen aan hun zelf verworven inzichten en in hun werk 
onder te brengen. Een blijvende oplossing was het voor hen persoonlijk niet. 
Beide schrijfsters zijn vroeg overleden, Woolf op 59-jarige en Van Bruggen op 
51-jarige leeftijd. Een doorslaggevende verklaring voor hun dood is niet voor-
handen. Was het wanhoop en uitputting of een vorm van berusting? Confron-
teerde de terugkeer van verontrustende beelden hun – ironisch genoeg – met 
een definitief inzicht, namelijk dat de onleefbare aspecten van de machtsver-
houdingen uit hun jeugd niet te overwinnen waren? Of had hun levensvisie de 
zekerheid en nuchterheid gebracht die hen in staat stelde eigenmachtig te han-
delen en vanuit artistieke voldaanheid hun leven als voltooid te beschouwen? 

Woolf en Van Bruggen hebben de preoccupaties die het gevolg waren van 
hun afkomst, opvoeding en sekse een plaats gegeven in hun essays en romans. 

515  Woolf (Diary V: 18 januari 1939).
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Dankzij hun intellectuele ontwikkeling konden ze hun inzichten ordenen en 
bespreekbaar maken. De thematiek in hun romans is terug te brengen tot de 
tegenstelling tussen het streven naar maatschappelijke zekerheid en het verlan-
gen naar individuele vrijheid, ofwel de oppositie tussen de dogmaticus en de 
zelfkritische individualist.

De analyse van To the Lighthouse en Eva bevat een onderzoek van hun 
centrale thematiek en bijbehorende dualismen, tussen leven en dood, lage en 
hoge liefde, de onmogelijkheid van een blijvend verbond en het verlangen 
naar verwantschap. Ook het thema van de seksualiteit of onderdrukte seksuele 
verlangens, dat symptomatisch is voor de genderproblematiek, komt daar weer 
aan de orde. Eerst volgt een onderzoek naar de ontwikkeling en inhoud van 
hun wijsgerige thema’s.
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Deel 2 Filosofische thema’s

Waar kom ik vandaan? waarheen ga ik? welke is mijn plaats op aarde? dat zijn de 
vragen die me gedurig in ’t hoofd zitten...516

Who am I, what am I, & so on: these questions are always floating about in me.517 

Inleiding 
Uit het onderzoek naar de ambivalenties in het leven van Woolf en Van Brug-
gen blijkt hoe urgent de ontwikkeling van een eigen wijsgerig perspectief voor 
beide schrijfsters was. Door het maken van analogieën tussen hun persoonlijke 
ervaringen en sociaal-maatschappelijke omstandigheden kwamen ze tot het 
formuleren van inzichten over algemeen menselijk gedrag. Hun opvattingen 
hebben betrekking op de machtsverhoudingen die zij binnen het gezin en in 
de maatschappij gewaarwerden. 

Woolfs halfbroer George Duckworth vertegenwoordigde het gedrag van de 
gezaghebbenden die zich in het sociaal-maatschappelijke leven strikt houden 
aan de voorgeschreven codes, terwijl ze zich binnenshuis ongeremd overgeven 
aan het uitleven van hun emoties. Duckworth voegde zich niet alleen volledig 
naar de heersende conventies – ‘obeying the laws of patriarchal society’ – maar 
ging er ook kritiekloos in op – ‘he accepted the convention; he believed.’518 
Woolfs observaties illustreren hoe zij op basis van een ingrijpende gebeurtenis 
waarin zij een ondergeschikte positie innam, met behulp van haar intellect de 
situatie meester werd. Het doorgronden van Duckworths motieven stelde de 

516  Van Bruggen in Fontijn & Schouten (1985: 13).
517  Woolf (Diary III: 27 februari 1926).
518  Woolf (1976: 132).
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jonge Virginia in staat zijn gedrag te zien als het resultaat van een geaardheid 
of driftleven waarop hij geen greep had en deed haar beseffen dat zij zowel 
toeschouwer als slachtoffer was van zijn spel: ‘There was a spectator in me who, 
while I squirmed at his criticism and deferred to it, yet remained cool, critical, 
observant.’519 

Van Bruggen ervoer op jonge leeftijd wat het betekende om tot een min-
derheidsgroepering te horen. Zij werd als meisje uitgesloten van bepaalde 
joods-orthodoxe gebruiken, als jodin door andere niet-joodse kinderen en 
volwassenen denigrerend behandeld, en als autodidact en vrouw niet volledig 
serieus genomen. Haar aandacht voor de oppositie tussen individualisme en 
collectivisme blijkt al uit de eerste krantenstukken die ze schreef. Vanaf 1914 
begon ze haar ideeën systematisch te onderbouwen met wijsgerige teksten en 
klassieke literatuur. In dit deel wil ik nagaan tot welke wijsgerige inzichten de 
analyses van Woolf en Van Bruggen hebben geleid.

Beide schrijfsters getuigden met hun vragen naar de ontstaansgrond van alle 
verschijnselen van hun wijsgerige belangstelling, maar zij verwerkten hun in-
zichten heel verschillend. Woolf stelde haar levensbeschouwelijke opvattingen 
niet systematisch op schrift, terwijl Van Bruggen zich vanaf 1914 richtte op 
het consequent onderbouwen en toepassen van haar eenheidsfilosofie in haar 
essays, romans, krantenartikelen, columns en haar twee grote studies, Prome-
theus en Hedendaags fetisjisme. Van Bruggen bestudeerde voor de ontwikkeling 
van haar theoretische begrippenapparaat het gedachtegoed van verschillende 
filosofen, onder wie Hegel.

In de verantwoording van haar eenheidsbeginsel gebruikte Van Bruggen 
formuleringen waar hedendaagse lezers minder vertrouwd mee zijn dan de 
toenmalige lezers, zoals ‘De Eenheid handhaaft zich in gesteldheden’ en ‘Al-
les is een. En alles is Contrast’. Hier staat echter tegenover dat de levendige 
toepassing van haar basisfilosofie aan de hand van talloze voorbeelden verhel-

519  Woolf (1976: 133).
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derend werkt.520 Van Bruggen haalde voor haar bewijsvoering uitspraken van 
een groot aantal filosofen en schrijvers aan, waarbij ze benadrukte dat zij haar 
opvattingen eigenmachtig afleidde uit haar eigen grondgedachten. 

In Van Bruggens ontwikkeling tot ‘denkend schrijfster’ zijn drie stappen 
te onderscheiden. Ze verdiepte zich als schrijfster in de filosofie, ging over tot 
een theoretische verantwoording van haar ideeën en keerde hier vervolgens 
mee terug naar haar romans. Woolf lijkt de tweede stap te hebben overgesla-
gen. Zij kreeg van haar vader en haar Cambridge-vrienden en door zelfstudie 
filosofische ideeën aangereikt, maakte van haar wijsgerige kennis gebruik bij 
het schrijven van haar romans, maar heeft haar opvattingen nergens op over-
zichtelijke wijze vastgelegd. 

Onderzoekers van Woolfs gedachtegoed zijn dan ook aangewezen op de 
essays, biografische geschriften en romans waarin ze van haar filosofische voor-
keuren en betrokkenheid getuigt. In de studies naar haar wijsgerige opvattin-
gen staat het aantonen van de filosofische aspecten in haar romans centraal. 
Mark Hussey en O.A. Frank analyseerden de centrale filosofische thema’s in de 
context van de Europese filosofie.521 Zij leggen parallellen bloot tussen Woolfs 
romans en de theorieën van filosofen die Woolf bestudeerd had, zoals Pla-
to en Montaigne, maar ook met werk van filosofen die ze niet kende, zoals 
Heidegger en Merleau-Ponty. Andere onderzoekers beperken zich tot enkele 
denkers uit Woolfs directe omgeving, zoals Ann Banfield in The Phantom Table 
(2000). Zij laat dwarsverbanden zien tussen enerzijds de filosofische principes 
van Bertrand Russell en G.E. Moore en de esthetische opvattingen van Roger 
Fry en anderzijds de romans van Woolf door citaten uit hun werk naast elkaar 
te leggen. 

Sommige onderzoekers analyseren één specifieke invloedsbron, zoals S.P. 
Rosenbaum en Jaakko Hintikka in hun artikelen over het filosofisch materi-

520  Zie Sicking over de leesproblemen naar aanleiding van haar filosofische verhandelingen (1993b: 40 
e.v.).

521  Zie Hussey (1986) en Frank (2001). 
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alisme van Woolf. Zij gaan in op de filosofische verwantschap tussen Woolf 
en haar Cambridge-vrienden. Michael Whitworth bespreekt in Virginia Woolf. 
Authors in Context (2005) de diversiteit aan invloeden uit zowel idealistische als 
materialistische hoek op haar werk: ‘Subjective idealism: the world exists only 
as an idea in the mind of each of the subjects who perceive it. The philosophers 
who opposed such a position are often referred to as “realist” or “materialist”.’522 

Deze studies bevestigen dat een systematisch overzicht van Woolfs ideeën 
op basis van de beschikbare gegevens niet haalbaar is, maar laten geen twijfel 
bestaan over het filosofische gehalte van Woolfs romans en over het feit dat 
haar filosofie moeilijk buiten haar literaire werk om onderzocht kan worden. 
Ook maken deze studies duidelijk dat Woolf op eclectische wijze tot haar over-
tuigingen kwam. Haar opvattingen zijn niet terug te voeren op een filosoof of 
stroming, maar op een veelzijdige verzameling bronnen: de kentheorie van de 
analytisch filosofen, de ethiek van G.E. Moore, het idealisme van onder meer 
Plato en het humanisme van Montaigne. Met deze gegevens heb ik rekening 
gehouden in mijn onderzoek naar de filosofische thema’s van Woolf. 

De dogmaticus en de zelfkritische individualist
Bij de analyse van hun gedachtegoed ga ik uit van het thema dat Woolf en Van 
Bruggen allebei centraal stelden: het categorische onderscheid tussen twee pri-
maire menselijke behoeften die bepalend zijn voor een specifieke manier van 
zijn (zijns-modus): de drang naar zelfbehoud van de dogmaticus en het verlan-
gen naar wijsgerige kennis van de zelfbewuste individualist. Tot de eerste groep 
behoren Van Bruggens ‘collectivisten’ of ‘steunpilaren van de maatschappij’ 
en Woolfs vertegenwoordigers van het gezag en publieke waarden, die ope-
reerden in de ‘cotton wool of daily life’.523 Deze steunpilaren zijn gericht op 
de bekrachtiging van de eigen identiteit binnen de maatschappij. De tweede 
categorie bestaat uit de zelfkritische individualisten, die op zoek zijn naar een 

522  Whitworth (2005: 116).
523  Woolf (1976: 72).
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achterliggende samenhang, eenheid of ‘hidden pattern’.524 Zij streven naar een 
beter begrip van de verhouding tussen mensen onderling en de maatschappij 
waarin ze leven. Dit verlangen naar een verborgen samenhang of eenheid staat 
haaks op de behoefte een eigen rol te vervullen of een vaste maatschappelijke 
identiteit te veroveren. Hieruit volgt dat eenheidsverlangen gelijk staat aan 
doodsdrift of ‘non-being’. Eigenlijk zijn beide typen uit op bestendigheid of 
houvast, maar zoekt de een het vooral in de instandhouding van de eigen rol, 
terwijl de ander op intellectuele wijze vat probeert te krijgen op de wijze waar-
op mensen binnen die maatschappij functioneren. 

Voor de verwijzing naar deze categorieën gebruik ik twee termen van Henri 
Bergson: ‘moi social’ en ‘moi profond’.525 Bergson onderbouwde de tegenstel-
ling tussen deze zijns-modi, net als Woolf en Van Bruggen, aan de hand van de 
spanning tussen een materiële, maatschappelijke werkelijkheid en een verbor-
gen psychische werkelijkheid of mentaal domein. In de mechanische realiteit 
van het gemeenschapsleven onderwerpt het moi social zich aan een wijdvertakt 
netwerk van regels en processen: ‘Cultiver ce « moi social » est l’essentiel de 
notre obligation vis-à-vis de la société.’526 Het moi social wordt gevormd door 
de identiteit of rol die mensen nodig hebben om in de maatschappij te kunnen 
functioneren en handelt vanuit wat Bergson een ‘instinct social’ noemt. 

Naast de mechanische werkelijkheid van het moi social onderscheidde Berg-
son de dynamische werkelijkheid van het moi profond. Onder het moi profond 
verstond hij een ‘eigenlijk ik’ dat zich aan de hand van introspectie bewust 
wordt van zijn veranderlijke innerlijke toestanden en daardoor in vrijheid kan 
handelen: ‘Nous atteignons le premier par une réflexion approfondie, qui nous 
fait saisir nos états internes comme des êtres vivants, sans cesse en voie de 
formation, comme des états réfractaires à la mesure, qui se pénètrent les uns 

524  Woolf (1976: 72).
525  Bergon gebruikte verschillende typeringen, zoals ‘moi superficiel’ en ‘moi conventionnel’ voor het ‘moi 

social’ en ‘moi individuel’, ‘moi fondamental’ of ‘moi intime’ voor het ‘moi profond’. Ik zal standaard verwijzen 
naar het, voor de leesbaarheid gecursiveerde, moi social en moi profond. 

526  Bergson (1932: 9).
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les autres, et dont la succession dans la durée n’a rien de commun avec une 
juxtaposition dans l’espace homogène.’527

Het moi social en het synoniem hiervoor – ‘geconstrueerd Ego’ – kunnen 
verwarrend werken, omdat het eerste een positieve en het tweede een negatie-
ve connotatie heeft, terwijl deze aanduidingen geen waardeoordeel bevatten. 
Bergson gaf aan dat de activiteiten van het moi social nuttig en noodzakelijk 
zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk leven en sociale verkeer.

Het thematiseren van een onderscheid tussen twee zijnstypen en domeinen 
roept een aantal vragen op: wat is de status van de twee zijnsniveaus, ofwel 
Van Bruggens eenheidsbeginsel en Woolfs ‘hidden pattern’? Gaat het om een 
absoluut onderscheid of dualisme tussen twee werelden of is er sprake van een 
twee-eenheid? Wat is de relatie tussen de romans en de wijsgerige opvattingen 
van Woolf en Van Bruggen? 

Het werk van de Britse filosofe en schrijfster Iris Murdoch levert een goed 
aanknopingspunt voor een bespreking van deze vragen. Murdoch schreef een 
groot aantal romans en filosofische artikelen waarin het ‘Goede’ haar voor-
naamste thema is. Mariëtte Willemsen bespreekt in het essay ‘Iris Murdoch 
en het geluk van het Goede’ de relatie tussen Murdochs filosofie en haar ro-
mans.528 Volgens Willemsen onderzocht Murdoch de waarde van haar idea-
len, die vergelijkbaar zijn met Plato’s ideeën, met behulp van haar personages: 
‘Haar romans zijn dus geen onmiddellijke illustratie van haar filosofie, maar 
een soort vraagteken erbij. Zijn de in de filosofie geschetste idealen haalbaar?’529 
Murdoch onderstreepte met haar romans de onbereikbaarheid van de idealen 
die ze in haar essays centraal stelde.

Willemsen gaat in op de betekenis die Murdoch aan het ‘Goede’ hechtte en 
bespreekt hoe dit filosofische begrip zich verhoudt tot haar literaire thema van 
het geluk. Murdoch ontleende haar opvatting van het Goede – de ‘idee van 

527  Bergson (1988: 102).
528  Opgenomen in Wat maakt gelukkig. Hedendaagse filosofische visies (2004).
529  Willemsen (2004: 106).
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volmaaktheid’, het geloof in iets hogers, ‘een of andere macht die de wereld 
van het hier en nu transcendeert’ –, weliswaar aan Plato, maar gaat in haar 
filosofie uit van twee stellingen die Willemsen merkwaardig noemt voor een 
platoniste, namelijk de overtuiging dat het menselijk leven geen hoger doel 
heeft en dat mensen van nature zelfzuchtig zijn.530 

Met de vaststelling dat er buiten de menselijke ervaring niets is, plaatste 
Murdoch God en het Goede, als wezens of begrippen die de dagelijkse wereld 
van tijd en ruimte te boven gaan, tussen aanhalingstekens. Volgens Willem-
sen bleef Murdoch die begrippen gebruiken, omdat zij ervan uitging dat de 
filosofie, en zeker de moraalfilosofie, metaforen nodig heeft om zaken te ver-
helderen. Juist omdat het leven in haar ogen doelloos is, stimuleerde Murdoch 
het aanhangen van idealen, hoe onhaalbaar ook. Dromen over een speciale 
betekenis, of uitgaan van een achterliggende eenheid, helpt mensen zich te 
oriënteren: ‘We kunnen tegenwicht bieden aan onze zelfzuchtige inborst door 
aandacht te geven aan de wereld buiten het zelf en we kunnen ons oriënteren 
in een doelloze wereld door ons te richten op het goede.’531

In het onderzoek naar de filosofische thema’s van Woolf en Van Bruggen 
en in de analyse van hun romans komt een gelijksoortig diffuus ideaal of een-
heidsbeginsel aan de orde. Beide schrijfsters verwezen naar een achterliggende 
eenheid die enerzijds ongrijpbaar is en anderzijds onmiskenbaar een stempel 
drukt op het dagelijks leven – Woolfs ‘hidden pattern’ en Van Bruggens ‘Een-
heid’. Wat is de status van deze begrippen die tot de kern van hun filosofie 
behoorden? Hoe krijgen die begrippen gestalte in hun romans en hoe verhou-
den die begrippen zich tot de leefwereld van hun personages? Functioneert 
het ideaal van een achterliggend patroon, net als in het werk van Murdoch, als 
middel om hun personages in beweging te zetten?

In dit filosofiedeel bespreek ik eerst de wijze waarop Woolf en Van Bruggen 
kennismaakten met de filosofische theorieën die hun intellectuele ontwikke-

530  Willemsen (2004: 109).
531  Willemsen (2004: 112). 
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ling hebben beïnvloed. Vervolgens beperk ik me tot een analyse van de filoso-
fische thema’s die voortvloeiden uit hun aandacht voor de verhouding tussen 
mens en maatschappij, en hun onderscheid tussen twee zijnsniveaus, die van 
het moi social en moi profond. 

Voor de weergave van Woolfs denkbeelden baseer ik me op haar uitspra-
ken in haar essays, artikelen, brieven, dagboeken, memoires en romans. Deze 
uiteenlopende verzameling van bronnen levert geen systematisch overzicht op, 
maar geeft wel waardevolle informatie over Woolfs voorkeuren en intenties. 
Naast de filosofen voor wie Woolf zonder reserve haar bewondering uitte, zoals 
Plato en Montaigne, zijn er filosofen die ze mondjesmaat noemde, maar met 
wie ze aanwijsbaar affiniteit had, zoals Walter Pater. Beide soorten filosofen 
kunnen de ontstaansgeschiedenis van haar filosofie en haar motieven als ‘den-
kend schrijfster’ verhelderen. 

Voor een overzicht van de filosofische inzichten van Carry van Bruggen 
kan ik terecht bij haar vele essays en de studie van Sicking naar haar levens- en 
wereldbeschouwing. Sicking analyseerde de ontwikkeling van haar opvattin-
gen in de context van haar leven en werk. Van Bruggen heeft haar opvattingen 
over de tegenstelling tussen individualisme en collectivisme uitgebreid toege-
licht en van voorbeelden voorzien in onder meer haar filosofisch hoofdwerk 
Prometheus en haar vele essays en levert daarmee nuttige informatie voor een 
vergelijking met de ideeën van Woolf.
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5 Virginia Woolf – ‘A hidden pattern’ 

Whenever she ‘thought of his work’ she always saw clearly before her a large 
kitchen table. It was Andrew’s doing. She asked him what his father’s books were 
about. ‘Subject and object and the nature of reality,’ Andrew had said. And when 
she said Heavens, she had no notion what that meant. ‘Think of a kitchen table 
then,’ he told her, ‘when you’re not there.’532

1 Cambridge apostelen
Woolf volgde geen onderwijs in formele zin, maar maakte wel op vrij jonge 
leeftijd kennis met uiteenlopende filosofische theorieën dankzij haar vader, 
haar privéleraressen en de vrienden van haar broer Thoby, de Cambridge apos-
telen: Lytton Strachey, Desmond MacCarthy, Sidney Saxon-Turner, Maynard 
Keynes, Leonard Woolf en de filosoof G.E. Moore. De apostelen waren zeer 
onder de indruk van Moores vernieuwende ideeën en socratische methode. Als 
kritisch deelneemster aan hun intellectuele debatten had Woolf alle gelegen-
heid haar wijsgerige inzichten te verdiepen.

1.1 G.E. Moore
Hoewel het vriendenclubje van Woolf via het studentendispuut van de aposte-
len contact onderhield met verschillende filosofen, onder wie J.E. McTaggart, 
A.N. Whitehead, Bertrand Russell en Ludwig Wittgenstein, was G.E. Moore 
de filosofische spil ervan. Dit had niet alleen te maken met de inhoud van 
Moores vernieuwende filosofische standpunten – hij en Bertrand Russell wor-
den wereldwijd erkend als de grondleggers van de analytische filosofie – maar 

532  Woolf (1927: 26).
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ook met zijn dialectische werkwijze en opmerkelijk nauwgezette manier van 
redeneren.533 Leonard Woolf en Maynard Keynes, twee van Moores leerlingen, 
wezen in overeenkomstige juichende bewoordingen op het effect van zijn filo-
sofie en optreden: ‘It was exciting, exhilarating, the beginning of a renaissance, 
the opening of a new heaven on earth.’534 

In 1898 keerde Moore zich met Russell af van de idealistische filosofie van 
F.H. Bradley en McTaggart en richtte zich op het filosofisch materialisme of de 
overtuiging dat objecten onafhankelijk van de ervaring kunnen bestaan. Aan 
Moores belangstelling voor het idealisme kwam in 1903 definitief een einde 
met de publicaties van The Refutation of idealism en de Principia Ethica, zijn 
filosofische hoofdwerk. Volgens Leonard Woolf beschouwden hij en de andere 
apostelen de Principia Ethica als niets minder dan hun bijbel.535 Russell wilde 
het materialisme onderbouwen met behulp van wiskundige principes, terwijl 
Moores aandacht in toenemende mate uitging naar ethiek en epistemologie.

In Principia Ethica verdedigde Moore het standpunt dat beoefenaars van de 
ethiek zich niet moeten richten op de beschrijving van het gedrag en de hande-
lingen van de mens, maar op het onderzoek van de begrippen ‘goed’ en ‘slecht’. 
Volgens Moore laat ‘het goede’ zich omschrijven als een bepaalde bewustzijns-
toestand: ‘Certain states of consciousness, which may be roughly described as 
the pleasures of human intercourse and the enjoyment of beautiful objects.’536 
Deze bewustzijnstoestanden noemde hij ‘organic unities’, omdat het bewust-
zijn een object nodig heeft om zich ervan bewust te zijn en omgekeerd, een 
object op zich, als niemand zich ervan bewust is, geen waarde heeft.

533  ‘Analytisch’ staat hier voor een methode ontleend aan de formele logica, waarbij de filosofische 
begrippen en de gebruikte taal heel nauwkeurig afgebakend zijn. Zie Grayling (1996: 10).

534  Keynes (1972: 435).
535  In zijn autobiografie gaat Leonard Woolf in op de ingrijpende, levenslange impact van Moores boek. 

Hij rekende zichzelf, samen met Lytton Strachey, Sidney Saxon-Turner, Desmond MacCarthy, Maynard 
Keynes en Morgan Forster tot de meest fervente aanhangers. Volgens Leonard Woolf waren ook Virginia en 
haar zus Vanessa (en Clive Bell en Duncan Grant) ‘deeply affected by the astringent influence of Moore’. Zie 
Leonard Woolf (1964: 24-25) en (1960: 129).

536  G.E. Moore (1903: 188). 



204

Moore betoogde in het hoofdstuk ‘The Ideal’ dat affectie het voornaamste 
bestanddeel is van vriendschap. Affectie tussen geestverwanten berustte vol-
gens hem zowel op de waardering van iemands mentale kwaliteiten als ook 
op de bijkomende fysieke expressie van die kwaliteiten: ‘It is certain that in all 
actual cases of valuable affection, the bodily expressions of character, whether 
by looks, by words, or by actions, do form a part of the object towards which 
the affection is felt, and that the fact of their inclusion appears to heighten the 
value of the whole state.’537

In ‘My Early Beliefs’ gaf Keynes in grote lijnen aan hoe Moores ‘bijbel’ 
hem en de andere apostelen heeft beïnvloed. Hun ‘religie’ was voornamelijk 
gericht op de overtuiging dat een waardevol leven bestaat uit een gezamenlijke 
verkenning van wat volgens de traditionele esthetica mooi, goed en waar is: 
‘The appropriate subjects of passionate contemplation and communion were 
a beloved person, beauty and truth, and one’s prime objects in life were love, 
the creation and enjoyment of aesthetic experience and the pursuit of know-
ledge.’538 Onder invloed van Plato en de scholastiek had Moore een filosofische 
methode ontwikkeld die volgens Keynes neerkwam op een ‘stringent educa-
tion in dialectic’. De eerste vereiste in de theoretische discussies van de apos-
telen was een volstrekt ondubbelzinnig taalgebruik. Een vraag die veel gesteld 
werd, was dan ook: ‘What exactly do you mean?539 Volgens Keynes waren de 
apostelen modern vanwege hun verwerping van maatschappelijke zeden en 
conventies – ‘I remain, and always will remain, an immoralist’540 – maar uto-
pistisch door hun geloof in het mogelijke bestaan van een maatschappij geleid 
door individuen die handelen op basis van onbaatzuchtige motieven. 

Keynes schetste het beeld van een clubje bevlogen en begaafde studenten 
die zo zeer gegrepen waren door hun missie filosofische inzichten over de zin 
van het bestaan te formuleren en zo volledig vertrouwden op hun intellectuele 

537  G.E. Moore (1903: 203).
538  Keynes (1972: 436 – 437).
539  Keynes (1972: 440).
540  Keynes (1972: 447).
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vermogens dat ze geen vraagtekens plaatsten bij hun aanpak en uitgangspun-
ten, iets wat hij later wel zou doen: ‘As cause and consequence of our gene-
ral state of mind we completely misunderstood human nature, including our 
own. The rationality which we attributed to it let to a superficiality, not only 
of judgment, but also of feeling.’541 Uit Woolfs reacties op hun filosofische 
bedrijvigheid blijkt dat zij naast een diepgaande belangstelling ook haar be-
denkingen had bij de strikt rationele onderzoeksmethoden van Keynes en de 
andere apostelen.

Woolf en Moore
Ver voor Woolf G.E Moore ontmoette had zij al kunnen kennismaken met 
uiteenlopende filosofen door de boeken van haar vader en haar lessen Grieks. 
Leslie Stephen schreef verschillende filosofische studies, waaronder History of 
English Thought in the Eighteenth Century (1876), The Science of Ethics (1882) 
en The English Utilitarians (1900).542 Als vaste bezoekster van zijn bibliotheek 
kon Woolf boeken van en over onder anderen Plato, Descartes, Locke, Berke-
ley, Hume en Mill raadplegen. Met Janet Case, haar lerares Grieks, verdiepte 
ze zich uitgebreid in de dialogen van Plato. Te midden van haar Bloomsbu-
ry-vrienden veranderde Woolf van een pupil en aandachtig luisteraar in een 
scherpzinnige gesprekspartner.543 Als Woolf een filosofische leerschool heeft 
doorlopen, dan kunnen deze vrienden verantwoordelijk worden gehouden 
voor het onderwijs.

Moore vertegenwoordigde het intellectuele milieu waarin Woolf was op-
gegroeid. De belangstelling voor zaken als oprechtheid, helderheid, analytisch 
onderzoek, gezond verstand, kunst, liefde en logica deelde hij met zowel tijd-
genoten als Leslie Stephen.544 Woolfs vrienden en haar vader vertoonden de-

541  Keynes (1972: 448).
542  Andere filosofisch georiënteerde werken van hem zijn Essays on Free Thinking and Plain Speaking (1873) 

en The Science of Ethics (1882).
543  Lee (1997: 211).
544  Rosenbaum (1971: 319).
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zelfde evangelistische neiging tot het uiten van niets ontziende kritiek op dege-
nen die hun ‘geloof ’ niet aanhingen. Keynes wijst op de verwantschap tussen 
zijn eigen generatie en die van Leslie Stephen in My Early Beliefs: ‘Our religion 
closely followed the English puritan tradition of being chiefly concerned with 
the salvation of our own souls [...] We claimed the right to judge every indi-
vidual case on its merits, and the wisdom, experience and self-control to do so 
successfully. [...] This was a very important part of our faith.’545 Een belangrijk 
verschil is dat Keynes en zijn vrienden, in tegenstelling tot de puriteinen, een 
diepe ernst ten aanzien van hun eigen motieven combineerden met satire, iro-
nie en humor. 

In 1908 las Woolf de Principia Ethica van G.E. Moore en bracht ze verslag 
uit aan haar schoonbroer Clive Bell en zus Vanessa. Met een analyse van het 
effect daarvan op haar mentale gesteldheid, gaf ze aan hoe ingewikkeld ze zijn 
teksten vond: ‘I split my head over Moore every night, feeling ideas travelling 
to the remotest parts of my brain, and setting up a feeble disturbance hardly to 
be called thought. It is almost a physical feeling, as though some little coil of 
brain unvisited by any blood so far, and pale as wax, had got a little life into it 
at last; but not strength to keep it. I have a very clear notion which parts of my 
brain think.’546 In haar brief aan Vanessa sprak ze haar bewondering uit voor 
Moores werk en zijn morele kwaliteiten, maar ging ze niet in op de inhoud 
van zijn ideeën: ‘I finished Moore last night; he has a fine flame of arrogance at 
the end – and no wonder. I am not so dumb founded as I was; but the more I 
understand, the more I admire. He is so humane in spite of his desire to know 
the truth.’547 

Verschillende onderzoekers hebben de samenhang tussen de filosofie van 
de apostelen en Woolfs literaire werk geanalyseerd: Rosenbaum concentreerde 
zich op de aanwezigheid van Moores filosofisch materialisme in haar romans;548 

545  Keynes (1972: 437, 446).
546  Woolf (Letters I: CB, 19 augustus 1908).
547  Woolf (Letters I: VB, 29 augustus 1908).
548  Rosenbaum (1971).
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Banfield onderzocht filosofische overeenkomsten tussen Woolf, Russell en Fry 
in The Phantom Table, Woolf, Fry, Russell, and the Epistemology of Modernism.549 
Hintikka maakte een vergelijking tussen aspecten van Woolfs verhalende tech-
nieken in Mrs. Dalloway en de mathematisch-logische constructies van Ber-
trand Russell.550 Hij analyseerde de samenhang tussen Woolfs multipersonele 
representatie van de werkelijkheid in haar romans en Russells opvatting van 
een ‘hypothetical Liebnizian universe’, waarbij de door verschillende mensen 
ingenomen perspectieven elkaar op een punt raken. Volgens Hintikka gaat het 
bij Russell om een ruimtelijke contructie, terwijl er bij Woolf raakvlakken in 
ruimte én tijd te onderscheiden zijn: Woolf wisselde voortdurend tussen het 
heden en verleden en de perspectieven van de verschillende personages. ‘The 
details of Russells’ world-construction would also have been forced to be more 
closely similar to Virginia Woolf ’s if he had not restricted himself, allegedly by 
way of an example, to the contruction of the public space of private spatial per-
spectives but had considered instead or also time and temporal perspectives.’551

De wijze waarop Woolf filosofische vraagstukken een plaats gaf in haar lite-
raire werk geeft niet direct uitsluitsel over haar eigen filosofische uitgangspunt. 
Wel maakte ze in haar romans, bijvoorbeeld door de ironische verwerking van 
de keukentafel als filosofisch object in To the Lighthouse, haar voorbehoud ten 
aanzien van de analytische methode kenbaar. 

1.2 ‘A large kitchen table’
In zowel haar dagboeken en memoires als ook haar romans en essays getuigde 
Woolf van een geloof in een verborgen samenhang of interactie tussen alle 
verschijnselen onderling: een ‘hidden pattern’.552 Met haar ‘hidden pattern’ 

549  Banfield (2000).
550  Hintikka (1979).
551  Hintikka (1979: 9).
552  Waar bijvoorbeeld Plato het consequent heeft over ‘objecten’, gebruik ik een term uit de 

fenomenologie, ‘verschijnselen’ (‘fenomenen’), om te verwijzen naar ‘het zijnde’: alles wat zich in de wereld 
voordoet aan objecten en gebeurtenissen, dus zowel mensen, dieren, voorwerpen en natuurprocessen.
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doelde ze op een dynamiek die zich niet uitsluitend met behulp van de ratio 
laat vastleggen: ‘My theory is that for some reason the human mind is always 
seeking what it conceives to be the centre of things; sometimes one may call it 
reality, again truth, again life.’;553 ‘My only reason to believe in a God is that 
some life grows in one and out-grows most things.’;554 ‘after all some kind of 
communion is possible between beings, that can’t be accounted for; or what 
about my dive into them in fiction?’555

Woolfs uitlatingen refereren aan een metafysisch wereldbeeld waarin twee 
vormen van realiteit worden onderscheiden, vergelijkbaar met McTaggarts 
Hegeliaanse, allesomvattende harmonie die aan de menselijke ervaring vooraf-
gaat en Bradleys zintuiglijk waarneembare wereld van vergankelijke verschijn-
selen die een bestendige werkelijkheid herbergt.556 In het rijtje filosofen over 
wie Woolf enthousiast heeft geschreven, komen de namen van deze idealisten 
terug. Begin 1920 noemde ze Berkeley – ‘whom I much admire’557 – en nadat 
ze McTaggart had gelezen, schreef ze in een brief aan Ethel Smyth: ‘How inte-
resting mystic Hegelianism is to me.’558

Een terugkerend discussie tussen de idealisten en realisten betrof de status 
van zintuiglijk waarneembare objecten. Bestaan zij ook wanneer we ze niet 
waarnemen? Zowel Berkeley als Russell gebruikte de tafel als object om het 
onderscheid tussen verschijning en werkelijkheid te illustreren: bestaat de keu-
kentafel nog zodra we de keuken verlaten, dus onafhankelijk van de menselijke 
waarneming? Berkeley beantwoordde die vraag ontkennend. Hij wilde bewij-
zen dat materiële zaken geen zelfstandig bestaan hebben: ‘The world consists 
of nothing but minds and their ideas.’ Hiermee vertegenwoordigde Berkeley 
het uitgangspunt van de filosofisch idealisten: niets is werkelijk, behalve de 

553  Woolf (Diary I: 18 oktober 1918).
554  Woolf (Letters I: VD, 7 juli 1903).
555  Woolf (Letters V: JB, 17 december 1935).
556  McNeilly in Roe en Sellers (2000: 17).
557  Woolf (Diary II: 24 april 1920).
558  Woolf (Letters VI: ES, 16 januari 1936).
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menselijke geest en zijn gewaarwordingen; zijn is waargenomen worden (esse 
est percipi).559

Hiertegenover stonden de materialisten, zoals Moore en Russell, die hun 
blik op objecten in de werkelijkheid gericht hielden, om aan te tonen dat keu-
kentafels wel kunnen bestaan onafhankelijk van onze waarneming. Zij wilden 
bewijzen dat het mogelijk is kennis over de werkelijkheid te verkrijgen buiten 
het eigen bewustzijn om. Voor Russell bestond de wereld uit een verzameling 
van objecten met eigenschappen en relaties die in kaart te brengen is met ma-
thematische logica. Dit was volgens hem het middel om kennis van die externe 
werkelijkheid op te doen.560 

De vraag naar de aard van de werkelijkheid, de status van objecten en de 
rol van de waarneming waren zaken die ook Woolf bezighielden. In To the 
Lighthouse illustreerde ze aan de hand van een keukentafel onder meer de on-
verenigbare perspectieven van de kunstenaar Lily Briscoe en de filosoof Mr. 
Ramsay. Lily probeert de fascinatie van Mr. Ramsay voor die tafel en zijn 
filosofische implicaties te begrijpen. ‘Naturally, if one’s days were passed in 
this seeing of angular essences, this reducing of lovely evenings, with all their 
flamingo clouds and blue and silver to a white deal four-legged table (and it 
was a mark of the finest minds to do so), naturally one could not be judged 
like an ordinary person.’561

Met de passage over de keukentafel gaf Woolf bij monde van Lily Briscoe 
geen uitleg over haar eigen filosofische positie, maar leverde ze een ironische 
beschrijving van de activiteiten waar filosofen als haar vader (en haar Cam-
bridge-vrienden) zich aan waagden. Lily’s reactie op de keukentafel maakt dui-

559  Wanneer volgens Moore en Russell twee toeschouwers naar dezelfde tafel kijken zien ze niet hetzelfde, 
omdat ze verschillende perspectieven innemen. De positie van de toeschouwer en de lichtval bepalen het 
uiterlijk (de vorm, kleur en textuur) van de tafel. Zo ontstaat het verschil tussen een ‘echte tafel’ (‘physical 
object’ dat onderdeel is van ‘matter’) en een tafel die bestaat uit ‘sense-data’: eigenschappen als kleur, vorm, 
geur enzovoort, die de mens onmiddellijk waarneemt via de zintuigen. Zie hierover het eerste hoofdstuk van 
Bertrand Russells Problems of Philosophy (1912).

560  Banfield (2000: 22).
561  Woolf (1927: 26)
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delijk dat zij de werkelijkheid niet als een wetenschapper, maar als een kun-
stenares wil benaderen. De praktijk van materialistische filosofen kenmerkt 
zich door een abstracte, puur rationele benadering op grond van strikt logische 
redeneringen, terwijl kunstenaars met al hun zintuigen paraat voortdurend 
op zoek zijn naar de schoonheid van wat zij zien en ervaren. Woolf wilde 
geen kentheoretische bewijzen verzamelen, maar was geïnteresseerd in de uit-
eenlopende invloeden waaraan mensen blootstaan en hoe ze zich tot elkaar 
verhouden. 

In de terugblik op zijn Cambridge-periode beaamt Keynes dat hij en de 
andere apostelen bij de observatie van de menselijke natuur volledig vertrouw-
den op hun ratio, met uitsluiting van zaken die de interpretatie van de werke-
lijkheid beïnvloeden, zoals herinneringen, emoties en verlangens: ‘It ignored 
certain powerful and valuable springs of feeling. Some of the spontaneous, 
irrational outbursts of human nature can have a sort of value from which 
our schematism was cut off.’562 Concluderend typeerde Keynes de apostelen 
als wereldvreemde vrienden die in intellectueel opzicht uiterst behendig wa-
ren, maar weinig oog hadden voor de realiteit en de waarde van menselijke 
hartstochten: ‘I can see us as water-spiders, gracefully skimming, as light and 
reasonable as air, the surface of the stream without any contact at all with the 
eddies and currents underneath.’563 Woolfs belangstelling ging juist uit naar de 
stroom van gevoelens, gedachten en aandriften die de menselijke geest sturen. 

1.3 ‘Fictionalized epistemology’
Tussen Woolf en de analytische filosofen bestond een overeenkomstige belang-
stelling voor de wijze waarop mensen zich tot de werkelijkheid verhouden, 
maar hun aandachtsgebieden en werkwijzen liepen zeer uiteen. Moore en Rus-

562  Keynes (1972: 448, 449).
563  Keynes (1972: 450). Bertrand Russell bekende dat in zijn geval de intensieve concentratie op logica 

en wetenschap niet samenging met enige ontvankelijkheid voor de schoonheid van kunst en literatuur: ‘In my 
heart, the whole business about Art is external to me – I believe it with my intellect, but in feeling I am a good 
British Philistine.’ Zie Banfield (2000: 21, 22). 
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sell – en Leslie Stephen – streefden naar een wetenschappelijke onderbouwing 
van hun ideeën en een onpartijdige vorm van onderzoek, zonder inmenging 
van zaken die zij irrelevant achtten, zoals een verlangen naar troost en religi-
euze en morele overtuigingen.564 Zij propageerden common sense, maar ver-
wijderden zich door hun mathematische constructies van zaken die volgens 
Woolf bepalend waren voor het gedrag van mensen, zoals hun verborgen mo-
tieven, instincten en verlangens.

De manier waarop Woolf filosofische kwesties verwerkte, vertoont weinig 
overeenkomst met de rationalistische methode van haar vader en de aposte-
len. In tegenstelling tot de apostelen was ze niet gericht op het verifiëren van 
subjectieve waarnemingen in de droge en abstracte taal van de afstandelijke 
beschouwer, maar op de literaire weergave van de interactie tussen mensen en 
hun directe leefomgeving. Ze gebruikte beelden en gebeurtenissen uit haar 
eigen leven om haar visie op de werkelijkheid te illustreren en ging dus niet 
zozeer uit van een abstracte ideeënwereld zoals Plato die beschrijft, maar van 
een concrete leefwereld: ‘The two are inextricably intermingled in Virginia 
Woolfs universe.’565 

Woolfs opvatting over wat werkelijkheid, identiteit en kennis is, laat zich 
niet in de eerste plaats afleiden uit wat ze hierover beweerde, maar hoe ze die 
een plaats gaf in haar literaire werk. Haar romans zijn te categoriseren onder 
het kopje ‘fictionalized epistemology’. Filosofische kwesties, en in het bijzon-
der de vraag naar de status van het begrip werkelijkheid, vormen niet het on-
derwerp van haar romans, maar zijn onderdeel van hun structuur.566 Woolf 
liet haar romanpersonages geen wijsgerige uitspraken doen of intellectuele 
betogen houden, maar gebruikte haar levensvisie als leidraad bij het ontwerp 
van haar verhalen; de karakters van haar personages, hun gedrag, onderlinge 
interactie en ontwikkeling. Daarom is haar filosofie niet buiten haar romans 

564  Banfield (2000: 44).
565  Hintikka (1979: 6).
566  Hintikka (1979: 6, 7).



212

om te formuleren, al deed ze in haar essays en egodocumenten wel uitspraken 
die aanwijzingen opleveren over haar wijsgerige voorkeuren. 

Woolf verdiepte zich in het werk van onder meer Plato, Montaigne, Ste-
venson en Pater om ideeën op te doen voor de vormgeving van haar verhalen. 
Uit haar reacties op hun teksten blijkt dat ze niet slechts op zoek was naar 
een stimulans om de werkelijkheid beter te begrijpen, maar dat ze ook wilde 
nagaan op welke manieren die werkelijkheid zich laat beschrijven. Dit kan 
verklaren waarom ze zich regelmatig duidelijker uitliet over de wijze waarop 
anderen hun ideeën formuleren, dan over de inhoud ervan: ‘I am reading the 
Symposium – ah, if I could write like that!’567 In 1905 schafte Woolf boeken 
van Robert Louis Stevenson en Walter Pater aan: ‘I hope, but to see how the 
trick’s done. Stevenson is a trick – but Pater something different & beyond.’568 
In 1920 reageerde ze op Berkeley als volgt: ‘Then I’ve read some Berkeley, 
whom I much admire, & would like to catch the trick of his style – only I fear 
its thinking.’569 

De samenhang tussen Woolfs filosofische opvattingen en de literaire repre-
sentatie ervan brengt geen inhoudelijk verschil tussen haar eigen filosofie en 
die van de apostelen aan het licht, maar maakt de wijzen waarop ze hun idee-
en verwerkten duidelijk. Waar de apostelen uitgingen van hun ratio om hun 
opvattingen onder de aandacht te brengen, zette Woolf haar verbeelding en 
persoonlijke ervaringen in. Haar vertrouwen in de kunst als middel om haar 
gedachtegoed vorm te geven deelde ze met onder anderen de kunstcriticus 
Roger Fry. 

Geestverwanten
Met zijn aandacht voor de schoonheid van literatuur en beeldende kunst 
vormde Roger Fry een welkom alternatief voor de zuiver verstandelijke wereld 

567  Woolf (Letters II: JC, 4 november 1920).
568  Woolf (1990: 13 maart 1905).
569  Woolf (Diary II: 24 april 1920).
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van de apostelen. Dankzij Fry’s vernieuwende visie op beeldende kunst kwam 
de Post-Impressionist Exhibition van 1910 van de grond. Fry organiseerde 
deze tentoonstelling samen met de man van Vanessa, Clive Bell. Woolf zag in 
Fry de enthousiasmerende profeet van een kunst die het experiment niet uit de 
weg gaat en ook aandacht heeft voor het meer onbewuste, intuïtieve leven.570 
Zij was erg onder de indruk van zijn persoonlijkheid en opvattingen: ‘No one 
excited and stirred me as he did.’571 

Fry kwam in zijn essays en discussies met vrienden steeds weer terug op de 
vraag naar de specifieke kwaliteiten van kunst. Wat bepaalt de betekenis van 
kunst en wat is de relatie tussen kunst en de concrete werkelijkheid of het leven 
van alledag? Fry hing een formalistische opvatting van kunst aan die overeen-
kwam met Bells opvatting van ‘significant form’: het patroon van lijnen en 
kleuren, als resultaat van de weergave van concrete dingen uit de werkelijk-
heid, dat een esthetische reactie veroorzaakt.572 In zijn essays maakte Fry een 
expliciet onderscheid tussen ‘imaginative life’ en ‘real life’: ‘In real life we must 
to some extent cultivate those emotions which lead to useful action, and we are 
bound to appraise emotions according to the resultant action.’ Dit gaat vol-
gens Fry niet op voor de emoties die opgeroepen worden door een kunstwerk: 
‘Since they require no responsive action we can give them a new valuation.’573 

Fry combineerde een grote ontvankelijkheid voor kunst met een scherp 
kritisch inzicht en relativeringsvermogen: ‘The old skeleton arguments of pri-
mitive Bloomsbury about art and beauty put on flesh and blood.’574 In haar 
biografie van Roger Fry haalt Woolf een discussie aan waarbij de ‘moderne 
wetenschapper’ Fry het standpunt verdedigde dat het onmogelijk is definitieve 

570  Gillies (1996: 53).
571  Woolf (Letters V: PD, eind september 1934).
572  In zijn boeken over beeldende kunst, Art (1914) en Since Cézanne (1922), betoogde Clive Bell dat de 

formele kwaliteiten van een kunstwerk, de relaties en combinaties van lijnen en kleuren, bepalend zijn voor de 
waarde van dat kunstwerk. 

573  Fry (1920: 38).
574  Woolf (1976: 175). 
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uitspraken te doen over mensen of dingen als op zichzelf staande, autonome 
verschijnselen, omdat alle verschijnselen met elkaar samenhangen en elkaar 
over en weer bepalen. Tot Fry’s verbazing waren zijn gesprekspartners, onder 
wie Leonard Woolf, niet te overtuigen: ‘They could not accept the complete 
relativity of everything to human nature and the impossibility of talking at 
all about things in themselves. Its curious how difficult it is to root out that 
mediaeval habit of thinking of “substances” of things existing apart from re-
lations, and yet really they have no possible meanings.’575 In Fry vond Woolf 
een medestander voor haar ideeën over een voortdurende interactie tussen alle 
verschijnselen onderling. 

De invloeden op Woolfs levensbeschouwing en literaire opvattingen kwa-
men ook uit literaire hoek. Haar onderscheid tussen een mechanische en een 
ritmische manier van denken verraadt de invloed van victoriaanse geleerden als 
Ruskin en Carlyle en van romantici als Coleridge, Shelley en Wordsworth.576 
Woolfs bijzondere waardering voor Thomas de Quincey blijkt uit haar loven-
de recensies van The English Mail Coach in 1906 en Confessions of an English 
Opium-Eater.577 Zij bewonderde vaardigheden waarover zijzelf ook beschikte, 
zoals De Quincey’s vermogen een gemoedsstemming en atmosfeer op te roe-
pen waarin de grenzen van tijd en ruimte zijn opgeheven.578 

2 Twee soorten realiteit 
De ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen leerde Woolf dat 
primaire menselijke behoeften zoals veiligheid en geestelijke verrijking uiteen-

575  Woolf (1940: 270).
576  Whitworth in Roe en Sellers (2000: 152).
577  Woolf (Essays I: 365-368) en (Essays IV en V).
578  McNeillie in Roe en Sellers (2000: 6) wijst op een paar opmerkelijke parallellen tussen De Quincey 

en Woolf: Zijn Confessions of an English Opium-Eater was een grote favoriet van Woolfs moeder; het poëtische 
middendeel van To the Lighthouse sluit goed aan bij zijn esthetica – Woolf schreef deze roman in dezelfde 
periode als ‘Impassioned Prose’, een essay over zijn werk; en de vlekken in de baard van Mr. Carmichael roepen 
de drugsverslaafde opium-eater van De Quincey in herinnering. 
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lopende zijnswijzen vereisen: een moi social en een moi profond. Voor een be-
ter begrip van het onderscheid tussen twee zijnswijzen kon Woolf terecht bij 
filosofen als Plato en Montaigne. Plato’s ideeënleer vormde een bevestiging 
voor haar aanname dat de concrete leefwereld van het moi social – de ‘cotton 
wool of daily life’ – een verborgen samenhang of ‘hidden pattern’ herbergt, 
waar het moi profond zicht op heeft. Montaigne demonstreerde haar dat een 
nietsontziend onderzoek van strikt persoonlijke ervaringen vereist is voor een 
beter begrip van beide zijnswijzen. Volgens Woolf verschafte het kritisch zelf-
bewustzijn de vrijheid en ruimte om een verbond met geestverwanten aan te 
kunnen gaan. 

2.1 ‘A token of some real thing behind appearances’
Woolf las Plato’s werk al op jonge leeftijd – in ieder geval vanaf haar zestiende 
jaar, maar mogelijk eerder – en geeft in haar reacties blijk van een diepgaan-
de en levenslange fascinatie voor Plato’s dialogen. Na het overlijden van haar 
moeder nam haar vader de Griekse les over en bestudeerden ze samen de dia-
logen. Plato was volgens Woolf de enige filosoof die haar vader tot aan zijn 
dood bleef lezen. Hij had ‘his little Plato’ – een uitgave op zakformaat – altijd 
bij zich.579 Tijdens Woolfs jeugd nam Janet Case het onderwijs van haar vader 
over. Hoewel Woolf haar eigen kennis van Plato hoger aansloeg dan die van 
Case – ‘I felt I knew much more about the dialoques of Plato than Miss Case 
could ever do.’580 – bleef Case, ook nadat het onderwijs in formele zin gestopt 
was, een inspirerende gesprekspartner: ‘She [Case] is still puzzling out theories 
about Plato: very open minded & ready to understand whatever one may 
spring on her.’581

Plato was een van de weinige filosofen over wie Woolf bij herhaling en 
met kritiekloze bewondering schreef.582 Ze deelde haar belangstelling met haar 

579  ‘Impressions of Sir Leslie Stephen’. Woolf (Essays I: 129).
580  Woolf (1976: 155).
581  Woolf (Diary I: 28 mei 1918).
582  ‘Plato, it has to be said, was the philosopher Woolf read far more enthusiastically and extensively than 

ever she read Moore or any other philosopher.’ Zie McNeilly in Roe & Sellers (2000: 14).
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vader Leslie Stephen, haar lerares Grieks, en jaren later de vrienden uit de 
Cambridge-kring. Door middel van gesprekken met deze ingewijden en door 
bestudering van Walter Paters uitvoerige studie Plato and Platonism (1893) 
kon zij haar begrip van de dialogen vergroten en haar eigen overtuigingen 
verder ontwikkelen. 

Uit een lezing die Leonard Woolf in 1903 hield voor het genootschap van 
de apostelen, spreekt de belangstelling van de Cambridge-vrienden voor Plato. 
Met zijn voordracht ging Leonard Woolf in op Plato’s bekende allegorie van 
de grot. 

Our brother Plato tells us that this world with its changing and fickle forms of 
things, with its false justice, false morality, false Educations and false government 
is a gloomy fire-lit cave, where in men sit bound prisoners guessing at these 
shadows of reality and boasting that they have found the Truth. Outside blaze 
the clear sun and the wide world of Reality and only the man who has struggled 
up the narrow path and looked upon the sun can hope to set in order the chaos 
of the cave.583

In zijn Politeia (De Ideale Staat) maakte Plato een onderscheid tussen een waar-
neembare wereld, de concrete leefwereld van mensen – het leven in de grot 
– en een ideeënwereld daarboven. In de leefwereld zijn de ‘afspiegelingen’, 
‘schaduwen’ te zien van de ‘originelen’ uit de ideeënwereld. Plato gaf aan dat 
‘het onderscheid gebaseerd is op een verschil in echtheid en dat de verhouding 
tussen afbeeldingen en originelen in dat opzicht gelijk is aan die tussen de 
concrete objecten van mening en de abstracte objecten van kennis’.584 

Ook Woolf maakte een onderscheid tussen twee domeinen, waarvoor ze de 
omschrijving filosofie niet schuwde: ‘It is a constant idea of mine; that behind 

583  Geciteerd naar McNeilly in Roe & Sellers (2000: 10) oorspronkelijk uit de voordracht getiteld ‘George 
or George or both’ van Leonard Woolf, 9 mei 1903.

584  Plato (1975: 244)
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the cotton wool is hidden a pattern; that we – I mean all human beings – are 
connected with this.’585 Ook deed ze uitspraken die erop wijzen dat ze de 
schrijver als een middelaar tussen beide domeinen zag: ‘We cannot perceive 
beauty through the senses without its awakening other harmonies within us, 
which are a part of the Divine harmony outside of us,’ concludeerde ze in een 
essay over Plato’s Symposium.586 Woolfs domeinen hebben echter een andere 
betekenis en onderlinge samenhang dan bij Plato. Woolfs wijsgerige uitspra-
ken laten zich beter vangen onder het begrip transcendentie dan metafysica. 
Zij verwees niet naar een abstracte ideeënwereld, maar naar een perspectief 
waarin de verschijnselen uit de werkelijkheid een betekenisvol geheel vormen. 
Met behulp van haar essays, biografische documenten en romans is het moge-
lijk na te gaan wat ze voor ogen had met haar onderscheid tussen een concrete 
leefwereld, ‘the cotton wool of daily life’ en een onzichtbare samenhang – ‘a 
hidden pattern’.

2.2 Twee zijnsniveaus 
In A Sketch of the Past vertelde Woolf hoe zij op jonge leeftijd al een besef had 
van verschillende werelden en hoe zij aan de hand van taal haar ervaringen van 
die verschillende werelden kon vastleggen. Door overrompelende gebeurtenis-
sen onder te brengen in een samenhangend verband kon ze beter omgaan met 
de bijbehorende emoties, van pijn en schaamte tot vreugde en bewondering. 
Verontrustende sensaties werden zo voer voor overpeinzing en artistieke ver-
werking: ‘Sudden shocks, they are now always welcome; after the first surprise, 
I always feel instantly that they are particularly valuable. And so I go on to 
suppose that the shock receiving capacity is what makes me a writer.’587

Het vermogen haar sensaties om te zetten in literatuur was voor Woolf een 
reden haar bestaan als schrijver serieus te nemen. Een ‘shock’ was namelijk ‘a 

585  Woolf (1976: 72).
586  Woolf (Essays I: 278).
587  Woolf (1976: 72).
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token of some real thing behind appearances’.588 Schrijven was niet alleen een 
manier om herinneringen vast te leggen, maar betekende ook een poging de 
onbekende krachten die haar leven beheersten – ‘the hidden pattern’ – op het 
spoor te komen. De geschriften van Plato en de interpretaties van zijn werk 
door anderen inspireerden haar bij de invulling van de verschillende soorten 
werkelijkheid. Woolf kon bij Plato bevestiging vinden voor het bestaan van 
verschillende werelden, maar hanteerde in haar beschrijving niet de strikte op-
positie die Plato vooropzette. 

Volgens Woolf vereist de ervaring van die uiteenlopende werelden een 
specifiek ‘niveau van zijn’. Uiteindelijk was het haar er om te doen die twee 
zijnsniveaus bloot te leggen: het leven aan de oppervlakte van het bestaan, 
waar gebeurtenissen en handelingen elkaar razendsnel afwisselen, en het leven 
dat beleefd wordt in enkelvoudige en plechtige momenten van ‘concentrated 
emotion’ en ‘heightened existence’.589 

Het moi social & moi profond
Woolfs onderscheid tussen twee bewustzijnstoestanden laat zich verduide-
lijken aan de hand van het werk van de filosoof Henri Bergson.590 Bergson 
koppelde deze posities aan twee vormen van tijdsbeleving: temps (kloktijd) en 

588  Tijdens de jaren van grote persoonlijke verliezen – het overlijden van haar moeder en halfzus – 
probeerde Woolf betekenis te geven aan haar ervaringen en formuleerde ze haar eigen visie. Hun dood deed 
haar beseffen hoe onzeker en onveilig het leven is dat je onverwacht kan beroven van wat je dierbaar is. Die 
gebeurtenissen maakten het leven voor haar bedreigend, maar wel waarachtig: ‘So I came to think of life as 
something of extreme reality. And this, of course, increased my feeling of my own importance.’ Zie Woolf 
(1976: 118). 

589  Woolf (1976: 21).
590  Hoewel Leonard Woolf ontkende dat zijn vrouw ooit Bergson gelezen had, zal zij bekend zijn 

geweest met zijn naam en werk. Tussen 1910 en 1911 bestond er veel aandacht voor Bergson in Engeland. 
Door de vertalingen naar het Engels (Time and Free Will, Matter and Memory en Creative Evolution) was 
Bergsons werk vanaf 1911 goed bereikbaar voor het Engelstalige publiek. Zie Gillies (1996: 5, 6). Bertrand 
Russell heeft verhandelingen geschreven over zijn werk en Woolfs schoonzus (Karin Costelloe, getrouwd 
met Adrian Stephen) schreef The Misuse of Mind. A Study of Bergson’s Attack on Intellectualism (1922). Woolf 
woonde lezingen van haar bij, waarschijnlijk ook een lezing in 1913 getiteld: ‘What Bergson Means by 
“Interpenetration”’. Zie Banfield (2000: 35).
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durée (continuïteit).591 Kloktijd definieerde hij als een kunstmatige indeling 
van tijd in uren, minuten en seconden, die nodig is voor de constructie van de 
externe realiteit. Voor het begrenzen en beheersen van hun natuurlijke leefom-
geving kunnen mensen niet buiten deze kunstmatige indeling.592 De meetbare 
tijd is vereist om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven.593 Als 
moi social stellen mensen hun leven in dienst van de behoefte aan veiligheid, 
aan het vermijden van gevaar en zijn zij dus in de eerste plaats een brandpunt 
van alertheid.594

Woolf wist uit eigen ervaring hoe beperkend een specifieke maatschappe-
lijke positie – of de afwezigheid daarvan – kon zijn. Als beroemde schrijfster, 
onderhoudende gastvrouw en vriendin, bestierder van een huishouden en af-
hankelijke zieke nam zij verschillende rollen in. Hierdoor was zij zowel van de 
voordelen als van de noodzaak en nadelen van een sociaal-maatschappelijke 
rol doordrongen. Haar vermogen zich te identificeren met het beeld dat re-
censenten van haar schetsten zorgde er bijvoorbeeld voor dat haar angst voor 
de verschijning van een nieuw boek soms volledig uit de hand liep. Negatieve 
recensies vermijden bleek echter een afdoende oplossing: ‘I feel this a great 
liberation. Then I need not be that self. Then I can be entirely private. I have 
cut the string that ties me to that quivering bag of nerves – all its gratifications 
& acute despair.’595

In haar essay ‘Street Haunting’ stelde Woolf vast dat een vastomlijnde iden-
titeit of maatschappelijke rol een noodzakelijke bestaansvoorwaarde is om te 
kunnen functioneren in de samenleving: ‘Circumstances compel unity; for 
convenience’ sake a man must be a whole.’596 De neiging aan de verwachtingen 

591  Hiermee is niet gezegd dat de wijze waarop Woolf de tijdsbeleving van haar personages vormgaf, exact 
overeenkomt met Bergsons typering van zijn durée. Zie het commentaar van Rosenbaum (1971: 336, 337), 
Banfield (2000: 102, 102) of Hintikka (1979: 9).

592  Zie Gillies (1996: 11).
593  Gillies (1996: 18, 19).
594  Whitworth in Roe en Sellers (2000: 160-161).
595  Woolf (Diary IV, 29 november 1933).
596  Woolf (Essays IV: 486).
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van anderen te willen voldoen, beantwoordt aan het instinctieve streven naar 
zelfbehoud. Maar, ging Woolf verder in ditzelfde essay, een mens is meer dan 
een brave burger, bankier, huisvrouw, echtgenoot. Die zorgvuldig in stand ge-
houden identiteit herbergt de meest uiteenlopende verlangens, herinneringen, 
dromen en verwachtingen: ‘Instincts and desires which are utterly at variance 
with his main being, so that we are streakes, variegated, all of a mixture.’597

In haar essay over Montaigne typeerde Woolf het moi social als de plichtsge-
trouwe en dienende mens die opgaat in het maatschappelijk leven, terwijl het 
moi profond zich in alle eenzaamheid rekenschap geeft van de indrukken die 
hij opdoet. Woolf betoogde dat schrijven over de eigen identiteit juist door het 
verschil tussen het interne leven – ‘soul, or life within us’ – en het externe leven 
– ‘the life outside us’ – zo moeilijk is. Die twee werelden staan op gespannen 
voet met elkaar. De meeste mensen maken zich ondergeschikt aan conventies 
en plichtplegingen – Montaignes ‘luizen in de pels’ –, terwijl het leven van een 
‘oprecht’ mens, die trouw is aan zijn interne leven, zich kenmerkt door onaf-
hankelijkheid en een somber, maar wel diep – ‘profound’ – geluk. De oprechte 
mens is nooit verveeld: ‘He alone lives, while other people, slaves of ceremony, 
let life slip past them in a kind of dream. Once conform, once do what other 
people do because they do it, and lethargy steals over all the finer nerves and 
faculties of the soul. She becomes all outer show and inward emptiness; dull, 
callous and indifferent.’598

Het moi profond heeft zicht op de betrekkelijkheid van de menselijke ver-
mogens en is daarmee per definitie een humorist: ‘Laughter is the expression 
of the comic spirit within us, and the comic spirit concerns itself with oddi-
ties and eccentricities and deviations from the recognized pattern.’599 Kunnen 
lachen om de absurditeit van een situatie vereist een onbevooroordeelde blik: 
‘All his cloak of wealth and rank and learning, so far as it is a superficial accu-

597  Woolf (Essays IV: 486).
598  Woolf (Essays IV: 73).
599  Woolf (Essays I: 59).
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mulation, must not blunt the keen blade of the comic spirit which probes to 
the quick.’600

In The Years vraagt Peggy zich tijdens een feestelijke bijeenkomst af hoe 
mensen gelukkig kunnen zijn in een wereld vol tirannie en wreedheid, en 
waarom zij alles voortdurend moet zien en overdenken: ‘Why must I think?’ 
Wanneer iemand echter begint te lachen om een tekening die door enkele gas-
ten is gemaakt – een spotprent van de hogere kringen, waarin oude waarden 
belachelijk worden gemaakt – werkt dit bevrijdend en lacht ze mee. ‘But her 
laughter had had some strange effect on her. It had relaxed her, enlarged her. 
She felt, or rather she saw, not a place, but a state of being, in which there was 
real laughter, real happiness, and this fractured world was whole; whole, and 
free.’601 Peggy heeft de mogelijkheid met anderen te lachen om oude waarden 
en tradities en kan ze zo onschadelijk maken.

Woolf ging ervan uit dat kinderen en vrouwen ontvankelijker zijn voor een 
humoristische blik, doordat zij minder verblind worden door boekenkennis 
en abstracte theorieën, en door de conventies en ceremonieën van het dage-
lijks leven. Omgekeerd boezemen dezelfde kinderen en vrouwen angst in bij 
mensen die ervoor vrezen dat hun geleerde beroepen en hun voorwendselen 
worden ontmaskerd als ridicule aanwensels, zoals Hans Andersens blote keizer 
overkwam. 

Clarissa’s schaamte
Het gedrag van het moi social wordt bepaald door fatsoensregels, sociale wetten 
en voorschriften. Dit illustreert de onervaren en preutse Clarissa in Mrs. Dallo-
way wanneer zij geconfronteerd wordt met een sociaal ‘vergrijp’ van een praat-
zuchtige dienstmeid. Deze dienstmeid is boven haar stand met een landeigenaar 
getrouwd. Om haar vrienden Sally en Peter te vermaken geeft Clarissa een vrij 
vernietigende en lachwekkende imitatie van deze vrouw. Vervolgens komt Sally 

600  Woolf (Essays I: 60).
601  Woolf (1937: 313).



222

echter met de shockerende mededeling dat de dienstmeid vóór haar huwelijk 
een kind heeft gekregen, waarop Clarissa overvallen wordt door schaamte. Peter 
constateert dat Clarissa’s ontsteltenis de ‘death of her soul’ tot gevolg heeft. 

He could see Clarissa now, turning bright pink; somehow contracting; and 
saying. ‘Oh, I shall never be able to speak to her again!’ Whereupon the whole 
party sitting around the tea-table seemed to wobble. It was very uncomfortable. 
He hadn’t blamed her for minding the fact, since in those days a girl brought 
up as she was knew nothing, but it was her manner that annoyed him; timid; 
hard; arrogant; prudish. [...] ‘The death of the soul.’ He said that instinctively, 
ticketing the moment as he used to do – the death of her soul.602

De fatsoensregels die haar eerst diepe schaamte ontlokken, gebruikt Clarissa 
vervolgens als schild om haar gezicht mee te redden. Peter heeft niet zozeer 
moeite met haar schaamte – door haar opvoeding weet ze niet beter – maar 
met haar hardvochtige optreden. Clarissa veroordeelt de praatzieke vrouw op 
grond van regels waarmee ze zelf is opgevoed en doet geen enkele moeite be-
grip voor haar op te brengen. Haar reactie is die van een moi social – geremd 
door vooroordelen: ‘somehow contracting’. Het moi profond beschikt over de 
geestelijke vrijheid zich in de positie van de vrouw te verplaatsen en empathie 
op te brengen.603 Het moi profond verschuilt zich niet achter de routines en 
conventies van het dagelijks leven, maar is bereid zich over te geven aan ge-
beurtenissen met een onzekere uitkomst. 

2.3 ‘Invisible presences’
Woolf was ervan doordrongen dat ook zij afwisselend de positie van moi social 
en moi profond innam. Dit blijkt uit haar terugkerende belangstelling voor de 
invloed die haar afkomst, sociale context en intellectuele erfenis op haar rol als 

602  Woolf (1925: 53).
603  Whitworth (in Roe & Sellers 2000: 160, 161).
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schrijfster hadden. Zij benadrukte dat zij niet meer dan een schakeltje was in 
een lange keten van historische gebeurtenissen: ‘A pre-history underlying the 
civilised world which makes it seem fragile and evanescent.’604 Woolf bleef heel 
haar leven wijzen op de invloed van zogenaamde ‘invisible presences’ die het 
leven van mensen vormgeven en hen onopgemerkt dwingen tot bepaalde han-
delingen en reacties. Zij dacht hierbij in de eerste plaats aan de maatschappe-
lijke verwachtingen waaraan mensen, vaak zonder dat ze zich hiervan bewust 
zijn, gehoor geven. 

Voor Woolf stond het onderzoek naar haar persoonlijkheid in het teken van 
een strijd tussen de eigen en de publieke verwachtingen. Zij wist zich omringd 
door factoren die haar leven vormden en ondermijnden en dacht hierbij in de 
eerste plaats aan de invloed die de publieke opinie en mensen uit haar directe 
omgeving uitoefenden op haar gedrag en gemoedstoestand: ‘All those magnets 
which attract us this way to be like that, or repel us the other and make us 
different from that.’ Mensen oefenen met hun verwachtingen – ‘invisible pre-
sences’ – op een indirecte, maar wel bepalende manier invloed op elkaar uit: 
‘The consciousness of other groups impinging upon ourselves.’605

De psyche van de ‘buitenstaander’ 
In A Room of One’s Own (1929) en Three Guineas (1938) wees Woolf op het 
oorzakelijke verband tussen intellectuele vrijheid en materiële omstandighe-
den. Deze twee politiek getinte pamfletten zijn geschreven vanuit de gedachte 
dat de materiële situatie van auteurs bepalend is voor hun mogelijkheden en 
ontwikkeling. Het politieke pamflet was een zeer ongebruikelijk genre voor 
Woolf, die zich het liefst onthield van politieke uitspraken, zodat ze zich volle-
dig kon wijden aan haar fictie. Het feit dat zij deze pamfletten heeft geschreven 
en gepubliceerd betekent dat zij een urgente reden had om haar opvattingen 
kenbaar te maken. 

604  Lee (1997: 225).
605  Woolf (1976: 80).
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Woolfs betoog is dankzij de conversatiestijl en scherpe analyses van de 
man-vrouwverhouding een onderhoudend, ironisch en informatief verhaal op 
basis van argumenten die nog steeds in het feministische debat te horen zijn. 
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat Woolf zich uitsluitend richtte op 
vrouwen uit de middenklasse. Ook zijn haar argumenten niet allemaal even 
sterk. Ze vergelijkt deze vrouwen met mannelijke schrijvers uit de gegoede 
middenklasse, terwijl er ook auteurs waren – bijvoorbeeld D.H. Lawrence – 
die het zonder financiële steun van hun ouders moesten doen. 

Woolfs opvattingen over de verhouding tussen mens en maatschappij kan ver-
duidelijken wat ze bedoelde met de ‘invisible presences’ die het leven onge-
merkt bepalen. Een van die ongeziene krachten betrof de beperkingen waar 
schrijfsters door de eeuwen heen mee te maken hadden en waar ook Woolf 
zich niet van bevrijd voelde. Mannen konden zich op basis van hun intellec-
tuele, maatschappelijke en beroepsmatige inspanningen een publieke positie 
verwerven, terwijl vrouwen in sociaal-maatschappelijk en economisch opzicht 
afhankelijk waren van hun echtgenoot of familie. 

Volgens Woolf waren vrouwen in praktische en intellectuele zin gebonden 
aan beperkende normen en waarden en misten zij daardoor de levenservaring 
die nodig is om romans te kunnen schrijven. Door hun verantwoordelijkheid 
voor het huishouden en gezin hadden zij een beperkte ervaringswereld, waarin 
de observatie van de menselijke natuur en de analyse van menselijke gedragin-
gen en emoties de voornaamste inspiratiebron vormde. De kennis waarvan zij 
konden profiteren behoorde hiermee tot een onbezoldigde tak van onderwijs: 
‘The understanding of human beings and their motives which, if the word is 
rid of its scientific associations, might be called psychology.’606 Deze beper-
kende omstandigheden oefenden al zolang invloed uit op de psyche van vrou-
wen dat zij zich er volgens Woolf niet zomaar aan konden onttrekken: ‘Her 
sensibility had been educated for centuries by the influences of the common 

606  Woolf (1938: 120).
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sitting-room. People’s feelings were impressed on her; personal relations were 
always before her eyes.’607

De man-vrouwverhouding symboliseerde voor Woolf de discrepantie tussen 
verschillende typen mensen. De een vertegenwoordigde het publieke leven, de 
ander het privédomein. Mannen maakten de dienst uit in het openbare leven 
en bevestigden hun identiteit aan de hand van rangordes en ceremonieën. De 
uiterlijke kenmerken waren voor deze gezagsvoerders het bewijs van hun soci-
ale, beroepsmatige of intellectuele status.608 Het door hen gevolgde onderwijs 
had hen bewust gemaakt van hun macht en bezittingen en liet weinig ruimte 
voor de ontwikkeling van onbaatzuchtige eigenschappen als generositeit en 
grootmoedigheid.609 

Historisch proces
Net als haar vader analyseerde Woolf sociaal-maatschappelijke ontwikkelin-
gen in samenhang met politieke en literaire veranderingen: ‘Both father and 
daughter say that shifting class structures produce a dominant historical con-
sciousness and that this unique historical consciousness in turn expresses itself 
in an appropriate technical form.’610 Woolf plaatste het onderscheid tussen een 
moi social en moi profond niet expliciet in een historische context. Wel wees 
ze in 1940 op plannen voor een literatuurgeschiedenis: ‘Oh, blackberrying I 
conceived, or remoulded, an idea for a Common History book – to read from 
one end of lit. including biog; & range at will, consecutively.’611

Woolf was van plan de Engelse literatuur vanaf de middeleeuwen te be-
schrijven zonder gebruik te maken van schematische indelingen – ‘no “peri-
ods”’.612 Ze wilde zich laten leiden door de associaties die de boeken opriepen. 

607  Woolf (1929: 61).
608  Woolf (1938: 137).
609  Woolf (1938: 151).
610  Hill (1981: 355).
611  Woolf (Diary V: 12 september 1940).
612  Silver (1983: 373).
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Haar doel was de geschiedenis van de literatuur als een ononderbroken reeks 
gebeurtenissen in beeld te brengen – ‘the history of English literature as a 
continuum’ – door gebruik te maken van een structurerend principe dat zij de 
‘song making instinct’ noemde. Hiermee verwees ze naar het instinct dat de 
vrije geest of het moi profond van de kunstenaar oproept: ‘This is continuity’, 
‘certain emotions always in being: felt by people always.’ Haar boek moest 
thema’s onder de aandacht brengen die door de traditionele geschiedschrijving 
werden genegeerd: ‘the rise and fall of civilizations; the nature of culture; the 
violence associated with patriarchy; and the relationships between continuity 
and disruption, art and society’.613

‘A very mighty power’
Woolf kon niet genoeg benadrukken dat het onderscheid tussen mannen en 
vrouwen in stand werd gehouden door factoren die ongezien hun stempel 
drukken op de omstandigheden, zoals het effect van een specifieke sfeer of 
context. Om dit effect aan te tonen registreerde Woolf de gemoedstoestand 
van een denkbeeldige vrouw die door het regeringscentrum van Whitehall 
wandelt waar hoge salarissen en maatschappelijk gezag al zo lang een eenheid 
vormen dat ze niet meer los van elkaar te zien zijn. Voor de vrouw staat het 
regeringscentrum gelijk aan mannelijke superioriteit en vrouwelijke minder-
waardigheid. Woolf benadrukte de verstrekkende en onpeilbare gevolgen van 
een specifiek leefklimaat. ‘Atmosphere plainly is a very mighty power. Atmo-
sphere not only changes the sizes and shapes of things; it affects solid bodies, 
like salaries, which might have been thought impervious to atmosphere. (…) 
atmosphere is one of the most powerful, partly because it is one of the most 
impalpable, of the enemies with which the daughters of educated men have 
to fight.’614

613  Silver (1983: 357).
614  Woolf (1938: 1175).
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In de bespreking van de maatschappelijke verschillen tussen mannen en 
vrouwen betrok Woolf nadrukkelijk het effect van hun ongelijkwaardige 
ontwikkeling op de geestelijke én lichamelijke gesteldheid: ‘“we” – meaning 
“we” a whole made up of body, brain and spirit, influenced by memory and 
tradition – must differ in some essential respects from “you”, whose body, 
brain and spirit have been so differently trained and are so differently influ-
enced by memory and tradition. Though we see the same world, we see it 
through different eyes.’615 De toekomst van schrijvende vrouwen en het type 
romans dat zij voortbrachten werd in Woolfs ogen voor een groot deel bepaald 
door hun praktische omstandigheden. Zij konden niet lang achtereen rustig 
en ongestoord werken, dus moesten hun boeken korter en meer geconcen-
treerd zijn: ‘The book has somehow to be adapted to the body.’616

Vrouwen die een waarheidsgetrouw beeld van hun eigen leven wilden ge-
ven mochten niet vervallen in geklaag, gepreek en het uiten van persoonlijke 
grieven, maar hadden zich te beperken tot zaken waar ze wel iets van wisten. 
Zij moesten recht doen aan de omstandigheden waarin ze verkeerden en met 
behulp van nietsontziende eerlijkheid en een uiterst kritische blik onder woor-
den brengen wat nog niet eerder was gezegd. 

Om het beeld van de schrijfster die wil aansluiten bij een door mannen 
gedomineerde literaire traditie aanschouwelijk te maken, riep Woolf een 
schrijfster in het leven die ze dezelfde achternaam gaf als de dichter uit To the 
Lighthouse: Carmichael. Aan de fictieve Mary Carmichael gaf Woolf het vol-
gende advies: ‘You must illumine your own soul with its profundities and its 
shallows, and its vanities and its generosities, and say what is your relation to 
the everchanging and turning world of gloves and shoes.’617 Door hun eigen 
ervaringen onder woorden te brengen, konden vrouwen getuigen van hun ge-
dachte- en gevoelsleven en zo een stukje onontgonnen terrein aan de duisternis 

615  Woolf (1938: 132, 133).
616  Woolf (1929: 71).
617  Woolf (1929: 81).
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onttrekken: ‘She would light a torch in that vast chamber where nobody has 
yet been.’618

2.4 Het veranderlijke zelf vastleggen
Met haar eis van ‘waarheidsgetrouwheid’ gaf Woolf aan dat schrijfsters moesten 
uitgaan van hun persoonlijke ervaringen. Wat er precies voor nodig is om aan 
die eis te voldoen laat zich minder gemakkelijk onder woorden brengen. Ze 
preciseerde haar opvatting van waarheidsgetrouwheid met behulp van schrij-
vers en filosofen uit de zestiende eeuw die beschikten over nieuwsgierigheid, 
tolerantie en kritisch inzicht: Michel de Montaigne, Francis Bacon en de arts 
Sir Thomas Browne. 619 Zij waren pioniers op hun eigen terrein – Montaigne 
in de essayistiek, Bacon in de wetenschap en Browne in de autobiografie – en 
sterkten Woolf in de overtuiging dat een minutieus onderzoek van de eigen 
motivatie noodzakelijk is voor een adequate weergave van de werkelijkheid. 
Door hun persoonlijke ervaringen zo precies mogelijk onder woorden te bren-
gen, kregen deze onderzoekers zicht op hun verborgen verlangens en verwach-
tingen. 

Woolf beschouwde Sir Thomas Browne als een van de eerste autobiogra-
fen die met nietsontziende eerlijkheid zijn eigen belevenissen op schrift stelde 
en daarmee in haar ogen een bewonderenswaardige revolutionair was. ‘His 
immense egotism has paved the way for all psychological novelists, auto-bio-
graphers, confession mongers, and dealers in the curious shades of our private 
life. He it was who first turned from the contacts of men with men to their 

618  Woolf (1929: 76).
619  In 1903 schreef Virginia haar broer Thoby dat Montaigne al jarenlang bovenaan haar verlanglijstje 

stond: ‘You are an angel to have routed out a Montaigne for me. I was getting quite desperate. I have hunted 
him 3 years. This one is better than a Florio I think – I once had a chance of a 2nd Edition Florio [1613] in 
my penniless days... I Always read Montaigne in bed, and these books will do beautifully. The Bacon is one 
of my choicest works’. In een volgende brief : ‘The Montaigne and Bacon are a continual delight to me.’ Zie 
Woolf (Letters I: 25 en 27 januari 1903). In haar essay ‘The Elizabethan Lumber Room’ gaat Woolf in op de 
autobiografische methode van Sir Thomas Browne. Zie Woolf (Essays IV: 53-61).
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lonely life within.’620 De meeste autobiografen hielden één oog op het publiek 
of het eigen belang gericht, maar Browne’s aandacht ging volledig uit naar de 
registratie van zijn persoonlijke wederwaardigheden. 

Montaignes ‘patron au dedans’ 
Voor Woolf stond vast dat Montaigne met zijn Essays had laten zien hoe per-
soonlijke ervaringen zich in een eenvoudige en daardoor doeltreffende taal 
laten weergeven. Montaigne had geen enkele neiging te onderwijzen, te pre-
ken, of zich anders voor te doen dan hij was en kon al essayerend zijn eigen 
observaties en overwegingen vrijuit vastleggen. Zijn benadering sloot aan bij 
Woolfs afkeer van bevoogding: ‘In resisting definiteness, closure and opinion-
ated certainties, Woolfs literary criticism is seen to “disclaim authority”.’621

Montaigne ging ervan uit dat alleen de ‘uitverkoren ziel’ – ‘well-born soul’ 
of ‘l’âme bien née’ – in staat is tot zelfkritisch inzicht. Met deze overtuiging 
zette hij zich af tegen Descartes, die meende dat alle mensen zich in intellec-
tueel opzicht kunnen ontwikkelen. Ook voor Woolf stond vast dat iedereen 
overgeleverd is aan impulsen die niet te bedwingen zijn: ‘They are driven by in-
stincts which are not within their control.’622 Deze instincten komen voort uit 
de condities van het leven, uit een gebrek aan innerlijke beschaving. Zij meende 
dat vooral bij mannen de poging om het eigen bezit te vermeerderen, wordt 
versterkt door het verlangen naar geld en macht. Bij vrouwen zag ze vooral hoe 
woede en verbittering en vervolgens medelijden en tolerantie de vrijheid om 
onbevangen te kijken en na te denken over hun ervaringen in de weg stonden.

Montaignes ‘l’âme bien née’ stond voor Woolf gelijk aan het moi profond, 
dat niet tegen regelgeving bestand is: ‘Directly we begin to protest, to attitudi-
nize, to lay down laws, we perish.’623 Meer timide naturen geven hun moi pro-
fond geen vrij spel, omdat ze zich verlaten op vaste gebruiken en gewoonten. 

620  Woolf, (Essays IV: ‘The Elizabethan Lumber Room’: 58).
621  Lee in Roe & Sellers (2000: 95).
622  Woolf (1929: 34).
623  Woolf, (Essays IV: 74).
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Het moi profond gehoorzaamt aan geen enkele wet of persoon, beschouwt 
het eigen leven als zijn heiligste bezit en wantrouwt niets meer dan een ‘atti-
tude’: ‘Movement and change are the essence of our being; rigidity is death; 
conformity is death.’624

Gevraagd naar de gids of beschermeling waarop het moi profond zich 
kan verlaten komt Woolf uit bij Montaignes patron au dedans, een on-
zichtbare geïnternaliseerde rechter die geduld, nederigheid en contempla-
tie beoefent en zo de strijd aanbindt met arrogantie, vooroordelen en de 
behoefte de wetten van de conventie te gehoorzamen. Auteurs die open-
staan voor hun inwendige rechter zijn in staat leugen van waarheid te on-
derscheiden en eigen en andermans werk zuiver te beoordelen. De vaar-
digheid om het waarheidskarakter van een persoonlijke overtuiging te 
beoordelen kan niet aangeleerd worden, maar is aangeboren: ‘For Natu-
re it seems, very oddly, to have provided us with an inner light by which 
to judge of the novelist’s integrity or disintegrity. Or perhaps it is rather 
that Nature, in her most irrational mood, has traced in invisible ink on 
the walls of the mind a premonition which these great artists confirm; a 
sketch which only needs to be held to the fire of genius to become visible.’625 

2.5 Het verbond tussen gelijkgestemden
Uit Woolfs typeringen komt het moi profond naar voren als een contempla-
tieve geest die in alle eenzaamheid nieuwe inzichten opdoet. Ze gaf echter 
ook aan dat juist deze zelfkritische individualisten hun inzichten willen delen 
met anderen. Woolf benadrukte in haar geschriften en bij monde van haar 
romanpersonages hoe plezierig het is de eigen verplichtingen te vergeten, op 
te gaan in het hier en nu, zichzelf in het leven van een ander te verplaatsen 
en vooral om, hoe kort ook, iets van saamhorigheid te voelen: ‘Into each of 
these lives one could penetrate a little way, far enough to give oneself the 

624  Woolf (Essays IV: 75).
625  Woolf (1929: 65, 66).
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illusion that one is not tethered to a single mind, but can put on briefly for 
a few minutes the bodies and minds of others.’626 

Zich verbonden weten met anderen is een vorm van collectief bewustzijn 
die overeenkomst vertoont met het unanimisme van de Franse schrijver en 
filosoof Jules Romains. In 1908 bedacht Romains de term ‘unanimisme’ voor 
een Franse literaire beweging die zich richtte op het opsporen en vastleggen 
in literatuur van datgene wat mensen binnen een groep bindt – een ‘ge-
meenschappelijke ziel’ of ‘collectief bewustzijn’. Geïnspireerd door de poëzie 
van Walt Whitman, de filosofie van Henri Bergson en zijn ervaringen met 
alternatieve leefgemeenschappen formuleerde Romains een literaire doctrine 
die het bestaan van een collectief bewustzijn predikte. Romains was vooral 
in Frankrijk en Engeland bekend met zijn theorie en de toepassing daarvan 
in romans als Mort de Quelqu’un (1911) en Les Copains (1913). Twee van 
Woolfs vrienden, Sydney Waterlow en Desmond MacCarthy, zorgden voor 
de Engelse vertaling van Romains’ roman Death of a Nobody (1914). 

E.M. Forster was de eerste criticus die wees op de verwantschap tussen 
Woolf en Jules Romains.627 Volgens Forster hebben de laatste hoofdstukken 
van Woolfs debuut The Voyage Out dezelfde sfeer als Romains’ roman Mort 
de Quelqu’un – ‘an atmosphere unknown in English literature’.628 Ook Whit-
worth trekt een parallel tussen de gebeurtenissen die volgen op de dood van 
Godard in Mort de Quelqu’un en de verwikkelingen rond Septimus Smith 
in Mrs. Dalloway. Volgens hem brengen beide schrijvers in hun romans een 
vorm van collectief bewustzijn tot stand: ‘While Woolf ’s novel is less con-
cerned with the spreading of news, it retains many of Romains’ images of 
mysterious interconnection: webs, filaments and spreading ripples.’629

626  Woolf (Essays IV: 490).
627  Opmerkelijk toeval is dat Van Bruggen Mort de Quelqu’un noemt in Hedendaags fetisjisme (1925: 221). 

Ze gaat echter niet op de ideeën van Romains in, maar voert zijn boek op om een vertaalprobleem aan de orde 
te stellen.

628  Forster, review in Daily News and Leader, 8 april 1915, zie Majumdar & McLaurin (1975: 54).
629  Whitworth in Roe & Sellers (2000: 159-160).
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In een artikel over Romains’ roman Les Copains geeft Woolf een korte 
samenvatting van zijn unanimistische ideeën en wijst ze vervolgens op zijn 
voornaamste kwaliteit: ‘What really interests him is the feelings of persons, 
not as individual characters, but as members of groups; what he delights and 
excels in doing is to trace the mysterious growth, where two or three are gath-
ered together, of a kind of consciousness of the group in addition to that of 
each individual of the group.’630 Woolf deelde met Romains de overtuiging 
dat het individuele bewustzijn niet in ruimtelijke zin begrensd wordt door het 
lichaam, maar samen met het bewustzijn van anderen een transcendente inter-
actie aangaat. Volgens Romains hebben mensen uiteenlopende beweegredenen 
om tot een groep te willen behoren en zijn ze zich in wisselende mate van hun 
eigen motivatie bewust. 

Collectief bewustzijn
Romains maakte een onderscheid tussen mensen die zich ervan bewust zijn 
dat ze deel uitmaken van een groep (unanimes conscients) en degenen voor 
wie dat vanzelfsprekend is (unanimes inconscients). Unanimes conscients 
worden gevormd door leden die een groepsbewustzijn hebben op materiële, 
maatschappelijke of praktische gronden. De bindende factor is bijvoorbeeld 
een sociale klasse of maatschappelijke rol. Unanimes inconscients zijn mensen 
die tot een groep behoren – bijvoorbeeld omdat ze in dezelfde stad wonen –, 
maar zich daarvan niet bewust zijn. De hoogste vorm van unanimisme wordt 
in Romains visie bereikt door de unanimes divines. Dit is een geestelijke ver-
wantschap, vergelijkbaar met het gemeenschappelijk inzicht van het moi pro-
fond, waar de leden niet passief, maar actief aan bijdragen: ‘Wanneer de wil 
van de groep groter is dan de som van de individuen ontstaat een goddelijk 
gevoel.’631 

630  Woolf (Essays II: 17). Whitworth in Roe & Sellers (2000: 163) wijst erop dat B.J. Kirkpatrick deze 
recensie in de vierde druk van zijn bibliografie aan Leonard Woolf toeschrijft. Als Woolf deze recensie niet heeft 
geschreven, dan was zij in ieder geval op de hoogte van Romains’ ideeën. 

631  Zie Maurits Verhoeff (1995: 191).
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Een vruchtbaar treffen van twee verwante geesten is een gebeurtenis die in 
Woolfs romans een ordenende functie heeft. In de slotscène van Mrs. Dalloway 
vereenzelvigt Clarissa zich met iemand die aan de rand van de maatschappij 
balanceert, de geesteszieke outcast Septimus Smith. Het preutse meisje is uit-
gegroeid tot een vrouw die bereid is haar nauw omschreven rol van welgestelde 
dame op het spel te zetten. Hoewel Clarissa en Septimus elkaar nooit lijfelijk 
ontmoeten en in strikte zin vreemden voor elkaar blijven, ervaart Clarissa na 
de dood van Septimus een kort moment van lotsverbondenheid. Dat verbond 
komt tot stand door toedoen van hun gemeenschappelijke ‘vijand’: de psychi-
ater Sir William Bradshaw. Septimus is de patiënt van psychiater Bradshaw en 
Clarissa heeft Bradshaw uitgenodigd op haar feest. Daar wordt zij geconfron-
teerd met Bradshaws aanpak en het nieuws van Septimus’ zelfdoding. 

Als psychiater neemt Sir William Bradshaw een duidelijk herkenbare 
maatschappelijke positie in. Hij identificeert zich volledig met zijn functie en 
de boodschap die hij uitdraagt, namelijk dat zijn patiënten zich, ongeacht 
hun wanhoop en overtuigingen, dienen te onderwerpen aan zijn gevoel voor 
de juiste verhoudingen. Voor zowel Septimus als Clarissa vertegenwoordigt 
Bradshaw de afstotelijke, wrede kant van de menselijke natuur. Septimus is al-
leen met zijn wanhoop omdat hij er niet in slaagt een blijvend contact met zijn 
concrete leefwereld tot stand te brengen. Wanneer Bradshaw hem ten slotte op 
wil sluiten in een psychiatrische inrichting, springt Septimus zijn eigen dood 
tegemoet en weet zo te ontsnappen aan Bradshaw en aan de rol van hulpeloze 
patiënt.

Clarissa is in staat haar persoonlijke opvattingen te handhaven en op basis 
van Septimus’ verhaal op eigen kracht nieuwe betekenisverbanden te realise-
ren. Lee wijst erop dat het moment van bewustwording de meetbare kloktijd 
buiten spel zet: ‘Clarissa and Septimus connect at an intense moment of con-
sciousness which is ironically contrasted with the moments measured out by 
the striking clock. Their communication defies “real” time, since it is made 
after, and in spite of, the hour of Septimus’ death, and takes place outside the 
room where the “strained time-ridden faces” of the partygoers bears evidence 
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to the domination of “clock time”.’632 Wanneer Clarissa zich met het nieuws 
van Bradshaw even terugtrekt van haar eigen feest, beseft ze dat zij en Septimus 
Smith een gemeenschappelijk perspectief innemen. Met deze scène laat Woolf 
de dynamiek tussen de twee zijnsniveaus zien, dat wil zeggen, tussen het dage-
lijks leven van het moi social en de plechtige momenten die het moi profond in 
alle eenzaamheid beleeft. 

Eenvormigheid
Vormen van unanimisme die niet divine zijn hebben vooral praktisch nut. 
Mensen die deel uitmaken van een specifieke groep, bijvoorbeeld door hun 
status, maatschappelijke functie of activiteit, hebben vaak een gemeenschap-
pelijk doel. Unanimes inconscients en conscients worden niet beheerst door een 
geestelijk verheffende vorm van saamhorigheid, maar door een geruststellende 
of zichzelf bevestigende vorm van eenheid, ofwel: eenvormigheid. Bernard on-
dergaat deze schijneenheid in The Waves, wanneer hij na een ontmoeting met 
zijn vrienden in de trein zit: ‘Over us all broods a splendid unanimity. We are 
enlarged and solemnised and brushed into uniformity as with the grey wing 
of some enormous goose (it is a fine but colourless morning) because we have 
only one desire – to arrive at the station.’633

Woolfs afkeer van eenvormigheid hing samen met haar afwijzing van mi-
litarisme, nationalisme en feminisme. Politieke en sociale bewegingen hadden 
niet haar sympathie, omdat ze meestal worden gediend door mensen met on-
betrouwbare motieven die zich gezamenlijk inzetten voor een eenzijdig doel. 
Deze vormen van gemeenschapszin waren mede zo afschuwwekkend voor 
haar, omdat zij als geen ander besefte hoe moeilijk het is je aan de verwachtin-
gen van anderen te onttrekken. Dit was voor Woolf een reden op zoek te gaan 
naar mogelijkheden om te ontsnappen aan de claims van het maatschappelijk 
leven. 

632  Lee (1977: 111).
633  Woolf (1931: 83).
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3 Het lichaam als bemiddelaar
Woolfs onderscheid tussen twee zijnsniveaus leek aanvankelijk een voort-
zetting van Plato’s ideeënleer. Haar ‘hidden pattern’ staat echter niet, net als 
Plato’s ideeënwereld, los van het concrete leven, maar maakt er deel van uit. 
Bij Woolf is het lichaam de bemiddelaar tussen beide zijnsniveaus. Dit blijkt 
onder meer uit twee langere essays die ze aan dit onderwerp wijdde: On Being 
Ill (1926) en ‘Street Haunting’ (1927). Met haar aandacht voor het lichaam 
als intermediair richtte ze zich uiteindelijk op een onderwerp dat volgens haar 
nauwelijks aan bod kwam in de wereldliteratuur. 

‘On Being Ill’ is een beschouwing van de ervaringen die een aan het bed 
gekluisterde zieke heeft. In ‘Street Haunting’ doet Woolf verslag van een stads-
wandeling als ze erop uit gaat voor een nieuw potlood. Voor beide essays kon 
zij rijkelijk uit eigen ervaring putten. Woolf doet in deze essays geen expliciete 
beweringen over het lichaam-geestprobleem, maar brengt haar opvattingen in 
beeld aan de hand van scènes waarin zijzelf of een fictief personage de hoofdrol 
speelt. Haar essays leiden dan ook niet naar een afgeronde of genuanceerde 
visie, maar maken wel duidelijk dat haar aandacht gericht was op de miskende 
rol van het lichaam en de lichamelijke voorwaarden die de transcendente over-
gang van het moi social naar het moi profond mogelijk maken. 

3.1 ‘Transmitter of all experience’
In ‘On Being Ill’ uit Woolf haar verbazing over de geringe aandacht in de we-
reldliteratuur voor de invloed van de lichamelijke gesteldheid op het geestelijk 
welzijn. Waarom, vraagt ze zich daar af, gaat de belangstelling altijd weer uit 
naar het hoger geachte geestelijk leven, terwijl het uiteindelijk het lichaam is, 
met de ziel als slaaf, dat in alle eenzaamheid strijd levert tegen aanvallen van 
koorts en melancholie: ‘All day, all night the body intervenes; blunts or shar-
pens, colours or discolours, turns to wax in the warmth of June, hardens to 
tallow in the murk of February.’634 Het lichaam is het middel waarmee mensen 

634  Woolf (1930: 4).
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de wereld direct ervaren en door anderen ervaren worden: ‘The transmitter of 
all experience.’635 De lichamelijke gesteldheid speelt volgens Woolf een cruci-
ale rol in het scheppen van de voorwaarden die de overgang van een moi social 
naar een moi profond mogelijk maken. 

Wat er voor zo’n overgang nodig is, liet Woolf zien in ‘Street haunting’. 
In de eerste plaats is er een onschuldige aanleiding vereist om in beweging 
te komen, zoals het kopen van een potlood. Een tweede voorwaarde is een 
omgeving waarin zij zich ontslagen weet van haar alledaagse verplichtingen. 
Een winterse namiddag in de stad levert de ideale toestand en precies het juiste 
gevoel van roekeloosheid. Vervolgens beschreef Woolf hoe zij na het dicht-
gooien van de deur verandert in een observerend en registrerend orgaan: ‘The 
shell-like covering which our souls have excreted to house themselves, to make 
for themselves a shape distinct from others, is broken, and there is left of all 
these wrinkles and roughnesses a central oyster of perceptiveness, an enormous 
eye.’636

Het moi profond kan niet zonder fysiek welbevinden. Een stadswandeling 
tijdens de invallende schemering gaf Woolf precies de contrasten die haar oog 
en oor nodig hadden. ‘How beautiful a London street is then, with its islands 
of light and its long groves of darkness… one hears those little cracklings and 
stirrings of leaf and twig which seem to suppose the silence of fields all round 
them.’637 Het herkennen van een vaste regelmaat, een terugkerend patroon 
of ritme in de werkelijkheid – het stadsleven dan wel de natuur – heeft een 
geruststellend en daardoor stimulerend effect. Die correspondentie tussen het 
innerlijk leven en de concrete leefwereld maakt de overgang naar het moi pro-
fond mogelijk. 

In The Waves gaat Bernard in op de rol van het lichaam tijdens die interactie 
met de omringende wereld: ‘Muscles, nerves, intestines, blood-vessels, all that 

635  Woolf (1930: XXVII).
636  Zie Woolf (Essays IV: 481).
637  Woolf (Essays IV: 482).
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makes the coil and spring of our being, the unconscious hum of the engine, 
as well as the dart and flicker of our tongue, functioned superbly.’ Opening, 
shutting; shutting, opening; eating, drinking; sometimes speaking – the whole 
mechanism seemed to expand, to contract, like the mainspring of a clock.’638 
Ook hij beschrijft de overgang van de ene bewustzijnstoestand naar de andere 
in termen van expanding en extracting. 

In Night and Day bracht Woolf haar hoofdpersoon Katherine tijdens een 
stadswandeling in contact met die onzichtbare realiteit waar alleen het moi 
profond toegang heeft. Haar korte verblijf in de andere werkelijkheid biedt 
Katherine een verhelderend perspectief: ‘There dwelt the realities of the ap-
pearances which figure in our world; so direct, powerful, and unimpeded were 
her sensations there, compared with those called forth in actual life.’639 In 
die wereld gelden de beperkingen die mensen zichzelf en anderen gewoonlijk 
opleggen niet meer. Katherine’s verlangens en emoties hebben vrij spel, haar 
waarneming is geïntensiveerd en ze ervaart een geluk en schoonheid die on-
bereikbaar zijn in de concrete werkelijkheid. De terugkeer naar haar moi social 
gaat gepaard met gevoelens van spijt en berusting: ‘The process of awakenment 
was always marked by resignation and a kind of stoical acceptance of facts.’640 
Het lijkt alsof Katherine in een andere realiteit terechtkomt, maar eigenlijk 
gaat het om een verdieping van de bestaande werkelijkheid. Haar moi profond 
geeft haar een perspectief van waaruit ze een nieuwe betekenis kan toekennen 
aan een vertrouwde wereld.

In ‘Street Haunting’ liet Woolf zien wat het moi profond nodig heeft om 
te kunnen bestaan, namelijk een zekere afstemming op de omgeving. Door 
de nadruk te leggen op de bepalende rol van het lichaam, belichtte Woolf 
een essentieel onderscheid tussen het moi social en moi profond. Waar de eer-
ste ernaar streeft samen te vallen met een tastbare, te verwoorden identiteit 

638  Woolf (1931: 200).
639  Woolf (1919: 130).
640  Woolf (1919: 408).



238

door zichzelf kunstmatig te begrenzen aan de hand van arbitraire middelen als 
kleding, conventies en taal, heeft het moi profond juist de neiging het contact 
met de elementen die zijn alledaagse ik uitmaken te verbreken en – met al zijn 
zintuigen op scherp – op te gaan in de gewaarwording van de hem omringende 
werkelijkheid. 

3.2 Het verlangen naar wat blijft
In 1906 gaf Woolf al blijk van haar belangstelling voor de bewustzijnsproces-
sen die de overgang van een moi social naar een moi profond mogelijk maken, 
ofwel het verschijnsel dat het bewustzijn zich kan vernauwen (to contract), wat 
Clarissa laat zien als ze bevangen wordt door schaamte, en zich kan uitbreiden 
(to expand). Ze besprak dit verschijnsel in een recensie van De Quincey’s es-
say The English Mail Coach: ‘But if his mind [De Quincey’s] is thus painfully 
contracted by the action of certain foreign substances upon it, the conditions 
in which it dwells habitually allow it to expand to its naturally majestic circum-
ference.’641 

De begrippen ‘contracting’ en ‘expanding’ had Woolf net als haar ‘moments 
of vision’ aan het werk van Walter Pater kunnen ontlenen. Woolf verwees naar 
de ‘moments of vision’ in de romans van Thomas Hardy en Joseph Conrad en 
schreef de herkomst van deze uitdrukking min of meer aan hen toe, terwijl 
dit begrip al veel eerder in een moderne, seculiere betekenis werd gebruikt, 
onder meer door Walter Pater. In Epifanie (2006) volgt Dick van Halsema 
het begrip ‘moments of vision’ terug in de tijd en komt uit bij de schrijvers en 
dichters die tot het centrum van Woolfs literaire universum behoorden: via de 
‘decadence’ van Walter Pater, naar Robert Brownings ‘infinite moment’, Shel-
leys ‘moment’, Coleridges ‘phantasy’ tot Wordsworths ‘spots of time’.642 Perry 
Meisel laat de lijn via Pater verlopen naar Wordsworth en Hegels ‘Moment’.643 

641  Woolf (Essays I: 367).
642  Van Halsema (2006: 32).
643  Meisel (1980: 47).
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Hermione Lee bevestigt de invloed die Pater op Woolf had met zijn ‘History 
of the Renaissance’ – ‘which left its mark on her writing’.644 Ook Woolfs beeld 
van de oude Griekse goden is volgens Lee ‘much influenced by her reading of 
Pater’.645

Woolfs opvatting over de bemiddelende rol van het lichaam sluit aan bij 
Paters afwijkende interpretatie van Plato. Volgens Plato was het wenselijk en 
mogelijk dat de geest functioneert als een onafhankelijke beschouwer, onge-
hinderd door de noden van het lichaam.646 In Paters typering van Plato’s visie 
op de verhouding tussen lichaam en geest spreekt echter geen afwijzing van 
het fysieke aandeel, maar zijn beide nauw op elkaar betrokken bij het opdoen 
van intellectueel inzicht. Met haar typering van het lichaam als ‘transmitter 
of experience’ benadrukte Woolf dat de grenzen tussen lichaam en geest, het 
menselijk bewustzijn en de fysieke natuur niet vastliggen, maar dat er onop-
houdelijk en meestal onopgemerkt sprake is van interactie. 

‘Telling the truth about my own experiences as a body.’
In A Room of One’s own benaderde Woolf het thema lichamelijkheid vanuit 
sociaal-maatschappelijk oogpunt. Mannen konden vrijuit schrijven over hun 
seksualiteit en hartstochten, terwijl vrouwen volgens haar gedwongen waren 
hun seksuele gevoelens te internaliseren en op andere wijze in te zetten: ‘Chas-
tity had then, it has even now, a religious importance in a woman’s life, and has 
so wrapped itself round with nerves and instincts that to cut it free and bring 
it to the light of day demands courage of the rarest.’647 Woolf bekende in een 
toespraak die ze hield in Londen dat het haar zelf niet was gelukt deze kwestie 
op te lossen: ‘I will wait until men have become so civilised that they are not 
shocked when a woman speaks the truth about her body.’648 

644  Lee (1997: 221).
645  Lee (1997: 228).
646  Walter Pater, Plato and Platonism. A Series of Lectures (1902).
647  Woolf (1929: 45).
648  Woolf (Essays 5: 644).
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Sommige onderzoekers koppelen Woolfs verwijzingen naar een interactie 
tussen het lichaam en de omringende werkelijkheid aan opvattingen van feno-
menologische denkers als Merleau-Ponty.649 Volgens Merleau-Ponty zijn men-
sen tijdens het waarnemen en handelen ‘lichamelijk aanwezig’ en ook ‘licha-
melijk op de wereld gericht’.650 Het lichaam beschikt over kennis en intenties 
en is daardoor mede bepalend voor het menselijk handelen.651 Hij gebruikte 
de term ‘pre-reflectieve ervaring’ om de dagelijkse ervaring voorafgaand aan 
de reflectie te typeren. Het bestaan van een wereld die voorafgaat aan de geor-
dende werkelijkheid is bepalend voor het contingente karakter ervan. Woolf 
en Merleau-Ponty waren er allebei van overtuigd dat niet de analyse, maar de 
roman het enige toereikende middel was om de ervaring van de contingen-
te werkelijkheid weer te geven. Zij lijken een overeenkomstige belangstelling 
voor het tastbare als de bron voor samenhang en continuïteit te hebben – voor 
de verhouding tussen subject en object, en intersubjectiviteit –, maar Woolf 
typeerde lichaam en geest niet als een twee-eenheid, zoals Merleau-Ponty deed.

‘The common sense ground, the safety, for miracles of illumination’
Woolf benadrukte dat mensen handelen vanuit een vooropgezet idee van de 
werkelijkheid, dat ingegeven wordt door hun persoonlijke belangen. Als moi 
social veroveren zij een plek in de concrete leefwereld met behulp van hun 
maatschappelijke rol. Het moi profond doet een stap terug en kan daardoor een 
perspectief innemen waarin niet de alledaagse behoeften sturend zijn, maar 

649  Zie Cantrell (1998), Doyle (1995), Westling (1999) en Hussey (1986). Filosofen met wie Woolf al 
dan niet een contactrelatie had, kunnen dienen om haar motieven en drijfveren als ‘denkende schrijfster’ 
te verhelderen. Deze aanpak maakt het mogelijk te ontsnappen aan de dwang van de chronologie die een 
causalistisch model aankleeft. De lezer kan bij de verwerking van een literaire tekst op problemen van 
interpretatieve aard stuiten die door het gebruik van filosofische werken verhelderd kunnen worden. Zie Van 
Stralen (2002: 4, 5).

650  Merleau-Ponty (1945: 19).
651  Volgens Merleau-Ponty kunnen mensen zich gedachteloos door een ruimte bewegen doordat hun 

lichaam met de hen omringende werkelijkheid communiceert. Die lichamelijke intentionaliteit beperkt zich 
niet tot de motoriek, de beweging en het handelen, maar bestrijkt ook de waarneming, het kennen en de 
zingeving. Zie Merleau-Ponty (1945: 20). 
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een verlangen naar een bestendige samenhang tussen alle verschijnselen onder-
ling, de eigen persoon inbegrepen. Het streven naar inzicht dat nooit vervuld 
raakt vanuit een verlangen naar iets wat blijft, vertoont overeenkomst met de 
ideeën van Blaise Pascal. 652 Hij ging ervan uit dat mensen net zomin in staat 
zijn tot enige universele kennis als absolute onwetendheid en daarom hande-
len vanuit een gevoel van heimwee en gemis. 

Woolfs personages worden onophoudelijk voortgedreven door wat zich op 
de bodem van hun bewustzijn ophoudt: ‘All these different states of mind were 
submerged in the deep flood of desires, thoughts, perceptions, antagonismes, 
which washed perpetually at the base of her being, to rise into prominence in 
turn when the conditions of the upper world were favourable.’653 Dit verlan-
gen lijkt de motor achter de reizen die het moi profond onderneemt. Woolf 
construeerde het domein van het zichtbare vanuit haar verlangende personag-
es: ‘Throughout her work she constantly suggests the possibility that beyond 
the gaze lies a space that is defined not by what the eye can or cannot see but 
by what it desires to see.’654

Woolf combineerde het verlangen naar een betekenisvolle samenhang met 
een nietsontziende trouw aan en erkenning van de verschijnselen, de objecten 
in de concrete leefwereld. Zij was zich er als geen ander van bewust dat mensen 
in de eerste plaats een moi social zijn: een alledaags ‘ik’ met een vastomlijnde 
identiteit en een onveranderlijk grote hoeveelheid gewoonten en vooroorde-
len. Met haar idealistische benadering van de werkelijkheid keerde ze materia-
listische filosofen als Moore en Russell dus niet de rug toe. 

652  Woolf heeft op relatief jonge leeftijd kennis kunnen maken met het gedachtegoed van Blaise Pascal via 
haar vader Leslie Stephen. In 1897 woonde zij een lezing bij van haar vader over Blaise Pascal in de Kensington 
Town Hall. Zie Woolf (A Passionate Apprentice: zondag 2 mei 1897). In 1939 zou ze zelf Pascal gaan lezen, wat 
de nodige inspanning van haar vroeg – ‘these pin points of theology need a grasp beyond me’ (Woolf, Diary V: 
donderdag 29 juni). 

653  Woolf (1919: 159).
654  Dalgarno (2001: 20).
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Juist door de manieren te representeren waarop individuen dagelijkse din-
gen doen probeerde Woolf het unieke en ongrijpbare verschijnsel bewustzijn 
– de pre-reflectieve ervaring – te verbeelden. Het gebruik van herhaling was 
een manier om het idee van routine en gewoonte op te roepen en het ritme 
van iemands persoonlijkheid te benaderen.655 Volgens Woolf waren schrijvers 
nu eenmaal, meer dan andere kunstenaars, gedwongen zich rekenschap te ge-
ven van de sleur die het leven van alledag kenmerkt: ‘A writer, composing the 
stuff that establishes character, must be attentive to the dull “drone” of daily 
life, the non-being that constitutes a realistic novel.’656 Objecten (menselijke, 
natuurlijke en onbezielde verschijnselen) beklijven in de ruimte als een soort 
potentiële bewaarplaats voor herinneringen en mogelijkheden zodra er een 
relatie tussen die verschijnselen onderling tot stand komt: ‘The kitchen table 
when you are not there provides the common sense ground, the safety, for 
miracles of illumination.’657

Besluit
Het onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van Woolfs filosofische the-
ma’s maakt duidelijk dat zij haar wijsgerige opvattingen inzette voor haar ei-
gen literaire doeleinden: de fictionele representatie van twee uiteenlopende 
zijnsniveaus. Uitspraken van verwante schrijvers en denkers versterkten haar 
geloof in het onderscheid tussen twee realiteiten. De vriendschap met de Cam-
bridge-apostelen gaf haar, zowel door de grote kennis waarover ze beschikten, 
als door de stringente wijze waarop ze hun inzichten deelden en bekritiseer-
den, een doorslaggevende intellectuele stimulans. Woolf zag zich genoodzaakt 
haar eigen filosofisch standpunt te bepalen ten opzichte van deze analytische 
filosofen, die haar gelijken waren in vriendschap, maar haar ‘meerderen’ in 
kennis en academische vaardigheden. Door ze met kritische distantie en ironie 

655  Olson (2003: 44-47).
656  Zie Olson (2003: 47). 
657  Rosenbaum (1971: 346).
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te benaderen creëerde ze de ruimte die ze nodig had om hun activiteiten te be-
oordelen en de opgedane inzichten in te zetten voor haar eigen literaire missie.

De verkenning van de drijfveren van het moi social en het moi profond re-
sulteerde in een grote concentratie op haar persoonlijke situatie en maatschap-
pelijke achtergrond en de factoren die bijdragen aan de vorming van een ei-
gen identiteit. Wat betreft de voorbeeldfiguren ging haar voorkeur met name 
uit naar de schrijvers en filosofen die in hun werk discursieve met poëtische 
elementen combineren en zich onderscheiden door een opmerkelijke stijl of 
persoonlijkheid, zoals Plato, Montaigne en De Quincey.

Een tweede criterium voor verwantschap was een overeenkomst in filo-
sofische thema’s. Plato, Bergson en Montaigne verhelderden het onderscheid 
tussen de zijnstoestanden van het moi social en moi profond. De parallellen met 
Romains unanimisme maken aannemelijk dat ook Woolf op zoek was naar 
een collectief bewustzijn of gemeenschappelijk platform waar gelijkgestemden 
samenkomen.

Of objecten onafhankelijk van de menselijke waarneming bestaan was een 
vraag die er voor Woolf uiteindelijk niet veel toe deed. Zij was in de eerste 
plaats geïnteresseerd in wat zelfinzicht en de bewustwording van eigen erva-
ringen kon opleveren. De verschijnselen in de werkelijkheid – mensen, na-
tuurverschijnselen en levenloze objecten – bepalen elkaar voortdurend over en 
weer en kunnen niet op zichzelf worden beoordeeld. Woolf ging ervan uit dat 
de waarneming alleen contingente kennis voortbrengt. Bij haar stond dan ook 
niet de selectie en verdediging van een positiekeuze – idealistisch of materia-
listisch – voorop, maar het benadrukken van de contextgebondenheid van alle 
verschijnselen.
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6 Carry van Bruggen –  
‘Eenheid in verscheidenheid’

Ik geloof dat ik eigenlijk niet een geboren artist ben, maar veeleer iemand die van 
huis uit goed denken kan.658

1 Gesprekspartners
Uit de vriendschap met de schrijver en literatuurcriticus Frans Coenen putte 
Van Bruggen naar eigen zeggen de bouwstenen en het zelfvertrouwen om haar 
wijsgerige opvattingen te ontwikkelen. Zij benadrukte dat haar intellectuele 
activiteiten voortkwamen uit een aangeboren behoefte een algemene zin toe 
te kennen aan haar ervaringen. Dit blijkt uit de journalistieke bijdragen en 
joodse verhalen die ze voor haar ontmoeting met Coenen schreef. Met dit 
vroege werk getuigde ze van haar analytische geest en maatschappelijke be-
trokkenheid. 

1.1 Frans Coenen 
In het interview met André de Ridder uit 1915 wees Van Bruggen op haar 
ontvankelijkheid voor en behoefte aan een levensbeschouwelijk kader, en op 
de invloed die Frans Coenen heeft gehad op haar ontwikkeling. Zij bleek zijn 
belangstelling voor de idealistische filosofie – in het bijzonder Hegels ‘Idee’ en 
dialectische proces – te delen. Na haar kennismaking met Coenen kwam de 
vorming van haar wijsgerige opvattingen in een stroomversnelling en hebben 
haar inzichten in korte tijd hun weg gevonden naar een min of meer samen-
hangend filosofisch stelsel. Het resultaat was een opmerkelijke combinatie van 

658  Van Bruggen (1915) in Fontijn & Schouten (1985: 13).
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een hegeliaans begrippenapparaat, dat Van Bruggen gebruikte voor de verant-
woording van haar filosofie, en een levendige toepassing op concrete situaties, 
waaruit nieuwe en helder geformuleerde inzichten naar voren kwamen.

Uit de eerste kritische reacties op Prometheus blijkt dat de recensenten de 
theoretische verantwoording anders waardeerden dan de illustratie van haar 
denkbeelden. Volgens S. Dresden (in Critisch Bulletin, 1946) werd een ‘actuele 
problematiek’ benaderd met een enigszins ‘verouderde (hegeliaanse) techniek’. 
J. Suys (in Vrij Nederland, 1966) heeft het over ‘heldere inzichten’, ondanks 
‘de metafysica die vermoeiend maar onschuldig is.’ Arthur van Rantwijk (in 
Haagsch Dagblad, 1947) noemt de ‘psychologische grondslag wezenlijker dan 
het metafysisch uitgangspunt’. H.A. Gomperts verwijst in zijn essay bij de her-
druk van Prometheus in 1964 naar haar verantwoording met ‘een curieus stuk 
dialectiek, een zeer opmerkelijke prestatie, maar toch niet datgene, waardoor 
het boek van waarde is gebleven’.659 

‘Eenheid in verscheidenheid’ – ofwel collectivisme en individualisme, le-
vensdrift en doodsdrift – was voor Van Bruggen het vertrekpunt van haar filo-
sofie. Haar belangstelling voor de hegeliaanse ‘Idee’ (‘Eenheid’) en dialectische 
methode deelde Van Bruggen met een groot aantal kunstenaars en schrijvers 
uit haar tijd. Rond 1900 was er grote twijfel ontstaan over de kenbaarheid van 
de werkelijkheid en werd duidelijk dat experimenteel onderzoek geen sluiten-
de antwoorden leverde op de grote levensvragen. Hegel liet met zijn principiële 
relativisme zien dat alle strijdige denkbeelden en levensverschijnselen zijn on-
der te brengen in een overkoepelend kader. Elke ‘waarheid’ is betrekkelijk en 
via een dialectisch proces van these en antithese op te heffen naar een synthese. 

Het dialectische denken werd een integraal onderdeel van het filosofische 
debat – G.J.P.J. Bolland was in Nederland een van de grootste aanhangers en 
verspreiders van Hegels gedachtegoed.660 Van Bruggen was van mening dat 
Hegel het dialectische denken had vervolmaakt: ‘Deze algemeene drang om 

659  Zie Sicking (1993b: 109). 
660  Zie Sicking (1993b: 155-156).
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twee eenzijdigheden te synthetiseeren, vindt zeker zijn hoogste uitdrukking in 
de filosofie van Hegel, in de leidende gedachte van de “these, antithese, synthe-
se”.’ Zij vermeldde hierbij niet dat de formulering van deze triade afkomstig is 
van Duitse filosoof Johann Gottlieb Fichte, maar wees wel op Hegels voorlo-
pers, onder wie Kant, Schelling en Fichte.661

Hegeliaan
De jaren tussen 1910 en 1915 zijn doorslaggevend geweest voor de ontwikke-
ling van Carry van Bruggens wijsgerige ideeën.662 In 1910 ontmoette zij Frans 
Coenen, die via Bolland bij Hegels filosofie was uitgekomen. Coenen oefende 
met zijn wijsgerige kennis en persoonlijkheid een grote aantrekkingskracht uit 
op Van Bruggen en was als vriend en gesprekspartner van grote betekenis voor 
haar.663 Zij vond dat ze van de mensen die haar beïnvloed hebben het meest te 
danken had aan Frans Coenen, ‘aan de eenvoudige, menschelijke manier van 
[…] den man die schreef zooals hij voelde, zooals hij het meende, zooals hij 
gewoon was te spreken, en die mij door zijn werk en door zijn raad den moed 
en de kracht heeft gegeven mezelf te zijn…’.664

Coenen studeerde rechten in Amsterdam en promoveerde in 1892 op De 
Fransche wet tot bescherming van verwaarloosde en mishandelde kinderen. Drie 
jaar later werd hij benoemd tot conservator van het museum Willet-Holthuy-
sen in Amsterdam en ging hij zich toeleggen op het schrijven van romans, 

661  Zie Van Bruggen (1919a: 598).
662  Sicking (1993b: 137-160) beschrijft de voornaamste invloeden op Van Bruggens ontwikkeling 

van schrijfster naar filosofe. Ook laat hij zien hoe haar oordelen in journalistieke publicaties, waarin ze 
zich uitspreekt vóór de betrekkelijkheid en onhoudbaarheid van allerlei dogma’s en tégen partijdigheid en 
eenzijdigheid, blijk geven van haar ontvankelijkheid voor het hegelianisme.

663  Zie Sicking over de invloed van Frans Coenen in Overgave en Verzet (1993b: 148, 149) en in zijn 
inleiding van Vijf brieven aan Frans Coenen (1970).

664  Fontijn & Schouten (1985: 12). Volgens de journalist Wiessing heeft ook de cultuurhistoricus F. H. 
Fischer Van Bruggen in wijsgerig opzicht geïnspireerd: Fischer was een ‘menselijk vat, ook van kennis’ en Van 
Bruggen zou ‘het merg van zijn omvangrijke kennis en van zijn nog kostbaarder originele inzichten’ hebben 
opgezogen. Wiessing suggereert dat Van Bruggen bepaalde ideeën van Fischer heeft overgenomen, wat volgens 
Sicking echter niet kan kloppen. Zie Sicking (1993b: 146).
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verhalen en artikelen over literatuur, toneel, schilderkunst en muziek. In de 
literaire wereld nam hij een centrale rol in als gevreesd criticus, gewaardeerde 
romanschrijver en beminnelijke gids voor jonge kunstenaars. Uit zijn literaire 
recensies en studies blijkt dat Coenen grote belangstelling had voor Hegels 
gedachtegoed.

Coenen was rond 1900 al een kritisch aanhanger van Bolland en liep later 
ook colleges bij hem. Via Bolland kwam hij bij Hegels filosofie uit. De stuk-
ken die hij in 1911 voor het Weekblad De Amsterdammer schreef getuigen 
van zijn grote belangstelling voor idealistische noties als ‘zelfonderscheiding’, 
‘bewustwording’, ‘eenheidsverlangen’, ‘onderscheiden en blootleggen’, ‘Ik en 
om-wereld’, ‘opgaan in het onpersoonlijke eene’.665

In zijn beschouwend en kritisch werk benaderde Coenen maatschappelijke 
en literaire verschijnselen vanuit de tegenstelling individualisme-collectivisme, 
zoals Van Bruggen ook zou gaan doen – vanaf 1915 begon ze artikelen over 
dit thema voor tijdschriften en kranten te schrijven.666 Die dialectische opvat-
ting spreekt uit hun beider werk.667 Coenen gebruikte het onderscheid tus-
sen individualistische uitingen van vrijheidsdrang en collectivistische vormen 
van behoudzucht om de verschillen tussen literaire stromingen te verklaren en 
verhelderen.668 Van Bruggens bedoelingen waren veel minder vrijblijvend. Zij 
wilde een filosofisch stelsel ontwikkelen waarin haar inzichten zich op logische 
wijze lieten onderbrengen. 

665  Zie ook Sicking (1993b: 147, 148).
666  Van Bruggen schreef artikelen over de dialectische methode en de tegenstelling individu en collectiviteit 

voor Groot-Nederland: ‘Humor en Idealisme’ (II, jg. 13, 1915) ‘Realisme en romantiek’ (I, jg. 14, 1916) en 
‘Vaderlandsliefde, menschenliefde en opvoeding’ (II, jg. 14, 1916). Vanaf 1916 schreef zij als letterkundig 
medewerkster van De Amsterdamsche Dameskroniek over dit thema.

667  Zie bijvoorbeeld Coenens ‘De geest in de Hollandse letteren’ (1924), Studiën van de Tachtiger 
Beweging of zijn uitvoerige bespreking van Ibsens werk (1924) in zijn Verzameld Werk (1956).

668  In hun onderzoek (1981: 45) naar Coenens leven en werk benadrukken Jan Fontijn en Gideon 
Lodders zijn grote belangstelling voor dit begrippenpaar: ‘Hoe verzot hij op die tegenstelling was, blijkt uit 
het feit dat hij deze in zijn literaire kritieken en zijn langere essays over o.a. Dickens, Ibsen en Strindberg 
voortdurend hanteert.’
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‘zichzelf straffende Prometheus’
Coenen en Van Bruggen wisselden in persoonlijke gesprekken en brieven al-
lerlei filosofische ideeën uit, waarvan de resultaten terug te vinden zijn in hun 
werk. Er bestonden veel overeenkomsten in hun denkbeelden ten aanzien van 
de ontwikkeling van de literatuur en de verhouding tussen mens en maat-
schappij. Bij de analyses van hun onderwerpen hanteerden ze consequent de 
tegenstelling individu-collectiviteit. 

Aan het begin van hun relatie was Van Bruggen vrijwel onbekend met het ge-
dachtegoed van Hegel. Uit de paar brieven die bewaard zijn gebleven blijkt ech-
ter dat zij al vrij snel met Coenen discussieerde over de verhouding tussen recht, 
macht, individu en gemeenschap. Een brief die zij hem in 1913 stuurde vangt 
zij enigszins verontschuldigend aan met ‘De Rechtsidee in een Leeken-hoofdje’, 
maar het betoog dat ze vervolgens afsteekt is niet dat van een volgzame leerling, 
maar van een kritisch ingewijde.669 Volgens K.F. Proost, een onderzoeker van 
Coenens denkbeelden, valt uit Van Bruggens uitspraken over de tegenstelling 
collectivisme-individualisme op te maken dat zij ‘genuanceerder te werk [ging] 
en met meer feitenmateriaal dan Coenen in zijn beschouwingen’.670 

Van Bruggen en Coenen vonden elkaar niet alleen in hun belangstelling 
voor de filosofie van Hegel. Beiden hadden vanuit hun sterk kritisch vermogen 
een scherp oog voor hypocrisie. Coenen was een meester in het doorprikken 
van luchtbellen opgelaten door hen die ‘in hoogheid gezeten waren’ en heeft 
zich met deze gave veel vijanden gemaakt. Ook streden ze samen tegen alle 
voorkomende uitingen van hoogmoed en plagiaat: ‘de lege leuzen, de zelfbe-
goocheling en het als in een gedirigeerd spreekkoor denken’.671 

669  Sicking (1970: 34-39).
670  Fontijn & Lodders (1981: 45). In zijn proefschrift over Frans Coenen schrijft Karel Frederik Proost 

(1958: 114) dat Van Bruggen scherper in haar denken was dan Coenen: ‘Zij kon wat smalend over zijn werk 
spreken, waardoor hij een minderwaardigheidsgevoel tegenover haar kreeg.’ Proost spreekt zelfs van een 
verkoeling die het gevolg zou zijn van hun intellectuele verhouding. Hoewel hij hiermee een op zijn minst 
een eenzijdig beeld van hun relatie geeft – uit de biografische feiten blijkt immers dat de jaloezie van Coenens 
vrouw een belangrijke reden was om elkaar minder te zien – draagt zijn opmerking wel bij aan het beeld van 
Carry van Bruggen als scherpzinnig en onafhankelijk denker. 

671  Fontijn & Lodders (1981: 214, 215).
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Uit de getuigenissen over Coenen blijkt dat hij met Van Bruggen een aantal 
sterk uiteenlopende persoonlijkheidskenmerken deelde – uiterst mild en spot-
lustig, pessimistisch en blijmoedig, ironisch en teder, vredelievend en strijd-
lustig. Wie Van Bruggen naast Coenen zet, ziet echter vooral de berusting en 
deemoed waarmee hij zichzelf en anderen gadesloeg. Coenen laat zich verge-
lijken met een ‘zichzelf straffende Prometheus’, omdat zijn denkbeelden niet 
zozeer tot opstandigheid, maar tot melancholie leidden.672 Van Bruggen trad 
ook door haar sterke overtuigingsdrang veel meer naar buiten met haar inzich-
ten en opereerde in de eerste plaats als een strijdlustige Prometheus. 

1.2 Een wijsgerige aanleg
Coenen bracht Van Bruggens ontwikkeling als filosofe met hun gesprekken in 
een stroomversnelling, maar hij heeft haar intellectuele vorming niet in gang 
gezet. Ver voor zij Coenen ontmoette, getuigde zij al met haar journalistieke 
en literaire werk van een diepgaande belangstelling voor maatschappelijke mis-
standen en een sterk verlangen naar levensbeschouwelijke bakens. Dit blijkt 
onder meer uit de krantenartikelen die zij vanaf 1905 schreef, en uit Daniëls 
moeizame losmaking van het joodse geloof in haar roman De verlatene (1910).

Ontmoetingen met de ‘collectieve mens’
Van Bruggens ideeën zijn ontstaan vanuit de reflectie op haar eigen levensom-
standigheden en de vooroordelen waarmee zij te maken had als een meisje uit 
een orthodox-joods, kleinburgerlijk milieu, en later als autodidacte vrouw die 
niet alleen schreef, maar ook filosofeerde. Sicking beaamt het authentieke en in 
essentie oorspronkelijke karakter van haar opvattingen: ‘Steeds weer kan men 
vaststellen dat de bovengenoemde strijd [tussen collectivisme en individualisme] 
haar allang bezighield vóórdat zij van dichtbij kennis maakte met de filosofie en 
de opleving van het Hegelianisme in het bijzonder en vóórdat zij toekwam aan 
het vinden van een eigen samenhangende levens- en wereldbeschouwing.’673 

672  Fontijn & Lodders (1981: 47).
673  Sicking (1993b: 189)
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Volgens Fontijn en Schouten was de schoolsituatie van de jonge Lien in 
zekere mate een voorafschaduwing van wat later de maatschappij zou laten 
zien: ‘In die starre, hiërarchische gemeenschap van meesters en leerlingen 
komt Carry als kind voor het eerst in contact met gedragingen die karakteris-
tiek zijn voor de collectieve mens: een blind geloven in eigen superioriteit, in 
eigen deugd, in eigen geloof, in eigen ras en een totaal gemis aan zin voor het 
betrekkelijke en aan vermogen om zich te verwonderen.’674 De afschuw die het 
onredelijke gedrag van anderen haar als kind inboezemden, ontwikkelde zich 
tot een diepgevoelde aversie tegen hypocrisie en collectieve vormen van zelfbe-
drog, zoals patriottisme en nationalisme. Van Bruggen had één collectiviteit – 
de orthodox-joodse gemeenschap – verlaten en zou geen vervanging zoeken bij 
een andere groepering, zoals het socialisme, anarchisme, de vrouwenbeweging 
– of het katholicisme, waarop ze zich ook een tijd oriënteerde.675

Van Bruggen benadrukte herhaaldelijk dat zij haar ideeën vanuit een 
grondgedachte beredeneerde en ze niet ontleende aan andere filosofen. Ook 
gebruikte ze waarschijnlijk bewust andere termen dan Hegel – de term ‘Een-
heid’ is synoniem voor Hegels ‘Idee’ – om te voorkomen dat zij met deze vak-
filosoof werd geassocieerd.676 Toen ze eenzelfde neiging bij Friedrich Hebbel 
gewaarwerd – ondanks de overeenkomsten met het gedachtegoed van Hegel, 
noemde Hebbel zijn naam nergens – kon zij daar in ieder geval alle begrip voor 
opbrengen. Zij verklaarde Hebbels omissie uit ‘de afkeer van de oorspronkelij-
ke geest om tegenover tijdgenoot en nageslacht de schijn op zich te laden, als 
had hij van de “beroepsfilosoof” iets te leren gehad.’677

Van Bruggen deelde haar sociale bewogenheid met haar vrienden, haar 
echtgenoot Kees van Bruggen en haar broer Jacob. Schrijvers met wie ze zich 
verwant voelde, zoals Israël Querido, Frederik van Eeden en Arthur van Schen-
del, kwamen haar tegemoet in haar behoefte een innerlijke visie uit te dragen. 

674  Fontijn & Schouten (1985: 94).
675  Sicking (1993b: 159).
676  Zie Sicking (1993b: 48).
677  Zie Van Bruggen (1919a: 474).
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Buitenlandse schrijvers als Anatole France, Bernard Shaw en John Galswor-
thy lieten zien hoe wijsgerige overtuigingen met literatuur zijn te verenigen. 
In Prometheus noemde Van Bruggen tal van filosofen en schrijvers die haar 
denkprocessen hebben gestimuleerd, van Plato, Montaigne, Hobbes, Spino-
za, Kant, Fichte, Schelling, Schopenhauer en Nietzsche tot Aeschylus’ Pro-
metheus, Dante, Cervantes, Shakespeare, Lessing, Goethe, Shelley en Byron.

2 ‘Eenheid in verscheidenheid’
Van Bruggen voerde het begrip ‘Eenheid’ op als fundament voor haar filosofi-
sche uiteenzettingen. Zij achtte een theoretische verantwoording noodzakelijk 
voor een goed begrip van haar standpunten. De abstracte en ouderwetse termi-
nologie die zij gebruikte voor haar bewijsvoering staat in schril contrast met de 
gedreven toon en aansprekende voorbeelden waarmee ze het menselijk gedrag 
analyseerde en terugbracht tot twee primaire tegengestelde levensbehoeften: de 
noodzaak tot zelfbehoud en het verlangen naar wijsgerig begrip.

2.1 De bizarre associatie
In 1904 vertrokken Kees en Carry van Bruggen als pasgetrouwd stel naar Ne-
derlands Oost-Indië. Tijdens de lange bootreis werd Carry, ergens tussen Ge-
nua en Napels, overvallen door zeeziekte.678 Ze probeerde de deining van de 
zee achter de patrijspoorten te negeren door haar blik op een voorwerp gericht 
te houden, een fles Worcestershire saus met de namen Lea & Perrins op het 
etiket, maar kwam er tijdens dat onafgebroken staren achter dat zij zich ge-
wonnen moest geven.

Ruim een half jaar later werd ze opnieuw geconfronteerd met een fles Wor-
cestershire saus, toen ze dineerde in een voornaam Indisch hotel. De aanblik 
van de woorden ‘Lea & Perrins’ voerde haar onmiddellijk terug naar de be-

678  Dit voorval beschreef ze in ‘Kunst en geest’ (1927/1928), een reeks van acht artikelen die verschenen in 
het weekblad Het jonge leven. Zie ook Fontijn & Schouten (1985: 19-23).
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dompte eetzaal aan boord, de deinende horizon en de sensaties van de opko-
mende zeeziekte. Door de fles om te draaien verloor hij echter zijn uitwerking 
en dat is wat Van Bruggen curieus vond: ‘Verwijderen bleek niet noodig! Het 
was geenszins de flesch – en heelemaal niet de saus, die ik noch bij die eerste, 
noch bij eenige andere gelegenheid aan boord had geproefd! – het was eenvou-
dig de aanblik van die namen: “Lea & Perrins”, dwars over het etiket.’ 

Dit verschijnsel noemde Carry van Bruggen een ‘bizarre associatie’. De asso-
ciatie bestaat uit een koppeling tussen twee gegevens, in dit geval de ervaring 
van een opkomende zeeziekte en het beeld van een etiket op een fles saus, die 
niets met elkaar te maken hebben. Dit soort associaties zijn volgens haar bizar 
omdat ze volledig op toeval berusten, ‘omdat er niet het minste wezenlijk ver-
band bestaat tusschen hun aard en den aard van datgene, waarmee ze zich toch 
zoo onverbrekelijk verbinden.’

Van Bruggen legde op twee eigenschappen van bizarre associaties de meeste 
nadruk. Ten eerste de rol van het toeval. De associatie kent volgens haar geen 
enkele logica. Welk beeld, geluid of welke geur er ook aan de ervaring wordt ge-
koppeld – elke zintuiglijke ervaring kan de sleutel vormen tot zo’n gebeurtenis 
–, het effect is hetzelfde. De woorden op het etiket van de fles hadden op geen 
enkele wijze iets te maken met haar zeeziekte. Een luciferdoosje met de woor-
den ‘Säkerhets Tandstickör’ zou haar, zo schreef ze, ‘die zelfde sensatie hebben 
bezorgd’. Een tweede eigenschap is hun bijna ‘onbegrensde houdbaarheid’. Het 
maakt niet uit van wanneer de ervaringen dateren, eenmaal gefixeerd in een 
beeld laten ze zich op ieder willekeurig moment oproepen.

Bizarre associaties worden misleidend, en hier volgt de kern van haar redene-
ring, wanneer de eenmaal aan elkaar gekoppelde gegevens of ervaringen niet meer 
van elkaar onderscheiden worden. Het samenvoegen van de ervaring van zeeziek-
te met de woorden op het etiket gebeurde in eerste instantie onbewust. Pas nadat 
Van Bruggen de fles weer onder ogen kreeg, besefte ze dat ze het etiket nooit meer 
los zou kunnen denken van die bootreis. Had ze die fles niet meer gezien, dan was 
ze er nooit achtergekomen welke koppeling ze onbewust had gemaakt. 
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Hieruit concludeerde Van Bruggen dat bizarre associaties bestaan uit een 
onbewust gemaakte verbinding die nooit tot het niveau van bewustwording 
opstijgt, dus uit een pre-reflectieve ervaring. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer 
mensen iemand met een legeruniform automatisch veel macht toekennen, al-
leen omdat hij of zij een uniform draagt. Als mensen maar vaak genoeg de 
associatie tussen persoon en uniform, bezit en bezitter, aanzien en verdienste, 
daad en motief maken, wordt het als vanzelfsprekend ervaren dat beide zaken 
bij elkaar horen, terwijl er geen essentieel verband hoeft te zijn. 

In Hedendaags fetisjisme verklaarde Van Bruggen de neiging om voort-
durend onbewust schijnverbindingen te maken vanuit de structuur van de 
menselijke geest.679 Om te kunnen functioneren zijn mensen volgens haar 
afhankelijk van twee basisinstincten: twee primaire menselijke drijfveren of 
fundamentele levensbehoeften. Het instinct dat zij verantwoordelijk hield 
voor de instandhouding van bizarre associaties of wezenloze samentrekkingen 
noemt ze ‘distinctiedrift’. Dit instinct hebben mensen volgens haar nodig voor 
hun zelfbehoud, voor het bekrachtigen van hun ik-gevoel, en hun geloof in 
een zelfstandig persoonlijk bestaan en alles wat daarmee samenhangt. Daarom 
stond dit instinct voor haar gelijk aan ‘levensdrift’. Als tweede drift – comple-
mentair aan de distinctiedrift of levensdrift –, noemde ze de ‘doodsdrift’ of het 
‘eenheidsverlangen’. 

2.2 Eenheidsverlangen 
Van Bruggen opende Prometheus (1919) met een poging het begrip ‘Eenheid’ 
in te vullen. Zij gaf zelf aan dat dit eenheidsconcept zich slechts bij benadering 
laat definiëren en alleen waarde heeft voor degenen die zich er in leer en leven 
rekenschap van geven: ‘“Eenheid” toch laat zich lichter zeggen dan begrijpen, 
lichter belijden dan beleven en wanneer we het eenheidsbesef opnemen in de 
levende stroom van ons voelen en handelen, niet langer het als een abstractie 
daarbuiten laten, dan beduidt het ook niet minder dan een «omzetting van alle 

679  Zie Van Bruggen (1925: 103).
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waarden» – en dan is het volstrekt niet zo «zoet» en «troostrijk» meer als dwepers 
en zwakken beweren, maar leidt daarentegen rechtstreeks naar datgene, wat in 
het gemene leven troosteloos heet, doch de ware zoeker tot een eeuwige troost 
verstrekt: het verhelderend Begrip zelf, ongeacht de uitkomsten en resultaten’.680

Eenheidsbesef doet zich, aldus Van Bruggen, in eerste instantie aan mensen 
voor als een dwang, heimwee, nood of een gevoel van gemis. Dit verlangen 
vormt volgens Van Bruggen de grondslag voor elke vorm van religiositeit en 
voor al het wijsgerig streven. Het verlangen richt zich in het geval van de ge-
lovige op het beleven van God en in het geval van de wijsgeer op het beseffen 
van een samenhang. Welke termen of synoniemen hieraan gegeven worden 
was voor haar niet het belangrijkste. Ze heeft het omschreven als ‘Wereld-ge-
dachte’, ‘Wereld-wil’, ‘Wereld-energie’, ‘Wereld-proces’ en ‘«God» in Spinozis-
tische opvatting’ en verwees er ook naar met het ‘allesomvattend verband’ en 
de ‘regelende Geest’.681

In Prometheus noemde Van Bruggen haar romanpersonage Heleen als 
voorbeeld van iemand die het eenheidsbesef niet als abstractie buiten het ei-
gen leven laat, maar zich er volledig aan onderworpen weet. Ook haar late-
re personages – Ina uit Een coquette vrouw, de vrouwen uit haar Justine Ab-
bing-romans en Eva – voerde zij op als ‘zoekende zielen’ die voortgedreven 
worden door het verlangen hun ervaringen te begrijpen en onder te brengen 
in een grotere samenhang. De vragen, gewetensbezwaren en emoties die door 
deze zoektocht naar inzicht losgewoeld worden, stelde Van Bruggen voor als 
wijsgerige problemen: de inzichten die haar personages opdoen vallen samen 
met vermoedens over de essentie van het bestaan.682 Het streven naar meer 
zelfbewustzijn ontlokt een behoefte aan inzicht die haar personages als een 
noodlottige bezetenheid ervaren. Zo liet Van Bruggen zien hoe het proces van 
bewustwording geen vrijblijvende bezigheid is, maar een zaak die diep ingrijpt 
in alle facetten van het bestaan. 

680  Van Bruggen (1919a: 5).
681  Van Bruggen (1919a: 5).
682  Zie Sicking, ‘Prometheus, een poging tot bewustwording’, in: De Revisor, jg. 2 (1975), 2: 56.
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In De Grondgedachte van Prometheus (1924) gaf Van Bruggen aan dat een 
opmerking van Socrates uit ‘Faidon’ haar had aangespoord tot haar filosofische 
arbeid, en wel zijn klacht over ‘het feit dat Anaxagoras enerzijds de “regelenden 
Geest” belijdt, maar anderzijds ether, lucht en water als oorzaken aanwijst’. 
Een zelfde onzuivere redeneertrant merkte zij op bij haar tijdgenoten, die wel 
steeds spraken over ‘Eenheid’, maar niet in staat waren de verhouding tussen 
de eenheid en alle afzonderlijke verschijnselen te demonstreren. Dit sterkte 
Van Bruggen in haar verlangen om op basis van het eenheidsconcept tot een 
samenhangende theorie te komen: ‘Al vuriger en heftiger werd de wensch, dat 
in mij het belijden tot aantoonen mocht rijpen.’683

2.3 ‘Eenheid’ als logisch-filosofisch begrip 
Bij de theoretische verantwoording van haar filosofie ging Van Bruggen uit 
van twee gegevens: het eenheidsgevoel – de ‘Eenheid’ die we alleen kunnen 
vermoeden – en daarnaast het vele wat we ervaren, alle verschijnselen die we 
in de werkelijkheid waarnemen. Die verschijnselen hebben zich volgens haar 
redenering als contrasten of afzonderlijkheden losgemaakt van de ‘Eenheid’: 
‘Alles is Een’ of ‘Alles is contrast’, dus de realiteit bestaat uit contrasten. 684 Het 
ging haar uiteindelijk om de relatie tussen de ‘Eenheid’ en de mens, het ene 
en het vele. De vraag naar de verhouding van de ‘Eenheid’ tot de afzonderlijke 
dingen was voor haar het eindprobleem van alle denken.685 

Een metafoor die Van Bruggen gebruikte voor het aanschouwelijk maken 
van de verhouding tussen het ene en het vele is die van het zonlicht: ‘Het 
beeld van het ideaal-kleurloze zonlicht, dat “brekend” zich ontplooit in een 
verscheidenheid van kleur, die derhalve tot het kleurlooze, al-kleurige zoowel 
als tot elkander relatief zijn, die, opgaande tot het kleurlooze, daarin ondergaan, 
bewijst niet de identiteit van opgaan en ondergaan, noch ook de identiteit van 

683  Van Bruggen (1924a: 7).
684  Van Bruggen (1919a: 18).
685  Van Bruggen (1919a: 9).
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Alles en Niets (alle kleuren te zamen = volmaakte kleurloosheid) maar helpt 
tot verklaring voor anderen van wat de Rede uit zichzelf daaromtrent in de 
redeneerende heeft ontvouwd.’ 686

Met dit beeld in gedachten worden Van Bruggens uitspraken, die door het 
veelvuldige gebruik het karakter van bezweringen krijgen, begrijpelijker. In 
onder meer Prometheus en De Grondgedachte van ‘Prometheus’ gaf zij verschil-
lende formules die de bewijsvoering vormen van haar filosofische grondslag: 
‘Alles is, krachtens de zelfonderscheiding des Eenen’: dingen en mensen be-
staan wanneer de regelende geest zijn primaire vorm loslaat.687 ‘Zien is onder-
scheiden’ en ‘de enige realiteit is het contrast’.688 Of: ‘alles is onderscheiding’ 
en ‘Er is geen ander zijn dan anders-zijn.’689 ‘Alles wat wil zijn, wil anders-zijn’, 
dus: ‘Levensdrift is distinctiedrift’.690

2.4 Levensdrift en doodsdrift
Van Bruggen hield de levensdrift en doodsdrift verantwoordelijk voor al het 
menselijk streven. Net als Hegel koppelde ze deze driften aan de dubbele be-
weging van de ‘Eenheid’: het afwisselend streven naar eenheid en contrast.691 
Uit haar formule dat er geen ander ‘zijn’ is dan ‘anders-zijn’ volgt dat mensen 
alleen kunnen leven wanneer zij zich onderscheiden van anderen. Voor de 
drang zich te onderscheiden gebruikte Van Bruggen de term ‘distinctiedrift’ 
of ‘levensdrift’. 

De levensdriftige
Uit Van Bruggens eenheidsbeginsel volgt dat alle mensen voor hun geloof in 
een zelfstandig persoonlijk bestaan en alles wat daarmee samenhangt aangewe-

686  Van Bruggen (1919a: 9).
687  Van Bruggen (1924a: 9).
688  Van Bruggen (1919a: 10).
689  Van Bruggen (1924a: 9-10).
690  Van Bruggen (1924a: 10).
691  Van Bruggen (1924a: 23)
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zen zijn op hun distinctiedrift. Daarom noemde Van Bruggen deze drang ‘le-
vensdrift’. De levensdriftige benadert zichzelf en de werkelijkheid niet kritisch, 
maar neemt al het bestaande als een vanzelfsprekendheid aan. Het ik-gevoel 
leidt tot enkele primaire levensbehoeften of ‘fundamentele inblazingen van de 
Levensdrift’, zoals het geloof in een zelfstandig persoonlijk bestaan en voortbe-
staan, het geloof in een vrije wil en het geloof in objectiviteit en causaliteit.692

De levensdriftige wordt volgens Van Bruggen gestuurd door een heilig 
‘Moeten’ – Schopenhauers ‘Wil’693 –, dat voortkomt uit de drang bestaan-
de groeperingen en rangschikkingen als vanzelfsprekend te ervaren en geen 
onderscheid te maken tussen zaken die wezenlijk bij elkaar horen en zaken 
die toevallig samengaan, kortom uit de neiging ‘het incidenteel zich te zamen 
bevindende als het essentieel te zamen behoorende op te vatten’.694 Met deze 
door Van Bruggen vaak aangehaalde formulering omschreef zij in Hedendaags 
fetisjisme de kern van het probleem: mensen zijn voor hun zelfbehoud aange-
wezen op dit onbewuste en redeloze mechanisme; het voortdurend creëren van 
schijnverbanden. 

De doodsdriftige
Van Bruggen typeerde doodsdriftigen als mensen die bestaande rangschikkin-
gen niet kritiekloos overnemen, maar naar begrip streven. Zij zijn volgens haar 
geneigd zaken en gebeurtenissen te analyseren, de incidentele aspecten van de 
essentiële te scheiden, en op basis van een waardering die gebaseerd is op eigen 
inzicht tot een nieuwe ordening te komen. Dit noemde Van Bruggen ‘analy-
se-synthese’: ‘Het is ontbindend opheffen, het is ordenen. Cogitare, ordenen 

692  Van Bruggen (1924a: 14).
693  In Prometheus uitte Van Bruggen haar verbazing over Schopenhauer, die wel haarscherp inzag dat de 

mens tegen alle redelijkheid in blijft vasthouden aan het dogma van de vrije wil, maar niet de maatschappelijke 
noodzaak ervan begreep: ‘Er is iets naïefs in de woede, die niet beseft dat dit dogma een maatschappelijk 
dogma is, de grondslag van elke maatschappij, van elke kerk en van elke organisatie. Wat kwam er zonder “vrije 
wil” terecht van de mogelijkheid, de mens aansprakelijk te stellen en te doen boeten voor zijn vergrijpen in en 
tegen de maatschappij?’ Van Bruggen (1919a: 41 en 48). 

694  Van Bruggen (1925: 103).
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of denken is onderscheiden en dit is ordenen. Door deze werkzaamheid krij-
gen “Ik-en-Wereld” voortdurend een nieuw aanzien, en dit produceert in den 
denkende een gestadige verwondering.’695

Doodsdriftigen zijn volgens Van Bruggen rechtzinnige denkers die zich laten 
leiden door het vermoeden van een onderliggende structuur die al het leven vorm-
geeft, ofwel het eenheidsverlangen.696 Deze denkers kijken met grote verwonde-
ring naar de wereld en vragen zich voortdurend af waarom iets op een bepaalde 
manier gezien of genoemd wordt. Geleid door het besef van een gezamenlijke 
oorsprong, een innerlijke gelijkheid of samenhang tussen alle mensen, streven zij 
naar begrip. Zaken als deugd, liefde, schoonheid en rechtvaardigheid zijn volgens 
Van Bruggen zowel een esthetische als een ethische behoefte, omdat beide behoef-
ten wortelen in ‘een zuiver gevoel voor verhouding’ (cursivering CvB).697 

In Van Bruggens redenering is doodsdrift het instinct dat het menselijk 
bestaan ondermijnt – de zoekende ziel de dood in drijft –, omdat het gericht is 
op het ongedaan maken van redeloze onderscheidingen en aldus de tegenhan-
ger is van alles wat bijdraagt aan het persoonlijk behoud: de distinctiedrang. 
Hieruit concludeerde Van Bruggen dat we leven ‘wanneer we de Eenheid ver-
geten, in wat we gewoon zijn het slechte te noemen, in onze zelfzucht, die dis-
tinctiezucht is in elke zin, met het vele, dat daaruit kan worden afgeleid – en 
dat we sterven zouden door wat we noemen het goede, het Eenheidsverlangen 
dat ons de dood in drijft’ (cursivering CvB).698 

In een artikel uit 1905 wees Van Bruggen al op het onderscheid tussen 
het ‘oprechte belijden’ van bijvoorbeeld een geloof en het strikte naleven van 

695  Van Bruggen (1925: 22).
696  Voor de redelijke mens is het zogenaamd ‘ware’ of ‘objectieve’ denken een illusie; daarom sprak Van 

Bruggen (1924a: 15) ook niet over ‘zuiver denken’, zoals Bolland en Hegel deden, maar over ‘rechtzinnig 
denken’: de mens kan niet veel meer verlangen dan te behoren tot degenen die in staat zijn hun ‘impulsief-
subjectieve impressies te corrigeeren met hun critisch-subjectief oordeel’. Zie Van Bruggen (1925: 133).

697  Deze opvatting herkende Van Bruggen in Spinoza’s weerlegging van het leerstuk over de zondeval in 
zijn Tractatus Theologico Politicus. Zie Van Bruggen (1919a: 41).

698  Van Bruggen (1919a: 21, 22).
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maatschappelijk geaccepteerde regelgeving, zoals dogma’s. 699 Volgens haar ge-
bruiken onoprecht ‘gelovigen’ hun religieuze identiteit als middel voor per-
soonlijke zelfverheerlijking. Bij gebrek aan eigen morele overtuigingen en uit 
de behoefte ergens bij te horen maken zij religieuze waarden ondergeschikt 
aan hun eigenbelang. De oprechte gelovige daarentegen is bescheiden, ver-
draagzaam en altruïstisch. In de praktijk is het geloof alleen voor de ‘heel een-
voudigen’ een troost, omdat het een eigenschap vereist die Van Bruggen als de 
kern van iedere godsdienst zag: ‘nederigheid, die inderaard vijandig is aan den 
bewusten ophef boven de stand- en lotgenoten’. De troost van de gelovige is 
‘de troost der berusting’. 

2.5 Eenvormigheid, spotvorm van de ‘Eenheid’
Volgens Van Bruggen zijn alle mensen genoodzaakt de verantwoordelijkheid 
voor het eigen belang over te dragen aan een gemeenschap of collectiviteit, 
omdat ze anders voortdurend heen en weer geslingerd zouden worden tussen 
tegengestelde behoeftes en hun leven geen enkele vorm van continuïteit of 
stabiliteit zou kennen. In de eenvormigheid van het maatschappelijk leven 
kunnen mensen zich tegelijk opheffen – opofferen voor de groep – én handha-
ven – middels de groepsidentiteit – en dus tegemoetkomen aan zowel de drang 
tot zelfverloochening als de neiging tot zelfbehoud.700 Eenvormigheid functio-
neert aldus als het ‘stremmende moment’ tussen ‘contrast-ontplooiing’ – zich 
onderscheiden uit zelfbehoud – en ‘contrast-verevening’ – het tenietdoen van 
onderscheidingen uit eenheidsverlangen.701 

Van Bruggen zag eenvormigheid als een schijneenheid die de instincten 
van mensen reguleert en noemde dit daarom de spotvorm of vermomming 
van de ‘Eenheid’: ‘de Zelfvermomming des Absoluten’. Ieder mens moet ‘zijn 
geestelijk leven consolideren, beveiligen, door voor een verscheidenheid van 

699  Van Bruggen in de Deli-Courant (14 oktober 1905).
700  Van Bruggen (1925: 35).
701  Van Bruggen (1924a: 19).
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«meningen» en «inzichten» een collectiviteit van meningen en inzichten in de 
plaats te stellen. Het voortdurende gevaar van «opheffing» schijnt daarmee dan 
van hem afgewend.’702 

Het onderscheid tussen ‘Eenheid’ en eenvormigheid was voor Van Brug-
gen een essentieel punt in haar bewijsvoering, maar werd volgens haar door 
andere filosofen gemakkelijk over het hoofd gezien, zelfs indertijd door ‘de 
grote Hegel’. Zij baseerde dit op Hegels gelijkstelling van de staat met de term 
‘Eenheid’, terwijl de staat volgens haar bewijsvoering een pseudo-eenheid is – 
de ware ‘Eenheid’ kan niet gezien en begrepen worden.703 

In puur theoretische termen gevat blijft eenvormigheid een lastig te begrij-
pen verschijnsel. Daarom illustreerde Van Bruggen dit begrip aan de hand van 
praktische voorbeelden, zoals het verschil tussen een liefdesrelatie en het huwe-
lijk. Oprechte liefde tussen twee mensen definieerde zij als eenheidsverlangen 
zolang de behoefte onderlinge verschillen teniet te doen centraal staat. Zodra 
deze mensen echter gaan trouwen, proberen ze volgens haar op kunstmatige 
wijze hun samenzijn veilig te stellen en worden ze geleid door het eenvormig-
heidsbeginsel. Het huwelijk was in haar ogen kortom een maatschappelijke in-
stelling en daarmee de spotvorm van het eenheidsbeginsel. Van Bruggen bleef 
benadrukken dat er een categorisch onderscheid is tussen eenvormigheids-
drang en eenheidsverlangen, omdat het eerste voortkomt uit groepsgevoel en 
het tweede uit altruïsme.704

Steunpilaren van de maatschappij
De drang tot zelfbehoud ligt volgens Van Bruggen ten grondslag aan zowel 
de distinctiedrift als het eenvormigheidsbeginsel. Dit verduidelijkte ze aan de 
hand van de termen ‘commun’ (maatschappelijk geaccepteerd) en ‘excentriek’ 
(bijzonder). In de ban van de distinctiedrift willen mensen zich onderscheiden 

702  Van Bruggen (1919a: 26, 45).
703  Van Bruggen (1919a: 29).
704  Van Bruggen (1919a: 29).
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door bijvoorbeeld niet te dragen wat anderen dragen, want dat zou ‘commun’ 
zijn, en anderzijds, onder invloed van de eenvormigheidsdrang, willen dezelf-
de mensen precies als anderen doen, uit angst om ‘excentriek’ genoemd te 
worden. Wie op zelfbehoud uit is, maakt, aldus Van Bruggen, geen keuzes 
vanuit zijn persoonlijke inzichten, maar op grond van wat maatschappelijk 
aanvaard is. Zij zijn volgens Van Bruggen egocentrisch, maar niet egoïstisch, 
omdat zij zowel kritiekloos als met volledige overgave opgaan in hun rol. Zij 
gebruikte ‘egocentrisch’ als een intellectuele onderscheiding en ‘egoïstisch’ als 
een zedelijke onderscheiding.705 

Van Bruggen noemde de levensdriftigen ook wel de steunpilaren van de 
maatschappij omdat zij een onmisbare bijdrage leveren aan de instandhou-
ding van het maatschappelijke leven. De maatschappelijke uniformiteit ver-
eist maatschappelijke distincties, zoals de zedelijke distincties tussen ‘schuld’ 
en ‘onschuld’, ‘goed’ en ‘kwaad’. Ware steunpilaren zijn ervan overtuigd dat 
zij hun vaderland moeten verdedigen en zetten zich in voor de instandhou-
ding van de maatschappij, en dus van henzelf. Wie het volledigst opgaat in 
de collectiviteit, hangt het sterkst aan nationale gewoonten: ‘Leben könnte 
kein Volk, das nicht erst schätzte, will es sich aber erhalten, so darf es nicht 
schätzen, wie der Nachbar schätzt.’ Van Bruggen gebruikte bij herhaling uit-
spraken van Nietzsche om de behoeften van maatschappelijke steunpilaren te 
illustreren.706 

Als beginnend journalist besteedde Van Bruggen al veel aandacht aan de 
wijze waarop mensen kritiekloos vasthouden aan vaste gebruiken, ook al leid-
de dit tot misstanden. Zo liet zij zich herhaaldelijk uit over het treurige lot 
van zwakbegaafde en arme kinderen die niet konden rekenen op hulp van 
het schoolbestuur, omdat alle aandacht uitging naar de zogenaamd bijzonder 
begaafden: ‘Zóó kan het blindelings aanhangen van een eenmaal vastgestelden 
maatschappelijken vorm sommigen onvatbaar maken voor de eenvoudigste 

705  Van Bruggen (1919a: 67, 68).
706  Zie Van Bruggen (1919a: 27).
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logica en doof voor de rechtvaardige aanspraken van het onechte kind, dat 
intusschen de dupe blijft. Liever een schreeuwend onrechtvaardigen toestand 
dulden, dan de kans lopen dat anderen een anderen vorm van samenleven 
verkiezen dan dien welken men zelf voorstaat’.707

3 Toepassing eenheidsconcept
Van Bruggen zag de slingerbeweging tussen doodsdrift en levensdrift als een 
eeuwig, voor het voortbestaan noodzakelijk proces. Deze driften bepalen vol-
gens haar de handelwijzen van alle mensen op intellectueel en ethisch gebied. 
Hoewel zij uitging van het eenheidsbeginsel als regulerend principe, noemde 
ze de slingerbeweging een ‘tweespalt’, omdat het ‘Ene’ zich alleen in verschei-
denheid aan mensen kenbaar kan maken: ‘Voor ons vormen Plato’s waarachtig 
idealisme en Plato’s ‘realistisch’ levens-besef tezamen weer het beeld van den 
Vader en den Zoon, van Wijsheid en Goedheid, die zijn Eén en toch onderling 
verscheiden - die zich in de tot ontplooiing gekomen mensch naast elkander 
en met elkander openbaren en in hun onderlinge tweespalt een tragedie kun-
nen zijn: de tragedie van Sokrates.’

Van Bruggen analyseerde de tweespalt tussen levensdrift en doodsdrift op 
drie niveaus: als een individuele innerlijke strijd, als een strijd tussen mensen 
onderling en als afwisseling van elkaar opvolgende tijdperken waarin beurte-
lings de levensdrift – het collectivisme – en de doodsdrift – het individualisme 
– overheerst. Alleen de individualist die beschikt over een aangeboren gave 
tot verwondering en de bereidheid de eigen zekerheden op het spel te zetten, 
komt volgens haar tot zelfinzicht via een stapsgewijze ontwikkelingsgang.

3.1 Tweespalt op drie niveaus
Van Bruggen voerde innerlijke conflicten terug op de onverenigbaarheid van 
distinctiedrift en eenheidsverlangen. Deze conflicten zag zij als het gevolg van 

707  Van Bruggen (Deli-Courant: 1 juli 1905).
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de dubbele neiging ‘in alles dat leeft bij zichzelf te blijven en uit zichzelf in het 
Ene op te gaan en onder te gaan’.708 Mensen worden onophoudelijk voortge-
dreven door een van beide driften zonder een moment van rust te kennen: de 
zelfzucht komt altijd als overwinnaar tevoorschijn, ook al zal het eenheids-
gevoel steeds weer de kop opsteken. Alleen het eenvormigheidsbeginsel – de 
spotvorm van de ‘Eenheid’ – kan er volgens haar theorie voor zorgen dat bei-
de driften schijnbaar tot rust komen, omdat er dan geen contrasten bestaan. 

Van Bruggen gebruikte taferelen uit de literatuur om te laten zien hoe 
mensen bezwijken voor de verleidingen van de ijdelheid en zelfzucht. Wan-
neer de zedelijke ontoereikendheid het karakter van een noodlot aanneemt, 
voltrekt zich volgens haar het ware menselijke drama. Van Bruggen illustreer-
de dit verschijnsel met het drama van Orestes, die volgens de Griekse mythe 
zijn moeder doodt, nadat zij haar eigen man heeft omgebracht. Hij pleegt de 
moord om zijn vaders eer te wreken en handelt dus uit plichtsgevoel. Deze 
daad maakt Orestes echter tot een man die zijn moeder vermoordde en daar-
mee tot een moordenaar: ‘In het drama van Orestes ligt de kern van het eeu-
wig-menselijke drama: hoe we kiezen, we kiezen verkeerd, wat we doen, we 
falen en dwalen.’709

Om de invloed van beide driften aan te tonen, gebruikte Van Bruggen 
het twistgesprek als voorbeeld. Wie een meningsverschil probeert op te los-
sen kan proberen de eigen mening te consolideren ten koste van de ander of 
streven naar een gemeenschappelijk standpunt ten koste van de eigen over-
tuigingen. Zodra een overeenkomst is bereikt, wordt het bestaande contrast 
opgeheven en het onderscheid teniet gedaan. Daarom noemde Van Bruggen 
het twistgesprek, in navolging van Hegel, een poging tot figuurlijke moord – 
de discussie winnen door de ander onderuit te halen – en zelfmoord – eigen 
standpunt prijsgeven door het met de ander eens te worden.710

708  Van Bruggen (1919a: 51).
709  Van Bruggen (1919a: 51, 52).
710  Van Bruggen (1924a: 19).



264

Periodegebonden verschijnsel
In Prometheus beschreef Van Bruggen de strijd tussen individualisme en col-
lectivisme als een periodegebonden verschijnsel waarin het zwaartepunt af-
wisselend bij de eenheidszoekende dragers van het individualisme en bij de 
eenheidsschuwende dragers van het collectivisme ligt. Zij volgde de ontwikke-
ling van het individualisme in de literatuur vanaf de middeleeuwen tot het be-
gin van de twintigste eeuw. In de mythologische oppositiefiguur Prometheus 
herkende Van Bruggen een hoofdvertegenwoordiger van het individualisme, 
omdat hij het redeloze van collectiviteiten ontmaskerde. Prometheus was voor 
haar de strijdende individualist, rebel en ketter die nooit zal overwinnen, om-
dat het bestaan zonder de collectiviteit ondenkbaar is.

Eenheidsverlangen laat zich volgens Van Bruggen gelden in tijdperken van 
grote beroering en revoluties, wanneer het maatschappelijke gezag verslapt 
is en veracht wordt. Kosmopolitisme (opheffing van de grenzen), deïsme en 
pantheïsme zijn voor haar verschijningsvormen van het individualistische vrij-
heidsprincipe. Als voornaamste kenmerken van dit principe noemde zij ont-
vankelijkheid voor religieuze verlangens, belangstelling voor ethische aangele-
genheden en een subjectieve houding: de individualist gaat uit van zijn eigen 
persoonlijke opvattingen en beoordeelt anderen niet op daden en resultaten, 
maar op motieven en bedoelingen. Voor de naar begrip strevende individualist 
is de wereld vooral een ‘voorwerp van bespiegeling en gepeins’.711 

In een collectivistische periode overheerst volgens Van Bruggen het ontzag 
voor autoriteiten en maatschappelijke dwangmiddelen. De belangstelling van 
de collectivistische mens gaat uit naar natuurwetenschappelijke ontdekkingen, 
sociale en populair-wetenschappelijke aangelegenheden, maatschappij-inrich-
ting en economische systemen. Het persoonlijke onderscheidingsvermogen 
van de individualist worden dan met groot wantrouwen bekeken. 

Van Bruggen zag literaire stromingen ook als verschijnselen die beantwoor-
den aan de logica van het eenheidsbeginsel of de dialectiek van these en anti-

711  Van Bruggen in ‘Realisme en romantiek’ (Groot-Nederland 1916).
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these. Haar beredenering levert nogal grove schematiseringen op die echter wel 
in lijn zijn met haar eenheidsbeginsel. Voor de literaire stroming die in haar 
ogen aansloot bij een individualistische periode gebruikte ze de term ‘roman-
tiek’, dat voor haar gelijk staat aan moderne literatuur. In de eerste aflevering 
van de reeks ‘Moderne Litteratuur’ gaf ze aan dat moderne literatuur wordt 
voortgebracht door auteurs die zich verzetten tegen de maatschappelijke orde 
van hun tijd: ‘Zij willen vrijheid, zij willen geluk, zij willen een eigen deugd, zij 
willen hun eigen rechter zijn, hun eigen wetten scheppen, naar eigen regelen 
leven, hun eigen beperkingen kiezen. Het “individu” is geboren –, “mensch” 
heeft zich losgescheurd van “maatschappij” –, het individualisme komt in de 
“litteratuur”. (…) En daarmee is dan het nieuwe element in de litteratuur ge-
komen, het moderne element.’712

In auteurs die ze opvoerde als voorbeelden van romantici herkende ze de 
vertegenwoordigers van een individualistische periode. Van Bruggen typeerde 
de romantische roman als ethisch, religieus of filosofisch getint en gedragen 
door een centrale gedachte. In collectivistische perioden is het realisme volgens 
haar de bijpassende literaire stroming. Realistische schrijvers doen ‘objectief ’ 
verslag van de werkelijkheid door hun eigen persoonlijkheid buiten beschou-
wing te laten.713 

Het zwaartepunt van de literatuur verplaatst zich volgens Van Bruggen af-
wisselend van de belangstelling voor het tragische, het gemoeds- en gedach-
televen – romantiek en modernisme – naar de belangstelling voor materiële 
moeilijkheden, het uiterlijke leven, ofwel de maatschappij – realisme en na-
turalisme. Zij typeerde die ontwikkeling als een getijdebeweging. In de eer-
ste romantische golf werd met de bevrijding van het al te lang geketende ge-
moedsleven het individu herboren. Die ontwikkeling werd enkele decennia 
lang overstemd door een hernieuwde belangstelling voor het uiterlijke leven, 
maar met dubbele kracht weer voortgezet in de modernistische literatuur die 
aan het begin van de twintigste eeuw tot stand kwam.

712  Van Bruggen in ‘Moderne litteratuur I’ (De Amsterdamsche Dameskroniek: 20 mei 2016).
713  Van Bruggen in ‘Realisme en romantiek’ (Groot-Nederland 1916).
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Ook de afwisseling van perioden waarin een collectivistische dan wel in-
dividualistische geesteshouding domineerde, beredeneerde Van Bruggen aan 
de hand van haar dialectische principe. De werking van dit principe toonde 
haar een doorgaande lijn waarin de individualistische geesteshouding tijdelijk 
werd teruggedrongen door de invloed van maatschappelijke instincten, maar 
uiteindelijk steeds meer terrein won. De ontwikkeling van het individualisme 
verliep in haar ogen dus niet geleidelijk, maar progressief, want ‘wat eenmaal 
werd gewonnen, kan niet meer verloren gaan’. Dit leidde volgens haar echter 
niet tot blijvende vooruitgang: de geschiedenis blijft zich herhalen, individu-
alisme en collectivisme blijven voor elkaar plaatsmaken, maar dit gebeurt op 
steeds andere wijze. 

In 1916 schetste van Bruggen in haar krantenrubriek ‘Moderne Littera-
tuur’ hoe het individualisme in de literatuur zich volgens haar vanaf de mid-
deleeuwen ontwikkelde.714 Het individualisme van het ‘oorspronkelijk Chris-
tendom’ en het diepe en nederige besef van de zedelijke onvolkomenheid van 
de mens moest plaatsmaken voor de macht van de christelijke kerk met zijn 
starre organisatie en de op zelfbehoud gerichte geestelijken. Na de middeleeu-
wen volgde een opleving van het eenheidsbesef met het humanisme, dat zowel 
de reformatie – en Luther als de man van de daad – en de renaissance – met 
Erasmus als de man van de grote gedachte – voortbracht. In het midden van de 
zestiende eeuw bloeide volgens haar het autoriteitsprincipe weer op om in de 
eerste helft van de zeventiende eeuw tot volle wasdom te komen en vervolgens 
plaats te maken voor het individualisme. 

De opkomst van het individualisme schetste Van Bruggen als een proces 
dat in kracht toeneemt. Het ontwakend individualisme werd tussen 1800 
en 1830 nog kort verdrongen door een laatste stuiptrekking van het autori-
teitsinstinct, maar kwam in de negentiende eeuw tot volledige ontplooiing. 
In de gebeurtenissen vanaf grofweg 1750 tot 1900 zag Van Bruggen een ‘vrij-
makingsproces’: ‘Een geschiedenis van de voortdurend wisselende verhou-

714  Van Bruggen in de Amsterdamsche Dameskroniek (11 november en 25 november 1916). 
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ding van den mensch tot zichzelf en tot de menschenwereld waarin hij is 
geplaatst en waarvan hij deel uitmaakt.’

Vertegenwoordigers van het individualisme
De overgang van een collectivistische naar een individualistische periode, of-
wel het ontstaan van een individualistische oppositie, beschreef Van Bruggen 
als een tweeledig proces dat door verschillende categorieën individualisten tot 
stand wordt gebracht: de ‘her-stellers’ (of ‘her-vormers’) en de opheffers (of 
wijzen): samen zijn ze de ‘werkzame individuen’ in wie het ‘proces der zelf-her-
kenning wordt voltrokken’.715 

Van Bruggen typeerde de eerste groep als de blijmoedige martelaren die 
vanuit een onwankelbaar ideaal de bestaande dogma’s omverwerpen ten gun-
ste van de eigen persoonlijke zedelijke waarden. De tweede groep wordt ge-
vormd door degenen die zij de ‘ware denkers’ noemde. Deze denkers zien in 
dat alle onderscheidingen relatief zijn en proberen vanuit these en antithese tot 
een synthese te komen, waarin alle tegenstellingen op- en dus ondergaan: eerst 
de ‘Don Quichotte’s’ en vervolgens de ‘Hamlets’, zij ‘tezamen voltrekken altijd 
weer opnieuw het zelfherkenningsproces der Eenheid’.716

Uiteindelijk wees Van Bruggen de Griekse oudheid aan als de periode waar-
in het individualisme zich in zijn voornaamste en krachtigste vorm liet zien. 
Plato was in haar ogen dé vertegenwoordiger van dit hoogstaande individua-
lisme: ‘Sterk-zedelijk, naast realistisch, strevend, tegen beter weten in, naar de 
verzoening van Mens en Maatschappij, innig overtuigd, dat het bij gebreke 
daarvan altijd beter blijft onrecht te lijden dan onrecht te doen’.717 

Hoewel Van Bruggen haar waardering nadrukkelijk liet uitgaan naar Plato, 
en ook naar de wijsheid van volgroeide individualisten als Goethe en – zij het 
mondjesmaat – naar Hegel, lijkt zij vooral een zwak te hebben voor de marte-

715  Van Bruggen (1919a: 85).
716  Van Bruggen (1919a: 91).
717  Van Bruggen (1919a: 180).
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laren of herstellers die voorop gaan in de strijd tegen de behoudende machten. 
Als heethoofdige idealisten met dwaze utopieën waren Byron en Shelley in 
haar ogen de boegbeelden van de romantische revolutie en daarmee de ware 
oppositie- en dus Prometheusfiguren.

Een andere filosoof voor wie Van Bruggen bij herhaling haar bewondering 
uitte is Spinoza. Zij wees op zijn bescheidenheid en diepe besef van de onvol-
komenheid van de menselijke natuur: ‘Wij zijn allemaal enerlei van natuur, 
onvolkomen en ontoereikend’.718 Spinoza zag net als Plato de nuttigheid van 
het maatschappelijk recht in, maar zelf de functie van rechter uitoefenen zou 
grote innerlijke conflicten opleveren. Volgens Van Bruggen besefte Spinoza dat 
het menselijk handelen niet het resultaat is van verstandelijk inzicht, maar van 
een krachtig ingeschapen instinct: ‘tot lust omgezette bestemming’.719 Volledig 
trouw aan de wens zijn persoonlijke vrijheid zo veel mogelijk te bewaken en 
zich in zijn eigen handelwijze te laten bepalen door zijn eigen inzichten, wees 
hij iedere vorm van maatschappelijk eerbetoon af. Dit maakte hem in Van 
Bruggens ogen tot een ware ‘vrije en edele geest’.720

3.2 Intellectuele zelfontplooiing
In het voorwoord van Enkele bladen uit Helene’s dagboek (1919) noemde Van 
Bruggen het proces van intellectuele zelfontplooiing een drievoudige kring-
loop: ‘Een gang uit het primitieve, ingeschapen gevoelsdogmatisme van “Ge-
loof” en “Hoop”, door de vertwijfeling van de alles los-rukkende twijfel naar 
de enige rust in de eeuwige Beweging, de zelfkritische zelf-aanvaarding.’ Het 
is een beweging die zij voortdurend aanhaalt, in steeds andere bewoordingen 

718  Van Bruggen (1919a: 285).
719  Van Bruggen (1919a: 68, 69).
720  Van Bruggen (1919a: 281). Spinoza’s aandacht ging uit naar de persoonlijke zedelijke zelfwerkzaamheid 

van de mens. Volgens Van Bruggen verwijderde Spinoza zich door deze eigenschap van Thomas Hobbes. Deze 
filosoof erkende in zijn Leviathan (1651) dat maatschappijen noodzakelijk zijn om de mens uit de onderlinge 
vijandschap van zijn ‘natuurlijke staat’ te verlossen en rust en veiligheid te verzekeren, maar benadrukte de 
natuurlijke vijandschap om de noodzaak van de absolute monarchie aan te tonen. Zie Van Bruggen (1919a: 
26).
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en andere beelden, maar altijd bestaande uit drie fasen: these, antithese en syn-
these. Eerst het gevoel dat alles vanzelfsprekend is, daarna het loslaten van ver-
meende zekerheden, en vervolgens het streven naar een onderscheid tussen het 
incidentele en essentiële aan de hand van het kritisch inzicht: eerst de ‘bloo-
te redeloosheid’, dan de ‘bloote redelijkheid’, en daarna de ‘in redelijkheid 
als noodzaaklijk erkende en aanvaarde redeloosheid van een nieuw “geloof”, 
een nieuwe “overtuiging”, een nieuw “Idealisme”’.721 Deze beweging is een 
kringloop, omdat de mens uiteindelijk weer bij de eigen persoon, bij de eigen 
subjectieve overtuigingen uitkomt, maar dan met inzicht in de aard van eigen 
doen en laten: ‘Zo keert de bewuste mens met begrip terug tot datgene, dat 
hij eerst zonder begrip aanvaardde en daarna zonder begrip verwierp.’722 Aan 
het einde van Prometheus vatte Van Bruggen deze kringloop als volgt samen: 

De volwassene houdt het kind, dat lopen moet leren, uit de verte een blinkend 
voorwerp, de blanke maan, de stralende zonsondergang! – als een lokmiddel 
voor. Het ijlt met uitgestoken handen op het begeerde toe – en altijd verder 
wijkt het van hem terug en nimmer zal hij het bemachtigen – maar het loopt, 
het loopt! En om dat – om die menselijke activiteit, waardoor het Absolute 
zichzelf verwerkelijkt, het Woord zichzelf vervult, daarom alleen is het te doen. 
De blinkende maan, de stralende zonsondergang – ze bestaan niet, alle illusies, 
alle Geloof en Hoop tezamen, ze hebben geen andere dan hun functionele 
inhoud.
 Wanneer «het kind» – de mens, die dat kind is – wanneer het kind zulks 
gaat beseffen, voelt het zich eerst gedupeerd en dan bevrijd – eerst Hebbel en dan 
Brotteaux! Het wil niet langer «lopen» het zal wèl wijzer zijn! Het zal voortaan 
het Absolute Moeten te slim af wezen! Tot dat het merkt dat het toch loopt 
– maar loopt als een dronken man, her en der gedreven door zijn onbewuste 
instincten, omdat het aan «lopen» – aan handelen, aan leven, aan actief zijn 

721  Van Bruggen in ‘Humor en Idealisme’ (Groot-Nederland 1915: 115).
722  Van Bruggen (1919a: 546).
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– niet ontkomt. En dan, ten allerleste, kan het «kind», daarin pas waarlijk tot 
mens gerijpt, daarin pas volwassen geworden tot dat «Absolute» – dat is: tot het 
Redelijke in zichzelf – zeggen: berg uw zonsondergang en uw blinkende maan, 
uw Geloof en uw Hoop – ik loop toch wel!723

Immanent dogma
Van Bruggen illustreerde het verschil tussen dogmatisme en kritisch bewustzijn 
door een vergelijking te maken tussen de arbeid van de wetenschapper en de 
inspanningen van de wijsgeer.724 Beiden zijn analyserend en synthetiserend be-
zig en toch is er een doorslaggevend verschil. Wetenschappers laten hun eigen 
persoonlijkheid buiten beschouwing, terwijl wijsgeren streven naar zelfinzicht 
door middel van een voortdurende interactie met hun medemensen, de natuur 
en het leven zelf. 

In Hedendaags fetisjisme beschreef Van Bruggen hoe rechtzinnige denkers 
hun inzichten stapsgewijs verwerven.725 Eerst lopen zij rond met een ‘vormloos 
vermoeden’ of ‘primaire ingeving’. Door hun vermoedens te toetsen aan de wer-
kelijkheid, aan wat zij ervaren, zien, horen en overdenken, vallen vermoeden en 
ervaring op een gegeven moment samen en ontstaat er een ‘richtende gedach-
te’ die uiteindelijk een ‘immanent dogma’ wordt. Dit leerproces kent volgens 
haar geen einde, want elk nieuw verworven inzicht dient direct ter discussie te 
worden gesteld en zo het uitgangspunt te vormen voor nieuw onderzoek. Uit-
eindelijk worden mensen teruggeworpen op hun eigen zedelijk oordeel als enige 
richtsnoer voor hun daden en gedrag: ‘Daarop en daarop alleen, op bewustheid 
en oprechtheid komt het altijd weer neer, daar ligt de scheiding tussen waar en 
onwaar, tussen goed en kwaad, tussen gerechtigheid en onrecht.’726

723  Van Bruggen (1919a: 545-546).
724  Zie Van Bruggen in ‘Realisme en romantiek’ (Groot-Nederland 1914, I: 270-284).
725  Van Bruggen (1924a: 16, 17).
726  Van Bruggen (1919a: 57).
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‘Wie ziet die verwondert zich’
Van Bruggen voerde romanpersonages, filosofen en schrijvers op als voorbeelden 
van mensen die vanuit hun verwondering voor natuurverschijnselen tot belang-
wekkende vragen en ontdekkingen kwamen, zoals Woutertje Pieterse, die zich 
afvroeg waarom de appel niet naar boven valt en Newton, die via de vallende 
appel tot de wetten van de gravitatie kwam. Vanuit een aangeboren gave tot 
verwondering voedt de wijsgeer zich volgens Van Bruggen met ontdekkingen 
die leiden tot een dieper inzicht en vervolgens tot een nauwkeuriger oordeels-
vermogen. In navolging van Plato noemde Van Bruggen verwondering de bron 
voor alle wijsheid: ‘Verwonderen is contrast-gevoelen, is onderscheiden, onder-
scheiden is zien. Wie ziet die verwondert zich.’727 Zij onderscheidde hiermee 
twee wijzen van kijken. Het kijken van de niet-kritische geest die al het waarge-
nomene voor vanzelfsprekend houdt en dus horende doof en ziende blind is, en 
het kijken van de schouwende geest die in de ‘doorschouwde wereld het beeld 
van zichzelf ’ herkent. De wereld openbaart mensen wat er aan wijsheid in hen 
besloten ligt, waaruit volgt dat alle kennis zelfkennis is: ‘Resultaat van zelfbe-
wustwording.’728

Voor Van Bruggen was de zich verwonderende Socrates de volstrekte tegen-
pool van de calvinistische West-Europeaan, die de natuur voor onbezield houdt 
en de eigen persoon kunstmatig van de natuur onderscheidt. Socrates kon zich 
verwonderen over de natuurverschijnselen door zijn ingeboren eenheidsgevoel. 
De belangstelling voor de natuur zag Van Bruggen vervolgens terug in Goethes 
pantheïsme, Rousseaus natuurgevoel en Shelleys poëzie.729

3.3 Een scheppend instrument 
Volgens Van Bruggen sluit het eenheidsbeginsel het bestaan van de menselijke 
wil uit. Alle acties die mensen ondernemen zag zij als het gevolg van behoeftes 

727  Van Bruggen (1919a: 37).
728  Van Bruggen (1919a: 36).
729  Van Bruggen (1919a: 37).
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die voortvloeien uit door het eenheidsprincipe ingegeven instincten: ‘Alles wat 
we dus waarnemen in ons zelf als drang en drijfveer, liefde en haat, wil en ener-
gie, hoe bedrieglijk het zich ook als «Wil» aan ons opdringe, moet begrepen 
worden als werking in ons van dat Ene, alomvattende, dat zich in ons toont 
als in de lamp het licht.’730 Dit geldt voor de levensdriftigen en de doodsdrifti-
gen, de dogmatici en de humoristen. Deze gedachtegang voerde Van Bruggen 
naar de verstrekkende conclusie dat mensen instrumenten zijn in handen van de 
Eenheid en dus in strikte zin niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden 
voor hun eigen daden. Deze ontkenning van morele verantwoordelijkheid lijkt 
strijdig met Van Bruggens uitspraken over het menselijk vermogen tot zelfre-
flectie. Zij noemde zelfinzicht als het middel om rekenschap af te leggen van de 
eigen daden. De mate van zelfinzicht is dus bepalend voor de mate van morele 
verantwoordelijkheid. 

De wijze waarop mensen zich in intellectueel en zedelijk opzicht ontwikke-
len is volgens haar afhankelijk van hun geaardheid of temperament: ‘Menschen 
ageeren op hun aanleg, hun impulsen, op instincten, op “beginselen” –, in elk 
geval op een innerlijke noodzakelijkheid, niet opzettelijk en bewust, volgens 
eenig verstandelijk beraamd plan’.731 Wie inzicht heeft in de veelzijdigheid van 
alle verschijnselen weet dat de eigen inbreng onontkoombaar en noodzakelijk 
eenzijdig is. Volgens Van Bruggen zijn humoristen doordrongen van het relatieve 
en functionele van alle verschijnselen, zonder het absurdisme ervan uit het oog te 
verliezen. Met hun relativerende inzicht ondermijnen zij de orde die door maat-
schappelijke instellingen wordt nagestreefd en gedragen ze zich dus als vijanden 
van de maatschappij.

Bergson gaf een verklaring voor de beweegredenen van de humorist waar Van 
Bruggen mee instemde. Volgens Bergson is de humorist gericht op het doorbre-
ken van automatismen en werktuiglijk uitgevoerde handelingen die vijandig zijn 
aan het veranderlijke karakter van het leven. Ook van Bruggen was van mening 

730  Van Bruggen (1919a: 6).
731  Van Bruggen in ‘Realisme en romantiek’ (Groot-Nederland 1914, I: 270-284).
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dat degenen die uitsluitend op routine handelen, de geestelijke souplesse missen 
om aandacht te hebben voor de dynamiek van het leven en voor hun gedrag 
worden gestraft door het lachende individu: ‘De altijd door vloeiende geest des 
levens [is] de humor-zelve, die zich in den lach keert tegen het automatisme dat 
gedachteloos in eigen gewoonten volhardt en verstart.’ 

Van Bruggen heeft veel aandacht besteed aan de alzijdigheid van de humor 
tegenover de eenzijdigheid van het idealisme in onder meer haar essay ‘Humor 
en Idealisme’ en Prometheus. Idealisme drijft mensen ertoe alle verschijnselen 
werktuiglijk vanuit één oorzaak te verklaren. Humor is werkzaam in de mens bij 
wie het besef leeft ‘hoe elke “waarheid”, elk “ideaal” niet meer is dan betrekkelijk, 
ontoereikend, kortstondig, eenzijdig, altijd en onmiddellijk op te heffen door 
een tegenstrijdige, maar volkomen gelijkwaardige, andere “waarheid” en ander 
“ideaal”.’ Wie volledig doordrongen is van dit inzicht, mag zichzelf uitrusten 
met een omschrijving die beide polen in zich verenigt, zoals de ‘blijmoedige 
pessimist’, Coenens ‘sceptisch revolutionair’ ofwel ‘ongeloovig idealist’ of Shaws 
‘contented pessimism’.732

‘The readiness is all’
In het slotwoord van Prometheus betoogde Van Bruggen dat mensen niet meer 
kunnen verlangen dan tegelijk alles te doorzien en met alles vrede te hebben in 
het kalme besef dat ook de eigen ‘waarheden’ betrekkelijk en vergankelijk zijn 
en dat wat moeizaam verkregen is, makkelijk verloren gaat. Dit vraagt de voort-
durende bereidheid de eigen inzichten op het spel te zetten. De nietsontziende, 
oprechte denker weet dat de wereld geen thuis biedt, alleen een tijdelijk verblijf, 
een ‘Inn of Tranquility’:733 

Men toeft er een ogenblik als om op adem te komen, maar twee deuren, die uit 
het Verleden, en die naar de Toekomst staan er altijd door tegen elkaar in geopend: 

732  Van Bruggen (1919a: 524 en 546).
733  Van Bruggen haalt hier de titel aan van de essaybundel The Inn of Tranquility (1912) van John Galsworthy.
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het trekt er fel in “The Inn of Tranquility”. (...) En wie er toeven wil, heeft zich 
reisvaardig te houden om op de eerste roep weg en verder te trekken naar verdere, 
onbekende, in nevelen gehulde, nooit betreden streken. Dáár geldt het woord: 
“The readiness is all...”734

3.4 Van Bruggens verlangende personages
Vanaf Heleen (1913) gingen Van Bruggens wijsgerige opvattingen deel uitmaken 
van haar romans. Voorafgaand aan de publicatie van de roman Heleen (1913) 
verscheen ‘Enkele bladen uit Helene’s dagboek’ van oktober 1910 tot april 1911 
in het tijdschrift De Samenleving. Deze zeer lyrische dagboekbladen bevatten de 
kern van wat Van Bruggen later ‘eenheidsverlangen’ of ‘eeuwigheidsheimwee’ 
zou noemen. Helene’s verlangen manifesteert zich als een romantische drang 
haar eigen persoon te verliezen in afwisselend de ervaring van alles wat de herfst 
aan geuren, kleuren en geluiden met zich meebrengt en in het samenzijn met 
een geliefde hij-figuur. Enkele bladen uit Helene’s dagboek zou in 1919 als roman 
verschijnen. Van Bruggen schreef er een voorwoord bij waarin ze de bladen een 
‘aarzelende aanloop’ naar Heleen noemde. Als Heleen (1913) de eerste stap was 
in een nieuwe fase van haar intellectuele ontwikkeling en de aanloop naar Pro-
metheus, dan vormen de dagboekbladen het allereerste begin.735

De hoofdpersonen uit Van Bruggens romans vertonen de eigenschappen 
die zij aan de wijsgerige zelfkritische individualist toeschreef: verwondering, 
grote emotionele en intellectuele ontvankelijkheid en een sterk rechtvaardig-
heidsgevoel. Dit geldt voor de personages uit het proza dat aan Heleen voor-

734  Van Bruggen (1919a: 549).
735  Zie De Samenleving, 24 december 1910, no. 26, p. 324-325. Van Bruggens bespreking van Arthur van 

Schendels Shakespeare die in dezelfde periode als de dagbladen in De Samenleving verscheen, bevat expliciete 
verwijzingen naar de begrippen die de kern van haar levensvisie zouden vormen. In dit buitengewoon lyrische 
artikel voerde Van Bruggen Van Schendel op als dé representant van ‘loutere waarachtigheid’: ‘“Werkend 
in zelfvergeten innigheid” heeft zich Van Schendel’s ziel in een verheven liefde met de Shakespeare-ziel 
vereenzelvigd, zooals het alleen mogelijk is tusschen wie elkaar, langs inniger en raadselachtiger wegen dan die 
van het bloed, zijn verwant.’ De aandoening die met die verwantschap gepaard gaat, noemde ze in navolging 
van Van Schendel ‘het gevoel van eeuwigheid, boven alle waarheden waarachtig’.
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afgaat, zoals Daniël in De verlatene (1910), en voor de latere hoofdpersonen, 
zoals de kinderen uit Het huisje aan de sloot (1921), waarin de oppositie tussen 
collectivisme en individualisme op milde toon aan bod komt, en voor Ina uit 
Coquette vrouw (1915) en Marianne in Uit het leven van een denkende vrouw 
(1920). In deze laatste twee romans, die Van Bruggen onder het pseudoniem 
Justine Abbing schreef, is de verontwaardiging van de vrouw die verlangt naar 
intellectuele erkenning en lichamelijke overgave nadrukkelijk aanwezig. 

Van Bruggen stelde steevast de gedachten van haar hoofdpersonen met behulp 
van veelvuldige innerlijke monologen centraal. Het ging haar uiteindelijk niet 
om de bijzondere lotgevallen van het arme, buitengesloten joodse kind, het onze-
kere opgroeiende meisje of de ongelukkig getrouwde vrouw, maar om de manier 
waarop mensen, vanuit een grote verwondering over de wereld waarin zij leven, 
proberen te achterhalen wat de betekenis van alles is en hoe zij zich verhouden 
tot de verschijnselen om hen heen. Dit streven maakt van haar hoofdpersonen 
onderzoekende, snel verwonderde, naar erkenning en medeleven hunkerende 
peinzers. Hun aandacht gaat uit naar wat er in hun gevoels- en gedachtewereld 
leeft, waardoor de concrete leefwereld op de achtergrond raakt. Een onderwerp 
dat Van Bruggen in haar romans steeds nadrukkelijker aan de orde stelde, maar 
in haar essays zo goed als onbesproken liet, is de onderdrukte seksualiteit van 
vrouwen. Daarover moet de analyse van Eva meer uitsluitsel geven. 

Besluit
Van Bruggens niet-aflatende aandacht voor het dualisme tussen levensdrift 
en doodsdrift werd gemotiveerd door een diepe verontwaardiging over zaken 
die indruisten tegen haar morele en intellectuele geweten. Haar ervaringen 
als joods meisje, geëngageerde onderwijzeres, getrouwde vrouw en schrijfster 
met filosofische aspiraties vormden een rijke voedingsbodem voor haar ver-
ontwaardiging. Het dialectisch denken dat Coenen haar aanreikte bleek het 
instrument om haar verontwaardiging een plaats te geven en aan de hand van 
het onderscheid tussen collectivisme en individualisme de achterliggende me-
chanismen van menselijk gedrag onder woorden te brengen. 
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In de formulering van haar denkbeelden nam de slingerbeweging tussen 
twee onverenigbare menselijke driften een centrale plaats in: tegenover het 
noodzakelijke zelfbehoud en zelfbedrog van de dogmatische mens plaatste Van 
Bruggen het kritisch inzicht, de twijfel en humor van het zelfbewuste individu. 
Dogmatici zijn volgens haar gericht op de instandhouding van maatschappe-
lijke zekerheden, terwijl individualisten hun wijsgerige overtuigingen toetsen 
aan hun ervaringen in het besef dat alle idealen en waarheden betrekkelijk zijn 
en zich laten opheffen door andere tegenstrijdige, maar volkomen gelijkwaar-
dige idealen en waarheden. 

Van Bruggen besteedde een aanzienlijk deel van haar essays aan de theore-
tische onderbouwing van haar filosofische oppositiepaar. Zij zag haar dialecti-
sche aanpak als een alternatief voor de wijze waarop tijdgenoten volgens haar 
het begrip ‘Eenheid’ tot onderwerp maakten van ‘week gedweep’ en ‘onver-
teerde “mystiek”’.736 Van Bruggen onderscheidde zich niet zozeer van andere 
filosofen door haar theoretische verantwoording, maar door de levendige toe-
passing van haar ideeën op alledaagse gebeurtenissen. Haar geschriften zijn in 
de eerste plaats het resultaat van de ‘oefeningen van een “vrije geest”’.737 

Met die onuitputtelijke behoefte haar denkbeelden te onderbouwen, te ver-
dedigen en te verspreiden, stond Van Bruggens missie vast. 

Tot het einde van haar leven bleef zij haar overtuigingen onder de aandacht 
brengen met haar essays, literatuurbeschouwingen, Prometheus (1919) en haar 
taalstudie Hedendaags fetisjisme (1925). In 1928 publiceerde in Groot-Neder-
land de eerste twee artikelen van haar reeks ‘Een nieuw realisme’, waarin zij 
haar gedachtegoed opnieuw uiteenzette. Het derde artikel kon niet meer ver-
schijnen, omdat zij werd ingehaald door haar ziekte. In datzelfde jaar voltooide 
Van Bruggen Eva, de roman waarin ze een oplossing wilde vinden voor het du-

736  Van Bruggen (1919a: 1).
737  Volgens Ter Braak leerde je van Prometheus niet zozeer hoe de dialectiek van Hegel of de maatschappij 

in elkaar zit, maar hoe een mens zich bevrijdt van vooroordelen, dogma’s en stelsels: ‘Het is de oefening van een 
“vrije geest”, van belang voor ieder, die in het funktionneren van vrije geesten belangstelt, of er zelf een worden 
wil.’ Zie Ter Braak (Verzameld werk 5, 1949: 40). 
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alisme tussen een lichamelijke en geestelijke vorm van liefde. Op welke wijze 
zij deze uitersten als romanschrijfster probeerde op te heffen komt aan de orde 
in de analyse van Eva.
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7 Zelfkritische individualisten 

It is a constant idea of mine; that behind the cotton wool is hidden a pattern; 
that we – I mean all human beings – are connected with this.738

Het begrijpen van ons-zelf is het begrijpen van de Eenheid, krachtens ons zijn in 
(uit) de Eenheid, dit begrijpen is zijn.739

1 Centrale filosofische thema’s
Het onderscheid tussen twee zijnswijzen vormde het vertrekpunt voor de filo-
sofische overpeinzingen van Woolf en Van Bruggen. Voor de invulling van hun 
levens- en wereldbeschouwing gingen zij te rade bij klassieke en hedendaagse 
filosofen. Zij concentreerden zich op elementaire filosofische vraagstukken die 
betrekking hebben op het onderscheid tussen het moi social – het geconstru-
eerde ego of de levensdriftige – en het moi profond – het authentieke zelf of 
de doodsdriftige. Met haar uiteenzetting en onderbouwing van het eenheids-
beginsel plaatste Van Bruggen zich op het eerste gezicht in de lijn van het 
idealisme. Woolfs filosofische positie is minder duidelijk, omdat zij geen sys-
tematische verantwoording aflegde van haar voorkeuren en affiniteit had met 
uiteenlopende wijsgerige richtingen. 

1.1 Twee zijnswijzen
Voor Van Bruggen was de ‘Eenheid’ zowel een grondbeginsel waaruit ze al 
haar inzichten op logische wijze wilde afleiden als een allesomvattende entiteit 
die zich aan de mens kenbaar maakt door uiteen te vallen in ‘contrasten’ of 
‘afzonderlijkheden’, ofwel de zichtbare verschijnselen. Voor Woolf behoorde 

738  Woolf (1976: 72).
739  Van Bruggen (1924a: 10).
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de oppositie tussen de concrete leefwereld of ‘cotton wool’ en een verborgen 
samenhang – ‘hidden a pattern’ of ‘some real thing behind appearances’ – tot 
de kern van haar gedachtegoed.740 

Het onderscheid tussen beide domeinen lieten zij corresponderen met twee 
zijnstoestanden: het moi social en moi profond. In de beschrijving van deze 
zijnstoestanden kwam zowel Woolf als Van Bruggen uit bij een onderverdeling 
in maatschappelijke groeperingen. In de levensdriftigen die streven naar hand-
having van het ego herkende Van Bruggen de men of fact: wetenschappers, 
dogmatici en ‘collectivisten’ of ‘steunpilaren van de maatschappij’.741 Mensen 
in wie het eenheidsverlangen overheerst noemde zij men of idea: wijsgeren, 
kunstenaars en rebellen.742 Deze individualisten opereren in de marge van de 
maatschappij, of daarbuiten, en worden gedreven door een verlangen naar sa-
menhang en wezenlijk inzicht, naar goedheid, wijsheid, liefde, rechtvaardig-
heid en mededogen.743

Het moi social is gericht op de instandhouding van het afzonderlijke en de 
bekrachtiging van een eigen vastomlijnde identiteit en handelt daarom vanuit 
vooropgezette standpunten waarvan de waarde en houdbaarheid onbespreek-
baar zijn. Het natuurlijke streven naar zelfbehoud van de levensdriftige – voor 
Spinoza de essentie van het menselijk bestaan –, is te omschrijven als een oer-
instinct of krachtig biologisch mechanisme dat mensen aanzet tot actie wan-
neer ze vrezen voor hun zelfbehoud: ‘Het natuurlijk streven naar zelfbehoud 
en welbevinden reageert op die verstoring met een strijd om het onvermijdelij-
ke te voorkomen en het evenwicht te herstellen.’744 Door deze eigenschappen 
laat het moi social zich typeren als een dogmaticus of levensdriftige. 

740  Woolf (1976: 72).
741  Van Bruggen (1919a: 23).
742  Van Bruggen (1919a: 23).
743  Van Bruggen (1919a: 20).
744  Damasio (2003: 237).
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Woolf vond de handhavers van een moi social vooral onder de mannelij-
ke vertegenwoordigers van publieke waarden, ook wel: ‘slaves of ceremony’, 
‘soldiers in the army of the upright’ en ‘good citizen’.745 Voor de strevers naar 
zelfinzicht of het moi profond kon ze terecht bij een bonte verzameling van 
anti-maatschappelijken: ‘a nomad wandering the desert, a mystic staring at 
the sky, a debauchee in the slums of San Francisco, a soldier heading a revo-
lution, a pariah howling with scepticism and solitude’.746 

Woolf bracht een overeenkomstig onderscheid in groeperingen aan in een 
niet verzonden brief uit 1932 aan de redacteur van de New Statesman.747 Ze 
onderscheidde in deze brief enerzijds de highbrows en de lowbrows als twee 
complementaire groeperingen en anderzijds de middlebrows. 748 Woolf om-
schreef highbrows als mensen met een gedegen intellectuele ontwikkeling die 
hun geestelijk leven in dienst stellen van de jacht op ideeën. Die geestelijke 
toewijding maakt hen ongeschikt voor het praktische leven en daarom heb-
ben zij behoefte aan en respect voor de lowbrows, die het gemeenschappelijk 
leven in stand houden. De een zet zich met ‘thoroughbred intelligence’ in 
voor de kunst, de ander met ‘thoroughbred vitality’ voor het dagelijks leven. 
Beide typen mensen wijden zich, aldus Woolf, met volledige overgave aan 
hun taak: de highbrow ‘rides his mind at a gallop across country in pursuit 
of an idea’; de lowbrow ‘rides his body in pursuit of a living at a gallop across 
life.’ Zij wees de middlebrows aan als de spelbrekers die zich halfslachtig 
inzetten voor zaken die uitsluitend dienen om hun geld, faam, macht en 
prestige te vergroten ten koste van de highbrows en lowbrows.

Uit hun typeringen blijkt dat Woolf en Van Bruggen met het moi pro-
fond een individualist voor ogen hadden die zichzelf al rebellerend of juist 

745  Woolf (Essays IV: 73) en (1930: 12).
746  Woolf (Essays IV: 76).
747  Woolf (Essays VI: 470-479).
748  Uit haar aantekeningen blijkt dat Woolf deze termen, onder het kopje ‘Three Characters’, gebruikte 

om verschillende typen mensen te onderscheiden (Essays VI: 557-560). Zij bespreekt de overeenkomsten en 
verschillen tussen ‘low brows’, ‘high brows’ en ‘broad brows’. 
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creërend, denkend en dromend uitsluit van deelname aan het maatschappe-
lijk leven. Wat deze zelfkritische individualisten met elkaar gemeen hebben 
is een levenshouding die zich kenmerkt door de voortdurende bereidheid 
avonturen met een onzekere uitkomst aan te gaan: ‘Never settle, is my prin-
ciple in life.’ Woolfs motto sluit aan bij Van Bruggens lijfspreuk: ‘The readi-
ness is all’.749 Het streven naar een moi profond is overwegend werkzaam in 
niet-praktische mensen die leven vanuit een gevoel van verwantschap met 
alle verschijnselen. De keerzijde van dit saamhorigheidsgevoel is het inzicht 
in de onbestendigheid die alles, ook de eigen persoon, aankleeft. 

Voor Woolf en Van Bruggen stond vast dat het slechts voor een beperkte 
groep uitverkorenen mogelijk is zicht te krijgen op het moi profond. Het ver-
mogen de behoeften van het eigen geconstrueerde ego te doorzien kan niet 
aangeleerd worden, maar is een zaak van voorbestemming: aanleg, tempe-
rament of instinct bepaalt of een mens beschikt over dit adequate oordeels-
vermogen: ‘immanente criterium’ of ‘inner light’.750 Dit vereist een morele 
moed en vermogen tot verwondering en relativering die zij terugzagen in de 
humorist. 

Zelfkritische individualisten zijn te herkennen aan het vermogen de ab-
surditeit van ingesleten gewoonten en gebruiken aan het licht te brengen. 
De humor van deze individualisten heeft tot doel de ware aard van situaties 
of personen bloot te leggen, in tegenstelling tot de zelfzuchtige redenen van 
clowns en grappenmakers die de lach opwekken om de aandacht op zichzelf 
te vestigen. Voor Woolf en Van Bruggen was humor het kenmerk waarmee 
de kritische individualist zich onderscheidt van de dogmaticus.

Het geloof in een aangeboren ontvankelijkheid voor wijsgerige kennis 
deelden beide schrijfsters met filosofen als Montaigne en Spinoza. De weg 
naar wijsheid (of geluk) vereiste volgens Spinoza een intuïtieve ontvanke-

749  Zie Woolf (Diary III: 28 juli 1923) en Van Bruggen (1919a: 549).
750  Zie Van Bruggen (1919a: 65) en Woolf (1929: 65).
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lijkheid voor inzicht (een ‘geestelijke Liefde tot God’).751 In zijn Ethica on-
derscheidde Spinoza drie vormen van kennis. Kennis van ‘de meening ofwel 
verbeelding’ – die mensen opdoen aan de hand van hun zintuiglijke waarne-
mingen, hun herinnering en verbeelding –, noemt hij kennis van de eerste 
soort. Kennis van de tweede soort ontstaat op intellectuele gronden: ‘Uit 
het feit dat wij algemeen erkende begrippen en juiste voorstellingen van de 
eigenschappen der dingen bezitten.’ Kennis van de derde en hoogste soort 
noemde hij het ‘intuïtieve weten’: ‘Deze soort van kennis leidt uit de ade-
quate voorstelling van het werkelijk wezen van een of ander attribuut Gods 
de adequate kennis van het wezen der dingen af.’752 Intuïtieve kennis is het 
resultaat van kennisvergaring die voortkomt uit aanhoudende reflectie en 
analyse, zelfinzicht en een zekere mate van beheersing over het verstand en 
de emoties.753 

Woolf en Van Bruggen hadden de neiging de zelfkritische individualist 
in de marge van de samenleving te plaatsen, terwijl Spinoza het belang van 
een verantwoord maatschappelijk leven benadrukte: ‘Een deugdzaam leven 
in een deugdzame civitas, in gehoorzaamheid aan de regels van een demo-
cratische staat en – enigszins indirect – in aandacht voor Gods natuur met 
behulp van een deel van de bijbelse wijsheid.’754

Eenvormigheid
Woolf en Van Bruggen typeerden mensen als sociaal-maatschappelijk we-
zens die zich moeten bevrijden van de verplichtingen die zij zichzelf al dan 
niet bewust opleggen en waarmee zij zonder het te beseffen vergroeid raken: 
de zogenaamde ‘vanzelfsprekendheidgevoelens’ of ‘invisible presences’. Hun 
verplichtingen zorgen ervoor dat zij zich vereenzelvigen met maatschappelij-
ke groeperingen waar ze slechts op kunstmatige en niet op wezenlijke gron-

751  Spinoza (1915: 319).
752  Spinoza (1915: 106, 107).
753  Zie Damasio (2003: 241-242).
754  Damasio (2003: 241)
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den deel van uitmaken. Het moi social probeert zijn kunstmatige identiteit te 
bekrachtigen door op te gaan in zichzelf bevestigende groeperingen. 

Van Bruggen zag die kunstmatige gemeenschapszin als een logisch uit-
vloeisel van het eenheidsbeginsel. Waar het moi profond op zoek is naar een 
samenhang of eenheid op basis van zijn kritisch zelfbewustzijn, streeft het 
moi social naar een schijneenheid of eenvormigheid. Woolfs romans herber-
gen expliciete verwijzingen naar de tegenstelling tussen eenheid en eenvor-
migheid en haar essayistische werk bevat voorbeelden van haar uitgesproken 
afkeer van verstarde samenhangen, zoals het door haar – en Van Bruggen 
– zeer gewraakte patriottisme. 

Historisch proces
Van Bruggen bracht het onderscheid tussen twee typen mensen in verband 
met specifieke literair-historische processen. In Prometheus beschreef zij de 
geschiedenis als een opeenvolging van collectivistische en individualistische 
periodes. Ze gebruikte de toenmalig geproduceerde literatuur om deze peri-
oden en de bijbehorende mechanismes te illustreren. In haar ogen kent het 
historisch proces geen vooruitgang, alleen terugkeer van hetzelfde in ande-
re vormen. Woolf leverde geen historische overzichtswerken, maar uit haar 
essays blijkt haar grote literair-historische belangstelling en haar behoefte 
verschillende perioden te koppelen aan een specifieke geesteshouding of do-
minante mentaliteit. Haar uitspraak over 1910, het jaar dat zij aanwees als 
scheidslijn tussen twee literaire periodes (Edwardian age en Georgian age) is 
beroemd geworden: ‘on or about December 1910 human character chan-
ged’. 

Zowel Woolf als Van Bruggen had een scherp oog voor de signalen die 
een omwenteling inluidden. Zij constateerden dat de gevolgen van een nieu-
we geesteshouding op allerlei terreinen te signaleren waren, in de politiek, 
literatuur en menselijke omgangsvormen – tussen ouders en hun kinderen, 
tussen mannen en vrouwen en tussen ‘masters and servants’. Beide schrijf-
sters wezen de veranderde positie van het huispersoneel aan als symptoma-
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tisch voor die ontwikkeling: ‘The Victorian cook lived like a leviathan in the 
lower depths, formidable, silent, obscure, inscrutable; the Georgian cook 
is a creature of sunshine and fresh air; in and out of the drawing-room, 
now to borrow the Daily Herald, now to ask advice about a hat.’755 Met dit 
voorbeeld illustreerde Woolf hoe de hiërarchie tussen rangen en standen en 
maatschappelijke posities aan het verdwijnen was. 

1.2 Drijfveer van het moi profond
Woolf en Van Bruggen herkenden het verlangen naar een‘hidden pattern’ 
dan wel eenheidsverlangen voornamelijk in degenen die bevlogen en gewe-
tensvol gehoor gaven aan hun behoeften, van kunstenaars en gelovigen tot 
natuurliefhebbers en geliefden. In haar artikel over ‘De Hollandsche vrouw 
in de Hollandsche literatuur’ (1912) ging Van Bruggen ervan uit dat gevoe-
lens met een erotisch karakter en die met een religieus of artistiek karakter 
eenzelfde herkomst hebben: ‘Het diepste gebied van de ziel’ is de plaats waar 
‘de artistieke ontroering geboren wordt, de artistieke ontroering, die in ge-
halte en soort één is met de religieuze ontroering, met de erotische ontroe-
ring.’756

Woolf wees in haar memoires op een intrinsieke samenhang tussen kunst, 
religie en gevoelens van extase: ‘Figuratively, I could snapshot what I mean 
by fancying myself afloat, [in an element] which is all the time responding to 
things we have no words for – exposed to some invisible ray: but instead of 
labouring here to express this, to analyse the third voice, to discover wheth-
er “pure delights” are connected with art, or religion: whether I am telling 

755  Woolf (Essays III: 422). Voor meer informatie over de bijzondere verstandhouding tussen Woolf en 
haar bedienden, zie Mrs Woolf & the Servants: The Hidden Heart of Domestic Service (2007) van Alison Light. 
In De Amsterdamsche Dameskroniek (18 augustus 1917) zette Van Bruggen de conventionele relatie met het 
huispersoneel af tegen de moderne omgang aan de hand van een anekdote. Ze vertelt hoe ze op bezoek bij 
mevrouw A vrolijk aan de praat raakt met een dienstbode die ze van vroeger blijkt te kennen. Ondertussen 
wordt het gezicht van de mevrouw steeds strakker en roder van ergernis, zodat de dienstbode snel de kamer 
verlaat. 

756  Van Bruggen (1912: 16).
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the truth when I see myself perpetually taking the breath of these voices 
in my sails, and tacking this way and that, in daily life as I yield to them 
– instead of that, I note only this influence, suspect it to be of great impor-
tance’ 757 Haar beschrijving van een boottocht eindigde ze met een vraag die 
haar ontlokt werd door de aanblik van volle appelbomen in de wind: welke 
niet-menselijke krachten beïnvloeden ons leven; welke stemmen spreken tot 
ons: ‘how many other than human forces affect us…?’758 

‘A virgin forest’
De plek die Woolf en Van Bruggen verantwoordelijk hielden voor de pro-
ductie van het eenheidsverlangen is te omschrijven met het ‘onderbewust-
zijn’ of ‘de diepere lagen van het bewustzijn’. Merleau-Ponty gebruikte de 
term ‘primordiaal’ om te verwijzen naar het pre-reflectieve bewustzijn, een 
‘wilde’ wereld die aan de geordende wereld voorafgaat, ‘een gebied in de 
lichamelijke existentie’.759 Van Bruggen verwees met ‘het diepste gebied van 
de ziel’ of gelijksoortige bewoordingen naar het eenheidsverlangen: ‘De bron 
waaruit des kunstenaars scheppingen geboren worden, ligt diep, dieper dan 
zijn liefde en zijn haat, dieper dan zijn gewoonten en zijn overtuigingen, ligt 
in een gebied, dat hij zelf niet eens altijd betreden kan, dat hem zelf bijkans 
onbekend is.’760

Verwijzingen naar de herkomst van dat ongekende moi profond zijn ook 
bij Woolf volop aanwezig. Wanneer zij de condities van de zieke mens be-
schrijft, komt ze vanzelf uit bij een deel van het bewustzijn dat zich niet 
in kaart laat brengen. De gezonde mens leeft in de waan dat mensen met 
elkaar verbonden zijn door hun sympathieën, behoeftes en angsten, maar de 
zieke mens weet beter. Mensen doorgronden hun eigen karakter en diepste 
behoeftes niet, laat staan die van een ander: ‘There is a virgin forest in each; 

757  Woolf (1976: 115).
758  Woolf (1976: 115).
759  Merleau-Ponty (1945: 22-23).
760  Van Bruggen in ‘Realisme en romantiek’ (1916: 271).
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a snowfield where even the print of birds’ feet is unknown. Here we go alone 
and like it better so.’761

In On Being Ill liet Woolf zien hoe ziekte mensen in staat stelt zich tij-
delijk te onttrekken aan hun instinct tot zelfbehoud, aan de verplichtingen 
die het maatschappelijk leven hen opleggen. Zieke mensen zijn niet langer 
een soldaat in ‘the army of the upright’; hun horizontale positie levert on-
gekende vrijheden en vergezichten op. Gekluisterd aan het ziekbed kunnen 
zieken de illusies die maatschappelijk actieve mensen overeind houden, laten 
varen. ‘Always to have sympathy, always to be accompanied, always to be 
understood would be intolerable. But in health the genial presence must be 
kept up and the effort renewed – to communicate, to civilise, to share, to 
cultivate the desert, educate the native, to work together by day and by night 
to sport. In illness this make-believe ceases.’762 Geïsoleerd van het dagelijks 
leven hebben patiënten de tijd en de dispositie om hun overtuigingen, ze-
kerheden en verantwoordelijkheden te laten varen en zich over te geven aan 
hun verlangens en verbeelding. Met haar geloof in een gedeeld perspectief 
levert Clarissa Dalloway763 een voorbeeld van eenheidsbesef, een ‘underlying 
unity of all things which can coexist with the privacy and integrity of the 
individual’.

Woolf noemde muziek de meest geëigende kunstvorm om dit woorden-
loze gebied op te roepen. Met haar uitspraken over muziek onderschreef ze 
Paters overtuiging dat muziek niets dicteert, niets begrenst en niet direct 

761  Woolf (1930: 11, 12). Van Bruggen heeft de ‘luxe van het ziekbed’ niet in dezelfde mate als Woolf 
gekend. Wel besefte ze dat ziekte bepaalde voordelen met zich kan meebrengen, zoals de bevrijding van sociaal-
maatschappelijke verplichtingen. Ida uit Het verspeelde leven ervaart die positieve keerzijde als ze ziek buiten 
ligt en door de wind in ‘zalige dromen’ wordt gewiegd: ‘Droomen als verdoovingen, waarin ze leek opgevaren 
in de groote lucht, die van ruisching en glinstering was vervuld… en die dan plotseling de zee wel leek, omdat 
haar linnen bedje soms beefde als een scheepje dat over golven jaagt… en de flapjes van de toegevouwen kap 
klapperden als vogelvlerken […] Die haar beklaagden omdat ze in haar ziekte zoo zwak en mager geworden 
was, wisten niet dat je, dik en gezond, nooit zoo één met de ijlten wezen kon en wisten zeker niet hoe heerlijk 
dat was.’ Van Bruggen/Abbing (1922b: 208-209).

762  Woolf (1930: 12).
763  Lee (1977: 107).
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naar iets in de werkelijkheid verwijst.764 Zonder referentiële en representa-
tieve functie heeft muziek volgens Pater veel weg van een ‘direct contempla-
tion in thought and feeling, which could dispense with all symbolism and 
media tion’.765 Dit maakt muziek in de ogen van Woolf en Pater de minst 
veeleisende vorm van kunst voor de argeloze luisteraar.

1.3 Bewustwordingsproces
Met de zelfontplooiing van de eenheidsstrever hadden Woolf en Van Brug-
gen een bewustwordingsproces voor ogen waarin zowel de menselijke ratio 
als een intuïtieve vorm van kennis een rol spelen. In 1903 deed Woolf ver-
slag van haar vervoering nadat zij Plato had gelezen en volledig opging zijn 
gedachtegang: ‘I think I see for a moment how our minds are all threaded 
together – how any live mind today is of the very same stuff as Plato’s & 
Euripides. It is not only a continuation & development of the same thing. It 
is this common mind that binds the whole world together; & all the world 
is mind.’766 Van Bruggen wees de intellectuele vermogens van mensen als 
hoofdbron voor wijsgerig inzicht aan, waarbij ze wel consequent aangaf dat 
inzicht subjectief is.

Volgens Van Bruggen is het zogenaamde ‘ware’ of ‘objectieve’ denken voor 
de redelijke mens een illusie.767 Zij schreef zelf ook niet over ‘zuiver denken’, 
zoals Bolland en Hegel deden, maar over ‘rechtzinnig denken’: de mens kan 
niet veel meer verlangen dan te behoren tot degenen die in staat zijn hun 
‘impulsief-subjectieve impressies te corrigeeren met hun critisch-subjectief 
oordeel’.768 Ofwel: ‘Het enige richtsnoer, het enige kompas in de chaos is het 
“immantente dogma”, de centrale gedachte.’769

764  Zie Woolf, ‘Impressions at Bayreuth’ in Essays I.
765  Hussey (1986: 63).
766  Woolf (1990: 178, 179).
767  Van Bruggen (1924a: 15).
768  Van Bruggen (1925: 133).
769  Van Bruggen (1919a: 96).
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Deze momenten van inzicht zijn te vergelijken met de seculiere epifanie:770 
‘De ervaring van een moment in de gewone werkelijkheid, al dan niet met 
terugwerkende kracht vanuit de herinnering, zò dat er even iets wezenlijks 
verschuift in de perceptie van zelf en wereld en een als dramatisch ervaren 
verheldering intreedt.’771 Van Bruggen beschreef dit als een terugkeer naar een 
vroegere ervaring, maar dan met begrip van wat er gebeurde, ofwel: de be-
wustwording van een verloren samenhang. Deze ervaring vereist een radicale 
ontvankelijkheid waartoe alleen het moi profond, de doodsdriftige, bereid is. 
Die ontvankelijkheid (of het zuivere eenheidsverlangen) staat garant voor een 
ervaring in de werkelijkheid die zicht biedt op een particuliere orde of samen-
hang.772 

Tijdens dit bewustwordingsproces ontstaat er een correspondentie tussen 
de verschijnselen in de concrete leefwereld en de diepere bewustzijnslagen, of-
wel de pre-reflectieve ervaring. Deze ervaring kan iemand de indruk geven zelf 
het dynamisch middelpunt van de kosmos te zijn. Woolf beschreef een over-
eenkomstig effect toen zij zich onderdompelde in teksten van geliefde schrij-
vers: ‘Then I read a poem say - & the same thing is repeated. I feel as though 
I had grasped the central meaning of the world, & all these poets & historians 
& philosophers were only following out paths branching from that centre in 
which I stand.’773 

Volgens Van Bruggen werpen individualisten zich op als ‘middelpunt van 
het heelal’, omdat zij alleen van de eigen persoonlijkheid uit de verhouding 
tussen henzelf en de verschijnselen die het heelal omvat, kunnen onderzoeken, 
en zo tot ogenbikken komen waarin zij zich de ‘zuivere afspiegeling van dat al-

770  In Epifanie. Ogenblikken van verlichting en verschrikking in de Nederlandse letterkunde rond 1900 (2006) 
definieert Dick van Halsema de epifanie als een begrip dat afkomstig is uit het domein van de religie. De 
epifanie verwees oorspronkelijk naar de verschijning van een goddelijke instantie, die optrad als katalysator 
voor het louterende inzicht.

771  Van Halsema (2006: 10).
772  Van Halsema (2006: 14).
773  Woolf (1990: 178, 179).
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omvattende Ene’ weten.774 In haar beschrijving vallen beide domeinen samen: 
de zelfkritische individualisten bevinden zich ‘in ongestoorde wisselwerking 
met het diepste van hun ik, dat meer is dan van hen alleen, doch als het ware 
de oneindigheid zelf ’.775 

Uit Woolfs opmerkingen over de werking van de verbeelding blijkt hoe zeer 
schrijven een bezigheid was die zich in een andere dimensie afspeelde dan de 
concrete leefwereld. Alles wat haar herinnerde aan die werkelijkheid en zo aan 
haar eigen persoonlijkheid verstoorde het contact met de verbeelde werkelijk-
heid. Vooral bezoekers, zeker wanneer ze onuitgenodigd aanklopten, vormden 
een bron van ergernis: ‘One must get out of life – yes, thats why I disliked so 
much the interruption of Sydney – one must become externalised; very con-
centrated, all at one point, not having to draw upon the scattered parts of one’s 
character, living in the brain. Sydney comes & I’m Virginia; when I write I’m 
merely a sensibility.’776 

1.4 De soevereine onverschilligheid van de natuur
Woolf en Van Bruggen gaven aan hoe belangrijk de interactie tussen het moi 
profond en de directe omgeving is bij de totstandkoming van wijsgerig inzicht. 
Zij hadden in de eerste plaats de prikkels die de natuurelementen en natuur-
processen opleveren voor ogen, maar verwezen ook naar de het stadsleven als 
bron. Dit illustreerde Woolf met haar stadswandeling in ‘Street Haunting’. 
De zichtbare en hoorbare regelmaat van het Londense leven stelde haar moi 
profond in staat op avontuur te gaan. In Night and Day heeft Katherine door 
het vaste ritme van de stadsgeluiden de indruk dat er een onderliggend ritme 
werkzaam is waaraan alles, ook de mens, gehoorzaamt: ‘The deep roar filled 
her ears; the changing tumult had the inexpressible fascination of varied life 
pouring ceaselessly with a purpose which, as she looked, seemed to her, some-

774  Van Bruggen (1919a: 65-66).
775  Van Bruggen in ‘Realisme en romantiek’ (1916: 271).
776  Woolf (Diary II: 22 augustus 1922). 
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how, the normal purpose for which life was framed; its complete indifference 
to the individuals, whom it swallowed up and rolled onwards, filled her with 
at least a temporary exaltation.’ 777 De onverbiddelijke regelmaat van de natuur 
verwijst – net als de geluiden en de aanblik van de stad – naar een vast ritme, 
dat Van Bruggens eenheidsverlangen in vervulling laat gaan en het moi profond 
in contact brengt met Woolfs ‘Divine harmony outside of us’.778 Hieraan ont-
leent de natuur haar zowel troostende als onderrichtende functie. 

Toen Woolf zich in On being Ill afvroeg wat de natuur zo troostrijk maakt, gaf 
de aanblik van een roos haar een antwoord in. Kijkend naar de roos, voor haar 
het toonbeeld van volmaakte waardigheid en zelfbeheersing, bedacht zij dat de 
schoonheid van de natuur in de soevereine onverschilligheid ervan lag: ‘Divi-
nely beautiful it is also divinely heartless.’779 De natuur herbergt onmetelijke 
rijkdommen waarvan de bestemming niets van doen heeft met menselijk ple-
zier of menselijk profijt. In het licht van de almachtige natuurprocessen leren 
mensen inzien dat hun eigen rol minimaal is: ‘The wave of life flings itself out 
indefatigably.’780 

Volgens Van Bruggen kwam zelfinzicht vooral neer op het besef dat onbe-
stendigheid en grilligheid de kenmerken zijn die de mens en de natuur met 
elkaar gemeen hebben. De belangrijkste les van de natuur is dat alles voortdu-
rend in beweging is: ‘Er is geen zijn, er is alleen worden.’781 Wie bewust kijkt 
ziet geen wereld waarin alle verschijnselen vanzelf spreken maar een eindeloze 
verscheidenheid of eeuwig wordingsproces. 

777  Woolf (1919: 408).
778  Woolf (Essays I: 287).
779  Woolf (1930: 14).
780  Woolf (1930: 16).
781  Van Bruggen (1919a: 37).
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2 Ontwikkeling denkbeelden en invloeden
Woolf en Van Bruggen konden al op jonge leeftijd vaststellen dat zij leefden 
in een werkelijkheid die gekenmerkt werd door ambiguïteit en contingentie. 
Vanuit een grote nieuwsgierigheid en morele moed probeerden ze hun erva-
ringen een plaats te geven in een overkoepelend verband en antwoorden te 
vinden op eeuwenoude levensvragen. Wat is werkelijkheid, identiteit en ken-
nis? Wie ben ik en hoe verhoud ik me tot de verschijnselen om mij heen? Uit 
de voortdurende ondervraging van menselijke relaties en het toetsen van de 
eigen ervaringen aan de werkelijkheid, ontstonden de eerste contouren van 
een wereldbeeld.

2.1 Invloeden 
In beider leven waren ‘gespreksgenoten’ aanwezig die een stempel hebben ge-
drukt op de vorming van hun levensbeschouwelijke inzichten, maar bij Woolf 
verliep die beïnvloeding veel geleidelijker en vrijblijvender dan bij Van Brug-
gen. Door de activiteiten van Leslie Stephen en zijn vrienden, Virginia’s broers 
en vervolgens hun vrienden was intellectuele bedrijvigheid op literair dan wel 
filosofisch terrein een vanzelfsprekend onderdeel van het huiselijk leven.782 De 
jonge Virginia kreeg op indirecte wijze filosofische ideeën, uitspraken en over-
tuigingen aangereikt en genoot een vorm van ‘onderwijs’ die geen systematiek 
of concrete resultaten verlangde. Haar eigen aangeboren behoefte aan kennis 
werd wel geprikkeld, maar dit gebeurde op een vrijblijvende manier, waardoor 
zij naar eigen inzicht en tempo kon beschikken over de intellectuele rijkdom 
die binnen handbereik lag. Zo droeg haar positie als ongediplomeerd meisje 
bij aan de zelfstandige ontwikkeling van haar denkbeelden. 

In vergelijking met Woolf voltrok Van Bruggens ‘opleiding’ in de filosofie 
zich veel later en stormachtiger. Haar opvoeding stond voor het grootste deel 

782  Leslie Stephen schreef en bestudeerde filosofische werken, Thoby en Adrian Stephen werden 
universitair geschoold en haar lerares Grieks deelde haar eigen denkbeelden over onder meer Plato en Aeschylus 
graag met de jonge leergierige Virginia. 
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in het teken van de joodse religie. De kennis die zij aldus opdeed – met haar ei-
gen vader als voornaamste leermeester – was strikt religieus. Van Izak de Haan 
kon ze vooral leren hoe het woord als wapen valt te gebruiken in het bestrijden 
van vermeend onrecht en het bepleiten van eigen gelijk. De jonge Lien werd 
in eerste instantie door haar eigen discursieve geest aangezet tot het mijmerend 
overdenken van haar ervaringen. Pas nadat Frans Coenen haar in 1911 het 
beslissende duwtje gaf, heeft ze zich verdiept in tal van filosofische werken, en 
wel zo grondig dat zij binnen korte tijd de fundamenten wist te leggen voor 
een gedachtegoed dat ze de rest van haar leven bleef ontwikkelen en uitdragen.

2.2 Begrenzing werkterrein 
Woolf en Van Bruggen beschikten over een brede ontwikkeling en konden zich 
in intellectueel en artistiek opzicht meten met hun ‘geleerde’ vrienden, toch 
stond het ontbreken van een academische graad garant voor een gevoel van 
ongelijkwaardigheid waar zij herhaaldelijk op terugkwamen in hun werk.783 
Als denkende schrijfsters hadden ze een serieuze vorm van plankenkoorts te 
overwinnen. Zij begaven zich immers met hun intellectuele activiteiten en 
standpunten op mannelijk denkterrein en liepen het risico uitgemaakt te wor-
den voor een ‘blauwkous’ met academische pretenties. Dit konden ze onder 
meer tegengaan door zich niet expliciet uit te laten over hun voornaamste 
bronnen of voorbeeldfiguren, zoals Walter Pater dat voor Woolf was en Hegel, 
via Coenen, voor Van Bruggen. 

Granite and rainbow
Woolfs antwoord op de vernederende impact van het patriarchaat in het al-
gemeen en de strikt intellectuele bedrijvigheid van haar vrienden in het bij-

783  Woolf was geïntimideerd door de academische voorsprong van de apostelen met wie zij bevriend was, 
maar kon bij hen wel rekenen op een acceptatie die niet algemeen gedeeld werd door het officiële beleid van 
zowel Cambridge als Oxford. De apostelen stonden positief tegenover het verlenen van universitaire graden (als 
B.A.) aan vrouwen, terwijl dat rond 1900 nog op grote weerstand stuitte onder het bestuur en de studenten – 
pas in 1948 werd dit ingevoerd. Zie Banfield (2000: 20). 
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zonder bestond uit een ironische distantie in combinatie met een strenge in-
perking van haar aandachtsgebied. Zij kon niet terugvallen op een actieve rol 
in het maatschappelijke leven en moest zelf een plek veroveren in het literaire 
circuit. Dit deed ze door beide ogen gericht te houden op wat haar zelfkritisch 
inzicht haar leerde over de wisselwerking tussen zichzelf en de haar direct om-
ringende werkelijkheid. De levensbeschouwelijke inzichten die Woolf aldus 
opdeed, zette ze in om het doen en laten van haar personages te motiveren 
en te voorzien van een verdiepende context. Toen ze het concept van To the 
Lighthouse uitwerkte en voor zichzelf op een rijtje zette welke ingrediënten ze 
nodig dacht te hebben, beschouwde ze de overdracht van filosofische thema’s 
als een vanzelfsprekend gegeven. De keuze voor die eeuwenoude vraagstukken 
deed ze laconiek af met ‘all the usual things I try to put in – life, death & c.’784 

Woolf verwees in haar romans en essays herhaaldelijk naar een onderscheid 
tussen een concrete leefwereld en een achterliggende samenhang, maar omdat 
ze hiervoor verschillende termen en beelden gebruikt, blijft het lastig dit dua-
lisme precies te duiden. In ‘The New Biography’ maakte ze een onderscheid 
tussen waarheid en persoonlijkheid. Het eerste is volgens haar hard en tastbaar, 
‘something of granite-like solidity’, het tweede is doorzichtig en ongrijpbaar, 
‘something of rainbow-like intangibility’. 785 De waarheid van de feiten is vol-
gens Woolf niet te verenigen met de waarheid van fictie, omdat de verbeelding 
maar één heer kan dienen. Daarom kon ze geen voorbeeld geven van de bio-
graaf die beide werelden wist te verenigen: ‘Nor can we name the biographer 
whose art is subtle and bold enough to present that queer amalgamation of 
dream and reality, that perpetual marriage of granite and rainbow.’786

784  Woolf (Diary III: 14 mei 1925).
785  Woolf (Essays IV: 473).
786  Woolf (Essays IV: 478).
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Scherpzinnig, maar verbeten ontmaskeraar
Waar de positie van grensfiguur bij Woolf leidde tot een inperking van het 
onderzoeksveld, zette het Van Bruggen aan tot het onvermoeibaar toetsen van 
haar inzichten – haar logisch-filosofisch instrumentarium – aan de werkelijk-
heid, zowel in persoonlijke, maatschappelijke als literair-filosofische zin. De 
gedrevenheid waarmee Van Bruggen zich in korte tijd nieuwe denkbeelden 
eigen maakte, spiegelt zich in de niet-aflatende inzet voor de verspreiding van 
haar opvattingen. Zij legde haar gezichtspunten vast aan de hand van conse-
quente redeneringen en oorspronkelijke toepassingen. Uit haar toon valt op 
te maken dat zij een sterke overtuigingsdrang had. Dit blijkt vooral uit de 
verbeten wijze waarop zij de alom door haar gesignaleerde hypocrisie bestreed 
en het achterliggend mechanisme aantoonde.787 De Prometheus-figuur func-
tioneerde niet alleen als het zinnebeeld van de individualistische rebel, maar 
vormde ook de inzet voor een persoonlijke belijdenis.788

Een onderwerp dat Van Bruggen onbesproken liet in Prometheus is het the-
ma van de seksualiteit in het verlengde van de genderproblematiek. In haar 
romans is dit thema een terugkerend gegeven, en in Eva zelfs het voornaamste 
conflict, maar in Prometheus krijgt dit onderwerp geen plaats, terwijl ze daar 
wel ingaat op de functie van lust en liefde in relatie tot levensdrift en doods-
drift. Wellicht vermeed zij zo’n ‘feministisch onderwerp’, om te voorkomen 
dat zij bestempeld zou worden als voorvechtster van vrouwenrechten.

787  In Prometheus noemt Van Bruggen het een ‘onzegbare bevrijding’ te weten dat de werking van 
doodsdrift en levensdrift redelijk is, toch bevrijdde dit besef haar niet van een flinke dosis ergernis, getuige 
het stuk dat op die vaststelling volgt: ‘De grenzeloze stupiditeit van hooggeleerden, hoogontwikkelden (…) 
de onpeilbare, zedelijke stompzinnigheid van braven en fatsoenlijken, hun volslagen ontoegankelijkheid 
en onverschilligheid voor de eenvoudigste redenering, het totaal ontbreken van zelfonderscheiding of de 
behoefte daaraan...’ Zie Van Bruggen (1919a: 81, 82). Al dat hoogst verachtelijke wordt ‘goed’ zodra de 
noodwendigheid van die twee instincten zich openbaart: ‘Dan vinden we vrede met, ja, vreugde in het 
aanschouwen van wat ons vroeger ergerde en benauwde’ en, voegt ze daar heel eerlijk aan toe, haar nog wel 
ergert wanneer in haarzelf het dogmatische en egocentrische instinct werkzaam is.

788  Menno ter Braak noemde Prometheus: ‘Het levenswerk van een mens, niet van een specialiste; het is in 
laatste instantie een pamflet, dat scherp partij kiest en langademig uitspint, omdat het één ding tot het bittere 
einde moet zeggen.’ (Verzameld werk 3: 41).
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Toen Van Bruggens ideeën over de tweespalt tussen individualisme en col-
lectivisme eenmaal vorm hadden gekregen, legde zij zich grotendeels toe op 
het uitwerken van dit oppositiepaar. Het zoeken naar inzicht werd vooral een 
toetsen van haar ervaringen en indrukken aan het principe van eenheid in ver-
scheidenheid. Zij propageerde de ontwikkeling van een immanent criterium 
– op basis van persoonlijke inzichten die nooit verankerd mogen raken in dog-
ma’s – als het hoogst haalbare, maar opereerde hierbij zelf vanuit een gesloten 
systeem, waarvan de grondbeginselen niet ter discussie stonden. 

Van Bruggens eenheidsbeginsel is een principe dat voorafgaat aan het leven 
en waaraan alle verschijnselen hun bestaan danken. De afzonderlijke dingen 
– mensen, gedachten en gewaarwordingen – zijn er dankzij de ‘zelfonderschei-
ding des Eenen, dat wij “het Absolute” kunnen heeten.’ Het ‘Ene’ openbaart 
zich aan de afzonderlijke dingen via een dialectisch proces: het ‘Ene’ is onge-
deeld (these), onderscheidt zich en wordt ‘zichtbaar’ als afzonderlijke verschijn-
selen voor de mens (antithese) om vervolgens weer te herstellen (synthese).

Hiermee baseerde Van Bruggen haar gedachtegoed op een doorgaand pro-
ces of regulerend principe en niet op een onderscheid tussen twee verschillen-
de werelden, een abstracte wereld en een ervaarbare werkelijkheid of de Idee 
tegenover de mens. Er is in haar opvatting alleen het ‘Ene’ dat op dialectische 
wijze uiteenvalt, en zo het zijn en denken van mensen afzonderlijk mogelijk 
maakt, om vervolgens weer terug te reiken naar herstel. Strikt theoretisch ge-
zien is er bij Van Bruggen dus geen sprake van dualisme, maar wanneer ze de 
inwerking van de eenheid aantoont, ontstaat er een dualisme tussen eenheids-
verlangen of doodsdrift en levensdrift. 

In haar behoefte de werking van het dialectische principe van eenheid en 
verscheidenheid te demonstreren, dreef Van Bruggen de conflicterende drif-
ten uiteen en benadrukte ze in de eerste plaats de tegenstellingen. Woolf zou 
geen onderkomen vinden bij een alles regulerend principe en was daardoor in 
de gelegenheid iedere volgende roman te zien als een conceptuele uitdaging. 
Tijdens het overdenken van de structuur en inhoud van To the Lighthouse, een 
roman met een voor die tijd opmerkelijke compositie (in drie delen), kreeg 
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Woolf zicht op ongekende mogelijkheden: ‘A new problem like that breaks 
fresh ground in ones mind; prevents the regular roots.’789

Besluit
Uit de verkenning van de filosofische thema’s blijkt dat de ontwikkeling van 
een eigen gedachtegoed bij Woolf en Van Bruggen in relatie te brengen is met 
hun ervaringen in een respectievelijk intellectueel en religieus milieu. Bij de 
analyse van het onderscheid tussen twee typen mensen of primaire driften 
maakten zij dan ook gebruik van voorbeelden uit hun persoonlijke levenssfeer. 
Met On Being Ill laat Woolf haar lezers zien dat de zieke mens bij uitstek model 
staat voor het buitenmaatschappelijke wezen. In haar filosofische verantwoor-
ding voert Van Bruggen de wijsgeer en kunstenaar op als representanten van 
het eenheidsverlangen, maar in haar jeugd had zij zich als jong joods meisje 
al verwonderd over het gedrag dat mensen vertonen in een hiërarchische ge-
meenschap. 

De geprekspartners van Woolf en Van Bruggen waren onmisbaar voor de 
ontwikkeling van hun wijsgerige opvatting. Gezien hun afkeer van intellectu-
ele stelligheid en de vermeende pretenties van empiristen, positivisten of lo-
gisch realisten is het niet verwonderlijk dat hun persoonlijke voorkeur uitging 
naar filosofen die zich op bescheiden en onafhankelijke wijze aan hun werk 
wijdden. Uit hun overtuigingen spreekt een pantheïstisch levensgevoel dat 
terug te voeren is op het gedachtegoed van Plato, Spinoza, Hegel, Montaigne 
en Bergson. 

Woolf en Van Bruggen vonden de vertegenwoordigers van de levensdrift 
of het moi social vooral onder de mannelijke gezagsdragers, die zich aanwijs-
baar onderscheiden door hun maatschappelijke functie. Hierover laten Woolf 
en Van Bruggen geen twijfel bestaan in hun essayistische werk, zoals A Room 
of One’s Own, Prometheus en Hedendaags fetisjisme. In deze essays betoogden 
zij dat het bereiken of behouden van een maatschappelijke positie een inzet 

789  Woolf (Diary III: 20 juli 1925).
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vereist die geen ruimte laat voor de onbaatzuchtige verlangens van het moi 
profond. Kritische individualisten streven niet naar maatschappelijk aanzien, 
maar proberen vanuit een afstemming op de directe omgeving de ruimte te 
creëren die nodig is voor een allesomvattend perspectief. 

Epifanische ervaringen kunnen mensen tijdelijk verlossen uit hun een-
zaamheid, doordat zij zich even onderdeel weten van een groter geheel. Bij 
Woolf en Van Bruggen is de voltrekking van een seculiere epifanie een ge-
beurtenis die mensen in alle eenzaamheid beleven. Het geloof in een samen-
hang tussen alle verschijnselen, dat voor Van Bruggen het uitgangspunt van 
haar eenheidsbeginsel was en voor Woolf de finale ontmoetingsplaats tussen 
gelijkgestemde geesten, stelde hen in filosofische zin op het standpunt van de 
idealisten. De epifanie is echter een concrete ervaring waarvoor de concrete 
leefwereld het vertrekpunt vormt en laat zich hierdoor beter vangen onder de 
noemer ‘transcendentie’ dan onder idealisme. 

De epifanische ervaring komt tot stand door de interactie tussen mens 
en werkelijkheid, en speelt zich af in het hier en nu, niet in een goddelijke 
werkelijkheid of een abstracte ideeënwereld. De uitkomst is een perspectief 
waarin de verschijnselen in de werkelijkheid op een logische manier samen-
hangen. Woolf en Van Bruggen sluiten hiermee aan bij de fenomenologie 
van Merleau-Ponty. Hij zag filosofie niet als leer of systeem, maar als een 
beweging die onvoltooid is en steeds opnieuw begint: ‘Deze beweging nu, 
waarin de existentie een concrete situatie opnieuw voor haar rekening neemt 
en omvormt, noemen we transcendentie.’790 Van Bruggen typeerde intellectu-
ele ontwikkeling expliciet als een beweging, een kringloop die mensen steeds 
weer laat uitkomen bij hun eigen subjectieve ervaringen.

Woolf en Van Bruggen gingen uit van een diffuus eenheidsbeginsel. Hoe-
wel Van Bruggen de ‘Eenheid’ aanwees als basis voor haar theoretische verant-
woording, hanteerde zij met haar onderscheid tussen de levensdrift en doods-
drift een dualisme waarvoor zij zelf het begrip ‘tweespalt’ gebruikte. Woolf 

790  (Merleau-Ponty 1945: 240).
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benadrukte in haar essays het dualisme tussen de wereld van de concrete ver-
schijnselen en die van de verbeelding, maar streefde er in haar literaire werk 
naar beide werelden met elkaar te verenigen. De vraag is hoe hun filosofische 
uitgangspunten, Woolfs ‘hidden pattern’, Van Bruggens eenheidsbeginsel en 
de daaruit voortkomende dualismen functioneren in hun literaire werk.

Beide schrijfsters stelden hun ideeën in dienst van hun eigen artistieke en 
intellectuele doeleinden. De analyse van To the Lighthouse en Eva kan verdui-
delijken hoe Woolf en Van Bruggen hun wijsgerige overtuigingen verwerkten 
in hun romans en invulling gaven aan het moi social en moi profond van hun 
personages. Bereikt het moi profond vanuit een interactie met de directe om-
geving een epifanie waarin het dualisme tussen verschillende domeinen wordt 
opgeheven? Welke rol is hierin weggelegd voor het thema seksualiteit en de 
onderdrukte verlangens van de vrouw? Heeft seksuele begeerte in hun romans 
ook een rol als katalysator van het eenheidsverlangen, naast het religieuze ver-
langen van diep gelovigen en de artistieke drijfveren van kunstenaars?
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Deel 3 Analyse romans

I wrote the book very quickly.791

Eva is ‘als het ware vanuit één lange adem geschreven’.792

Inleiding
In de voorgaande delen ben ik op zoek gegaan naar de voornaamste thema’s in 
het leven en gedachtegoed van Woolf en Carry van Bruggen. Uit de biografische 
schetsen kwamen preoccupaties naar voren die aanknopingspunten leverden voor 
hun filosofische overtuigingen. Vooral de rol van hun vader had ambivalente ge-
voelens in de hand gewerkt. Leslie Stephen en Izak de Haan vertegenwoordigden 
een literaire dan wel religieuze wereld die net zo dichtbij als onbereikbaar was. 

Woolf en Van Bruggen trokken parallellen tussen de machtsverhoudingen 
binnen het gezin en het maatschappelijk leven. Dit hielp hen bij de ontwik-
keling van een eigen levens- en wereldbeschouwing. Centraal in hun gedach-
tegoed staat de eeuwige strijd tussen twee conflicterende menselijke primaire 
driften of behoeften: tussen het streven naar de bescherming van een vastom-
lijnde identiteit en de vrijheid van een contemplatief buitenmaatschappelijk 
bestaan, tussen leven en de dood, het moi social en moi profond.

In dit deel wil ik nagaan hoe Woolf en Van Bruggen hun filosofische thema’s 
vorm hebben gegeven in hun literaire werk. De keuze voor To the Lighthouse 
en Eva ligt voor de hand. Deze romans vormen een literair hoogtepunt binnen 
hun oeuvre – voor Van Bruggen meteen het eindpunt – en stellen zowel hun 
eigen levensverhaal als hun wijsgerige opvattingen herkenbaar aan de orde. 

791  Woolf (1976: 81).
792  Sicking (1993b: 291).
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Lily en Eva, twee protagonisten
To the Lighthouse en Eva hebben meer dan alleen de verschijningsdatum van 
1927 met elkaar gemeen. Het gaat in beide gevallen om een sterk autobio-
grafische roman, die in relatief korte tijd is geschreven, waarvoor een geliefd 
persoon een belangrijke inspiratiebron vormde en waarvan de publicatie hun 
maker zeer tevreden stemde. Volgens Woolf beëindigde het schrijven van deze 
roman haar obsessie met haar ouders. Ook noemde ze To the Lighthouse voor 
de publicatie al ‘easily the best of my books’.793 Van Bruggen was erg blij met 
de verschijning van Eva omdat zij het gevoel had de juiste vorm te hebben 
gevonden voor haar filosofische en persoonlijke levensvragen.794 Woolf en Van 
Bruggen kozen allebei een hoofdpersoon die hun eigen levensvisie en achter-
grond niet ver ontloopt en daardoor kan optreden als alter ego: Lily Briscoe 
en Eva.

Het materiaal waaruit Woolf en Van Bruggen voor hun roman putten heeft 
een onmiskenbaar autobiografische oorsprong. In To the Lighthouse zijn de le-
vensfeiten van Woolf herkenbaar: het gegoede milieu waarin zij opgroeide, de 
geliefde, maar altijd bezige moeder Julia Stephen, de intellectuele en veeleisende 
vader Leslie Stephen, hun artistieke dan wel wetenschappelijk begaafde vrienden 
en het zomerhuis aan de kust van St. Yves waar de jonge Virginia haar vakanties 
doorbracht. In haar dagboek gaf Woolf aan wat het schrijven van To the Light-
house voor haar betekende: ‘I used to think of him & mother daily, but writing 
The Lighthouse laid them in my mind.’795 Tegen het einde van haar leven wees 
ze in haar memoires weer op het ‘therapeutische’ effect: ‘I wrote the book very 
quickly; and when it was written, I ceased to be obsessed by my mother. I no 
longer hear her voice; I do not see her.’ […] I suppose that I did for myself what 
psycho-analysts do for their patients. I expressed some very long felt and deeply 
felt emotion. And in expressing it I explained it and then laid it to rest.’ 796

793  Woolf (Diary III: 23 november 1926).
794  Van Leeuwen (1947: 121).
795  Woolf (Diary III: 25 november 1928).
796  Woolf (1976: 81).
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Ook Eva en haar maker hebben veel met elkaar gemeen: hun joodse afkomst, 
een jonggestorven, dichtende broer (Jacob Israël de Haan), het onderwijzerswe-
reldje, hun gezinssituatie (twee kinderen in een huwelijk dat op een scheiding 
uitloopt) en een verliefdheid op latere leeftijd. De gekozen locaties zijn eveneens 
herkenbaar als de woonplaatsen van Carry van Bruggen, namelijk Zaandam (het 
dorp waar Eva opgroeit), Amsterdam (de stad waar Eva gaat werken) en Blari-
cum (het dorp waar Eva na haar scheiding met haar kinderen gaat wonen).

Beide romans volgen de sociaal-maatschappelijke, intellectuele en emotio-
nele ontwikkeling van een vrouw op zoek naar onafhankelijkheid. Lily is een 
onzekere schilderes die de werkelijkheid met haar penseel probeert te vangen, 
terwijl Eva zich toelegt op het formuleren van inzichten die haar houvast moe-
ten geven in het leven. Bij aanvang van de roman is Eva net 18 jaar geworden 
en bevindt zij zich aan het begin van een nieuwe eeuw op de drempel naar vol-
wassenheid – de witte sneeuw aan haar voeten markeert een nieuwe levensfase. 
Lily is 33 jaar wanneer zij zich overgeeft aan haar levenswerk: het afbeelden 
van Mrs. Ramsay op haar schildersdoek. De directe omstandigheden van beide 
vrouwen lopen sterk uiteen, maar ze streven hetzelfde na: een zelfstandig be-
staan leiden en aansluiting zoeken bij geestverwanten in weerwil van hun eigen 
twijfels en de verwachtingen van anderen. 

Deze protagonisten stelden de schrijfsters in staat vorm te geven aan hun 
persoonlijke ervaringen – van obsederende beelden en persoonlijke dilemma’s 
tot reminiscenties aan geliefde mensen en plekken. Woolf gaf in To the Light-
house vorm aan de ambivalente relatie met haar vader,797 het gemis van haar 
moeder en haar visie op verliefdheid en het huwelijk.798 In Eva komen pro-

797  Woolf (1927: 175) heeft de liefde voor haar vader onder meer gestalte gegeven in het meisje Cam, dat 
boeken van haar vader leest: ‘And watching her father as he wrote in his study, she thought (now sitting in the 
boat) he was not vain, nor a tyrant and did not wish to make you pity him. Indeed, if he saw she was there, 
reading a book, he would ask her, as gently as any one could, Was there nothing he could give her?’

798  Lily en Woolf delen zowel hun aanvankelijke geëxalteerde visie op verliefdheid als hun desillusie ten 
aanzien van het huwelijk. De reactie van Lily op de verloving van Paul & Minta (1927: 95) vertoont grote 
overeenkomst met Woolfs beschrijving van de verliefdheid tussen Stella en Jack Hills en die tussen Vanessa en 
Clive. 
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blemen met betrekking tot de ongelijke man-vrouwverhouding voor die Van 
Bruggen al uitgebreid aan de orde had gesteld in haar essayistische en literaire 
werk (vooral haar Justine Abbing-romans). Deze problemen raakten aan haar 
eigen huwelijkservaringen en hingen in haar ogen samen met de tweespalt 
tussen de ik-drift of het moi social en het eenheidsverlangen of het moi profond. 

Woolf en Van Bruggen waren er niet op uit hun eigen levensloop in hun 
romans vast te leggen, maar gebruikten hun biografische gegevens voor het 
onderzoeken en formuleren van wijsgerige standpunten. Zij combineerden 
hun persoonlijke ervaringen met een intellectuele verkenningstocht. Welke 
factoren reguleren het menselijk gedrag? Wat is de rol van maatschappelijke 
conventies en onbewuste verlangens? Wat is de reikwijdte van taal en commu-
nicatie? Deze vragen behoren tot de centrale ingrediënten van beide romans. 

De contemplatieve instelling van Eva en Lily maakt hen geschikt als kri-
tische beschouwer op te treden en aan de hand van hun herinneringen en 
bespiegelingen de eigenschappen van het moi social en moi profond in beeld 
te brengen. Met de schilderes Lily Briscoe koos Woolf voor een hoofdpersoon 
die zowel Woolfs wijsgerige als haar artistieke opvattingen kon verwoorden. 
In de rol van gast observeert Lily vanuit de marge van het gezinsleven de ge-
beurtenissen en personen. Al schilderend overdenkt zij het artistieke proces en 
trekt ze parallellen tussen de machtsverhoudingen binnen het gezelschap en 
het maatschappelijk leven. Van Bruggen laat haar hoofdpersoon vanuit haar 
rol als moeder en onderwijzeres reflecteren op haar persoonlijke ervaringen. 
Die sociaal-maatschappelijke functies bieden Eva, samen met haar kennis van 
klassieke literatuur en filosofie – ze citeert onder meer Nietzsche, Heraclitus en 
Montaigne –, voldoende perspectief om te komen tot de formulering van wijs-
gerige inzichten die, naarmate ze ouder wordt, steeds vastere vorm aannemen. 

Uit een vergelijking van de vertelperspectieven komt het voornaamste ver-
schil naar voren. Eva en To the Lighthouse laten zich allebei typeren als stream 
of consciousness-romans, maar Van Bruggen presenteerde het verhaal vanuit het 
bewustzijn van haar protagonist. Zij maakte wel gebruik van verschillende per-
soonsvormen, maar niet van het gezichtspunt van andere personages, terwijl 
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Woolf dit wel deed. In To the Lighthouse wisselen verschillende perspectieven 
elkaar af, dat van Lily, Mrs. Ramsay en een auctoriale verteller, waarbij het 
onderscheid tussen de vertelinstantie en de twee vrouwen niet altijd duide-
lijk is.799 Daarnaast komen, in mindere mate, de gezichtspunten van sommige 
kinderen en gasten aan bod. Met deze perspectiefwisselingen bewerkstelligde 
Woolf een genuanceerd beeld van de verschillende persoonlijkheden.
Doordat Lily en Mrs. Ramsay de voornaamste getuigen zijn, is de lezer voor 
informatie over de omgeving, het huis én de personages – de onhebbelijkhe-
den van de wetenschappers – grotendeels aangewezen op de mededelingen van 
twee vrouwen die ieder op hun eigen wijze worstelen met mannelijke repressie. 
De uiteenlopende gezichtspunten en het onderlinge commentaar van Lily en 
Mrs. Ramsay stelden Woolf in de gelegenheid haar ideeën over de genderpro-
blematiek op een onnadrukkelijke manier naar voren te brengen. 

De argumentatiewijze van Lily en Eva brengt een tweede verschil aan het 
licht. Lily stelt haar overpeinzingen aan de orde middels vragen over het gedrag 
van zichzelf en anderen, terwijl Eva zich met toenemende zekerheid uitlaat 
over haar denkbeelden. Eva’s gedachten zijn veel meer uitgesponnen en nemen 
regelmatig de vorm aan van een innerlijke dialoog, waardoor Van Bruggen het 
voor en tegen van dezelfde zaak in beeld kon brengen. Zij laat haar protagonist 
de dialectische redeneertrant hanteren – via these, antithese en synthese –, die 
zijzelf ook in haar verhandelingen toepaste. 

Van filosofie naar literatuur
In dit deel wil ik aan de hand van een analyse van hun literaire teksten onder-
zoeken hoe Woolf en Van Bruggen hun filosofische inzichten hebben onderge-
bracht in hun romans. Voorafgaand aan het onderzoek naar de thema’s zelf zal 
ik kort ingaan op de ontstaanswijze en compositie van hun teksten, omdat dit 
meer inzicht kan geven in hun filosofische doeleinden. Woolf nam ruim de tijd 

799  Zie Auerbach (1968) voor een analyse van de vertellersrol en de relatie tussen gedachtestromen en 
externe gebeurtenissen in To the Lighthouse. 
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voor de ontwikkeling van haar romanconcepten en vaak ook voor het schrij-
ven en herschrijven, hoewel ze de tekst van To the Lighthouse relatief snel op 
papier had staan. Haar eerste ideeën voor To the Lighthouse had zij al in 1924. 
Dankzij die lange aanlooptijd valt bij Woolf te achterhalen hoe haar concept 
van de opzet en rolverdeling zich ontwikkelde. Bij Van Bruggen is dit niet het 
geval. Zij wekte zelf de indruk dat haar proza min of meer spontaan tot stand 
kwam, maar uit de compositie en de wisselingen in vertelperspectief blijkt dat 
zij gestructureerder te werk ging dan zij zelf beweerde. 800

Na de bespreking van de compositie en vertelwijze volgt het onderzoek 
naar de filosofische thema’s. Hoe manifesteren zich het moi social en moi pro-
fond en de verschillende domeinen, die van een concrete leefwereld en een 
‘hidden pattern’ of ‘Eenheid’ in To the Lighthouse en Eva? Welke functie krij-
gen de thema’s waar zij zich niet volledig over konden uitspreken, namelijk 
onderdrukte seksualiteit en lichamelijkheid?

800  In het interview uit 1915 gaf Van Bruggen een typering van haar werkwijze: ‘Ik kan mijne zinnen 
opschrijven gelijk ik ze zeg… literatuur bij mij is niet een métier, gelijk bij vele Hollandsche auteurs, maar eene 
spontane uiting…’ Zie Fontijn & Schouten (1978: 12).
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8 To the Lighthouse

She felt rather inclined just for a moment to stand still after all that chatter, and 
pick out one particular thing; the thing that mattered; to detach it; separate 
it off; clean it of all the emotions and odds and ends of things, and so hold it 
before her, and bring it to the tribunal where, ranged about in conclave, sat the 
judges she had set up to decide these things. Is it good, is it bad, is it right or 
wrong? Where are we all going to?801 
 

1 Mrs. Ramsay
Woolf maakte aantekeningen van haar plannen met To the Lighthouse in haar 
dagboek. Haar ideeën over de verhaalstructuur, locatie, personages en ontwik-
keling van het verhaal stonden al vast voordat ze aan de eerste versie begon. 
Voor de hoofdrol had ze aanvankelijk haar vader in gedachte, maar uiteindelijk 
maakte ze Mrs. Ramsay tot de spil van het verhaal. Woolf voorzag Mrs. Ramsay 
van eigenschappen waarmee zij zowel de rol van het moi social als die van het moi 
profond kon vervullen. Deze gelaagdheid maakt Mrs. Ramsay bepalend voor de 
verhoudingen tussen de personages onderling en de verhaalontwikkeling. 

1.1 ‘I already see the old man’ 
De confrontatie met een overrompelende herinnering aan haar vader was voor 
Woolf het signaal dat er een nieuw verhaal op stapel stond: ‘I already see the 
old man,’ schreef ze op 17 oktober 1924 in haar dagboek. Met deze oude man 
had ze Leslie Stephen voor ogen, die ze een dragende rol wilde toekennen in To 
the Lighthouse: ‘This is going to be fairly short: to have father’s character done 

801  Woolf (1927: 104).
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complete in it; & mother’s; St Ives; & childhood; & all the usual things I try 
to put in – life, death &c. But the centre is father’s character, sitting in a boat, 
reciting We perished, each alone, while he crushes a dying mackerel.’802

In de conceptfase van To the Lighthouse nam Woolf beslissingen over uit-
eenlopende verhaalelementen, van de beoogde personages en de voornaamste 
thema’s tot zaken als de entourage – ‘I think of the sea’ – en de opbouw: ‘Two 
blocks joined by a corridor.’803 Haar ideeën over het inhoudelijke materiaal en 
de compositie van To the Lighthouse kenmerken zich door eenvoud en over-
zichtelijkheid. Ze hanteerde een symmetrische opbouw in drie delen, waarvan 
de titels verwijzen naar concrete toestanden: ‘The Window’, ‘Time Passes’ en 
‘To the Lighthouse’.

In deel 1 brengt de familie Ramsay (een echtpaar met acht kinderen) in ge-
zelschap van enkele gasten de avond door in hun vakantiehuis aan de kust. Dit 
deel handelt voornamelijk over gebeurtenissen die spelen in de woonkamer en 
eetkamer, twee ruimtes die nadrukkelijk gescheiden worden van de werkelijk-
heid daarbuiten door een raam: ‘The Window’. 

Het middendeel bestaat uit lyrische beschrijvingen van het leegstaande huis 
en de natuur, en omvat maar liefst tien jaar. De titel van dit deel luidt dan ook: 
‘Time passes’. Er doen zich wel grote en ontluisterende gebeurtenissen voor 
– de Eerste Wereldoorlog en de dood van Mrs. Ramsay en de kinderen Prue 
en Andrew –, maar die worden niet beschreven, alleen min of meer terloops, 
tussen vierkante haken, gemeld.804

In het derde deel keert het gezelschap – ietwat uitgedund – terug naar het 
vakantiehuis en heeft Woolf het verhaal teruggebracht tot twee hoofdgebeurte-
nissen, die ook weer elk een dagdeel beslaan: Lily Briscoe maakt een schilderij 
op het terras en Mr. Ramsay zeilt met twee van zijn kinderen naar de vuurto-
ren: ‘To the lighthouse’. 

802  Woolf (Diary III: 14 mei 1925).
803  Woolf (Diary III: 20 juli 1925).
804  Woolf (1927: 120, 123 en 124).



307

1.2 Mrs. Ramsays centrifugale kracht of moi social
Woolf hield zich niet aan haar voornemen om haar vader, alias Mr. Ramsay, de 
hoofdrol te geven. Zowel in het eerste als het derde deel is de persoonlijkheid 
van Mrs. Ramsay alomtegenwoordig en speelt ze een centrale rol in de ontwik-
kelingen. In ‘The Window’ is zij verantwoordelijk voor de betrekkingen die 
de personages met elkaar onderhouden. Wanneer zij na tien jaar tijd naar het 
zomerhuis terugkeren, blijkt haar dood de katalysator te zijn van verschillende 
gebeurtenissen. Zonder Mrs. Ramsay met haar ‘unifying power’ zijn haar man, 
de kinderen en de gasten volledig op zichzelf aangewezen en moeten ze hun 
rol ten opzichte van elkaar opnieuw bepalen. Hierdoor neemt de spanning 
tussen alle aanwezigen toe. De conflicten en wensen die in het eerste deel ook 
al speelden, leiden in het derde deel tot een climax die verstrekkende gevolgen 
heeft voor de onderlinge verhoudingen.

Steunpilaar van het gezin
Door Mrs. Ramsay de protegé van het huiselijk leven te maken laat Woolf haar 
functioneren als moi social: als steunpilaar van de minimaatschappij die het 
gezin is. Zij is een ware ‘Angel in the House’ die met overrompelende doortas-
tendheid en gratie haar goede werken uitvoert en zo een groot aantal mensen 
binnen haar invloedssfeer trekt. De taken die uit haar rol voortkomen zijn niet 
alleen divers en veelomvattend, maar ook uitputtend: ze waakt nauwlettend 
over de wensen van de mannen – ‘she had the whole of the other sex under her 
protection’ –, is de verzorgster van haar kinderen, koppelaarster van potentiële 
huwelijkskandidaten, gastvrouw voor alle bezoekers en ze functioneert bui-
tenshuis als weldoenster van armen en zieken.805

De aandacht van Mrs. Ramsay gaat in de eerste plaats uit naar de gemoeds-
toestand van haar licht ontvlambare man. Zij spant zich in voor een goede 
sfeer door zowel zijn woede om klein ongerief als ook zijn onzekerheid over 
zijn verdiensten als filosoof in goede banen te leiden. Daarnaast zet ze zich 

805  Woolf (1927: 11 en 14).
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met succes in voor het welzijn van twee gasten, die net als Mr. Ramsay een 
wetenschappelijke achtergrond hebben. Mr. Bankes is een natuurkundige die 
zo opgaat in zijn activiteiten dat Mrs. Ramsay al haar krachten moet aanwen-
den om hem te betrekken bij het roerige gezinsleven. Op de jonge, van iedere 
verbeelding gespeende onderzoeker Charles Tansley heeft ze alleen al door haar 
nabijheid zo’n ongekend revitaliserend effect dat hij een gevoel van ‘extraordi-
nary pride’ ondergaat.806 De kinderen genieten Mrs. Ramsays bescherming als 
ze klein zijn, en haar strenge, maar rechtvaardige toezicht naarmate ze ouder 
worden. Allen zijn eensgezind in hun respect en bewondering voor haar waar-
dige, bijna koninklijke uitstraling.

Woolf maakt duidelijk dat Mrs. Ramsays energieverslindende rol niet het 
gevolg is van een weloverwogen keuze, maar het resultaat van maatschappelij-
ke verwachtingen of ‘invisible presences’: factoren die het menselijk handelen 
bepalen. Mrs. Ramsay beantwoordt met haar gedrag aan de ideologie van de 
‘volgzame en kuise vrouw’. Van vrouwen uit de middenklasse werd toen – ster-
ker dan nu – verwacht dat zij hun echtgenoot gehoorzaamden en idealiseer-
den, omdat zij in intellectueel opzicht inferieur werden geacht aan de andere 
sekse. Het gevolg was dat het merendeel van de getrouwde vrouwen hun eigen 
gevoelens en gedachten onderdrukten en gevangen werden gehouden in een 
emotioneel afhankelijke positie. 

Mrs. Ramsay beschikt over een scherp inzicht in menselijke drijfveren en 
een hartstochtelijk temperament: ‘For had she not in her veins the blood of 
that very noble, if slightly mythical, Italian house, whose daughters, scattered 
about English drawing-rooms in the nineteenth century, had lisped so charm-
ingly, had stormed so wildly, and all her wit and her bearing and her temper 
came from them.’807 Mrs. Ramsay onderwerpt zich niet blindelings aan de 
verwachtingen van anderen, maar blijft verlangen naar mogelijkheden om te 
ontsnappen aan haar nauw omschreven rol.

806  Woolf (1927: 18).
807  Woolf (1927: 14).
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1.3 Mrs. Ramsay twijfelt
‘Strife, divisions, difference of opinion, prejudices twisted into the very fibre of 
being,’ verzucht Mrs. Ramsay wanneer ze naar haar kinderen kijkt en bij hen 
al de eerste symptomen ziet van de conflicten die hun levens zullen beheersen. 
Ze is een plichtsgetrouwe moeder en huisvrouw – ‘for her own part she would 
never for a single second regret her decision, evade difficulties, or slur over du-
ties’ – maar beseft ook welke offers zij hiervoor moet brengen. Wanneer Mrs. 
Ramsay haar dochters op hun plichten wijst, wenst ze hun heimelijk een ander 
lot toe: ‘They must find a way out of it all. There might be some simpler way, 
some less laborious way, she sighed.’808

Woolf geeft herhaaldelijk aan dat Mrs. Ramsay zich scherp bewust is van 
talloze onvolkomenheden die haar gemoedsrust verstoren: de geur van aan-
gebrand eten – ‘Could they have let the Boeuf en Daube overboil’809 –, de 
toestand van het interieur – ‘fearfully shabby’810 –, de eigenzinnigheid van de 
aanwezige individuen – ‘all those scattered about’811 –, en de onaangepastheid 
van haar eigen man, voor wie de geringste aanleiding – Mr. Carmichael die 
om een tweede kop soep durft te vragen – voldoende reden is om in woede te 
ontsteken: ‘She saw his anger fly like a pack of hounds into his eyes.’812 

Wanneer Mrs. Ramsay twijfelt aan het nut van haar inspanningen, verliest 
zij haar geloof in de mogelijkheid van een harmonieus gezinsleven en kan ze 
zich niet meer overgeven aan de uitoefening van haar taken: ‘As if a shade had 
fallen, and, robed of colour, she saw things truly.’ Zonder haar vertrouwde 
bezigheden en gewoonten, heeft zij het gevoel verdreven te zijn uit de werke-
lijkheid waarin zij een centrale rol speelt: ‘As if there was an eddy – there – and 
one could be in it, or one could be out of it.’813 Zodra de kinderen op bed 

808  Woolf (1927: 11-12).
809  Woolf (1927: 78).
810  Woolf (1927: 29).
811  Woolf (1927: 78).
812  Woolf (1927: 89).
813  Woolf (1927: 78, 79).
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liggen en de mannen elkaars gezelschap opzoeken, kan Mrs. Ramsay de rol die 
ze in het publieke leven heeft loslaten en zich overgeven aan een werkelijkheid 
waarin ze alleen is met haar dromen en herinneringen: het domein van haar 
moi profond: ‘And this self having shed its attachments was free for the stran-
gest adventures.’814

2 Een filosofisch perspectief 
Door Mrs. Ramsay een dienende rol te geven vestigt Woolf de aandacht op 
de sociaal-maatschappelijke verschillen tussen de twee seksen en wekt ze de 
indruk dat het sekse-onderscheid bepalend is voor het gedrag van haar man-
nelijke en vrouwelijke personages. Tegelijk ondermijnt zij dit beeld aan de 
hand van personages die zich onttrekken aan die stereotiepe genderindeling, 
namelijk de ongetrouwde kunstenares Lily Briscoe en de wereldvreemde dich-
ter Carmichael. Deze twee kunstenaars wijzen samen met de weifelende Mrs. 
Ramsay op de invloed van het moi profond. Woolf heeft haar personages voor-
zien van kenmerken die typerend zijn voor het moi social, dan wel moi profond. 
De overeenkomsten tussen beide groeperingen komen naar voren in hun ge-
drag, gedachten, handelingen, verborgen verlangens en de wijze waarop ze zich 
verhouden tot de concrete leefwereld. 

2.1 Een sociaal-maatschappelijke rangorde?
In het eerste deel van To the Lighthouse wijden de mannen zich aan ‘hogere’ in-
tellectuele zaken, terwijl Mrs. Ramsay, met de vrouwelijke aanwezigen als haar 
adjudanten, de condities voor een harmonieus samenzijn bewaakt. Hierdoor 
lijkt het of Woolf in haar roman het sekseonderscheid verantwoordelijk houdt 
voor de relaties tussen haar personages. Deze hiërarchische verhouding wordt 
bevestigd door het huwelijk van Mr. en Mrs. Ramsay.

814  Woolf (1927: 60).
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De Ramsays vormen een twee-eenheid waarin ze elkaar, als echtpaar, aan-
vullen en in evenwicht houden. Op basis van hun wederzijdse respect – hij 
bewondert haar schoonheid, zij zijn intellect – geven zij elkaar de geruststel-
ling die ze ieder om hun eigen redenen nodig hebben. Hun huwelijk ken-
merkt zich, net als de verhoudingen in de maatschappelijke wereld, door een 
wederzijdse afhankelijkheid. Zodra Mr. Ramsay zijn teleurstelling uit over zijn 
verdiensten als wetenschapper, troost Mrs. Ramsay hem, zoals een moeder 
haar kind. Wanneer zij zich zorgen maakt om het wrede lot van mensen in 
het algemeen en dat van haar kinderen in het bijzonder, spreekt hij haar licht 
vermanend toe, met de zekerheid van een man die weet hoe de wereld in elkaar 
zit.

Woolf geeft de Ramsays een overeenkomstige pessimistische zienswijze mee 
– zij zijn allebei van mening dat het leven in de eerste plaats een strijd is die je 
met moed, uithoudingsvermogen en waarheidsliefde aan moet gaan –, maar 
maakt ook duidelijk dat deze gedeelde overtuiging vooral door Mrs. Ramsay 
in de praktijk wordt gebracht. Mr. Ramsay is een duidelijk voorbeeld van een 
wetenschapper die opgaat in zijn werk, terwijl Mrs. Ramsay het zonder zo’n 
houvast moet doen: ‘For it was odd; and she believed it to be true; that with all 
his gloom and desperation he was happier, more hopeful on the whole, than 
she was. Less exposed to human worries—perhaps that was it. He had always 
his work to fall back on.’815

Woolf bevestigt hun hiërarchische verhouding met het onderscheid tussen 
Mrs. Ramsays emotioneel-geestelijke veerkracht – ‘this delicious fecundity, 
this fountain and spray of life’ – en de dorre, intellectuele starheid van de man-
nen – ‘the fatal sterility of the male’.816 Hieruit concludeert Mrs. Ramsay dat 
zij zich moet opofferen voor de andere sekse: ‘The whole of the effort of merg-
ing and flowing and creating rested on her.’817 Lily Briscoe onderschrijft Mrs. 

815  Woolf (1927: 58).
816  Woolf (1927: 38).
817  Woolf (1927: 79).
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Ramsays neiging om vanuit die tweespalt te handelen: ‘She pitied men always 
as if they lacked – something – women never, as if they had something.’818 

Een indeling op basis van seksegerelateerde kenmerken resulteert echter in een 
sociaal-maatschappelijke rangorde waarin geen plaats is voor Mrs. Ramsays 
twijfel en voor de twee kunstenaars van het gezelschap: de dichter Carmichael 
heeft in tegenstelling tot de andere mannen geen enkele maatschappelijke am-
bitie en de schilderes Lily Briscoe beantwoordt met haar artistieke activiteiten 
en vrijgezellenstatus niet aan het ideaal van de zich opofferende vrouw. Een 
groepering op basis van hun positie als moi social en moi profond doet wel 
recht aan alle personages. Zij zijn allen op hun eigen wijze de speelbal van de 
verwachtingen van anderen en hun eigen dromen en inzichten. De centrale 
conflicten ontstaan door de mate waarin de verschillende personages zich ver-
zetten tegen of juist gehoor geven aan die bepalende invloeden. 

Niet de bedrijvige Mrs. Ramsay, haar naar erkenning hunkerende man of 
Lily Briscoe zijn de werkelijke hoofdrolspelers van To the Lighthouse, maar de 
verlangens die hun gedrag reguleren. Woolf typeert haar personages als men-
sen die gedreven worden door twee niet te verenigen impulsen: aan de ene 
kant de primaire behoefte zich middels hun geconstrueerde ego of moi social te 
handhaven en aan de andere kant de drang gehoor te geven aan hun authen-
tieke zelf of moi profond. Wanneer deze primaire behoeften als maatstaf gelden, 
komen heel andere personages centraal te staan, en wel degenen die het dui-
delijkst de positie van moi social dan wel moi profond innemen: de eerzuchtige 
student Charles Tansley en de wereldverzakende dichter Mr. Carmichael. Zij 
vertegenwoordigen de uiterste polen van de domeinen waarbinnen de anderen 
zich bewegen: de concrete leefwereld en de wereld van de verbeelding en con-
templatie die toegang biedt tot zicht op een verborgen samenhang of ‘hidden 
pattern’.

818  Woolf (1927: 80).
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Een vergelijking van de verschillende versies van To the Lighthouse laat zien 
dat Woolf de rol van zowel Mrs. Ramsay als Lily Briscoe gaandeweg veel promi-
nenter heeft gemaakt dan ze aanvankelijk in gedachte had.819 Lily Briscoe was 
in een vroege versie (als Sophie Briscoe) een excentrieke, oudere dame van vijf-
envijftig jaar die geen schilderijen, maar alleen potloodschetsjes maakt. Woolf 
veranderde haar van een excentriek dame in een contemplatieve en artistiek 
begaafde vrouw die veel weg heeft van de serieuze kunstenaar die Woolf zelf 
ook was. Met haar overpeinzingen en herinneringen is Lily de centrale figuur in 
deel 3. Woolf heeft de rol van Mrs. Ramsay genuanceerd door haar daadkracht 
af te zwakken en haar geheimzinnige dromerige kant meer naar voren te bren-
gen. De wijzigingen van Woolf hebben tot gevolg dat beide vrouwen in staat 
zijn te reflecteren op de drijfveren van het moi social en moi profond.

2.2 Het geconstrueerde ego of moi social 
Woolf voert Charles Tansley op als de meest volwaardige exponent van het 
‘geconstrueerde Ego’ of moi social. Ze voorziet hem van een allesoverstemmen-
de behoefte aan erkenning en waardering, waarmee hij zich in negatieve zin 
onderscheidt van de anderen. Uit Woolfs notities blijkt dat zij met de karakter-
tekening van Charles Tansley dit wezenlijke onderscheid voor ogen had: ‘The 
great cleavages in to which the human race is split, through the Ramsays not 
liking Mr Tansley.’820

Afkomstig uit een groot, onbemiddeld gezin heeft Tansley de door hem be-
geerde status van intellectueel volledig op eigen kracht moeten veroveren. Hij 
laat zien dat de instandhouding van het moi social een niet-aflatende inspan-
ning vereist: het vraagt zowel bewijzen die de persoonlijkheid consolideren als 
bescherming voor alles wat die wankele identiteit bedreigt. Het gevolg is dat 
hij – tot grote ergernis van de Ramsay-kinderen en Lily Briscoe – voortdurend 

819  Zie voor een analyse van eerdere versies Susan Dick, Virginia Woolf. To the Lighthouse, The Original 
Holograph Draft (1982).

820  Silver (1983: 11-12 ).
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probeert anderen op zelfgenoegzame en vrouwonvriendelijke wijze te impone-
ren met zijn oordelen en feitenkennis. 

De wetenschappers
Naast Charles Tansley voert Woolf nog twee andere wetenschappers op: de 
filosoof Mr. Ramsay en de natuurkundige William Bankes. Mr. Ramsay is net 
als zijn protegé Charles Tansley gepreoccupeerd met zijn wetenschappelijke 
verdiensten en gericht op bewijzen die zijn intellectuele status bevestigen. Het 
gedrag van beide wetenschappers illustreert dat het moi social voortdurend 
beducht is voor signalen die het imago bedreigen. Die waakzaamheid zorgt 
ervoor dat zij alleen oog hebben voor zaken waarmee ze hun intellect kunnen 
voeden, zoals wetenschappelijke kennis en concrete omstandigheden, en blind 
zijn voor alles wat buiten dit aandachtsgebied valt: ‘A vigilance which spared 
no phantom and luxuriated in no vision.’821 

Naarmate de personages afhankelijker zijn van hun moi social zijn ze min-
der goed in staat hun verlangens te verbergen. Mr. Ramsay trekt met zijn be-
hoefte aan bewondering en mededogen voortdurend de aandacht van vooral 
de vrouwen in zijn omgeving. Tansley grijpt alles aan om zijn eigen persoon 
ten koste van anderen op te blazen: ‘Made it somehow reflect himself and 
disparage them.’822 De behoefte aan zelfbevestiging is zo groot dat hij die niet 
voor anderen verborgen kan houden: ‘He wanted somebody to give him a 
chance of asserting himself. He wanted it so urgently that he fidgeted in his 
chair….’823 

Het ego en de concrete leefwereld
De drie wetenschappers demonstreren hoe de gerichtheid op eigen aangele-
genheden de ontvankelijkheid voor prikkels uit de directe omgeving verstoort. 

821  Woolf (1927: 44, 45).
822  Woolf (1927: 130).
823  Woolf (1927: 85).
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De natuurkundige William Bankes brengt zoveel tijd in laboratoria door dat 
de indrukken die hij daarbuiten opdoet hem al snel te veel zijn. De overvloed 
van natuurprikkels aan die zonovergoten kust kan hij nauwelijks verdragen: 
‘The world when he came out seemed to dazzle him, so that he walked slow-
ly, lifted his hand to screen his eyes and paused, with his head thrown back, 
merely to breathe the air.’824

Het moi social heeft behoefte aan een realiteit met een vaststaande ordening 
teneinde de veranderlijke werkelijkheid op afstand te houden. Die ordening is 
in het geval van Mr. Ramsay gebaseerd op strikt persoonlijke voorkeuren en bij 
William Bankes op een streng normen- en waardesysteem. In hun leefwereld is 
geen plaats voor elementen die de gewenste gang van zaken verstoren. Doordat 
Mr. Ramsay zulke hoge eisen aan zijn persoonlijk comfort stelt, kan alleen al 
de vondst van een oorwurm in zijn melk hem in alle staten brengen: ‘But he 
had built round him such a fence of sanctity, and occupied the space with such 
a demeanour of majesty that an earwig in his milk was a monster.’825 William 
Bankes hecht zoveel waarde aan maatschappelijke conventies dat een gat in 
de kous van het meisje Minta voor hem gelijk staat aan de ondergang van de 
beschaving: ‘Annihilation of womanhood, and dirt and disorder, and servants 
leaving and beds not made at midday – all the things he most abhorred.’826

2.3 Het authentieke zelf of moi profond
De waakzaamheid van het moi social staat lijnrecht tegenover de mentale reis-
lust of ontdekkingsdrang van het moi profond. Een onbevreesde geest is niet 
gericht op de instandhouding van het eigen ik, maar probeert ongeacht de 
consequenties eigen ideeën te realiseren. Lily Briscoe verwoordt deze tegen-
stelling wanneer ze het concept van haar schilderij wil oproepen, maar daar 
niet in slaagt: ‘Then one gave it up; then the idea sunk back again; then one be-

824  Woolf (1927: 164).
825  Woolf (1927: 184).
826  Woolf (1927: 160).
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came like most middle-aged people, cautious, furtive, with wrinkles between 
the eyes and a look of perpetual apprehension.’827 

 
De kunstenaars
Lijnrecht tegenover Charles Tansley staat de dichter Mr. Carmichael, die de 
voornaamste vertegenwoordiger is van een ideeënwereld waar mensen vrij zijn 
van dagelijkse verplichtingen en de drang een vastomlijnde identiteit uit te dra-
gen. Hij is de enige die niet opgejaagd wordt door verontrustende emoties en 
verlangens. Hoewel de bedrijvige Mrs. Ramsay, tot haar grote teleurstelling, 
niets kan betekenen voor deze ‘rubicund, drowsy, entirely contented figure’ 
roept hij bij haar in de eerste plaats bewondering op: ‘She could not help res-
pecting the composure with which he sat there, drinking his soup. If he wan ted 
soup, he asked for soup. Whether people laughed at him or were angry with 
him he was the same. He did not like her, she knew that; but partly for that very 
reason she respected him, and looking at him, drinking soup, very large and 
calm in the failing light, and monumental, and contemplative, she wondered 
what he did feel then, and why he was always content and dignified.’828

De dichter Carmichael en de schilderes Briscoe delen een overeenkomstig 
besef van de zinloosheid die de dagelijkse routine aankleeft – ‘the ineffective-
ness of action’ – en de ultieme waarde van het gedachteleven – ‘the suprema-
cy of thought’.829 Mrs. Ramsay en Mr. Tansley behoren volgens Lily tot de 
praktische mensen, terwijl zij zichzelf en Mr. Carmichael schaart onder de 
beoefenaars van de contemplatie. Lily realiseert zich dat die zo uiteenlopende 
gerichtheid een verontrustende afstand kan scheppen: ‘And this, like all in-
stincts, was a little distressing to people who did not share it; to Mr. Carmi-
chael perhaps, to herself certainly.’830

827  Woolf (1927: 165).
828  Woolf (1927: 143 en 90).
829  Woolf (1927: 181).
830  Woolf (1927: 164).
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Lily wordt door niemand, ook niet door zichzelf, gezien als een ‘true pain-
ter’, en dat is onderdeel van haar worsteling. Zij is niet zozeer uit op waarde-
ring voor haar schilderijen, maar wil zich onbevangen kunnen toeleggen op 
haar kunst. Hoewel ze in het eerste deel nog sterk in beslag wordt genomen 
door haar worsteling met heersende vooroordelen over alleenstaande vrouwen 
met artistieke ambities, blijkt ze wel te beschikken over het benodigde zelfin-
zicht. Uitgerekend Mrs. Ramsay herkent een vorm van soevereiniteit in Lily 
die haar onafhankelijkheid als individualist waarborgt: ‘There was in Lily a 
thread of something; a flare of something; something of her own which Mrs. 
Ramsay liked very much indeed, but no man would, she feared.’831

Mrs. Ramsays kompas
Woolf brengt een tweedeling aan tussen de personages die zich inzetten voor 
hun sociaal-maatschappelijke positie en zij die zich eraan onttrekken. Door 
Mrs. Ramsays twijfel maakt Woolf duidelijk dat er tussen de huisvrouw en de 
twee kunstenaar geen absoluut, maar een gradueel onderscheid bestaat. Mrs. 
Ramsay, Lily en Mr. Carmichael zijn aan elkaar verwant door kenmerken van 
het moi profond. Deze ondernemende huisvrouw beschikt namelijk over een 
aangeboren vorm van wijsheid – een natuurlijk inzicht in menselijke verhou-
dingen – die ervoor zorgt dat ze, ook zonder opleiding of boekengeleerdheid, 
meer lijkt te weten over het leven in het algemeen en de menselijke drijfveren 
in het bijzonder dan de wetenschappers die zich er zo vlijtig op toeleggen: ‘She 
knew then – she knew without having learnt. Her simplicity fathomed what 
clever people falsified. Her singleness of mind made her drop plumb like a 
stone, alight exact as a bird, gave her, naturally, this swoop and fall of the spirit 
upon truth which delighted, eased, sustained – falsely perhaps.’832

Dankzij haar natuurlijke eenvoud, inzicht, spontaniteit en fantasie – Mrs. 
Ramsays innerlijke kompas – krijgen haar op zich prozaïsche verrichtingen 

831  Woolf (1927: 96, 97).
832  Woolf (1927: 51).
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de allure van een kunstwerk. De harmonie die Mrs. Ramsay op het sociale 
vlak nastreeft is te vergelijken met de compositie die Lily als schilderes tot 
stand probeert te brengen – ‘Mrs. Ramsay making of the moment something 
permanent (as in another sphere Lily herself tried to make of the moment 
something permanent)’833 – en geeft haar een overeenkomstige sensatie, na-
melijk: ‘The rapture of successful creation.’834 Een derde overeenkomst is hun 
extreme vermoeidheid, die de keerzijde blijkt te zijn van de opwinding die hun 
inspanning teweegbrengt: wanneer Lily haar schilderij heeft voltooid, legt zij 
haar penseel neer ‘in extreme fatigue’;835 Mrs. Ramsay is na iedere daad van 
barmhartigheid de uitputting nabij: ‘Exhausted in body (afterwards, not at the 
time, she always felt this).’836

Door haar onderwerping aan de verplichtingen van het gezinsleven is Mrs. 
Ramsay stevig verankerd in haar rol als moi social en ontbeert zij de vrijheid 
om net als Mr. Carmichael en Lily Briscoe haar blik volledig te richten op de 
onontgonnen gebieden van het moi profond. Toch heeft haar overgave aan haar 
wereldse verplichtingen haar verlangen naar wijsgerig inzicht niet gesmoord: 
hoewel zij zich voordoet als een moi social blijkt zij te beschikken over de 
aanleg van een kunstenaar, ofwel de verlangens en gaven van het moi profond.

Oprechtheid en zelfinzicht
Het vermogen oprechtheid op te brengen ten aanzien van de eigen gedachten 
en emoties onderscheidt het moi profond van het moi social. Hieruit ontstaat de 
tegenstelling tussen de personages die hun motieven proberen te verhullen en 
degenen die de moed hebben hun drijfveren onder ogen te zien. Mrs. Ramsay 
durft zich te verantwoorden voor haar eigen beweegredenen wanneer ze zich 
afvraagt waarom Mr. Carmichael haar diensten afwijst: ‘All this desire of hers 
to give, to help, was vanity. For her own self-satisfaction was it that she wished 

833  Woolf (1927: 151).
834  Woolf (1927: 40).
835  Woolf (1927: 192).
836  Woolf (1927: 40).
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so instinctively to help, to give, that people might say of her, “O Mrs. Ramsay! 
dear Mrs. Ramsay ... Mrs. Ramsay, of course!” and need her and send for her 
and admire her?’837 Haar neiging zich op te offeren schrijft ze toe aan haar 
eigen eerzucht.

Het zelfinzicht van Mrs. Ramsay staat in schril contrast met de onoprecht-
heid van haar man, die zijn uiterste best doet zijn achterliggende motieven te 
verbergen: zijn intellectuele trofeeën, boeken, lezingen: ‘All had to be deprecated 
and concealed under the phrase “talking nonsense” (…) it was a disguise; it was 
the refuge of a man afraid to own his own feelings.’838 Zijn moed is de intellec-
tuele moed waarmee hij de status van groot denker heeft bereikt. Hij is echter 
niet in staat om zijn waarheidsliefde te richten op zijn eigen karakter, omdat hij, 
in tegenstelling tot Mrs. Ramsay, niet beschikt over voldoende zedelijke moed.

De vastbeslotenheid waarmee Mr. Carmichael zich onttrekt aan Mrs. Ram-
says invloed, toont haar de waarheid over haar eigen motieven en de drijfveren 
van mensen in het algemeen: ‘She did not feel merely snubbed back in her in-
stinct, but made aware of the pettiness of some part of her, and of human re-
lations, how flawed they are, how despicable, how self-seeking, at their best.’839 
Mrs. Ramsay beseft, samen met de twee kunstenaars hoe moeilijk het is een 
ander te begrijpen: ‘One after another, she [Mrs. Ramsay], Lily, Augustus Car-
michael, must feel, our apparitions, the things you know us by, are simply child-
ish. Beneath it is all dark, it is all spreading, it is unfathomably deep.’840 Deze 
wereld, waar de wetten van tijd en ruimte niet gelden – ‘this sense of unlimited 
resources’841 – is radicaal tegengesteld aan de dagelijkse wereld die de mens doet 
geloven dat hij zichzelf en anderen kent. 

837  Woolf (1927: 42).
838  Woolf (1927: 45). Deze typering komt bijna woordelijk terug in Woolfs typering van haar vader: ‘The 

fact remains that at the age of sixty-five he was a man in prison, isolated. He had so ignored, or disguised his 
own feelings that he had no idea of what he was.’ (1976: 126)

839  Woolf (1927: 43).
840  Woolf (1927: 60).
841  Woolf (1927: 60).
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Eenzaam en onkenbaar 
Verlost van de eisen van het moi social die Mrs. Ramsay veroordelen tot een 
dienend leven, waarin ze moet handelen, troosten en verenigen wat verdeeld 
is, vindt Mrs. Ramsay een ongekend diepe, plechtige vorm van gemoedsrust: 
‘There was freedom, there was peace, there was, most welcome of all, a sum-
moning, together a resting on a platform of stability.842 Het contact met haar 
moi profond komt alleen in volkomen eenzaamheid tot stand: ‘She took a look 
at life, for she had a clear sense of it there, something real, something private, 
which she shared neither with her children nor with her husband.’843

Wanneer Mrs. Ramsay zich niet voor anderen hoeft in te zetten, kan ze 
eigenmachtig over haar gedachten beschikken en in haar verbeelding afreizen 
naar gebieden die buiten de actuele tijd en ruimte liggen. Zij bezoekt op deze 
manier exotische oorden, waarover zij de mannen heeft horen praten – ‘There 
were all the places she had not seen; the Indian plains; she felt herself pushing 
aside the thick leather curtain of a church in Rome.’844 – en verliest zich in 
herinneringen aan haar vroegere geliefde, haar eerste echtgenoot. 

‘Secret love’ 
Aan de hand van suggestieve verwijzingen geeft Woolf aan dat Mrs. Ramsay 
treurt om een te jong gestorven geliefde. Uit Mrs. Ramsays manier van be-
wegen valt af te leiden dat deze man het voorwerp is van een sterk verlangen: 
‘Moving with an indescribable air of expectation, as if she were going to meet 
some one round the corner.’845 Het gemis heeft zich blijvend in Mrs. Ramsays 
geheugen en lichaam verankerd: ‘Curled up off the floor of the mind, rose 
from the lake of one’s being, a mist, a bride to meet her lover.’846 

842  Woolf (1927: 61).
843  Woolf (1927: 58).
844  Woolf (1927: 60, 61).
845  Woolf (1927: 15).
846  Woolf (1927: 62).
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De droomwereld waarin Mrs. Ramsay haar geliefde ontmoet en de realiteit 
waarvan haar gasten, man en kinderen deel uitmaken, zijn twee aparte werel-
den. Mrs. Ramsays liefde voor haar onbereikbare minnaar doet haar twijfelen 
aan de waarde van haar huwelijk. De verbintenis van getrouwde mensen is 
naast diepgaand, ook verwerpelijk vanwege het zelfbedrog dat nodig is om de 
illusie van een perfecte harmonie in stand te houden. Zodra Mrs. Ramsay in 
haar droomwereld verkeert, is ze niet meer zeker van de liefde voor haar eigen 
man: ‘She could not understand how she had ever felt any emotion or any 
affection for him.’847 

Mrs. Ramsay is niet de enige die er een ‘onmogelijke verbintenis’ op na 
houdt en voor wie het huwelijk en intense liefde onverenigbaar zijn. Ook Lily 
en Mr. Carmichael koesteren een liefde die zich niet in het dagelijks leven laat 
bestendigen. Lily is er door het object van haar verlangen – Mrs. Ramsay – vol-
ledig van doordrongen welke zelfopoffering het huwelijk vereist en prijst zich-
zelf gelukkig met haar vrijgezellenbestaan: ‘She need not marry, thank Heaven: 
she need not undergo that degradation. She was saved from that dilution.’848 
Mr. Carmichael is wel getrouwd, maar heeft een ongelukkig huwelijk en is 
verliefd op een van de Ramsay-zonen, Andrew. Zowel Lily als Mr. Carmichael 
verlangen naar iemand van hun eigen sekse en laten zich door deze grote liefde 
inspireren tot het maken van een kunstwerk. 

‘How could he love his kind’ 
Het vermogen een ander lief te hebben is een graadmeter voor de mate waar-
in de personages hun moi social of geconstrueerde ego kunnen loslaten. Dit 
blijkt uit het gedrag van de twee wetenschappers, die zo gepreoccupeerd zijn 
met hun alledaagse identiteit – of persona – dat zij voor niets anders meer 
aandacht of bewondering kunnen opbrengen. Woolf legt een relatie tussen 
het emotionele isolement van Mr. Ramsay en Charles Tansley en hun geringe 

847  Woolf (1927: 78).
848  Woolf (1927: 95).
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ontvankelijkheid voor liefde en schoonheid. Mr. Ramsay heeft geen oog voor 
zijn directe omgeving. ‘He never looked at things.’849 Zelfs de schoonheid van 
zijn eigen dochter ontgaat hem.

Mr. Tansley staat evenmin open voor de schoonheid in de hem omringende 
werkelijkheid. Wanneer Lily hem tijdens de oorlog een pleidooi over naasten-
liefde hoort houden, vraagt ze zich af of iemand die blind is voor schoonheid 
wel van zijn medemens kan houden. Zij legt een directe relatie tussen Tans-
leys onvermogen zich in emotioneel opzicht te hechten en zijn esthetische 
desinteresse: ‘how could he love his kind who did not know one picture from 
another?’850

Woolf brengt het onderscheid tussen het moi social en moi profond tot stand 
met behulp van de observaties van Mrs. Ramsay en Lily en de vragen die ze 
zichzelf stellen. De wetenschappers worden zo sterk gedreven door het ver-
langen hun persona in stand te houden dat zij weinig tot geen ruimte hebben 
voor zelfreflectie en zelfinzicht. Mrs. Ramsay doorziet haar eigen motieven en 
is dankzij dit inzicht in staat de roep van haar moi social te weerstaan en zich 
over te geven aan haar verlangen naar een realiteit die losstaat van de concrete 
leefwereld, net als Lily Briscoe en Mr. Carmichael.

De moeder en huisvrouw, en de beide kunstenaars laten zien dat de liefde 
van het moi profond niet gericht is op de bekrachtiging van de eigen identiteit 
en onderlinge verhoudingen, zoals in het huwelijk van de Ramsays, maar op 
een belangeloze overgave aan een geestverwant. De herinneringen van Mrs. 
Ramsay aan haar verloren geliefde en de boeken die ze leest prikkelen haar tot 
fantasieën die haar bevrijden van haar dagelijkse verplichtingen. De liefde van 
Lily en Mr. Carmichael vormt de stimulans voor overpeinzingen die resulteren 
in respectievelijk een schilderij en dichtbundel. Naast zelfinzicht en het ver-
mogen tot belangeloze liefde brengt Woolf een derde onderscheid aan tussen 

849  Woolf (1927: 68).
850  Woolf (1927: 181).
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het moi social en moi profond: de mate waarin er een interactie tot stand komt 
tussen de personages en hun concrete leefwereld.

3 Interactie personages en werkelijkheid
Woolf illustreert de interactie tussen de personages en de werkelijkheid door 
parallellen te trekken tussen menselijke eigenschappen en natuurverschijn-
selen, zoals water, bomen, duinen en wind, en steeds terugkerende kleuren. 
Zo benadrukt Woolf dat haar personages onherroepelijk de speelbal zijn van 
hun eigen driftleven. Daarnaast laat zij specifieke lichaamsdelen, met name 
handen en ogen, symbool staan voor de macht die haar personages al dan 
niet in het dagelijks leven uitoefenen. De mate van interactie met de hen 
omringende werkelijkheid hangt samen met de mate waarin de personages 
gehoor geven aan hun moi social of moi profond. Wanneer het moi social zich 
laat gelden is er sprake van groei, alsof het geconstrueerde ego daadwerkelijk 
fysieke ruimte inneemt. Zodra het moi social minder macht uitoefent, krijgt 
het moi profond de kans zich te ontplooien en een betrekking aan te gaan met 
de concrete leefwereld. 

3.1 Natuurbeelden
Om de kracht van menselijke emoties te benadrukken maakt Woolf veel ge-
bruik van maritieme beelden. Na de dood van Mrs. Ramsay is de op aandacht 
beluste Mr. Ramsay aangewezen op de welwillendheid van andere vrouwen. 
Wanneer hij overborrelend van zelfmedelijden steun komt zoeken bij Lily Bris-
coe, dreigt ze opgeslokt te worden door zijn ‘enormous flood of grief ’.851 Lily 
weet heel goed wat er van haar wordt verwacht – ‘She ought to have floated off 
instantly upon some wave of sympathetic expansion’852 –, maar zij verstijft van 
angst, afschuw en onvermogen onder de druk die hij uitoefent. Lily doet haar 

851  Woolf (1927: 142).
852  Woolf (1927: 142).
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uiterste best zich te wapenen tegen zijn smeekbede: ‘To draw her skirts a little 
closer round her ankles, lest she should get wet.’853 

De zee met zijn onophoudelijke golfslag en onpeilbare diepte symboliseert 
de onverbiddelijkheid waarmee mensen aan hun primaire driften overgeleverd 
zijn. Wanneer Lily haar verdriet om Mrs. Ramsay niet kan onderdrukken en 
hardop rouwt, vertoont ze gedrag dat zijzelf scherp veroordeelt – ‘That an-
guish could reduce one to such a pitch of imbecility’854 – en kijkt ze meteen 
of Mr. Carmichael, de enige die zich in haar buurt bevindt, haar gehoord 
heeft. Wanneer de dichter niet reageert op haar jammerkreet en onverstoor-
baar blijft liggen, is haar opluchting groot: ‘No one had seen her step off her 
strip of board into the waters of annihilation.’ Haar ‘ongepaste’ gedrag is door 
niemand opgemerkt, waarop Lily enigszins ironisch concludeert dat ze blijft 
beantwoorden aan het beeld dat anderen van haar hebben, namelijk dat van ‘a 
skimpy old maid, holding a paint-brush on the lawn’.855

Woolf benadrukt de betrekkingen tussen de personages en hun omgeving door 
van de natuur een bewaarplaats voor vroegere gebeurtenissen te maken. Spe-
cifieke plekken in de natuur zijn onlosmakelijk verbonden met opmerkelijke 
gebeurtenissen, gevoelens en gedachten uit het verleden. Wanneer William 
Bankes het betreurt dat Ramsays huwelijk hun hechte vriendschap heeft uit-
gehold, is het de aanblik van de duinen die de herinnering aan zijn gevoelens 
voor Ramsay – en hun vroegere verbond als moi profond – weer wakker maakt: 
‘But in this dumb colloquy with the sand dunes he maintained that his affec-
tion for Ramsay had in no way diminished; but there, like the body of a young 
man laid up in peat for a century, with the red fresh on his lips, was his friend-
ship, in its acuteness and reality, laid up across the bay among the sandhills.’856

853  Woolf (1927: 143).
854  Woolf (1927: 167).
855  Woolf (1927: 157). In On Being Ill gebruikt Woolf ‘the waters of annihilation’ als beeld voor de 

onontgonnen gebieden die verborgen blijven voor gezonde mensen, maar ontsloten worden zodra mensen zich 
door ziekte onttrekken aan de publieke rollen die ze in het dagelijks leven vervullen.

856  Woolf (1927: 24).
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3.2 Lichaamsonderdelen
Woolf maakt duidelijk hoe haar personages zich tot elkaar verhouden door 
specifieke lichamelijke functies uit te lichten. Hun lichaamstaal verraadt waar 
hun aandacht naar uitgaat en wat hun achterliggende motivatie voor hun ge-
drag is. Een gebaar of blik kan voldoende zijn om anderen hun wil op te 
leggen. Omgekeerd kan datgene wat ze waarnemen gevolgen hebben voor de 
inhoud van hun gedachte- en gevoelsleven. Zo ontstaat er een dynamiek tus-
sen de personages en hun omgeving waarin ze elkaar over en weer bepalen. 

‘With an eye like an eagle’s’ 
Woolf brengt een expliciet onderscheid aan in de aandacht die de verschil-
lende personages voor hun directe omgeving opbrengen. Door de ‘bijziende’ 
Mrs. Ramsay tegenover de ‘verziende’ Mr. Ramsay te plaatsen geeft Woolf aan 
hoe bepalend het gezichtsvermogen – ofwel perspectief – is voor de ervaring 
van de concrete werkelijkheid. Mrs. Ramsay richt zich met grote aandacht 
op gebeurtenissen in haar directe nabijheid en registreert zo nauwkeurig wat 
de stemming van haar man is – ‘Fixing her short-sighted eyes upon her hus-
band.’857 Mr. Ramsay buigt zich als filosoof met opperste concentratie over 
vraagstukken aangaande de status van externe verschijnselen – ‘subject and 
object and the nature of reality’858 – en heeft juist in het alledaagse leven geen 
oog voor de voorwerpen die hem omringen. De reikwijdte van zijn zicht is 
een aangeboren gegeven, waarop hij geen invloed kan uitoefenen: ‘Born blind, 
deaf, and dumb, to the ordinary things, but to the extraordinary things, with 
an eye like an eagle’s.’859 Zo geeft Woolf met de visuele vermogen van haar 
personages uitdrukking aan hun intellectuele en morele kracht.

857  Woolf (1927: 33).
858  Woolf (1927: 26).
859  Woolf (1927: 67).
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‘With the dim eyes and the absent-minded manner’
Het perspectief van de kunstenaar verschilt aanzienlijk van dat van de bijzien-
de Mrs. Ramsay of verziende Mr. Ramsay. Lily en Mr. Carmichael stellen hun 
blik niet scherp op dingen ver weg of dichtbij, maar kijken als het ware vanuit 
hun ooghoeken. Lily heeft smalle ogen, die ze nog eens samenknijpt wanneer 
ze aan het schilderen is: ‘Screwing up her little Chinese eyes in her small puc-
kered face.’860 Dit is de houding die zij nodig heeft om zichzelf in de gewens-
te schilderstemming te brengen: ‘With the dim eyes and the absent-minded 
manner.’861 Het is niet toevallig dat zij de druk van externe verwachtingen 
voelt in het orgaan dat onmisbaar is voor haar schilderwerk, namelijk haar 
zicht: ‘Can’t paint, can’t write, she murmured monotonously, anxiously consi-
dering what her plan of attack should be. For the mass loomed before her; it 
protruded; she felt it pressing on her eyeballs.’862

Wanneer Lily opkijkt van haar schilderwerk, heeft ze de typische blik van 
de schouwer of ziener, die niet scherpstelt op voorwerpen in de concrete leef-
wereld, maar gericht is op de wereld van het onbewuste en de herinnering, 
waarvan Mr. Carmichael ook deel uitmaakt: ‘Against her will she had come to 
the surface, and found herself half out of the picture, looking, little dazedly, as 
if at unreal things, at Mr. Carmichael.’863 

Mr. Carmichael is aanwezig als een volkomen tevreden, slaapdronken 
wezen dat niets van anderen verlangt: ‘Basking with his yellow cat’s eyes ajar, 
so that like a cat’s they seemed to reflect the branches moving or the clouds 
passing, but to give no inkling of any inner thought or emotion whatsoever, 
if he wanted anything.’864 Hij heeft geen urgente behoefte die hij aan anderen 
kenbaar wil maken, en kan zich volledig openstellen voor de wereld om hem 
heen. 

860  Woolf (1927: 147).
861  Woolf (1927: 52).
862  Woolf (1927: 149).
863  Woolf (1927: 166).
864  Woolf (1927: 15).
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De personages maken hun wensen en emoties ook kenbaar door middel 
van lichamelijke expressie. Zo arrangeert Mrs. Ramsay, die het liefst voor ie-
dere vrijgezel een huwelijkskandidaat zou willen zoeken, stilzwijgend de ver-
loving tussen de twee jongste gasten, Paul en Minta: ‘He had felt her eyes on 
him all day today, following him about (though she never said a word) as if she 
were saying, “Yes, you can do it. I believe in you. I expect it of you.”’865 Waar 
Mrs. Ramsay de wereld betovert en anderen aanzet tot hoop, geloof en liefde, 
berooft Mr. Ramsay de wereld van haar glans met zijn onvrede en zelfmede-
lijden: ‘The whole horizon seemed swept bare of objects to talk about (...) his 
gaze seemed to fall dolefully over the sunny grass and discolour it and cast (...) 
a veil of crape.’866 

Oplettende omstanders als Lily Briscoe kunnen uit Tansleys lichaamstaal 
nauwkeurig aflezen wat hem drijft: ‘Sitting opposite him could she not see, as 
in an X-ray photograph, the ribs and thigh bones of the young man’s desire 
to impress himself lying dark in the mist of his flesh – that thin mist which 
convention had laid over his burning desire to break into the conversation?’867 
Mr. Tansley is niet in staat zijn ontluistering te verbergen, wanneer de door 
hem gewenste erkenning uitblijft: ‘It was all in scraps and fragments. He felt 
extremely, even physically, uncomfortable.’868 

‘A raised hand shadowing her mind’ 
De bezigheden van Woolfs personages geven uitsluitsel over hun functie in het 
maatschappelijk leven. Woolf laat hun handen symbool staan voor de invloed 
die zij al dan niet als moi social op anderen kunnen uitoefenen of het contact 
dat zij als moi profond met de werkelijkheid onderhouden: in de hand van de 
schilderes Lily Briscoe ligt een penseel; in die van de huisvrouw Mrs. Ramsay 
liggen een stel breinaalden; tijdens de zeiltocht naar de vuurtoren houdt de 

865  Woolf (1927: 74).
866  Woolf (1927: 142).
867  Woolf (1927: 85).
868  Woolf (1927: 85).
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mijmerende Cam een hand in de zee, terwijl Mr. Ramsay in zijn ene hand een 
boek heeft en de andere gereed houdt om een bladzijde om te slaan. 

Wanneer James tijdens de tocht naar de vuurtoren het bootje bestuurt en 
dus de richting bepaalt, ziet Cam in hem de rechter die hij lijkt te worden: ‘Ja-
mes the lawgiver, with the tablets of eternal wisdom laid open on his knee (his 
hand on the tiller had become symbolical to her).’869 In het eerste deel was Mr. 
Carmichael de dichter bezig met het maken van naamdichten en dus actief met 
pen en papier, maar in het derde deel blijven zijn handen, ondanks het meege-
brachte boek, werkeloos. Woolf laat Lily wijzen op de betekenis van die passieve 
houding. Mr. Carmichaels lege handen hebben de potentie op elk gewenst mo-
ment alle mogelijke rijkdommen te vergaren: ‘Sailing serenely through a world 
which satisfied all his wants, so that she thought he had only to put down his 
hand where he lay on the lawn to fish up anything he wanted.’870

3.3 Groei en krimp van de fysieke gedaante
De interactie tussen de personages en de hen omringende werkelijkheid heeft 
gevolgen voor de ruimte die zij als moi social dan wel moi profond innemen. 
Woolf typeert de uiteenlopende zijnstoestanden aan de hand van termen die 
duiden op groei, dan wel krimp van de zichtbare gedaante. Het moi social 
neemt meer ruimte in en oefent meer macht uit op anderen door middel van 
bepaalde gebaren, een specifieke houding of kledij. Wanneer de macht van het 
moi social of geconstrueerde ego afneemt, hebben de personages ook minder 
overwicht in de concrete leefwereld. De groei van het moi profond lijkt recht 
evenredig te zijn aan de krimp van het moi social. 

‘To shrink and diminish’
Wanneer de personages macht uitoefenen over anderen, nemen ze in omvang 
toe (zie mijn cursiveringen). Mrs. Ramsay voert haar taken zeer gewetensvol 

869  Woolf (1927: 157).
870  Woolf (1927: 166).
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en plichtsgetrouw uit. Het besef van haar eigen doortastende optreden doet 
haar letterlijk groeien: ‘She was now formidable to behold.’ Woolf benadrukt 
de uitwerking die Mrs. Ramsay op anderen heeft door haar te vergelijken met 
een bloem die zich eerst opent – zodat anderen, in de eerste plaats haar man, 
zich aan haar kunnen laven – om zich vervolgens van haar schatten ontdaan 
te sluiten: ‘Immediately, Mrs. Ramsay seemed to fold herself together, one petal 
closed in another, and the whole fabric fell in exhaustion upon itself.’871 

Wanneer de personages al dan niet vrijwillig de middelen verliezen waar-
mee ze zich onderscheiden, beschrijft Woolf dit als een proces waarbij ze letter-
lijk iets kwijtraken en vervolgens krimpen. Mrs. Ramsay laat haar functionele 
gedrag varen, zodra ze kan pauzeren van haar dagelijkse bezigheden. Eenmaal 
verlost van haar alledaagse dienende ik, neemt ze in omvang af – ‘and one 
shrunk, with a sense of solemnity, to being oneself ’. Mr. Ramsay is in staat de 
pluimen waarmee hij zichzelf tooit in een keer af te schudden en zichzelf terug 
te brengen tot de essentie van zijn persoonlijkheid, namelijk zijn intellectuele 
vermogen: ‘It was his power, his gift, suddenly to shed all superfluities, to 
shrink and diminish so that he looked barer and felt sparer, even physically, yet 
lost none of his intensity of mind.’872

3.4 Tien jaar verstrijkt 
Woolf voert een opmerkelijke verklaring aan voor het schrijven van het tweede 
deel, ‘Time Passes’, waarin een hoofdrol voor de natuur is weggelegd. Ze wilde 
alle lyrische passages in een deel verzamelen om te voorkomen dat ze, net als 
in haar andere romans, de andere tekstgedeelten te sterk zouden beïnvloeden 
– ‘interfere with the text so much as usual’.873 Het verstrijken van de tien jaar 
tijd is echter vanuit narratologisch opzicht een noodzakelijk gegeven. Zonder 
die lange periode hadden de ontwikkelingen die zich tijdens het tweede bezoek 
(in deel 3) voordoen niet kunnen plaatsvinden. 

871  Woolf (1927: 40).
872  Woolf (1927: 44).
873  Woolf (Diary III: 5 september 1926).
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‘Time Passes’ bevat enkele doorslaggevende gebeurtenissen: Mrs. Ramsay 
sterft, waarop de anderen, in de eerste plaats Lily, haar op eigen kracht tot 
leven kunnen wekken; Andrew gaat dood, wat Mr. Carmichael een urgente 
reden geeft de jongeman te vereeuwigen in een poëziebundel die de dichter 
vervolgens eeuwige roem bezorgt. Bovendien stelt die lange periode hen in 
staat bepaalde gevoelens te bestrijden – Lily overwint haar schaamte om haar 
artistieke vrijgezellenbestaan – of juist te verdiepen: de wrok die James voor 
zijn vader koestert is uitgemond in het besluit (samen met zijn zusje Cam) 
weerstand te bieden aan de eisen van zijn vader. Zowel Mrs. Ramsays dood als 
die lange tijdsspanne is nodig om de bestaande verhoudingen te doorbreken 
en nieuwe ontwikkelingen een kans te geven. 

Door Mrs. Ramsay de rol van ‘Angel in the House’ te geven heeft Woolf 
haar tot een steunpilaar of moi social gemaakt. Mrs. Ramsay put zich volledig 
uit ten behoeve van haar familie en geleerde vrienden. Haar vermogen tot 
compassie voor haar medemens is haar laatste redmiddel. Wanneer de stem-
ming tijdens het diner niet vanzelf op gang komt, weet ze zichzelf aan te zetten 
tot de benodigde actie door medelijden voor een van de mannelijke gasten op 
te roepen, en zich zo in de verzorgende rol te dwingen: ‘William Bankes – poor 
man! Who had no wife and no children, and dined alone in lodgings except 
for to-night; and in pity for him, life being now strong enough to bear her on 
again, she began all this business.’874 Lily is getuige van Mrs. Ramsays strategie: 
‘Her resolve to live again had been stirred by pity.’875

‘A sense of repetition’
De personages in To the Lighthouse zoeken houvast in de veranderlijke werke-
lijkheid door al dan niet bewust op zoek te gaan naar regelmaat: patronen en 

874  Woolf (1927: 79).
875  Woolf (1927: 80). De jongste zoon James beseft wat een offer zijn moeder brengt door tegemoet te 

komen aan zijn vaders onuitputtelijke behoefte aan medelijden: ‘James felt all her strength flaring up to be 
drunk and quenched by the beak of brass, the arid scimitar of the male, which smote mercilessly, again and 
again, demanding sympathy.’ Woolf (1927: 39).
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ritmes die worden gevormd door terugkerende beelden, geluiden en gewoon-
ten. Door zaken te herhalen maakt Woolf duidelijk dat het leven iets repetitiefs 
heeft en daardoor iets vertrouwds krijgt. Een duidelijk voorbeeld is het ‘Yes’ 
waarmee Mrs. Ramsay de roman opent – ‘“Yes, of course, If it’s fine tomor-
row,” said Mrs. Ramsay.’876 – en Lily het verhaal beëindigt – ‘Yes, she thought, 
laying down her brush in extreme fatique, I have had my vision.’877

De routine van het dagelijks leven heeft zijn eigen geruststellende ritme: 
‘For in the rough and tumble of daily life, with all those children about, all 
those visitors, one had constantly a sense of repetition – of one thing falling 
where another had fallen, and so setting up an echo which chimed in the air 
and made it full of vibrations.’878 De afzonderlijke personages creëren door 
hun bezigheden of emoties ieder hun eigen cadans of atmosfeer, waarmee ze de 
gemoedelijke voortgang van het dagelijks leven kunnen versterken of versto-
ren, zoals Mr. Tansley – ‘He upset the proportions of one’s world.’879 – en Mr. 
Ramsay met zijn geëxalteerde voordracht van poëziefragmenten of ‘impure 
rhapsody’.880 

Zowel de menselijke activiteiten als de natuurprocessen bevatten een ken-
merkend patroon. De golfslag van de zee, de bladeren in de wind, de regelmaat 
waarmee de vuurtoren zijn stralen uitzendt, de rondwiekende vogels vormen 
alle hun eigen composities. Mrs. Ramsay is zeer ontvankelijk voor de schoon-
heid van deze natuurverschijnselen. Zo hebben de aanblik van vechtende roe-
ken en het geluid dat zij hierbij maken een bedwelmend effect op haar: ‘The air 
was shoved aside by their black wings and cut into exquisite scimitar shapes. 
The movement of the wings beating out, out, out – she could never describe 
it accurately enough to please herself – was one of the loveliest of all to her.’881

876  Woolf (1927: 9).
877  Woolf (1927: 192).
878  Woolf (1927: 183).
879  Woolf (1927: 181).
880  Woolf (1927: 28).
881  Woolf (1927: 76).
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Wanneer Mrs. Ramsay poëzie leest is ze niet bezig met de betekenis van 
de tekst, maar laat ze zich meevoeren door het ritme van de regels. Wat de 
dag aan emoties en gedachtes heeft losgewoeld kan ze door het ritme van de 
poëzie weer loslaten – ‘All the odds and ends of the day struck to this magnet; 
her mind felt swept, felt clean’ – zodat er een serene rust over haar komt: ‘the 
essence sucked out of life’.882 Het effect van een ritme dat alle andere geluiden 
doet verstommen, ontslaat Mrs. Ramsay van de behoefte zich te laten gelden 
als weldoenster en biedt een onderkomen voor de stroom van verontrustende 
gevoelens. De terugkeer naar de concrete leefwereld betekent een hernieuwd 
contact tussen Mrs. Ramsay zelf en de verschijnselen die haar omringen. Ze 
herstelt dit contact door de signalen uit de concrete leefwereld te registreren 
– ‘Always, Mrs. Ramsay felt, one helped oneself out of solitude reluctantly by 
laying hold of some little odd or end, some sound, some sight.’883 

Mr. Ramsay maakt de grootste inbreuk met zijn emotionele claims, die de 
verstandhouding tussen James en zijn voorlezende moeder verstoren: James 
‘hated the twang and twitter of his father’s emotions which, vibrating round 
them, disturbed the perfect simplicity and good sense of his relations with his 
mother.’884 Mrs. Ramsay ondergaat de aanwezigheid van haar man in eerste 
instantie als een dissonant – ‘his closeness revealed to her (the jingle mated 
itself in her head) that something had happened’.885 Het lukt haar echter een 
vorm van harmonie te creëren door zijn vraag naar sympathie te beantwoorden 
met mededogen en zo een complementerende noot te leveren: ‘Every throb of 
this pulse seemed, as he walked away, to enclose her and her husband, and to 
give to each that solace which two different notes, one high, one low, struck 
together, seem to give each other as they combine.’886 Zo weet Mrs. Ramsay 

882  Woolf (1927: 111).
883  Woolf (1927: 62).
884  Woolf (1927: 38).
885  Woolf (1927: 33).
886  Woolf (1927: 40).
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de aanval van haar man af te wenden en de huiselijke vrede te herstellen: ‘she 
was relieved to find that the ruin was veiled; domesticity triumphed; custom 
crooned its soothing rhythm’.887

‘The Window’
De routine van de concrete leefwereld houdt de illusie van saamhorigheid (de 
eenvormigheid) in stand. Het gezinsleven waar Mrs. Ramsay zo oppermachtig 
heerst, is echter geen hermetisch afgesloten ruimte. Hierop wordt zij gewezen 
door de geluiden die haar domein – dat samenvalt met de fysieke grenzen van 
het zomerhuis zelf – binnendringen. ‘The Window’ waarachter Mrs. Ramsay 
zich bevindt, vormt tegelijk een barrière en een doorgang naar de concrete 
leefwereld en maakt zo het transport van signalen in beide richtingen moge-
lijk. Zij neemt van alles waar, stemmen van mensen, de stralen van de vuurto-
ren en de golfslag van de zee. 

Dankzij haar wijsheid heeft Mrs. Ramsay een sterk vermoeden van het lot 
dat haarzelf en het zomerhuis te wachten staan. Haar zorgen worden gevoed 
door een onderliggend besef van de vergankelijkheid van het bestaan. Zij weet 
dat het huis blootgesteld is aan krachten waar mensen zich nauwelijks tegen 
kunnen verweren: ‘Things got shabbier and got shabbier summer after sum-
mer.’888 Haar zorg om de teloorgang van het huis is zelfs visionair te noemen: 
het afgetrapte vloerkleed en loshangende behang, de steeds valer wordende 
patronen op de muur, al deze tekenen waarschuwen voor de natuurkrachten 
die in het tweede deel vernietigend zullen huishouden.

In die tien jaar tijd worden de veranderingen voorbereid die verantwoorde-
lijk zijn voor de overgang van het laat-victoriaanse tijdperk naar een moderne-
re samenleving. Mrs. Ramsays voortijdige dood is een voorbode van een peri-
ode waarin individualisten als Lily en Mr. Carmichael de gelegenheid krijgen 
zichzelf te verwezenlijken. Tijdens het eerste bezoek overheerst bij Lily nog een 

887  Woolf (1927: 33).
888  Woolf (1927: 30).
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gevoel van geborgenheid: ‘I’m in love with this all.’889 Mrs. Ramsays afwezig-
heid heeft tot gevolg dat niemand meer weet hoe de onderlinge verhoudin-
gen zijn en welke posities zij behoren in te nemen: ‘as if the link that usually 
bound things together had been cut and they floated up there, down there, off, 
anyhow.’890 De eenvormigheid van het vertrouwde gezinsleven maakt plaats 
voor een onbestemd heden waarin de personages de gelegenheid krijgen ver-
antwoording af te leggen en de koers van hun leven te bepalen.

4 Lily
In deel 3 keert Mr. Ramsay met enkele kinderen en gasten na tien jaar af-
wezigheid terug naar het zomerhuis aan de kust. De eerste ochtend van hun 
terugkeer gaan ze min of meer verder met waar ze tijdens hun vorige bezoek 
gebleven waren. Lily gaat achter haar schildersezel staan, Mr. Carmichael 
strekt zich uit op zijn luie stoel op het terras en Mr. Ramsay en twee kinderen 
maken zich gereed voor de zeiltocht die ze in deel 1 al gepland hadden: ‘To the 
Lighthouse’. Door de afwezigheid van Mrs. Ramsay ontbreekt de vertrouwde 
samenhang en zijn zij gedwongen op eigen kracht hun houding te bepalen. 
 
4.1 Een onbestemd heden
Lily ondergaat het onbestemde heden– zonder Mrs. Ramsay – als iets po-
sitiefs. Zij bevindt zich in een overgangsgebied waarin de weg naar het au-
thentieke domein nog niet is geblokkeerd door de routines van het dagelijks 
leven: ‘So coming back from a journey, or after an illness, before habits had 
spun themselves across the surface, one felt that same unreality, which was so 
startling; felt something emerge. Life was most vivid then. One could be at 
one’s ease.’891

889  Woolf (1927: 23).
890  Woolf (1927: 138).
891  Woolf (1927: 177).
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Haar aandacht gaat volledig uit naar de opdracht waar ze tien jaar eerder 
ook al mee worstelde: de vereeuwiging van Mrs. Ramsay op haar schilders-
doek. Ze staat voor een opdracht die het uiterste van haar vraagt: ze wil Mrs. 
Ramsay en daarmee het voorwerp van haar grote verlangen op haar schilders-
doek vastleggen en tegelijk wil ze zich bevrijden van Mrs. Ramsays verwach-
ting dat ook Lily trouwt en zo haar leven ondergeschikt maakt aan de wil van 
een man. Door de uiteenlopende emoties ondergaat Lily haar schilderpogin-
gen als een strijd tegen krachten die zij nauwelijks kan weerstaan: ‘struggling 
against terrific odds to maintain her courage to say: “But this is what I see”, 
and so to clasp some miserable remnant of her vision to her breast, which a 
thousand forces did their best to pluck from her.’892

4.2 Op zoek naar Mrs. Ramsay
Lily heeft een middel nodig om het beeld van Mrs. Ramsay naar boven te halen 
en vast te leggen en zo haar liefde voor haar te vereeuwigen. Dat taal hiervoor 
ontoereikend is, bleek haar al tijdens het eerste bezoek, toen ze Mrs. Ramsay 
deelgenoot wilde maken van haar gevoelens en gedachten. Een liefdesbekente-
nis laat zich niet in woorden vangen en gaat bovendien tegen de sociale regels 
in: ‘It was absurd. It was impossible. One could not say what one meant.’893 
Lily maakt hiermee duidelijk dat zij en Mrs. Ramsay geen woorden tot hun 
beschikking hebben om uitdrukking te geven aan hun diepste emoties, omdat 
zij gebruik moeten maken van een door mannen gedomineerde taal. 

Steeds weer laat Woolf haar personages benadrukken dat taal zich niet leent 
voor het overbrengen van diepere gevoelens en bedoelingen. Dit is geen pro-
blematisch gegeven, maar een vaststaand feit waar Lily en Mrs. Ramsay zich-
zelf met regelmaat, stoïcijns en volkomen gelaten aan herinneren. Mrs. Ram-
say kan haar man niet vertellen wat haar ten diepste bezighoudt – ‘No, they 
could not share that; they could not say that.’894 – of wat haar gevoelens voor 

892  Woolf (1927: 23).
893  Woolf (1927: 23).
894  Woolf (1927: 65).
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hem zijn: ‘It was only that she never could say what she felt.’895 Ook Lily kan 
Mr. Carmichael niet vertellen wat haar bezighoudt omdat er geen woorden 
zijn voor wat zij wil ontsluiten – “About life, about death; about Mrs. Ramsay” 
– ‘The urgency of the moment always missed its mark. Words fluttered side-
ways and struck the object inches too low.’896 

Mrs. Ramsay op haar witte doek vastleggen is een complexe opgave, die 
vereist dat Lily het beeld van de vrouw die zij bemint oproept aan de hand 
van uiteenlopende procedés. Lily analyseert Mrs. Ramsays karakter en gedrag, 
imiteert bepaalde gewoonten en probeert haar met de ogen van anderen te 
bekijken. Door haar van verschillende kanten te belichten, krijgt Lily ook zicht 
op de minder aantrekkelijke eigenschappen van Mrs. Ramsay: haar onomwon-
den, directe manier van doen – ‘her masterfulness, her positiveness, something 
matter-of-fact in her’897 –; haar zelfverzekerdheid, onveranderlijke schoonheid, 
toegeeflijkheid naar haar man toe – ‘Then she was weak with her husband. She 
let him make those scenes.’898 –; haar afstandelijkheid –‘Nobody knew exactly 
what had happened to her.’899 – en haar onderwerping aan het actieve leven 
ten koste van het contemplatieve leven. Als Lily het perspectief van de con-
ventionele William Bankes inneemt, doet Mrs. Ramsay haar denken aan een 
onderdanige vredestichter: ‘Peaceful and silent, with downcast eyes.’900 

Het oproepen van Mrs. Ramsays eigenschappen volstaat echter niet: ‘Fif-
ty pairs of eyes were not enough to get round that one woman with, she 
thought.’901 Naast de informatie die haar eigen herinneringen en het perspec-
tief van anderen oplevert, probeert Lily haar inzicht te vergroten door rou-
tinematig gedrag van Mrs. Ramsay te imiteren. Ze herinnert zich specifieke 

895  Woolf (1927: 113).
896  Woolf (1927: 165).
897  Woolf (1927: 180).
898  Woolf (1927: 180).
899  Woolf (1927: 180).
900  Woolf (1927: 164).
901  Woolf (1927: 182).
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gewoonten – ‘She opened bedroom windows. She shut doors. (So she tried 
to start the tune of Mrs. Ramsay in her head.)’902 – en bootst Mrs. Ramsays 
lichaamstaal na: ‘Lily looked up, as she had seen Mrs. Ramsay look up; she too 
heard a wave falling on the beach.’903 Zo slaagt Lily erin de gedaante van Mrs. 
Ramsay op te roepen, haar plaats in te nemen en in die hoedanigheid overeen-
komstige ervaringen te ondergaan. 

Mrs. Ramsay associeerde de saamhorigheid van het dinerende gezelschap 
met de vertrouwdheid die religieuze rituelen bieden: ‘She looked at the win-
dow in which the candle flames burnt brighter now that the panes were black, 
and strangely, as if they were voices at a service in a cathedral, for she did not 
listen to the words. The sudden bursts of laughter and then one voice (Minta’s) 
speaking alone, reminded her of men and boys crying out the Latin words of 
a service in some Roman Catholic cathedral.’904 Wanneer Lily erin slaagt Mrs. 
Ramsay terug te halen in haar herinnering gebruikt ook zij het beeld van een 
kerk: ‘And Lily, painting steadily, felt as if a door had opened, and one went in 
and stood gazing silently about in a high cathedral-like place, very dark, very 
solemn. Shouts came from a world far away.’905 

De nabijheid van Mrs. Ramsays persoonlijkheid confronteert Lily met Mrs. 
Ramsays maatschappelijke verwachtingen, in het bijzonder haar overtuiging 
dat de bestemming van vrouwen het huwelijk is – en in het verlengde daarvan 
Charles Tansleys woorden dat vrouwen niet kunnen schrijven of schilderen. 
Vanuit het inzicht dat ze beter af is als schilderende vrijgezel durft Lily uitein-
delijk de schoonheid en autoriteit van Mrs. Ramsay te trotseren: ‘Gathering a 
desperate courage she would urge her own exemption from the universal law; 
plead for it; she liked to be alone; she liked to be herself; she was not made 
for that; and to have to meet a serious stare from eyes of unparalleled depth, 

902  Woolf (1927: 49).
903  Woolf (1927: 182).
904  Woolf (1927: 102).
905  Woolf (1927: 149).
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and confront Mrs. Ramsays simple certainty.’906 Pas als Lily Mrs. Ramsays 
verwachtingen ten aanzien van vrouwen, heeft uitgeschakeld – ‘every trace of 
wilfulness abolished’ – kan ze zicht krijgen op de essentie van haar persoon-
lijkheid, het deel dat verborgen ligt achter haar gebiedende gestalte en niet be-
antwoordt aan de fatsoensnormen van destijds: ‘The glove’s twisted finger.’907

4.3 De gelofte ingelost
De besloten hiërarchische wereld van het eerste deel wordt opengebroken door 
de gebeurtenissen in het tweede deel, zodat in deel 3 een nieuw evenwicht tus-
sen de verschillende personages kan ontstaan. In die nieuwe wereld kenmerken 
de onderlinge relaties zich uiteindelijk door een horizontale samenhang: de 
personages worden verenigd door hun gezamenlijke visie op Mrs. Ramsay. 
De inwilliging van de belofte die Mrs. Ramsay in ‘The Window’ doet – de 
boottocht naar de vuurtoren – mondt uit in een nieuwe ordening: een eenheid 
waaraan de personages als zelfkritische individualisten deelhebben. 

Bij het tweede bezoek aan het zomerhuis lenen de omstandigheden zich 
voor een nieuwe positiebepaling: de pas gearriveerde bezoekers zijn nog niet 
volledig opgegaan in de routines van het dagelijks leven en Mrs. Ramsay ont-
breekt om het leven in vaste banen te leiden. Wel wordt die vrijheid bedreigd 
door hun neiging gehoor te geven aan ingesleten gewoonten. Mr. Ramsay 
ergert zich eraan dat zijn kinderen niet op het afgesproken tijdstip verschijnen 
en probeert Lily te verleiden tot medelijden. Lily laat zich door zijn emotionele 
verzoek van haar schilderwerk afhouden en de kinderen Cam en James zijn 
volledig gericht op het trotseren van hun vader. ‘But they vowed, in silence, as 
they walked, to stand by each other and carry out the great compact – to resist 
tyranny to the death.’908 Lily en de kinderen verzetten zich tegen de machtspo-
sitie die Mr. Ramsay in het verleden innam. 

906  Woolf (1927: 49, 50).
907  Woolf (1927: 50).
908  Woolf (1927: 152).
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‘A dancing rhythmical movement’ 
Lily wil haar schilderij van Mrs. Ramsay, die op het terras haar zoon James voor-
leest, afmaken, maar de jongen en zijn moeder bevinden zich niet in levenden lijve 
voor haar, zoals in het eerste deel. Ze beschikt alleen over een herinneringsbeeld 
– een onstoffelijke vorm of concept – en haar schilderspullen. Haar opgave bestaat 
uit het bereiken van een evenwicht tussen twee schijnbaar onverenigbare posi-
ties: enerzijds een positie middenin het alledaagse leven, die gekenmerkt wordt 
door grote persoonlijke betrokkenheid en een intensieve beleving van het huidige 
moment en daarnaast een afstandelijk perspectief, dat zicht geeft op een beteke-
nisvolle ordening: ‘All that in idea seemed simple became in practice immediately 
complex; as the waves shape themselves symmetrically from the cliff top, but to 
the swimmer among them are divided by steep gulfs, and foaming crests.’909

Tijdens het schilderen verlaat Lily doelbewust het publieke domein om een re-
aliteit te onderzoeken waar de gebruikelijke bakens – routineus gedrag, ruimte en 
tijd – ontbreken. Al schilderend begeeft ze zich steeds verder in het verleden: ‘Out 
and out one went, further and further, until at last one seemed to be on a narrow 
plank, perfectly alone, over the sea.’910 Lily gaat op zoek naar het moi profond van 
Mrs. Ramsays: ‘A wedge-shaped core.’911 

Als uitvoerend schilder moet Lily het overzicht loslaten en vertrouwen op de 
bewegingen van haar lichaam in de hoop dat haar ritmisch uitgevoerde penseel-
streken de weg vrijmaken naar die onderliggende samenhang: ‘And so pausing and 
so flickering, she attained a dancing rhythmical movement, as if the pauses were 
one part of the rhythm and the strokes another, and all were related.’912 Woolf im-
pliceert dat het schilderen zelf geen intentionele handeling is, maar het gevolg van 
krachten waarover Lily geen zeggenschap heeft. Haar bewegingen vallen samen 
met een ‘rhythm, which was dictated to her’; ‘which was strong enough to bear 
her along with it on its current’.913 

909  Woolf (1927: 147).
910  Woolf (1927: 160).
911  Woolf (1927: 60).
912  Woolf (1927: 148).
913  Woolf (1927: 149).
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Deze scène heeft eenzelfde seksuele lading als de scène waarin Mrs. Ramsay 
door het samenspel van de golfslag, de schemering en het vuurtorenlicht in een 
vervoering wordt gebracht die grenst aan erotiek. Mrs. Ramsay dicht de vuur-
toren menselijke eigenschappen toe en ondergaat het rondschijnende licht als 
de aanraking van een minnaar die haar liefkoost en in grote extase brengt: ‘As 
if it were stroking with its silver fingers some sealed vessel in her brain whose 
bursting would flood her with delight, she had known happiness, exquisite 
happiness, intense happiness, and it silvered the rough waves a little more 
brightly, as daylight faded, and the blue went out of the sea and it rolled in 
waves of pure lemon which curved and swelled and broke upon the beach and 
the ecstasy burst in her eyes and waves of pure delight raced over the floor of 
her mind and she felt, It is enough! It is enough!’914 

‘Of all human qualities she reverenced justice most’
Ook Cam beweegt zich naar haar moment van overgave toe wanneer ze tijdens 
de boottocht wordt gehypnotiseerd door haar herinneringen aan Mrs. Ramsay 
– ‘and nothing was left but a pale blue censer swinging rhythmically this way 
and that across her mind.’915 Tijdens de overtocht naar de vuurtoren houdt 
Cam haar hand in het water en haar gezicht vlak boven het oppervlak. Ze on-
dergaat zowel fysiek als mentaal de nabijheid van de zee en heeft hierdoor de 
indruk dat haar geest en het water inwisselbaar zijn: ‘Her hand cut a trail in the 
sea, as her mind made the green swirls and streaks into patterns and, numbed 
and shrouded, wandered in imagination in that underworld of waters where 
the pearls stuck in clusters to white sprays, where in the green light a change 
came over one’s entire mind and one’s body shone half transparent enveloped 
in a green cloak.’916 Cam krijgt net als Lily zicht op een betekenisvolle samen-
hang doordat ze de vele zichtbare verschijnselen weet terug te brengen tot een 

914  Woolf (1927: 46).
915  Woolf (1927: 188).
916  Woolf (1927: 169).
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paar vlakken en lijnen: ‘But as, just before sleep, things simplify themselves so 
that only one of all the myriad details has power to assert itself, so, she felt, 
looking drowsily at the island, all those paths and terraces and bedrooms were 
fading and disappearing.’917

Cam levert een inwendige strijd omdat ze verscheurd wordt door tegenge-
stelde emoties. Haar vader probeert haar welwillend te stemmen en doet een 
beroep op haar mededogen, terwijl ze door haar belofte aan James om zich 
tegen hun vader te verzetten tegemoet komt aan haar gevoel voor rechtvaardig-
heid. Kiest ze voor haar vader vanuit een morele verplichting of voor James op 
grond van een intellectuele afweging: ‘Of all human qualities she reverenced 
justice most.’918 Er blijkt een derde mogelijkheid te zijn. Cam biedt eerst weer-
stand aan haar vader en lost zo de belofte aan James in. Vervolgens verenigt ze 
haar vader en moeder in haar verbeelding. 

‘Loneliness’
James heeft aan het begin van de tocht alleen oog voor het onrecht dat zijn va-
der hen en in het verleden Mrs. Ramsay aandeed. Wanneer hij het conflict tus-
sen zijn vader en moeder over de tocht naar de vuurtoren herbeleeft en terug-
denkt aan zijn wens een mes in zijn vader te steken, is hij in staat die als meer 
dan alleen een tiran te zien en zijn woede te vangen in een beeld. James beseft 
namelijk wat hij en zijn vader gemeenschappelijk hebben, hun eenzaamheid; 
‘He had become physically what was always at the back of both of their minds 
– that loneliness which was for both of them the truth about things.’919 De 
wetenschap dat zij dit inzicht delen maakt dat James zich kan verzoenen met 
zijn vader en zelfs zijn onhebbelijke neiging zich luidkeels over te geven aan 
poëtische declamaties imiteert: ‘“We are driving before a gale – we must sink,” 
he began saying to himself, half aloud exactly as his father said it.’920 

917  Woolf (1927: 188).
918  Woolf (1927: 157).
919  Woolf (1927: 160).
920  Woolf (1927: 187).
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Over de gedachten van Mr. Ramsay tijdens de overtocht komt de lezer niets 
te weten. Wel denken anderen intensief over hem na. Lily, Cam (en James) 
moeten door zijn voorkomen denken aan een leider: ‘He had all the appea-
rance of a leader making ready for an expedition.’921 Cam verbeeldt zich dat 
ze een gevaarlijke expeditie ondernemen waarvan Mr. Ramsay de leider is: 
‘He was shabby, and simple, eating bread and cheese; and yet he was leading 
them on a great expedition where, for all she knew, they would be drowned.’922 
Hoewel de tocht naar de vuurtoren een bescheiden onderneming is, stelt het 
Mr. Ramsay in staat de leidersrol in te nemen die hij zichzelf in zijn fantasieën 
graag toebedeelt, zodat droom en werkelijkheid samenvallen. Zodra ze zijn 
aangekomen bij de vuurtoren begint Mr. Ramsay weer bevelen uit te delen: 
‘Bring those parcels.’923 Dit keer lokt hij geen haat bij zijn kinderen uit, maar 
bewondering voor zijn vastberaden gestalte. 

‘He has crowned the occasion’
Tijdens het eerste bezoek aan het zomerhuis vertoonde Mr. Carmichael nog 
enige activiteit. Hij maakte acrostichons (naamdichten) als om zich te oefenen 
in het dichterschap. Na de dood van Andrew in de Eerste Wereldoorlog – ‘he 
was killed in a second by a shell’924 – brengt Mr. Carmichael als eerbetoon aan 
deze veelbelovende jongeman een dichtbundel uit die met veel waardering 
wordt onthaald. De oorlog heeft de homoseksuele dichter de enige persoon 
ontnomen op wie zijn diepere verlangens waren gericht en hem zo definitief 
losgesneden van wereldse behoeften: ‘When he had heard of Andrew Ramsays 
death (…) Mr Carmichael had “lost all interest in life.”’925 

Deze dichter is als vertegenwoordiger van het moi profond meer dan een 
vanzelfsprekend deelnemer van de nieuwe situatie. Lily beschrijft hem als een 

921  Woolf (1927: 189).
922  Woolf (1927: 189).
923  Woolf (1927: 190).
924  Woolf (1927: 179).
925  Woolf (1927: 179).
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herder die op het moment dat de boot bij de vuurtoren aankomt zijn zegen 
geeft aan de nieuw geformeerde kudde: ‘He stood there spreading his hands 
over all the weakness and suffering of mankind; she thought he was surveying, 
tolerantly, compassionately, their final destiny. Now he has crowned the oc-
casion, she thought, when his hand slowly fell.’926 Lily verbeeldt zich dat hij 
bloemen over de aarde uitstrooit, zoals Mrs. Ramsay ook deed: de vertegen-
woordigster van de praktische eenvoud en doeltreffendheid heeft plaats ge-
maakt voor de hoeder van het eenheidsbeginsel. 

De personages brengen ieder op hun eigen manier de aandacht en intensi-
teit op die vereist is voor een herbeleving van eerdere conflicten. Door vertroe-
belende emoties en zelfzuchtige belangen buiten spel te zetten heffen ze het 
isolement tussen zichzelf en de hen omringende verschijnselen op en maken de 
weg vrij naar een gedeelde visie op de geliefde verschijning van Mrs. Ramsay. 
Hiermee laat Woolf zien dat waarachtige liefde onzelfzuchtig is en alleen daar 
kan bestaan waar heimelijke drijfveren en dagelijkse belangen geen rol spelen. 
Het is een liefde die niet opeist of bezit, maar verenigt wat verdeeld is: ‘Never 
attempted to clutch its object’ en ‘meant to be spread over the world and be-
come part of the human gain.’927

Besluit
Uit de ontstaansgeschiedenis van To the Lighthouse bleek dat Woolf haar verhaal 
vormgaf door obsederende scènes en beelden uit haar leven zo te herordenen 
dat ze beantwoordden aan haar filosofische ontwerp. Dankzij haar goed door-
dachte compositie, terugkerende beelden en genuanceerde karakters komen de 
kenmerken van het moi social en moi profond overtuigend in beeld. De obser-
vaties van Woolfs alter ego Lily maken duidelijk dat het zelfbehoud van de een 
staat tegenover het zelfinzicht, de liefde en ontvankelijkheid voor de werkelijk-
heid van de ander en dat beide typen over en weer op elkaar aangewezen zijn. 

926  Woolf (1927: 191).
927  Woolf (1927: 47). 
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Uiteindelijk maakte Woolf de biografische elementen ondergeschikt aan de 
filosofische lading van haar roman. Zij heeft beide ouders geportretteerd – en 
volgens haar zus Vanessa levensecht –, maar liet de gewraakte vaderfiguur, die 
de aanleiding vormde voor haar roman, plaatsmaken voor het moi profond 
van Mrs. Ramsay. De hoop dat zij met deze portretten de stemmen van haar 
ouders tot rust had gebracht, bleek uiteindelijk ongegrond. In de laatste maan-
den van haar leven brachten de herinneringen aan haar jeugd haar ouders weer 
verontrustend dichtbij. Aan haar filosofische opvattingen en dialectiek heeft ze 
met To the Lighthouse wel blijvend vorm weten te geven. 
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9 Eva

Hij [de prop] heeft een werkende wil, als je hem zo hardnekkig ziet streven. En 
waarom zou je eigenlijk niet mogen zeggen, dat hij leeft? Een afgezonderd stukje 
wind, dat is zijn plooien binnengekropen... dat is hem tot ziel, tot wil, tot streven 
geworden.928

1 De laatste roman
Met Eva volgde van Bruggen in veel opzichten de lijn van haar eerdere werk. 
Centraal staat een weifelende hoofdpersoon die streeft naar kritisch inzicht en 
zelfbewustzijn. Ook pakte ze de oppositie individualisme-collectivisme weer 
op met het beeld van de slingerslag dat symbool staat voor de afwisseling tus-
sen levens- en doodsdrift. Van Bruggens laatste roman onderscheidt zich van 
de voorgaande romans door het bijzondere vertelprocédé en de thematiek. In 
Eva staat de bewustzijnsweergave en de verwerking van seksuele taboes cen-
traal. 

1.1 Een apotheose
‘Maar – de schrijfster was maar van één ding werkelijk vervuld: van haar toen 
juist verschenen roman Eva.’ Dit schreef een criticus bij wie Carry van Brug-
gen in november 1927 op bezoek was.929 Naar eigen zeggen had zij zich met 
haar laatste roman ‘totaal en definitief ’ uitgesproken.930 Haar enthousiasme 
over de verschijning van Eva is op twee manieren te verklaren. Zij had haar 

928  Van Bruggen (1927a: 47).
929  Van Leeuwen in (1947: 121).
930  Van Leeuwen (1947: 121).
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gedachtegoed op een voor haar bevredigende wijze ondergebracht in haar ro-
man en daarmee kreeg ze het gevoel dat ze eindelijk recht had gedaan aan de 
denker en dichter in haar.931 Daarbij had ze een oplossing gevonden voor het 
vraagstuk van liefde en seksualiteit, ofwel Eva’s worsteling met een schaamte 
die seksuele overgave in de weg staat.

Leidraad in Eva is het beeld van de slingerslag: de voortdurende afwisseling 
tussen twee primaire driften die Van Bruggen verantwoordelijk hield voor het 
menselijk gedrag. Onder invloed van de levensdrift richten mensen zich op de 
instandhouding van hun alledaagse persoonlijkheid – of geconstrueerde Ego 
– en het dogma, terwijl doodsdriftigen ontvankelijk zijn voor de neiging tot 
verwondering en de behoefte aan wijsgerig inzicht en daarmee hun vastomlijn-
de identiteit ondermijnen.

Ga naar buiten in een nacht als deze. Dan zal je de slingerslag voelen. Dan zal 
je met alles één zijn, in de slingerslag gevangen. En neemt de slinger je mee 
naar links, dan veracht je het leven en je rukt aan je keten, en je zou de Meest-
Verhevene willen volgen… en alles is vervuld van de straling van de Vurige 
Wagen. En neemt de slinger je mee naar rechts, dan haat je de dood en je 
klemt je aan het leven, zoals beesten zich aan het leven klemmen, blind. Met 
de beesten… en de sterren… ben je in de slingerslag gevangen… en buiten de 
slingerslag is er niets. Niets. Het zal je zwaar vallen, dit te grijpen, te begrijpen… 
het zullen woorden blijven… tot ééns… ‘het woord wordt Geest…’ en je 
weet het… voor eeuwig, neen, voor even… Woord wordt woord opnieuw, 
zinledigheid. Maar je hébt het beseft.932

‘Een niet aflatende inspiratie’
In een voordracht die Van Bruggen in 1927 op uitnodiging van een boek-
handelaarsvereniging hield, gaf zij aan dat haar opvattingen niet los gezien 

931  Sicking (1993b: 292)
932  Van Leeuwen (1947: 121).
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kunnen worden van haar eigen persoon en de tijd waarin ze leefde: ook zij 
heeft ‘twee driften in zich’, waarvan de doodsdrift, het verlangen naar opgaan 
in de Eenheid, volgens haar het sterkst vertegenwoordigd is in Eva.933 Verder 
noemt zij Eva ‘een boek dat zowel qua vorm als inhoud volkomen in de tijd 
en in haar oeuvre past. (…) Dit wil de pantheïstische levensvisie, die haar zeer 
dierbaar is, en die zegt, dat een mensch nooit geheel alleen staat.’ De behoefte 
om haar ideeën te blijven verwoorden blijkt uit de vele publicaties na de ver-
schijning van Prometheus. Voordat Van Bruggen ernstig ziek werd, werkte zij 
nog aan een reeks artikelen met de titel Een nieuw realisme, waarvan er twee in 
Groot-Nederland zouden verschijnen.

Ook Van Bruggens laat in haar leven opgebloeide liefde voor haar jeugd-
vriend Nicolaas (Niek) Muller vormde een inspiratiebron voor haar laatste 
roman. Deze vriend heeft tot op zekere hoogte model gestaan voor de ge-
heimzinnige man die Eva eerst in het Concertgebouw van Amsterdam en later 
op een Waddeneiland ontmoet.934 Van een waarheidsgetrouw portret is echter 
geen sprake, daarvoor lopen de werkelijke en fictieve gebeurtenissen te veel 
uiteen.935 Ook de vraag of Van Bruggens liefdesgeschiedenis haar werkelijk het 
inzicht omtrent de relatie tussen liefde en seksualiteit heeft verschaft dat zij in 
Eva beschrijft, is niet te beantwoorden. Wel staat vast dat de liefde voor Niek 
Muller een ontregelend effect heeft gehad op haar psychisch welbevinden.936 

933  De citaten zijn afkomstig uit het verslag dat een journalist van de voordracht maakte. Zie Fontijn & 
Schouten (1985: 246, 247). 

934  De naam van haar jeugdvriend – Nicolaas Muller – levert de letters voor die van Eva’s geliefde Marius.
935  Dat het om een sterk geromantiseerde versie gaat, blijkt alleen al uit de manier waarop het contact tot 

stand komt. Nicolaas Muller maakte lang voor hun liefdesrelatie begon deel uit van Van Bruggens leven en 
vriendenkring, terwijl Marius door een zeer toevallige ontmoeting in het concertgebouw van een onbereikbare 
romantische figuur verandert in een innige vriend. 

936  In 1928 – toen zij al verpleegd werd voor haar depressie in een rusthuis – schreef zij in een brief 
aan Nico Muller over het conflict dat hun relatie teweegbracht: om haar toestand niet te verergeren, was zij 
genoodzaakt het contact te verbreken met de persoon naar wie haar verlangen juist uitging: ‘Het eenige wat mij 
redden kan, is zooveel mogelijk mijden van elk contact met jou.’ Zie Fontijn & Schouten (1985: 36).
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1.2 De compositie
Voor Van Bruggen stond de verwoording van haar gedachtegoed voorop. Zij 
stelde dat de vorm van een literair werk ondergeschikt is aan de inhoud: ‘We 
vragen niet meer in de eerste plaats “hoe een boek geschreven is”, maar wat het 
ons brengt en openbaart’; ‘ Het is het plastische deel dat bij mij het slechtst tot 
zijn recht komt […]. De compositie ook, geloof ik, is niet helemaal in orde in 
mijne boeken. Ik geef daar niet erg om.’937 De opzet van Eva, dat opgebouwd 
is uit acht hoofdstukken waarin Van Bruggen schijnbaar willekeurig gekozen 
fasen uit Eva’s leven beschrijft, lijkt haar bewering te bevestigen. Uit de vertel-
wijze, het perspectief en de verwerking van de slingerslagsymboliek blijkt ech-
ter dat Van Bruggen, anders dan wat zij daarover beweerde, voor haar roman 
een hechte structuur hanteerde. 

Bijna alle hoofdstuktitels van Eva verwijzen naar een specifiek moment of 
een concrete gebeurtenis, plaats of persoon. De roman opent met ‘De Nieuwe 
Eeuw’: het is 1 januari 1900 en Eva loopt door de besneeuwde straten van 
haar woonplaats op weg naar haar tweelingbroer David. Zij zijn die dag 18 
jaar geworden en proberen te bevatten wat het betekent dat ze een nieuwe 
eeuw ingaan. In ‘Naar huis’ reist Eva met haar collega Andy vanuit de stad, 
waar ze op een lagere school lesgeeft, naar het dorp waar ze woont. ‘Stemmen’ 
markeert een nieuwe fase in Eva’s leven: ze is uit huis op kamers gaan wonen in 
de grote stad. In ‘Ontmoeting’ komt Eva de geheimzinnige heer tegen die in 
het slothoofdstuk voor een beslissende wending zal zorgen. Op ‘Meidag’ loopt 
Eva mee in een optocht van de socialistische beweging en ontmoet ze de man 
met wie ze zal trouwen, Ben. Tijdens ‘De nacht’ overdenkt ze haar nieuwe rol 
van vrouw en moeder. ‘David’ draait om de dood van haar tweelingbroer en 
de ontmoeting met zijn vrouw. In het laatste hoofdstuk is Eva ‘Aan zee’, waar 
ze als veertigjarige, gescheiden vrouw met twee kinderen een bijzondere ont-
moeting heeft met de geheimzinnige heer. Van Bruggen laat het begin en het 
einde van haar roman op elkaar aansluiten met behulp van een winterbeeld. In 

937  Fontijn & Schouten (1985: 13).
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de slotscène kijkt Eva tijdens een koude winteravond terug op haar leven, zoals 
ze in de openingscène vooruit blikte.

1.3 Een bewustwordingsroman
Het chronologische verloop van Eva’s leven wordt met grote regelmaat onder-
broken door Eva’s herinneringssprongen. Zij schakelt voortdurend tussen he-
den en verleden, door vanuit actuele gebeurtenissen terug te grijpen op eerdere 
ervaringen. Met behulp van vergelijkende partikels als ‘zó’ koppelt Eva erva-
ringen en gebeurtenissen uit het heden al associërend aan die uit het verleden: 
‘Zó voelde ik als kind de zee buiten de duinenwand’;938 ‘Zó hing je vroeger 
met je borst tegen een hekje’;939 ‘Zó ook deed ze als kind’;940 ‘Zó vroeger hing 
je aan je touw’;941 ‘Zó sloeg je klompenscheepje om’;942 ‘Zó was het die dag 
op het eiland.’943 Door die in de tijd ver uiteen liggende gebeurtenissen naast 
elkaar te plaatsen, kan Van Bruggen terugkerende verlangens, verwachtingen 
en dilemma’s uit Eva’s leven centraal stellen. 

Eva is een bewustwordingsroman waarin één perspectief centraal staat, dat 
van Eva zelf. Er is wel een vertelinstantie aanwezig, maar die staat zo dicht bij 
de hoofdpersoon dat de roman te zien is als één doorgaande innerlijke mono-
loog.944 Alles wat ter sprake komt is terug te voeren op de zienswijze van Eva, die 
probeert haar inzicht in zichzelf en het leven te vergroten door problemen van 
verschillende herkomst te overwinnen. Van Bruggen hanteert drie persoons-
vormen voor de weergave van Eva’s observaties en overpeinzingen: de zij-vorm, 
ik-vorm en je-vorm. Hierdoor is er geen duidelijk onderscheid tussen vertellers-
tekst en persoonstekst en vloeien beschrijving en innerlijk monoloog in elkaar 

938  Van Bruggen (1927a: 45).
939  Van Bruggen (1927a: 46).
940  Van Bruggen (1927a: 47).
941  Van Bruggen (1927a: 71).
942  Van Bruggen (1927a: 72).
943  Van Bruggen (1927a: 109).
944  Hannemieke Postma (1976, 518-533) analyseert het vertelperspectief en gebruik van verschillende 

persoonsvormen in ‘Een verkenning van Eva’. Zie ook Sicking (1993b: 293-295).
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over. Het veelvuldige gebruik van de tegenwoordige tijd versterkt het idee dat je 
als lezer Eva’s ervaringen van dichtbij volgt. In de loop van de roman treden de 
ik-vorm en je-vorm steeds meer op de voorgrond, wat zich laat verklaren uit de 
thematiek van de roman: Eva’s groeiende besef van haar eigen identiteit. 

De beelden die Eva bij herhaling gebruikt om haar ervaringen te typeren 
hebben een structurerende functie; ze brengen samenhang aan in de opeenvol-
ging van gebeurtenissen. 

Het overkoepelende beeld waarop veel metaforen teruggevoerd kunnen 
worden is de slingerslag. Van Bruggen koppelt enkele centrale leidmotieven 
aan de beide polen van de slingerslag. De vrijwillige gevangenschap van de da-
gelijkse routine wordt gesymboliseerd door de eendenkooi, het licht en de vei-
ligheid en beslotenheid van het gezinsleven: ‘Licht waar je in vlucht... machtig, 
wit, stralend licht... voor dit zo met elkaar te doen... zo voor elkaar te doen... 
te zijn... overvloeien... samenvloeien... voor dit zijn we geboren.’945 Hierte-
genover staan de wind- en waterstem die Eva’s verlangen naar de verten en 
de ruimten vertegenwoordigen, de aantrekkingskracht van het onbestemde.946 
Naast natuurbeelden gebruikt Van Bruggen religieuze, muzikale en filosofische 
leidmotieven, zoals het joodse Kol Nidrei voor de stem van het geweten, Schu-
berts symfonie de Unvollendete en Heraclitus’ aforisme ‘Een en dezelfde is de 
weg opwaarts en nederwaarts.’ 

2 De slingerslag
Terwijl Eva een opleiding volgt tot onderwijzeres in de ‘grote stad’ (Amster-
dam) en nog bij haar ouders in het stadje aan het water (Zaandam) woont, 
overdenkt ze de betekenis van oude, vertrouwde zaken als het gezinsleven en 

945  Van Bruggen (1927a: 44).
946  Volgens Wolfs (1989: 28) functioneert de slingerslag als ‘grondstructuur en vormgevingsprincipe van 

vele andere tegenstellingen in Eva, zoals die tussen hoog en laag, denken en taal, individu en collectief, weten 
en interpreteren, fictie en realiteit, ik en Ik, binnen en buiten en de poging het levensraadsel te doorgronden 
tegenover het besef van de onbenoembaarheid van “het”.’
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nieuwe ervaringen met haar sociaal geëngageerde collega’s. Ze ontdekt dat 
mensen voor hun eigen zelfbehoud zijn aangewezen op de bescherming en vei-
ligheid van een samenlevingsverband van welke aard ook, biologisch, reli gieus 
of maatschappelijk. Dankzij de verbondenheid met haar broer David weet ze 
dat er ook mensen zijn die zich verwant voelen door een gedeelde levensvisie 
of intellectuele belangstelling. De tegenstelling tussen degenen die ze ‘ik-drif-
tigen’ noemt en de zogenaamde ‘eenheidszoekers’ vormt het uitgangspunt voor 
haar zoektocht naar zelfinzicht. 

2.1 Eenheid en eenvormigheid
De saamhorigheid die Eva binnen haar gezin ervaart, blijkt een schijneenheid 
te zijn waar ze niet buiten kan. Dat het familieleven een tijdelijke schuilplaats 
biedt, maakt ze duidelijk met het beeld van de eendenkooi. In het kader van 
haar opleiding tot onderwijzeres heeft Eva een echte eendenkooi op een Wad-
deneiland bezichtigd. Tijdens dit uitstapje beseft ze dat de eenden uit de kooi 
wegvliegen, maar dat mensen altijd afhankelijk blijven van een vaste plek om 
te wonen en leven. De eendenkooi is een kunstmatige begrenzing die symbool 
staat voor de eenvormigheid – wat Van Bruggen in Prometheus de ‘spotvorm 
van de eenheid’ noemt.947 

De geborgenheid van het gezinsleven vormt voor Eva de noodzakelijke be-
scherming tegen de verontrustende gedachten en ondoorgrondelijke raadsels 
die de natuurgeluiden bij haar wekken: ‘Waterstem en windstem kwelden mij 
te-veel.... De waterstem komt de geelgrijzen horizont uit... hij komt over de 
witte kopjes naar mij toe... en hij fluistert mij in, wat ik niet versta. De wind-
stem ijlt mij achterop en lispelt vliegensvlug iets aan mijn oor, maar ik weet 
niet wat.... en is mij voorbij, en keert weer terug, en haalt mij weer in, en ik 
houd het niet uit...’948 Wanneer Eva volwassen is, beseft ze door haar huwelijk 
met Ben dat het gezinsleven helpt de verlokkingen van de ruimten te weer-

947  Van Bruggen (1919a: 49).
948  Van Bruggen (1927a: 111).
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staan: ‘Mensen zouden in de ruimten verloren gaan, ze moeten in kamers 
met stoelen en kasten, naar kalenders met jaren en dagen moeten ze kunnen 
vluchten.’949

‘Heilig is veilig’
Door zich aan te sluiten bij de socialistische partij hangt Eva met vele anderen 
eenzelfde ideaal aan. De saamhorigheid die ze als resultaat hiervan ervaart, 
koppelt ze expliciet aan de geborgenheid die het gezinsleven biedt: ‘Ja, heilig 
is veilig. Het Heilig Ideaal staat om je heen als een muur... Het staat boven je 
hoofd gespannen als een tent. Het is een huis om je heen gebouwd. Je zult nu 
nooit meer in donker en ongewisheid verdolen –, er is je over alles een Licht 
opgegaan. Er is: de Partij. Er zijn: de Leiders. Zoals Hugo Mols zegt: “Tak...” 
zo zei je vroeger: “Vader”.’950 De vader verhoudt zich tot het kind, als de po-
litiek leider tot zijn partijleden. Het kapitaalgebruik benadrukt de connotatie 
van zekerheid. Die woorden fungeren als leuzen die een absolute veiligheid 
moeten garanderen.

Eva constateert keer op keer dat mensen door hun ik-drift worden aan-
gespoord de bescherming te zoeken van een specifiek samenlevingsverband. 
Zolang ze deel uitmaken van een gezin, volk, maatschappij, sociale vereniging, 
politieke partij of religieuze groepering kunnen zij hun identiteitsgevoel be-
krachtigen en zich laten leiden door de daar geldende gedragsregels: ‘In de kerk 
behoeven we niet langer over God, in de Partij niet over het recht, in de Staat 
niet over de moraal en in het Huwelijk niet over de kuisheid te denken.’951 De 
behoefte aan eenvormigheid staat tegenover de twijfelzucht en de drang zich in 
morele en intellectuele zin rekenschap te geven van de eigen daden. 

949  Van Bruggen (1927a: 110, 111).
950  Van Bruggen (1927a: 95).
951  Van Bruggen (1927a: 167).
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2.2 Eenheidszoekers en ik-driftigen
Wanneer Eva de eenheidszoekers typeert, staan niet de sociale, maatschappe-
lijke of biologische verbanden centraal, maar een vorm van geestelijke ver-
wantschap, waarvoor zij het begrip ‘aanwezigheid’ gebruikt. Eva ziet in haar 
broer David een geestverwant die altijd in haar nabijheid is als een ‘volstrekte 
aanwezigheid’.952 Met hem deelt ze niet alleen haar afkomst – ‘uit deze lange, 
platte weiden, uit deze kronkelende slooten, molens en loodsen, reuk van gras 
en water, van hooi en mest.... zijn wij opgebouwd, David en ik’953 – maar ook 
de neiging zich te verwonderen over de meest uiteenlopende gebeurtenissen en 
daarmee de geaardheid van de weifelende eenheidszoeker. 

‘De tweeërlei orde’
Eva maakt een expliciet onderscheid tussen de eenheidszoekers, die leven zon-
der de zekerheid van vaste waarden, en de ik-driftigen, die distinctie en veilig-
heid najagen. Zij rekent zichzelf, samen met haar broer David en haar collega’s 
Ebner en Ernestien, tot de eerste groep: ‘Wij zijn wijd en ijl in onze twijfel, wij 
vervluchtigen in ons gepeins... Zij zijn eng en vast in hun zelfverzekerdheid. 
Ze zijn onverzettelijk, ze zijn onwrikbaar, ze maken ons tot hun minderen, 
ze blazen ons om.’954 Gedurende haar studietijd, werkende leven en huwelijk 
komt zij mensen tegen in wie zij ik-driftigen herkent. Tot die tweede groep 
rekent zij zowel haar kamergenoten en sommige collega’s op de school waar zij 
lesgeeft als haar man. 

Eva voelt een onoverbrugbare afstand tussen zichzelf en degenen die hun 
identiteit in stand houden door uiterlijk vertoon, zoals haar lichtzinnige ka-
mergenootjes: ‘Ze zaten met hun vieren om de ronde tafel, maar het blad van 
de tafel had een zee, had een ravijn kunnen zijn.’955 Haar collega Arjen Brand 
onderscheidt zich op ideologische gronden en vereenzelvigt zich volledig met 

952  Van Bruggen (1927a: 128).
953  Van Bruggen (1927a: 141).
954  Van Bruggen (1927a: 130).
955  Van Bruggen (1927a: 72).
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zijn hetze tegen de bourgeoisie en voor de verwerkelijking van een Republi-
keinse school – de rest ‘laat hem koud, alles laat hem koud.’956 Eva’s man Ben 
zoekt zijn toevlucht in een geordende werkplek en kan geen begrip opbrengen 
voor Eva’s neiging tot zelfbespiegeling. Wanneer hij haar vraagt waarom ze al-
tijd alles moet onderzoeken, ontrafelen, afbreken en uitpluizen, houdt ze haar 
antwoord voor zich: 

De tweeërlei orde – zo denk je – die houdt ons gescheiden. En daarom is er ook 
nooit iets verwezenlijkt van die dromen... die oude dromen... zoet, gloeiende 
dromen, zachte, brandende dromen... omdat voor jou alleen die ene en voor mij 
alleen die andere ordening bestaat. Jij voelt je ongelukkig aan een rommelige 
schrijftafel of als je boeken niet op hun plaats staan, maar je ademt dagelijks de 
chaos en je krijgt het niet benauwd.957

Van Bruggen illustreert de hiërarchie die dit soort ongelijkwaardige verhou-
dingen aankleeft door middel van de homoseksueel getinte relatie tussen Eva’s 
broer David en zijn leerling Berthold. David wordt door de mooie, maar 
verlamde Berthold letterlijk voor diens karretje gespannen. Gedreven door 
gevoelens van hoogmoed en afgunst voelt Berthold zich door het leven te-
kort gedaan en probeert hij te voorkomen dat David er anders dan hij wel in 
slaagt zijn talenten als dichter te ontplooien. David beseft dat hij zijn eigen 
leven opoffert voor Berthold en noemt hen daarom beiden ‘moral insane’: ‘Hij 
[Berthold] door wat hij doet, ik door wat ik duld. Ik vernietig het hoogste 
in mijzelf, opdat in hem het laagste voortwoekeren kan. Mijn werk en mijn 
wetten, mijn Stenen Tafelen...’958 Samen demonstreren zij een algemeen men-
selijk verschijnsel: ik-driftigen richten zich op het najagen van genoegdoening, 
rijkdom of status, terwijl eenheidszoekers hun morele schuld willen inlossen. 

956  Van Bruggen (1927a: 62).
957  Van Bruggen (1927a: 134, 135).
958  Van Bruggen (1927a: 148).
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Beiden proberen op hun eigen wijze, vanuit hun eigen aard een evenwicht te 
herstellen: ‘Wat de een te weinig betaalt, betaalt de ander te veel. En zo keert 
het evenwicht weer.’959 

De ervaring van het moederschap confronteert Eva met haar eigen ik-drift 
en maakt het onderscheid tussen twee typen mensen minder absoluut. Eva 
onderkent dat de liefde voor haar baby en haar vermogen hem te voeden met 
melk allebei in dienst staan van de ik-drift: de natuurlijke behoefte zichzelf als 
moeder te bestendigen. Lichaam en geest spannen hierin als onafscheidelijke 
bondgenoten samen. Eva wil voorkomen dat haar kinderen net als zijzelf ge-
plaagd zullen worden door de belastende twijfel die ze zelf steeds weer opzoekt. 
Daarvoor moet zij de illusie van een veilig bestaan in stand te houden en haar 
eigen overtuiging loslaten: ‘Ik zal ze daarheen drijven waar ik ze veilig weet, 
in de kraal van het platte geluk, in de omheining van de lage rust, die ik voor 
mijzelf heb versmaad. Omdat ik Moeder ben, omdat ik dáárvoor moeder ben 
geworden. In de moeder gaat de Mens verloren, gaat de Mens failliet.’960 

3 Eva’s opdracht 
Voor Eva is het proces van bewustwording haar uiteindelijke bestemming. De 
kern van de roman bestaat uit de strijd van een vrouw, die vanuit een conflic-
tueuze situatie naar inzicht streeft. De zaken die haar in beslag nemen, hebben 
betrekking op begripsvorming, primaire menselijke driften, tijd, liefde en de 
verhouding tot de werkelijkheid. Door deze thema’s te verkennen wordt dui-
delijk hoe Eva op die gebieden haar inzichten opdoet. Een probleem of con-
flict doorgronden staat voor haar gelijk aan het zoeken naar een beginsel dat 
voor iedere situatie opgaat: ‘Enkel het altijd-geldende is belangwekkend.’961 
Elk probleem dat zij tegenkomt vertoont meerdere kanten, zodat van een een-

959  Van Bruggen (1927a: 149).
960  Van Bruggen (1927a: 134).
961  Van Bruggen (1927a: 69).
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duidige oplossing of definitieve positiebepaling geen sprake kan zijn. Door 
het conflictueuze van haar ontwikkeling zijn de probleemgebieden dan ook 
gesteld in termen van oppositie.

3.1 Inzicht en onbegrip 
Eva probeert haar gevoelens van angst en vertwijfeling te bezweren door ge-
hoor te geven aan haar verlangen naar inzicht. Als kind ontdekt ze het over-
rompelende effect van dit verlangen wanneer ze een puzzel wil maken en moet 
bepalen met welk stukje ze gaat beginnen: ‘Je dacht: in die alle tezamen zit 
het ene Beeld verborgen... maar hoe moet ik doen, om het op te roepen, dat 
het leven gaat... wat het eerste aanpakken... waarmee beginnen... en je werd 
benauwd.’962 Eva’s zoektocht naar inzicht wordt steeds weer gekenmerkt door 
angst voor het contingente karakter van de werkelijkheid en verlangen naar 
eenheid: ‘En zo was het later... er was altijd het lokkende, verborgene ene 
Beeld... en die beangstigende dooreengeworpenheid der afzonderlijke stuk-
ken...’963 

Ook haar neiging zich aan te sluiten bij de socialistische beweging komt 
voort uit een verlangen naar harmonie: ‘En nu leeft het Beeld... het Beeld van 
de Wereld... geen angst meer, geen benauwdheid meer, geen onzekerheid meer 
–, de grootste van allen heeft de eeuwige waarheid blootgelegd en de Leiders, 
de Vaders, dragen die over aan ons. Er zijn geen raadselen, geen twijfel, geen 
vertwijfeling langer.’964 Wanneer zij echter tot het inzicht komt dat de samen-
hang binnen die partij niet berust op een geestelijke verwantschap, maar op 
een gedeelde politieke overtuiging, voelt zij zich gedwongen dit onderkomen 
te verlaten. 

962  Van Bruggen (1927a: 95).
963  Van Bruggen (1927a: 95).
964  Van Bruggen (1927a: 95).
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‘Wat ik begrijp, weet ik vanzelf ’
Eva ontdekt dat haar redelijk inzicht het instrument is om de vele, elkaar te-
gensprekende verschijnselen onder te brengen in een meer bestendige samen-
hang. Deze vorm van intellectuele verrijking bereikt ze niet door op een we-
tenschappelijke wijze bewijzen te verzamelen, maar aan de hand van een meer 
intuïtieve manier van weten en begrijpen waarin een bepaalde emotie haar 
moet leiden naar een logisch inzicht: ‘En als ik nu, voorzichtig tastend, als 
voetje voor voetje, naar binnen dat voelen volg, dat voelen dat er onderscheid 
is, naar het onderscheid toe.’965 Vanuit het bekende – ‘dan kom ik eerst bij iets 
dat ik al weet...’966 – probeert ze bij het onbekende uit te komen. 

Wanneer Eva niet uit eigen ervaring kan spreken over een onderwerp, ont-
houdt ze zich van een mening. Zij kan niet oordelen over de verhouding tussen 
haar broer David en zijn leerling Berthold omdat seksualiteit niet behoort tot 
het terrein waarop zij haar wetten heeft kunnen stellen: ‘Neen, ze moeten mij 
die dingen niet vragen. Ik weet er niets van. Het is de klip, waar mijn begrip op 
strandt, het is de blinde muur...’967 Eva hecht alleen waarde aan inzichten die 
tot stand komen op basis van zowel haar logica als haar gevoel: ‘Omdat mijn 
gevoel mijn begrip beaamt en mijn begrip mijn gevoel bekrachtigt, zodat het 
nu pas wezenlijk mijn leven binnentreedt.’968 

Het zich bewust worden van dat onbewuste weten vereist een impuls van 
buitenaf, zoals de verontwaardiging van de oude, joodse man Balloski. Hij 
neemt het de joodse jongeren kwalijk dat ze de joodse wetten schenden tijdens 
de vastendag, zonder er iets voor in de plaats te doen: ‘Neen, het zit niet in 
iets dat je doet of in iets dat je laat. Maar je moet het jezelf moeilijk maken.’ 
Eva ondergaat zijn woorden als een openbaring: ‘Ja, oude man, ik mag je wel 
danken... want je zei het precies... zoals ik het heb gevoeld, die dag, aan het 
raam: God verlangt niet dit of dat, enkel “iets”, enkel, dat we het onszelf moei-

965  Van Bruggen (1927a: 104).
966  Van Bruggen (1927a: 103, 104).
967  Van Bruggen (1927a: 145).
968  Van Bruggen (1927a: 185, 186).
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lijk zullen maken. En zo leerde je van eilanden, door een schok uit een oceaan 
omhooggestoten... en zo een eiland is dit... naarmate ik het mijzelf moeilijker 
zal kunnen maken, naar die mate zal ik gelukkiger zijn.’969

Eva beseft dat haar speurzin geen absolute waarheden oplevert, maar alleen 
subjectieve inzichten die verloren gaan in routines van haar concrete leefwe-
reld: ‘De chaos van het ononderzochte, het ondoorgronde leven (...) de chaos, 
die mij verstikt, zoals ik zou stikken in een verwilderd bos, als ik mij niet 
mijn eigen smalle weggetje baande. Maar achter mij groeit dat weer dicht.’ 
Vervolgens haalt Eva het aforisme van Heraclitus aan dat Van Bruggen ook 
in Prometheus herhaalde keren gebruikt: ‘Opwaarts en nederwaarts is de weg 
één-en-dezelfde.’970 

3.2 Levensdrift en doodsdrift
Eva moet keer op keer vaststellen dat ook zij is overgeleverd aan zowel het 
eenheidsverlangen als de ik-drift. De ambivalentie en onontkoombaarheid van 
die driften illustreert ze met het beeld van een prop papier op straat. Zoals de 
prop door de wind wordt voortgeblazen, is Eva ten prooi aan haar driften. 
Zij vereenzelvigt haar eigen lot met dat van de prop en wordt bevangen door 
medelijden wanneer een stoeprand hem de weg verspert. Wanneer de prop 
uiteindelijk wegwaait, ondergaat ze dit als het verlies van een lotgenoot: ‘Hij is 
verlost… en daar gaat hij… en goede reis nu, papieren prop, met je ziel en je 
wil van een losgeraakt stukje wind… en wat zal er nu verder met hem gebeu-
ren… o vreemd, die kleine schrijning, als was dit een afscheid.’971

‘Tot het inzicht heffen we ons op’
Zodra Eva beseft dat ze zich met haar verlangen naar blijvende waarheden 
voor een onmogelijke taak heeft gesteld, snakt ze naar de lichtheid van het 

969  Van Bruggen (1927a: 55).
970  Van Bruggen (1927a: 135).
971  Van Bruggen (1927a: 49).
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dagelijks bestaan. Maar ook haar rol in het alledaagse leven ondergaat ze als 
een beperkende bestemming, waar ze aan zou willen ontsnappen: ‘De regen 
striemde, de takken knapten… zó rukt de vlieger aan de draad. Langgerekt en 
smartelijk kermen binnen in je… ik wilde dit kunnen, maar ik kan dit niet. 
Dat is dan het Leven, rammelend aan zijn keten, zware duizendvoud gescha-
kelde keten.’972 

Eva wordt afwisselend geprikkeld door het verlangen naar inzicht en de 
noodzaak tot zelfbehoud. Voor haar maakt de onverenigbaarheid van beide 
verlangens de tragiek van het menselijk leven uit. Het opdoen van inzicht 
vereist dat Eva haar alledaagse identiteit loslaat: ‘Je moet je zinnende aan hem 
overgeven... doodstil moet je zijn... je ontkleden, je ontdoen van alles... luis-
teren.’973 Het streven naar inzicht is een gevaarlijke onderneming, omdat het 
haar alledaagse identiteit verzwakt en zo haar persoonlijk bestaan ondermijnt. 
Hieruit concludeert Eva dat mensen om te kunnen leven hun inzichten moe-
ten prijsgeven: ‘We moeten het prijsgeven, loslaten om te leven... het laat ons 
los, opdat we leven, het geeft ons aan de chaos prijs.’974 Zodra mensen zich 
niet meer aan de hand van hun geconstrueerd ego onderscheiden, houden ze 
op te bestaan als individu. Zo laat het opdoen van inzicht zich met de dood 
verbinden: ‘Tot het Inzicht heffen we ons op... dat is de dood.’975

Eva komt tot de slotsom dat mensen willoze schakels zijn in een natuurlijk 
proces. Zij moeten gehoor geven aan de levensdrift die dwingt tot het streven 
naar zelfbehoud: ‘Het leven klemt ons om de voeten als leem, het houdt ons 
als drijfzand gevangen, nooit verzinken we helemaal, maar evenmin ooit be-
vrijden wij ons.’976 Naarmate het besef van de absurditeit van het leven groter 
is, neemt ook het verlangen te ontsnappen toe: ‘Er is altijd een straling van de 

972  Van Bruggen (1927a: 24).
973  Van Bruggen (1927a: 54).
974  Van Bruggen (1927a: 139).
975  Van Bruggen (1927a: 139).
976  Van Bruggen (1927a: 140).
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Vurige Wagen.’977 Wanneer een kennis die haar baby heeft verloren, aan Eva 
vraagt waarom ze eigenlijk niet voor de dood kan kiezen, antwoordt Eva dat 
mensen nu eenmaal de taak hebben het leven in stand te houden: ‘We mogen 
ons tot in eeuwigheid in de Dood niet troosten… omdat we het leven verwek-
ken, het leven voortzetten… het leven liefhebben moeten (…) tegen het leed 
in, tegen de rede in, tegen alles in....’978

3.3 Kloktijd en beleefde tijd
Voor Eva is het begrip ‘tijd’ een raadselachtig gegeven dat haar vanaf het eerste 
hoofdstuk sterk in beslag neemt. Ze staat samen met haar broer David op de 
drempel van de twintigste eeuw wanneer ze zich afvraagt wat de betekenis van 
heden, verleden en toekomst is. De nieuwe eeuw ingaan ervaren Eva en David 
als het betreden van een ‘grote, lege ruimte’, een ‘ontzaglijke koepel’, terwijl 
de vorige eeuw ‘propvol, boordevol’ is.979 Door zijn aanstelling als privéleraar 
lijkt Davids toekomst beloftevol en die van Eva extra onbestemd: ‘Voor haar is 
“toekomst” niets meer dan je ziet door een matglazen raam, schimmigheid, er 
is een heden, waar zich haar wezen omhenen windt.’980 

Eva beseft hoe ongewis haar eigen toekomst is en dat de nieuwe eeuw net 
als de pas gevallen sneeuw als een groot, wit, onbetreden veld voor haar klaar-
ligt: ‘Het is de eerste sneeuw van het nieuwe jaar, het is de eerste sneeuw van 
de nieuwe eeuw –, sneeuw die de wereld vernieuwt.’981 De personificatie van 
de sneeuw versterkt de dialectiek tussen oud en nieuw, de onherroepelijkheid 
van het einde en het nieuwe begin. 

Niet de toekomst, maar het heden en verleden hebben Eva’s grote belang-
stelling. Zij geeft betekenis aan het heden, door in gedachten af te reizen naar 
het verleden. Dit herinneringsproces maakt haar duidelijk dat er een signifi-

977  Van Bruggen (1927a: 124).
978  Van Bruggen (1927a: 124).
979  Van Bruggen (1927a: 17).
980  Van Bruggen (1927a: 17).
981  Van Bruggen (1927a: 7).
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cant onderscheid is tussen de kloktijd en de beleefde tijd. ‘Zó, als van een verre 
reis… ik ben nog daar, ik ben weer hier… en ik ben weer op twee plaatsen 
tegelijk… en het ruist in de sloot… het is avond. Dit ruisen, deze avond… de 
ronde, gebronsde lamp… al die winters… al die avonden… het kon nu elke 
avond van elke winter zijn… De Tijd… de Tijd… een dofverguld pendule-
beeldje, mal oud ventje… en dit waarvan je plotseling volvloeit heet: herinne-
ring.’982

Het enige wat voor Eva telt is het heden en wat haar vanuit het verleden 
toevalt: haar herinneringen. Alles wat Eva ziet, ruikt, hoort, proeft en voelt kan 
aanleiding zijn om beelden en gebeurtenissen die in haar herinnering liggen 
opgeslagen, te ontsluiten. Zij kan niet eigenmachtig over haar herinneringen 
beschikken, maar is aangewezen op prikkels van buitenaf. Vaak zijn het ver-
trouwde natuurgeluiden die associaties met het verleden tot stand brengen:

En in elk geluid huist herinnering, uit de lichtste tink springt het los, uit de 
stilte zelf… zo leerde je van zaaddozen, op school, zaaddozen aan planten… 
die springen open in een vleugje wind en naar overal stuift het weg. Het zijn de 
oude dagen, de oude tochten. En door het winterbeeld dringt zich de zomer naar 
voren, om een zuchtje, in een klotsje… dat greep als een haak, trok een luik van 
een raam… en je ziet… blauwe hemel, blauw water… gele bloemen, bloeiend 
gras… en het luik valt dicht.983

‘Kaleidoscoop’
Eva is ervan overtuigd dat het leven in de loop van de tijd wel een ander aan-
zien krijgt, maar niet aan kwaliteit wint. Zij gelooft niet in vooruitgang: het-
zelfde proces wordt steeds weer herhaald, op steeds andere wijze en in steeds 
andere vorm. Dit staat voor Eva – en Carry van Bruggen – gelijk aan het 
begrip totaliteit dat in Prometheus een synoniem is voor de Eenheid of het 

982  Van Bruggen (1927a: 43).
983  Van Bruggen (1927a: 20).
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alomvattende: ‘Totaliteit en Evolutie zijn met elkaar in strijd. Eeuwigheid sluit 
vooruitgang uit. Totaliteit is het eeuwig zichzelf gelijkblijvende, het in zichzelf 
zich wentelende, eeuwig zich openende en sluitende… de Kaleidosoop.’984 In 
Prometheus concludeerde Van Bruggen dat historisch inzicht garant staat voor 
het besef dat alle verschijnselen niet meer dan relatief en functioneel zijn in het 
eeuwig voortgaande proces van de totaliteit.985 

Eva onderbouwt deze overtuiging weer met Heraclitus: ‘Een en dezelfde... 
is de weg... opwaarts en nederwaarts.’986 Wanneer Eva terugkeert naar de plaats 
waar ze is opgegroeid, beseft ze dat deze wetmatigheid ook op haar van toepas-
sing is: ‘Elke keer als ik hier kom, ontvallen mij mijn jaren –, en ik word in het 
bezit gesteld van wat ik verloor –, maar wat ik won, dat heb ik afgegeven… 
zoals je je paraplu moet afgeven in een museum!’987 Zowel in de ontwikkeling 
van mensen zelf als het verloop van de geschiedenis waar zij deel van uitmaken, 
is geen wezenlijke vooruitgang te bespeuren.

3.4 Hoge en lage liefde
Het conflict dat centraal staat in de roman is Eva’s worsteling met haar ambiva-
lente gevoelens over seksualiteit, ofwel het onderscheid tussen een ‘hoge’, gees-
telijk vorm van liefde en een ‘lage’, lichamelijke vorm. Bij Eva overheerst de 
afschuw van de ‘lage’, lichamelijke liefde, de ‘begerige zinnen’. Haar schaamte 
ziet ze als het gevolg van de joods-orthodoxe cultuur waarin ze is opgegroeid. 
Seks buiten het huwelijk gold volgens de religieuze voorschriften en maat-
schappelijke opvattingen als een onvergeeflijke zonde. Het seksuele verlangen 
werd binnen het jodendom gezien als een kwade impuls (‘jetser ra’) waaraan 
op een gecontroleerde manier binnen het huwelijk gehoor moest worden ge-
geven. Seks gold dus als een gebod voor getrouwde stellen.

984  Van Bruggen (1919a: 138).
985  Van Bruggen (1919a: 610).
986  Van Bruggen (1927a: 138).
987  Van Bruggen (1927a: 141).
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Schaamte en verlangen
Wanneer Eva op latere leeftijd geconfronteerd wordt met de uitdrukking 
‘Joods-Calvinistisch seksuele gemoraliseer’,988 formuleert ze een voor haar 
beslissend onderscheid tussen de West-Europese moraal en de losse seksuele 
moraal in de Griekse oudheid. De Grieken lieten zich regeren door de ver-
langens van hun lichaam, omdat seksualiteit een algemeen geaccepteerd goed 
was, terwijl Eva had te gehoorzamen aan het kuisheidsbeginsel dat door de 
maatschappij en kerk aan hun burgers werd opgelegd. Beide uitgangspunten 
functioneren in een nogal cryptische omschrijving van Eva als moreel kader: 
‘Zij [de Grieken] ankerden zich vast in het leven door hun begerige zinnen en 
met hun diep doorgrondend denken scheurden ze zich los naar de Dood. (…) 
Wij ankerden ons vast in het Leven met het onwrikbare dogma, het theologi-
sche dogma, het wetenschappelijke dogma, en in de zelfpijnigende versterving 
scheuren we ons los naar de Dood.’989 

Als Eva in de grote stad gaat wonen en zich onttrekt aan het ouderlijk gezag, 
kan ze zich wel bevrijden van de joodse rituelen, maar niet van haar schaamte. 
Eenmaal op eigen benen neemt haar literaire gids Johannes van Eeden de rol 
van de joodse profeten over. Zolang Eva niet uit eigen ervaring en overtuiging 
kan handelen, laat ze zich op het gebied van seksualiteit leiden door de wet die 
Van Eeden anderen bij monde van Johannes Viator voorschrijft: 

Alleen Liefde in hoogste spanning, sterker dan alles in de ziel, maakt 
lijfsverlangen goed.
Liefde, geheel eenig, gansch volkomen, van mensch tot mensch, maar ook, in 
diepere doorgrondig, Liefde tot het Kind, het Ongeborene. Deze, deze gansch, 
deze alleen, maakt de lijfszonde goed.
En waar ze niet is, gansch, volkomen, eenig, welbewust – daar is ook alle 
lijfszonde vuil, verachtelijk, – ontucht, overspel.990

988  Van Bruggen (1927a: 172).
989  Van Bruggen (1927a: 173).
990  Van Bruggen (1927a: 58).
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‘Het onzalig oord’
In de loop van Eva’s leven staan verschillende figuren en situaties symbool voor 
Eva’s schaamte. Als meisje wordt ze geconfronteerd met de door haar veraf-
schuwde vorm van seksualiteit door een stalknecht, die schuttingwoorden op 
de staldeuren heeft geschreven: 

En hier... hier is het. De wee-zoete walm dringt de zuivere sneeuwreuk in... de 
emmers rinkelen... het water plonst... de hoeven stampen... grof gezang, een 
korte, botte lach. En de verwarde slag van haar eigen hart. Want dit is het onzalig 
oord, het vuig verblijf... er huist een dikke man met rode, opgezette wangen, 
die roept alle meisjes gemene woorden na, er staan, met krijt, gemene woorden 
geschreven op de binnenkant van de deuren en de deuren gapen wagenwijd 
gespalkt, vooruitgeduwd in modder en sneeuw. Buiten op de deuren staat niets, 
de deuren zijn als de mond van de dikke knecht, – het komt ook bij hem van 
binnen, het komt zijn binnenste uit.991

Eva’s schaamte gaat gepaard met fascinatie, wat het extra verwarrend maakt: 
‘Waarom slaat elk woord als bliksem bij je in... waarom heb je ooit naar de 
deuren gekeken, waarom schroeit er iets in je, gloeit er iets in je, terwijl je 
walgt....’992 Later, tijdens gesprekken met haar collega Andy over de seksuele 
toenaderingspogingen van mannen, ondergaat ze dezelfde ambivalente verlan-
gens: ‘Er is iets in mij, dat reikt naar het bijtende licht... maar er is ook iets in 
mij, dat er zich afwenden wil... Ik wil weten en niet weten, ik wil horen en niet 
horen... laten we, laten we... de poorten sluiten... laten we er met de rug tegen-
aan gaan staan... laten we daarheen ijlen, waar het veilig is, waar het goed is.’993

Eenmaal in de grote stad wordt Eva door een jongen uit de buurt gecon-
fronteerd met haar eigen seksuele verlangens. Deze Herman Melhado verleidt 

991  Van Bruggen (1927a: 8).
992  Van Bruggen (1927a: 9).
993  Van Bruggen (1927a: 30).
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haar tot geheime ontmoetingen in een tuin. Hoewel Eva weet dat zijn belang-
stelling puur fysiek gemotiveerd is en hij geen geestelijke verbintenis wil, kan 
ze zich niet onttrekken aan zijn charmes. Vanuit een mengeling van verlangen, 
medelijden en eenzaamheid beantwoordt ze zijn lokroep: ‘O, rukwind van het 
verlangen, van het onweerstaanbare, het onwaardige verlangen. Zo sloeg ons 
klompenscheepje om, dat we varen lieten, David en ik, in de blauwe haven, in 
de bries, uit het bruin-gepluimde riet.’994 

‘Zonder schuldbesef is iedereen verloren’
Door haar ervaring met Herman Melhado kan Eva begrip opbrengen voor het 
overspel van meneer Brom, de directeur van een naburige school. Deze onbe-
rispelijke heer – ‘een donker, deftig, ongenaakbaar man’ – is volledig toegewijd 
aan zijn werk, gezin en de verzorging van zijn plantjes, totdat hij volkomen 
onverwacht een verliefdheid opvat voor de vrouw die de school schoonmaakt, 
de roodharige Joop. Eva weet hoe moeilijk het is de aanspraken van een ander, 
hoe minderwaardig ook, te weerstaan en voelt zich een lotgenoot: ‘Omdat zij 
alleen weet, zij alleen met hem ervaart, ondergaat, wat het sterkste is, en waar-
aan je overgeleverd bent.’995 De waarden waar veel mensen gemakkelijk hoog 
van opgeven – ‘plichtgevoel, wilskracht, waardigheid’ –, wijken zodra je in de 
ban raakt van een sterk verlangen: ‘En wat vastgeworteld leek in je te staan, 
om je er in elke nood aan vast te klampen, dat blijkt zo wankel als palen in een 
moddergrond.’996 

De analogie tussen haar eigen gedrag en dat van directeur Brom stelt Eva 
in staat als een partner in crime haar geweten te ondervragen en haar mening 
over zijn verliefdheid te formuleren. Uit de reacties van haar collega’s wordt ze 
niet veel wijzer: volgens de een – een aanhanger van de deterministische leer – 
treft de directeur geen schuld, omdat hij overmand zou zijn door iets sterker 

994  Van Bruggen (1927a: 73).
995  Van Bruggen (1927a: 71).
996  Van Bruggen (1927a: 71).
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dan hemzelf; terwijl een ander – een inconsequente gelovige – zowel de duivel 
als de directeur zelf als schuldigen aanwijst. Eva gaat ervan uit dat het in ieder 
geval één van beiden moet zijn: of directeur Brom heeft geen schuld, omdat hij 
overrompeld werd, of hij heeft alle schuld en moet de verantwoordelijkheid op 
zich nemen: ‘Of Wil en Schuld-, of willoosheid, schuldeloosheid.’997 Dan ziet 
Eva echter dat er een derde mogelijkheid is: mensen staan misschien weerloos 
tegenover de verlokkingen om hen heen en verliezen zich daardoor in gedrag 
dat ze zelf afkeuren, maar ze hebben ook een geweten en aan de hand daarvan 
kunnen ze verantwoording afleggen ten opzichte van zichzelf: ‘Niemand heeft 
Schuld –, maar zonder schuldbesef is iedereen verloren. [cursivering CB]’998 

‘Kol Nidrei’
Tegenover de lichamelijke liefde staat een door Eva hoger geachte geestelij-
ke variant. Zij beleeft deze vorm van liefde voor het eerst wanneer ze door 
een schoolleraar wordt uitgenodigd om samen met hem romans te lezen. ‘En 
toen... en toen... ze heeft niets gezegd, ze is de stoep afgesprongen, en doorge-
hold, zonder omzien doorgehold, maar duizend bloemen zijn in haar ontloken 
in één seconde, duizend eden stegen naar de hemel... duizend witte vogels 
omfladderden haar. Duizend geloften. “Kol Nidrei”. Alle geloften. Niets lelijks 
meer... recht naar de vlekkeloosheid toe.’999 

Het domein van die geestelijke liefde vormt een wereld op zich die haar 
afkerig maakt van het alledaagse bestaan. Eva kan haar illusie van een gedeel-
de hogere vorm van liefde niet verenigen met banale menselijke behoeften. 
Wanneer ze de leraar op een dag de wc ziet uitkomen, staat ze weer met beide 
benen op de grond: ‘Maandag op school.... heeft ze hem... uit een deur zien 
komen. O ellende, gebondenheid in de slavernij van het lage, van de verborgen 
vernedering.’1000

997   Van Bruggen (1927a: 75).
998   Van Bruggen (1927a: 75).
999   Van Bruggen (1927a: 12).
1000  Van Bruggen (1927a: 16).
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Later heeft Eva een bijzondere ontmoeting met een onbekende man tijdens 
een muziekuitvoering in het Concertgebouw. Eva en de man delen elkaar daar 
door middel van oogcontact zonder woorden hun vervoering mee: ‘Diepe, 
zachte ogen... donkere ogen... die ik verloor in de mensenvloed... ik was geen 
meisje en hij was geen man... ogen waren we, die los van alles en boven alles 
uit, elkander tegenkwamen.’1001 Deze vorm van verbondenheid tilt Eva boven 
het dagelijks leven uit en brengt haar, samen met de onbekende man, in het 
domein waar het leven niet meer beantwoordt aan de gangbare conventies. 
Zij verliezen de kenmerken die hun dagelijkse ik uitmaken en zijn in staat 
zonder gebruik te maken van taal met elkaar te communiceren: ‘Vogels... twee 
elkander tegenvliegend in volle vertrouwelijkheid, van alles los, boven alles uit, 
tussen geelgrijs golvend water en een geelbelopen avondhemel?’1002 

Eva’s ervaring in het Concertgebouw doet haar weer geloven in een zuivere 
liefde, zodat ze de lokroep van Herman Melhado in het vervolg kan weerstaan. 
Het ene komt in de plaats van het andere; de hernieuwde verwachting ver-
dringt de aantrekkingskracht van de lager geachte seksualiteit. Zoals de liefde 
voor haar leraar ervoor zorgde dat de schuttingwoorden van de stalknecht haar 
niet meer raakten – ‘ik zit nu op een toren, er is geen vuil, dat zo hoog spatten 
kan’1003 –, heft het contact met de geheimzinnige man in het concertgebouw 
de betovering van de gitaarspelende jongen op: ‘Rukwind van het verlangen, 
onwaardig... niet langer onweerstaanbaar... vergeefs bestorm je mij... o je be-
stormt mij al niet meer...’1004 

3.5 Binnen en buiten
De tegenstelling tussen het veilige, maar beperkende gezinsleven en het ver-
ontrustende natuurleven buitenshuis blijft Eva’s aandacht vragen. In haar kin-
dertijd staat het huis symbool als schuilplaats voor haar existentiële angsten, 

1001  Van Bruggen (1927a: 81).
1002  Van Bruggen (1927a: 82).
1003  Van Bruggen (1927a: 13).
1004  Van Bruggen (1927a: 74).
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die op hun beurt aangewakkerd worden door wat zich daarbuiten afspeelt. ‘Ik 
voel het ook wel om ons leven heen staan... stijgen... opstaan... raadselen... 
vragen... zó voelde ik als kind de zee buiten de duinenwand, toen de meester 
ons op school had verteld dat we lager wonen dan de zee... maar de meester zei 
ook, dat we onbenauwd mogen slapen in onze diepe kom... zo voel ik ook wel 
dat dit alles als de zee om ons leven heen staat, donker, ondoorgrondelijk....’1005

‘Buiten waakt de wind’
Naarmate Eva ouder wordt, blijven de signalen uit haar concrete leefwereld 
haar verbeelding prikkelen. Uiteenlopende natuurelementen als wind, regen, 
herfstbladen, duisternis en rietplassen blijken een middel om herinneringen, 
inzichten en ervaringen te ontsluiten. Zelfs wanneer Eva midden in de nacht 
wakker wordt naast haar pasgeboren baby, maken de geluiden van een storm 
een verlangen naar onbestemde gebieden in haar los: ‘Buiten waakt de wind. 
Het klappert, diep en dof, het lispelt achter de gesloten deuren, in donker leeft 
er het nachtelijk leven, verholen, intens. Wind en regen doorvaren de wereld 
– en steken alles aan met geluid.’1006

Natuurverschijnselen treden op als stille getuigen van Eva’s leven en kun-
nen zowel negatieve als positieve emoties bekrachtigen. Wanneer Eva samen 
met de leraar op wie ze verliefd is een boek leest, reflecteert het zonlicht de 
golvende beweging van het water buiten op de muren van zijn kamer. Het 
samenspel van licht en water bevestigt hun vredig samenzijn: ‘De kamer was 
vervuld van zilverlicht, buiten immers zijn de kaden, is de haven....’1007 Zodra 
de leraar haar liefdevol terechtwijst omdat ze vraagt naar een ander meisje 
aan wie hij ook aandacht geeft, voelt Eva zich zowel beschaamd als getroost: 
‘Tegen de zoldering trilde het licht.’1008 De betovering wordt verbroken zodra 
Eva de leraar hoort drinken en eten: ‘Daar lagen de schepen onder het zilver-

1005  Van Bruggen (1927a: 45).
1006  Van Bruggen (1927a: 109).
1007  Van Bruggen (1927a: 13).
1008  Van Bruggen (1927a: 15).
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licht, afgetakeld, uitgekleed voor de winterslaap, de wolken hadden de lucht 
ontruimd.’1009

Ontgrenzing van het ‘ik’
Het effect van de externe prikkels geeft Eva de indruk dat de grens tussen 
haarzelf en haar leefwereld niet vast ligt, maar vloeiend is. Verschijnselen in 
haar omgeving (natuurelementen, mensen en voorwerpen) kunnen haar ge-
dachten en fantasie zo sterk prikkelen dat zij buiten de grenzen van haar fy-
sieke gedaante lijkt te treden. Tijdens een bezoek aan de bakker bezorgen de 
warmte, het licht en de geur haar een sensatie die haar terugvoert naar een 
situatie in het verleden: ‘Zó hing je vroeger met je borst tegen een hekje, boven 
hondsdraf en ereprijs, bij een tintelende sloot... en je ogen vlogen uit over het 
voorjaarsland... en er waren bijen... en je soesde... alles werd wijd... zelf werd je 
het ook... je dijde uit, je kon juist nog blijven voelen hoe heerlijk je dat vond... 
zo te staan in de zon en zo wijd te worden, dat je de horizont raakte...’1010 Eva 
heeft de ervaring dat de grenzen van haar alledaagse identiteit worden opgehe-
ven en dat zij samenvalt met een gebied dat zich uitstrekt tot het universum. 

De aanblik van hardwerkende scheepslieden die uit een ver land komen en 
in een onbekende stad rondlopen, kan in Eva een alles verzengend medelijden 
aanboren: ‘Ik ging ertussen en ik dacht: dit is een vreemde stad voor hen, al 
onze gezichten zijn vreemde gezichten, al onze huizen zijn vreemde huizen en 
mijn hart was een brandglas, waarin alles zich samentrok, hun lijdelijk heim-
wee, hun weerloos leed, en het brandde, en het brandde een gat in mij (...) 
want ze zagen zo grauw en er was enkel lichtloos water, een lichtloze hemel... 
en mijn ogen stroomden over, maar hun schip is een huis... want mijn wan-
hoop had een vertroosting nodig.’1011 

1009  Van Bruggen (1927a: 16).
1010  Van Bruggen (1927a: 46).
1011  Van Bruggen (1927a: 131).
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Eva geeft expliciet aan dat er pas speelruimte voor nieuwe gewaarwordin-
gen ontstaat, wanneer haar conventionele ‘ik’ (moi social) geen beslag op haar 
legt. Alleen in een toestand van volledige verwondering – die zij haar ‘Vriend’ 
noemt –, kan zij zich openstellen voor wat haar vanuit het onbewuste toevalt: 
‘De wind, die mij in windselen windt, de starende sterren... ik die “ik” ben 
en “ik” zeg... ik-in-ik ... en stiller nu, stiller nog... want dit is het hart... “ik” 
verging, “ik” is niets... dit is een kostbaar weten, een wankel, broos, onzeker 
weten... maar wacht je nu wel, dat langs alles geleidelijk en gelijkelijk je pein-
zen vervloeien blijft... zich nergens aan hecht, en nergens om stolt...’ Zodra 
Eva die onbevangen houding kwijt is, wordt ze weer teruggeworpen op haar 
enkelvoudige ‘ik’: ‘Want elk ding, waar je afzonderlijk aan denkt, heeft “ik” op 
sleeptouw... en “ik” keert terug, “ik” word al groter, zwelt als een aanvarende 
boot, als een aanrazende trein, en er is niets meer dan “ik” met zijn dingen en 
de Vriend is weg....’1012 

4 De taal van het lichaam 
In Eva spreekt het lichaam een heldere taal. Handen en ogen verraden de in-
tenties van hun eigenaars. Dit blijkt uit de verschillende liefdesbetrekkingen 
die Eva onderhoudt – met haar collega Andy, het buurtvriendje Herman Mel-
hado, de schoolleraar en de geheimzinnige heer uit het concertgebouw. Haar 
reactie op hun handen en ogen typeert haar waardering van hun bedoelingen. 
Eva’s finale inzicht komt tot stand op basis van oogcontact en een seksuele 
ervaring die alle woorden overbodig maakt. 

4.1 Handen en ogen spreken
Wanneer Andy aan Eva vertelt over de seksuele avances van sommige mannen, 
lopen ze hand in hand over een perron. De greep van Andy’s hand bekrach-
tigt voor Eva het verbond dat is ontstaan door de gedeelde geheimen en de 

1012  Van Bruggen (1927a: 54).
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seksueel getinte gevoelens die ze voor elkaar koesteren: ‘Ze gaan in donker op 
en neer het perron en Andy’s hand omgloeit de hare, zacht en vast.’1013 Twaalf 
jaar later staat Eva op hetzelfde perron en denkt ze terug aan Andy’s verhalen 
als ‘brandende visioenen, haar schroeiende handen, ik voel nu ineens weer die 
hete hand’.1014

Eva’s ambivalente houding ten opzichte van haar vriendje Herman Melha-
do blijkt uit haar reactie op zijn hand, waarvan ze de warmte tegelijk opzoekt 
en verafschuwt: ‘En zo stonden ze samen... de warmte van zijn hand om haar 
heup, en hij toch een vreemde. O, blijf daar niet naast mij, jij vreemdeling, jij 
vreemde, je bijzijn is onzinnig, is ondraaglijk.... O blijf op mijn heup, jij war-
me hand.’1015 Wanneer ze naar huis gaat, wordt ze herinnerd aan haar schaamte 
door de ‘brandplekken van zijn schandelijke handen’. Haar schaamte voor die 
heimelijke ontmoetingen en haar onzuivere motieven is zo groot dat ze vreest 
ontdekt te worden door een bevriende collega: ‘Ziet hij het... raadt hij het...? 
Het diep-verborgene, de ondergrondse gang, lijkt onder den drang van zijn 
ogen plotseling bloot te liggen.’1016

Ook levenloze zaken, natuurverschijnselen en emoties worden door Van 
Bruggen opgevoerd als hadden ze een eigen wil in de vorm van een gebiedende 
hand. Hiermee laat ze zien hoe de meest uiteenlopende zaken op een dwin-
gende manier hun aanwezigheid kenbaar kunnen maken, zoals de overkapping 
van de treinen: ‘Achter ze is de lange, donkere kap, als een drukkende hand... 
dat is de kerker van de treinen.1017 Of de gebouwen in de straat: ‘Een matte 
zwaarmoedigheid slaat uit oude pakhuisgevels over roerloos water naar je toe 
en dwingt je tot stilstaan, als een hand.’1018

1013  Van Bruggen (1927a: 32).
1014  Van Bruggen (1927a: 136).
1015  Van Bruggen (1927a: 50).
1016  Van Bruggen (1927a: 65).
1017  Van Bruggen (1927a: 25).
1018  Van Bruggen (1927a: 25).
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Tegenover de zaken die benauwen en beperken, staan de zaken die Eva po-
sitief waardeert vanwege hun bevrijdende werking, zoals de verwondering, een 
gemoedstoestand die zij vergelijkt met de aanraking van een gelijkgestemde 
en die haar ontvankelijk maakt voor nieuwe inzichten. ‘O ja, het komt, hij 
komt... dat was de rillende zucht, die van alles bevrijdt... en nu de zachte greep 
om haar hals... het is de nieuwe Vriend, het is de Verwondering... en er is geen 
schuwer vriend dan hij..., er is ook geen veeleisender vriend.’1019 Met deze per-
sonificatie benadrukt Eva dat verwondering even ongrijpbaar – niet op afroep 
beschikbaar – als verplichtend is en belangeloze aandacht vereist. Zodra Eva’s 
persoonlijke belangen zich doen gelden, maakt haar verwondering plaats voor 
ontreddering: ‘Meestentijds stort je dan een leegte in….’1020 

‘Donkere, zachte ogen hebben mij verlost’
Om een toestand van verwondering te kunnen bereiken, is het juiste perspec-
tief – ofwel een zekere afstemming tussen de innerlijke en uiterlijke gesteldheid 
– onmisbaar. Dit maakt Van Bruggen duidelijk door het visuele vermogen als 
middel voor wijsgerige verrijking op te voeren. ‘Zodra je op een plek niets anders 
meer ziet, dan wat je zien kunt met naar binnen gekeerde ogen, dan staan de 
wegen naar de ruimten voor je open.’1021 Eva heeft geen behoefte om te reizen, 
liever bezoekt zij plekken die zij al kent, omdat zij daar ‘de wegen naar de ruim-
ten’ kent. Hiermee benadrukte Van Bruggen dat mensen zich voor het opdoen 
van wijsheid niet op de werkelijkheid, maar op hun eigen verbeelding moeten 
richten. De verkenning van Eva’s ervaringen, levert haar de inzichten waarnaar ze 
verlangt, maar dit vereist wel dat ze zich ‘thuisvoelt’ in die werkelijkheid. Wijsge-
rige kennis groeit door bewustwording van wat zij al weet: ‘We nemen van alles 
wat we al bezitten en we zien wat we al weten. Er zijn dingen in de verten, in de 
verste verten, die je alleen onderscheidt met een naar binnen gekeerde blik.’1022

1019  Van Bruggen (1927a: 54).
1020  Van Bruggen (1927a: 54).
1021  Van Bruggen (1927a: 161).
1022  Van Bruggen (1927a: 154).
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Eva’s blik doet ook dienst als boodschapper van haar ware gevoelens en 
stelt haar in staat stilzwijgend met anderen te communiceren. In het con-
certgebouw ontstaat er alleen door oogcontact een verstandhouding met een 
wildvreemde man: ‘Maar onze oogen hebben tot elkaar gesproken en ik was 
geen meisje en hij was geen man, en we hebben elkander toevertrouwd, wat we 
beiden weten, dat muziek ondoorgrondelijk is.’1023 Deze ‘ontmoeting’ bewerk-
stelligt een gevoel van gelijkwaardigheid, waardoor Eva eindelijk in staat is 
zich te onttrekken aan de claim van Herman Melhado: ‘Diepe ogen, donkere 
zachte ogen hebben mij verlost, mij bevrijd, mij in mijn eer hersteld.’1024

Wanneer de signalen uit haar leefwereld te veel beslag leggen op haar ge-
moedsleven probeert Eva zich juist voor die prikkels af te sluiten. Van Bruggen 
beschrijft de verhouding van Eva tot de werkelijkheid in deze gevallen aan de 
hand van beelden die wijzen op geslotenheid en geborgenheid. Na een lange 
werkdag probeert Eva in de trein naar huis rust te creëren door het contact 
tussen haar en de dingen om haar heen te verbreken: ‘O, nu alles maar even 
als een zwaar pak naast je neer te smijten. Helemaal je uitvloeien voelen, en je 
maar schokken laten, hoe straffer hoe liever, zodat je wordt leeggeschud, in dit 
treinhokje, dat je zo kent als je kamertje van elke dag, en waar alles los schijnt 
te zitten, een hele schutterijmuziek van rinkelen en rammelen en klapperen 
dat alle deuntjes dooreen dreunt, en je ogen zo dicht, of ze nooit meer zullen 
opengaan, als de schelp van een mossel....’1025

4.2 Unio mystica
Eva bereikt haar laatste, doorslaggevende inzicht op een eiland in de Wadden-
zee, een plek waar de natuur alomtegenwoordig is: ‘Klein en alleen sta ik voor 
de zee, voor de lucht... ik geef mij aan ze over, ze nemen mij van mezelf over. 
Zee en lucht nemen mij over van mijzelf.’1026 Zij is dan een gescheiden vrouw 

1023  Van Bruggen (1927a: 81).
1024  Van Bruggen (1927a: 82).
1025  Van Bruggen (1927a: 33).
1026  Van Bruggen (1927a: 74).
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van veertig jaar oud met twee kinderen in de tienerleeftijd. Op het eiland komt 
ze Marius, de man uit het concertgebouw, weer tegen en vindt zij eindelijk een 
antwoord op het vraagstuk over de hoge en lage liefde, het dualisme dat haar 
vanaf haar kindertijd heeft beschaamd en gepijnigd.1027 

‘Ik heb hem alles te zeggen’
In eerste instantie is er nog enige afstand tussen Eva en de man, doordat ze 
beiden opgaan in hun eigen gedachten en zo ‘elk afzonderlijk een kleine, com-
pacte wolk’ vormen.1028 Zodra Eva de man met dezelfde blik als destijds in het 
concertgebouw aankijkt, en hij die blik herkent, is het contact en vertrouwen 
hersteld. Eva voelt een onweerstaanbare drang om Marius alles over zichzelf 
toe te vertrouwen: ‘Ik sta in mezelf opgestegen tot de rand, als wassend water’ 
en even later: ‘Honderd levens zijn in mij herleefd, ik ben opgestegen in mij-
zelf als een vloed, ik heb hem alles te zeggen.’1029

Zij lopen samen over het strand, de duinen in: ‘Ik houd je handen vast en 
onze handen zijn even warm.’1030 Even later, in het zand, is zij in staat zich 
fysiek te geven aan een Marius en ontdekt ze, terwijl ze in zijn armen ligt ‘de 
formule voor de volledige overdracht’: hoe mensen elkaar zonder woorden al-
les toevertrouwen.1031 Voor het eerst heeft Eva de ervaring dat de ambivalentie 
tussen geestelijke verwantschap en lichamelijke gemeenschap wordt opgehe-
ven. Ze is op het kruispunt waar ‘“hoog” in “laag”, waar, “laag” in “hoog”, 
waar leven-in-dood, waar alles-in-alles, overgaat, opgaat, ondergaat.’1032 

1027  Over Marius vertelt Van Bruggen niet meer dan het hoognodige. Uit de spaarzame informatie valt op 
te maken dat hij getrouwd is met een chronisch zieke vrouw – ‘ze is nooit meer gezond geweest, sinds ze haar 
enige zoon in de oorlog verloor’ (175).

1028  Van Bruggen (1927a: 176).
1029  Van Bruggen (1927a: 177). 
1030  Van Bruggen (1927a: 179).
1031  Van Bruggen (1927a: 181).
1032  Van Bruggen (1927a: 183).
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Na de ontmoeting vertrekt de man, terwijl Eva in de duinen achterblijft om 
te overdenken wat er is gebeurd: ‘Ik moet er de zee blijven horen, ik moet er de 
tijd en de ruimte blijven voelen.’1033 Eva bedenkt dat zij door haar ervaring met 
Marius eindelijk het gebod van de profeet Johannes Viator kan verwerpen: 
begeerte is geen zonde die alleen te vergeven is als er een grote geestelijke liefde 
tegenover staat. Juist die begeerte is een onmisbare voorwaarde voor volledi-
ge overgave. De twee zaken, die zij altijd gescheiden hield, het geestelijke en 
lichamelijke, het hoge en het lage, blijken samen te kunnen vallen. Hierdoor 
ervaart Eva een harmonie – ‘Unio mystica’ – die haar eindelijk in staat stelt af 
te rekenen met haar schaamte voor alles wat met seksualiteit te maken heeft. 

Besluit
Van Bruggen heeft twee ontwikkelingen centraal gesteld in haar roman: Eva’s 
bewustwordingsproces en haar overwinning van haar angst en schaamte voor 
seksuele zaken. Door een doeltreffend gebruik van verschillende persoonsvor-
men weet Van Bruggen de gebeurtenissen als een lange monoloog van Eva te 
presenteren, waardoor de lezer alles wat Eva denkt en voelt op de voet kan 
volgen. Eva’s verwondering om het gedrag van anderen en zichzelf, haar mede-
dogen met alles om haar heen, haar drang het leven te willen doorgronden en 
haar worsteling met de kloof tussen hoge en lage liefde, al deze zaken brengt zij 
met haar vloeiende stijl en aansprekende beelden heel dichtbij. 

Van Bruggen gebruikte het beeld van de slingerslag om haar protegé inzich-
ten te laten verwoorden die haar eigen levensovertuiging niet ver ontlopen. 
Het idee van persoonlijke en intellectuele betrokkenheid wordt versterkt door 
de autobiografische stof, de concentratie op Eva’s bewustzijnsstroom en het 
verhaaleinde. Aan de hand van de seksuele ontmoeting tussen Eva en Marius 
brengt Van Bruggen beide verhaallijnen, de slingerslag enerzijds en de hoge 
en lage liefde anderzijds, weer samen en komt zo tot een oplossing voor Eva’s 
seksuele schaamte.

1033  Van Bruggen (1927a: 186).
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10 Lily en Eva 

And she wanted to say not one thing, but everything.1034

Alles wil ik hem zeggen, maar liever niets wil ik hem zeggen, als ik niet ineens het 
rechte te zeggen vind.1035

1 To the Lighthouse, literaire exponent van de slingerslag
De wijsgerige elementen in To the Lighthouse laten zich beschrijven aan de hand 
van de kernbegrippen uit Van Bruggens gedachtegoed: de levensdrift en de 
doodsdrift van Woolfs romanpersonages, de eenvormigheid van het gezinsle-
ven, Mrs. Ramsays immanente criterium, het eenheidsverlangen van de twee 
kunstenaars, Lily’s verwondering en bewustwordingsproces en de slotscène, 
waarin de aanwezigen ‘opgaan’ en ‘ondergaan’. Woolfs romanpersonages beli-
chamen de uiteenlopende verschijningsvormen van de primaire driften die Van 
Bruggen verantwoordelijk hield voor al het menselijk gedrag. 

In Modernism, Daily Time and Everyday Life verwijst Randall naar de sling-
erslag in het werk van Woolf met ‘oscillation’: de slingerbeweging tussen de 
concrete leefwereld – ‘the everyday as the unmarked, banal background activity 
and experience of life which has little or no effect on the individual’  – en daar-
tegenover het ongeziene leven van het moi profond: ‘That what goes unmarked 
is in fact what we should recognize as fundamental in marking up our lives.’1036 
De eerzuchtige onderzoeker Charles Tansley en de wereldverzakende dichter 
Carmichael zijn exemplarisch voor de uiterste polen van deze slingerslag. 

1034  Woolf (1927: 165).
1035  Van Bruggen (1927a: 177).
1036  Randall (2008: 158).
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Tansley heeft alleen oog voor zijn reputatie als wetenschapper en is volledig 
ten prooi aan zijn verlangen naar erkenning. Carmichael daarentegen wordt 
niet gehinderd door zelfzuchtige belangen en is in staat zich onder te dompe-
len in de ervaring van het ogenblik. Tansley bevindt zich in het gezelschap van 
de twee andere wetenschappers, de eerzuchtige Mr. Ramsay en de conventio-
nele Mr. Bankes. De welwillende houding van Mr. Carmichael sluit aan bij de 
onbevangen houding van de kinderen, de open blik van Lily en de deemoed 
en wijsheid van Mrs. Ramsay. 

1.1 Het moi social als steunpilaar van de maatschappij
Woolfs personages zijn voor hun zelfbehoud aangewezen op groepsvorming 
en vaste gewoonten. Waar Van Bruggen de eendenkooi tot symbool maakt 
voor het beschermende gezinsleven, gebruikt Woolf het beeld van de haan 
en zijn kippen om Mr. Ramsays positie als gezinshoofd te illustreren. Voor 
William Bankes markeert dit beeld de overgang van Mr. Ramsays intellectuele 
leven naar zijn leven als gezinshoofd, en daarmee het einde van zijn carrière en 
hun vriendschap: ‘Begun long years ago, their friendship had petered out on 
a Westmorland road, where the hen spread her wings before her chicks; after 
which Ramsay had married, and their paths lying different ways, there had 
been, certainly for no one’s fault, some tendency, when they met, to repeat.’1037

In To the Lighthouse treden de niet meer zo jonge schoonmaaksters Mrs. 
Bast en Mrs. McNab op als steunpilaren van de maatschappij. Zij zijn belast 
met de ondankbare taak om het zomerhuis na tien jaar leegstand weer be-
woonbaar te maken: ‘Breaking of work at midday with the smudge on their 
faces and their old hands clasped and cramped with the broom handles.’1038 
Ware steunpilaren zetten zich slaafs en werktuiglijk in voor het algemeen nut. 
Zij hebben geen enkele zeggenschap over eigen leven en vormen daardoor in 
praktisch en moreel opzicht een gewillig onderdeel van de maatschappelijke 

1037  Woolf (1927: 25).
1038  Woolf (1927: 130).
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orde. In Eva illustreert een slovende winkeljuffrouw de rol van maatschap-
pelijke steunpilaar. Eva observeert hoe deze vrouw zich tot het uiterste moet 
inspannen om haar klanten te bedienen: ‘Ze staart, ze is moe, haar harde wan-
gen gloeien, haar dikke boezem deint, haar hand lijkt onbestuurd, een suffe, 
slaafsche hand, die grijpt de vormpjes van de zwarte hoop, tilt ze naar het 
vlammetje, schudt ze leeg, slingert ze weg.’1039

1.2 Het eenheidsverlangen van het moi profond 
Bevrijd van iedere ambitie treedt Mr. Carmichael op als vertegenwoordiger 
van het eenheidsverlangen. Door de wijze waarop Woolf zijn non-activiteit 
beschrijft, doet hij niet onder voor een volstrekt onbaatzuchtige leverancier 
van goedertierenheid: ‘Sunk as he was in a grey-green somnolence which em-
braced them all, without need of words, in a vast and benevolent lethargy of 
well-wishing; all the house; all the world; all the people in it.’1040 Mr. Car-
michael functioneert als geestelijke pendant van Mrs. Ramsay: zijn welwil-
lendheid staat symbool voor de krachten die eenheid brengen, terwijl Mrs. 
Ramsay zich door haar praktische zorg inzet voor het behoud van het unifor-
me gezinsleven: de eenvormigheid, volgens Van Bruggen de ‘spotvorm van de 
Eenheid’.1041

‘In de ondoorgrondelijke slingerslag’
Hoewel zij in verschillende domeinen opereren, beschikken Mrs. Ramsay 
en Mr. Carmichael allebei over het vermogen de motieven van anderen te 
doorgronden. De blik van de dichter wordt niet vertroebeld door zelfzuchtige 

1039  Van Bruggen (1927a: 46). Door het gebrek aan een eigen immanent criterium raken deze 
steunpilaren stuurloos zodra ze zelf een maatschappelijke wet overtreden. Van Bruggen illustreert dit aan de 
hand van meneer Snoek, die zich heeft laten omkopen. Eva is niet onder de indruk van zijn vergrijp maar is 
wel ontzet door de reactie van zijn vrouw, die zich willoos overgeeft aan het oordeel – de genade of ongenade 
– van anderen: ‘Wat moet je ontzettend moe zijn.... wat moet je onzegbaar ellendig zijn, om zo te zitten, zo 
samengezonken, zo bewegingloos, troosteloos.’ Zie Van Bruggen (1927a: 41).

1040  Woolf (1927: 15).
1041  Van Bruggen (1919a: 49).
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belangen, zodat zijn ogen de verschijnselen in de concrete leefwereld ongehin-
derd reflecteren: ‘Like a cat’s they seemed to reflect the branches moving or the 
clouds passing.’1042 Mrs Ramsays opmerkingsvermogen wordt benadrukt door 
de vergelijking van haar ogen met de stralen van de vuurtoren: ‘They seemed 
to go round the table unveiling each of these people, and their thoughts and 
their feelings.’1043 De werkende vuurtoren vertoont een gelijkenis met de on-
verstoorbare voortgang van natuurprocessen – bovenop een rots in zee, laat hij 
met vaste regelmaat zijn stralen over water en land glijden. De vuurtoren blijft 
echter een kunstmatig product en zal nooit meer zijn dan een imitatie van de 
natuurelementen.

Mr. Carmichael kan bij voortduring in het authentieke domein vertoeven, 
doordat hij niet geregeerd wordt door de eisen van zijn moi social of gecon-
strueerde ego. Ook Eva en Lily beseffen welke ongekende vrijheid die tweede, 
onzichtbare realiteit herbergt: ‘Ik wil mij in de slingerslag weten, blijven we-
ten... willoos, doelloos, bestemmingloos in de ondoorgrondelijke slingerslag... 
ik geloof niet dat verder een mens kan komen, of vrijer kan worden. Is dit 
dan, dit... is dit die Waarheid, waarvan geschreven staat, dat ze ons vrijmaken 
zal?’1044 Lily vergelijkt de ervaring van een ongeziene samenhang met het ge-
voel dat kan ontstaan vlak na een ziekte of een lange reis, wanneer het leven 
zijn gewone gang nog niet hernomen heeft: ‘Life was most vivid then. [...] She 
seemed to be standing up to the lips in some substance, to move and float and 
sink in it, yes, for these waters where unfathomably deep.’1045

Zelfinzicht 
De onverenigbaarheid van beide driften is het conflict dat centraal staat in het 
leven van Lily en Eva. Zij onderscheiden zich door een zelfinzicht dat de mees-
te andere personages – uitgezonderd Mr. Carmichael en Mrs. Ramsay – niet 

1042  Woolf (1927: 15).
1043  Woolf (1927: 99).
1044  Van Bruggen (1927a: 126).
1045  Woolf (1927: 177).
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gegeven is. Uit de getuigenissen van Lily en Mrs. Ramsay ontstaat in het geval 
van Charles Tansley en Mr. Ramsay het beeld van twee mannen die volledig 
gepreoccupeerd zijn met hun intellectuele status. Hieruit volgt als vanzelf de 
aanname dat het hen ontbreekt aan zelfkritisch inzicht. 

Lily, Mrs Ramsay, Mr. Carmichael en Eva weten alle vier dat de behoefte 
om onderdeel te zijn van een groep en een rol te spelen in de maatschappij niet 
voortkomt uit onbaatzuchtigheid, maar uit eigenbelang. Zoals Mrs. Ramsay 
constateert dat zij haar goede werken verricht ‘For her own self-satisfaction’, 
bedenkt Eva dat zij anderen niet belangeloos helpt, maar voor haar ‘eigen ple-
zier’: ‘Er is niets dan lust, die je zoekt, onlust die je mijdt.’1046

1.3 Contrastwerking
Woolf en Van Bruggen maken allebei duidelijk dat het moi social zich op een 
heel andere manier tot de concrete leefwereld verhoudt dan het moi profond. 
De ik-driftige neemt veel ruimte in en versterkt zo de onderlinge contrasten, 
terwijl het moi profond door de vervulling van het eenheidsverlangen samen-
valt met de omgeving waarin het zich bevindt. Woolf laat zien dat mensen 
afwisselend streven naar contrasten, door zich te onderscheiden in de hen 
omringende wereld, en naar contrastverevening, door hun alledaagse iden-
titeit vanuit eenheidsverlangen op het spel te zetten.1047 Zo illustreert Woolf 

1046  Woolf (1927: 42) en Van Bruggen (1927a: 55).
1047  Van Bruggen voorzag Woolfs fictionele uitbeelding van Bergsons begrippen ‘contraction’ en ‘dilation’ 

van een theoretische verantwoording. Zij illustreerde die uiteenlopende bewustzijnstoestanden onder meer 
met Goethes opvatting van ‘condensie’ en ‘expansie’. In ‘Vaderlandsliefde, menschenliefde en opvoeding’ 
betoogde Van Bruggen dat het ‘ik’ zich op twee manieren kan uitbreiden. Een ‘ik’ dat zich uitbreidt door zich 
te beroepen op patriottisme of familiegevoel is gericht op winst en zal volkomen in stand blijven. Van Bruggen 
vergeleek dit ‘ik’ met een spons die water opneemt en opzwelt, maar als spons in stand blijft. Bij de ware 
uitbreiding zal het ‘ik’ zich ontbinden en verloren gaan. Van Bruggen liet hiervoor de Avondmaalsplechigheid 
symbool staan. ‘Het wezen van Christus breidt zich uit over allen die aanzitten, zoals suiker zich uitbreidt 
in een kom water, maar daarbij zelf oplost. Christus heeft terwijl hij onderging zijn “Ik” uitgebreid tot over 
werelden en eeuwen.’ Van Bruggen, ‘Vaderlandsliefde, menschenliefde en opvoeding’ (Groot-Nederland, jg. 14, 
1916 II: 238). De ‘uitzetting’ of ‘uitbreiding’ van de menselijke geest staat gelijk aan zuivere mensenliefde en 
impliceert een sterk mededogen voor alles wat lijdt.
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het principe van de contrastwerking dat voor Van Bruggen het uitgangspunt 
was van haar gedachtegoed: ‘Alles is een’ (ofwel ‘Eenheid’) of ‘alles is con-
trast’ (ofwel zichtbare realiteit).1048

Licht en donker, leven en dood
Charles Tansley onderscheidt zich van anderen door specifieke kwaliteiten 
op de voorgrond te plaatsen, dus door contrastwerking, terwijl Mrs. Ramsay, 
Lily en Eva geneigd zijn als een grenzeloze entiteit met andere verschijnse-
len – mensen, zaken, de natuur – samen te vallen: ‘Not as oneself did one 
find rest ever (…) but as a wedge of darkness. (…) and there rose to her lips 
always some exclamation of triumph over life when things came together 
in this peace, this rest, this eternity.’1049 Licht en donker, leven en dood zijn 
centrale contrasten in zowel Eva als To the Lighthouse.

Licht staat symbool voor de veiligheid van het gezinsleven, terwijl de 
duisternis verwijst naar de onvoorspelbaarheid van het onbekende. Wanneer 
Eva aan tafel in haar ouderlijk huis zit, trekt ze een vergelijking met de ‘Stip 
van zegen’ uit De Genestets gedicht ‘Arme visser’: ‘het lichte binnenste van 
een klein, eenzaam schip... het stuift over de golven... midden in de nacht, 
midden in de zee... en zò is het ook dit van hier, is dit van nu, is dit van 
ons... Stip van zegen, en buiten in het donker razen de raadselen en klagen 
de vragen...’1050 Ook Lily zit aan tafel wanneer ze merkt dat het licht van de 
pas aangestoken kaarsen alle leden van het gezelschap met elkaar verenigt en 
zo een scherp contrast vormt met de duisternis die hen omringt: ‘They were 
all conscious of making a party together in a hollow, on an island; had their 

1048  Van Bruggen (1919a: 18).
1049  Woolf (1927: 61).
1050  Van Bruggen (1927a: 45). Licht verenigt mensen: ‘Laat dit ogenblik van nu, ons zitten hier bij elkaar, 

rondom de tafel en de lamp als een zon tussen onze hoofden.’ Binnen het gezin is iedereen bekend met de 
rituelen en de hem of haar toegewezen rol, waardoor ze zich geen rekenschap hoeven te geven van de eigen 
individuele twijfels of gewetensbezwaren. Wanneer Eva in een optocht vol zingende mensen loopt, ziet ze een 
parallel tussen de mensen en het lamplicht: ‘Zo schijnt een lamp zijn licht uit... zo zingen ze uit wat ze in zich 
dragen, zingen het de lucht in, vlam naar vlam.’ Van Bruggen (1927a: 94). 
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common cause against that fluidity out there.’ Ook zij heeft het gevoel dat 
de saamhorigheid haar ontlast: ‘Some weight was taken off them.’1051 

Lily en Eva bevinden zich als ongetrouwde, intellectueel dan wel artistiek 
actieve vrouwen in de marge van het maatschappelijk leven. Dit geeft hun 
de ruimte om de positie van toeschouwer in te nemen en te reflecteren op 
hun eigen ervaringen. Tegelijk maakt het ze bewust van hun eenzaamheid 
en het verlangen naar een geestelijk verbond. Beide vrouwen krijgen de ge-
legenheid hun wens in te willigen en een verbond aan te gaan, Lily achter 
haar schildersdoek en Eva door de ontmoeting met de geheimzinnige man 
in het concertgebouw.

2 Twee liefdesverhalen
Het diepste verlangen van Lily en Eva gaat uit naar de vereenzelviging met de 
persoon die zij liefhebben, een wens die uiteindelijk ingewilligd wordt – Lily 
‘ontmoet’ Mrs. Ramsay en Eva beleeft haar kortstondige affaire met Marius –, 
waarmee beide romans zich laten lezen als liefdesverhalen. Het streven van Lily en 
Eva is een vorm van eenheidsverlangen of doodsdrift omdat zij volledig willen sa-
menvallen met de ander. Lily en Eva kunnen hun liefde pas realiseren wanneer zij 
zich weten te onttrekken aan zaken die hun zicht op die geliefde ander verstoren. 
Voor Lily is dit in de eerste plaats Mrs. Ramsays verwachting dat zij trouwt met 
William Bankes. Eva houdt haar schaamte voor seksuele onderwerpen verant-
woordelijk voor haar onvermogen zich in fysiek opzicht aan een ander te geven. 

2.1 De queeste van Lily en Eva
Het thema van onvervulde liefde heeft een pendant in de historische werke-
lijkheid. Toen Woolf en Van Bruggen hun romans schreven werden ze allebei 
in beslag genomen door een felbegeerde geliefde: respectievelijk Vita Sackvil-
le-West en Nicolaas Muller. Hoewel hun persoonlijke omstandigheden – hun 

1051  Woolf (1927: 91).
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getrouwde status dan wel fysieke conditie – een volledige vervulling van die 
liefde in de weg stond, beschikten Woolf en Van Bruggen met hun ‘minnaar’ 
wel over een erotische katalysator die als verklaring kan dienen voor de bezie-
ling waarmee ze schreven. 

Lily en Eva zijn er allebei van doordrongen dat vrouwen in hun tijd voor de 
instandhouding van hun relatie werden gedwongen tot een vorm van zelfver-
loochening die zij zelf verwerpelijk vonden.1052 Hun verzet tegen een perma-
nente verbintenis werd versterkt door hun afkeer van iedere vorm van onder-
werping, aan maatschappelijke regelgeving en religieuze voorschriften, maar 
ook aan veeleisende mannen of behoeftige kinderen. Teruggebracht worden 
tot een willoos voorwerp, zonder zeggenschap over eigen doen en laten, onge-
acht de oorzaak, ondergingen ze als een grote vernedering. 

Lily’s afschuw richt zich op de ondergeschikte positie die Mrs. Ramsay 
als echtgenote, moeder en gastvrouw inneemt. Wanneer Lily ziet hoe Mrs. 
Ramsay medelijden over rechtvaardigheid laat zegevieren ten behoeve van Mr. 
Ramsays emotionele welzijn, is ze blij met haar eigen vrijgezellenstatus: ‘She 
need not marry, thank Heaven.’1053 Eva’s weerzin treedt aan de dag door de on-
gelijkwaardige relatie met haar man Ben. Bij hem vindt zij niet de geestelijke 
verwantschap waarnaar ze verlangt, maar voelt zij wel de verplichting gehoor 
te geven aan wat zij als haar huwelijksplicht ziet, waarmee zij een gevangene 
van haar eigen slaapkamer wordt: ‘De kamerwanden trekken samen, het wordt 
een koker, wordt een kooi, een hoge, smalle kooi.’1054

1052  De neiging tot dominantie is overigens niet voorbehouden aan de mannen. In beide romans komt 
een huwelijk ter sprake waarin de man op vernederende wijze aan de eisen van zijn vrouw wordt onderworpen. 
Mrs. Ramsay is getuige van de afschrikwekkende toestand waarin het huwelijk van Mr. Carmichael zich 
bevindt. Hij blijkt getrouwd te zijn met een vrouw die hem de kamer uitstuurt, wanneer ze dat nodig vindt: 
‘She said, in her odious way, “Now, Mrs Ramsay and I want to have a little talk together,” and Mrs Ramsay 
could see, as if before her eyes, the innumerable miseries of his life. Had he money enough to buy tobacco? 
Did he have to ask her for it? Half a crown? Eighteenpence? Oh, she could not bear to think of the little 
indignities she made him suffer.’ (1927: 41, 42) Eva ziet eenzelfde hiërarchie in het huwelijk van haar collega 
Ebner en zijn vrouw, die zich nergens over kan verwonderen: ‘Ze heeft over alles een oordeel. Ebner zegt: 
“Sinds ik getrouwd ben, voel ik mij een wankele ezel.”’ Van Bruggen (1927a: 130).

1053  Woolf (1927: 95).
1054  Van Bruggen (1927a: 117).
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Die afkeer van stilzwijgende verwachtingen en claims kan zo hoog oplo-
pen dat de personages in To the Lighthouse en Eva vervallen in fantasieën over 
gewelddadigheid. Eva wordt overmand door woede naar aanleiding van de 
intimiteit waar het huwelijk haar toe dwingt: ‘Je moest kunnen opstaan… 
uitgaan. Waarheen? O, bijvoorbeeld: het water in. Of bijvoorbeeld: een kroeg 
in. Midden in een vechtpartij. Messen. Gillen. Iemand doodsteken.’1055 Woolf 
geeft de wijze waarop Mr. Ramsay alleen al door zijn aanwezigheid het vredige 
samenzijn van Mrs. Ramsay en haar zoon James verstoort weer als een daad 
van agressie: ‘The fatal sterility of the mail plunged itself, like a beak of brass, 
barren and bare.’1056 Zijn vaders zelfgenoegzaamheid roept zoveel woede bij 
James op dat ook hij moordlustige neigingen krijgt: ‘Had there been an axe 
handy, a poker, or any weapon that would have gashed a hole in his father’s 
breast and killed him, there and then, James would have seized it.’1057

Afrekening kwelgeesten
Voor beide vrouwen betekent de inlossing van hun verwachtingen een strijd 
tegen krachten waar ze nauwelijks tegen opgewassen zijn. Lily en Eva moe-
ten zich zien te distantiëren van degenen die hun ‘influisteren’ welk gedrag 
gewenst of juist ongewenst is en zich zo onttrekken aan de beperkende maat-
schappelijke en emotionele claims van anderen. Door de beweegredenen van 
hun gebieders te doorgronden en die invloeden te weerstaan kunnen zij de weg 
vrijmaken naar hun eigen opvattingen. Eva weet het gebod van Johannes Via-
tor te logenstraffen na haar seksuele ervaring met Marius, die haar leert dat het 
fysieke verlangen een doorslaggevende invloed kan hebben in liefdesrelaties. 
Ook Lily is uiteindelijk in staat de denigrerende opmerkingen van Mr. Tansley 
en de claims van Mrs. Ramsay naast zich neer te leggen.

1055  Van Bruggen (1927a: 117). De beelden die collega Andy bij Eva oproept met haar verhalen over de 
avances van andere mannen zijn niet minder afschrikwekkend: ‘Er is een oude droom.... er wrong zich een 
stoet van waanzinnig-wanstaltige dieren door een enge kronkelgang tusschen poffertjeskramen.... er woeien 
roode gordijnen.... dofrood, kleur van geronnen bloed.... voorop liep een grote, grauwe olifant....’

1056  Woolf (1927: 38).
1057  Woolf (1927: 9).
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Lily laat zich ondanks de druk van Mrs. Ramsay niet in de sociaal-maat-
schappelijke positie van getrouwde vrouw manoeuvreren – ‘I need not under-
go that degradation’ –, terwijl Eva wel trouwt, maar vervolgens ook weer van 
haar man scheidt en zo eigenlijk een dubbele ontwikkeling doormaakt, die van 
Mrs. Ramsay en vervolgens die van Lily. Uiteindelijk wijst ook Eva een besten-
dige relatie met een man van de hand, zelfs met Marius, in wie ze een geliefde 
en geestverwant heeft gevonden: ‘Niet met jou-samen in een eendenkooi.’1058 
Eva weet dat de meeste mensen trouwen onder druk van maatschappelijke 
conventies, uitgeoefend door mensen als Mrs. Ramsay: ‘Anderen zouden ons 
drijven op die weg, eer we zelf wisten of we het willen.’1059

2.2 Een nieuw perspectief
Uit het verzet van Lily en Eva ontstaat de ruimte die beide vrouwen nodig heb-
ben om hun eigen richting te bepalen en een nieuw standpunt in te nemen. 
De transitie naar een ander perspectief is een gevaarlijke bezigheid, omdat ze 
de vertrouwde omstandigheden, de veiligheid van hun alledaagse identiteit, 
moeten loslaten. Eva en Lily ondergaan die overgang naar een nieuwe werke-
lijkheid als een opgave die ze tegelijk ambiëren en verafschuwen. Zo wordt Eva 
midden in de nacht de ‘ruimten’ ingelokt, terwijl ze haar baby aan het voeden 
is: ‘De deuren klapperen, rukkend in hun voegen, de wind komt niet tot rust. 
Ja... nu moet ik toch gaan... nu moet ik het toch wel weer in de ruimten er-
varen... boven de smalle schachten uit. Nu verlaat ik het bontomkranste para-
dijs.’1060 Voor Lily is de voltooiing van haar schilderij een moeizaam, eenzaam, 
maar onontkoombaar proces: ‘Here she was again, she thought, stepping back 
to look at it, drawn out of gossip, out of living, out of community with people 
into the presence of this formidable ancient enemy of her – this other thing, 

1058  Van Bruggen (1927a: 182).
1059  Van Bruggen (1927a: 182). Waar Mr. en Mrs. Ramsay geen voornaam krijgen, blijft Eva, ook tijdens 

haar huwelijk met Ben, zonder achternaam, waarmee de kloof tussen de generatie van Eva en Lily en die van 
hun ouders wordt benadrukt. 

1060  Van Bruggen (1927a: 123).
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this truth, this reality, which suddenly laid hands on her, emerged stark at the 
back of appearances and commanded her attention.’1061

De opgave waarvoor Lily en Eva staan, confronteert hen met de oppositie 
tussen het streven van hun moi social en moi profond, tussen conventionele rela-
ties – gemotiveerd vanuit een primaire behoefte aan zelfbehoud en persoonlijke 
zelfverheerlijking – en verbintenissen die tot stand komen vanuit een verlangen 
naar geestelijke verwantschap. Eva heeft zich weten te onttrekken aan de lokroep 
van Herman Melhado en is daarmee haar meer alledaagse behoefte aan aandacht 
en bewondering te boven gekomen: ‘Ik heb mij wel, als daarstraks de maan, uit 
de rosse woekeringen bevrijd, maar er is altijd de gloor van oude dromen –, zo 
gloeien zonsondergangen na.’1062 Lily heeft geen aanwijsbare ervaringen op het 
gebied van liefde en seksualiteit, maar is wel getuige van het overrompelende 
effect dat eenzijdige hartstocht op anderen – zoals de bijna-verloofden Paul en 
Minta, kan hebben: ‘It is so beautiful, so exciting, this love, that I tremble on the 
verge of it, and offer, quite out of my own habit, to look for a brooch on a beach; 
also it is the stupidest, the most barbaric of human passions.’1063

‘Intimacy itself, which is knowledge’
Eva en Lily vragen zich af welk medium zij nodig hebben om een nieuw stand-
punt in te nemen en samen te vallen met het object van hun verlangen. Taal, 
kennis en het intellect blijken geen toereikende middelen te zijn. De missies 
van Lily en Eva hebben alleen kans van slagen wanneer de vrouwen hun alle-
daagse identiteit op het spel zetten om ruimte te maken voor een achterliggen-
de samenhang of ‘hidden pattern’: de zaken die als onuitgesproken betekenis-
sen liggen opgeslagen in het onderbewustzijn of authentieke zelf – gekoesterde 
herinneringen, verhalen en scènes en geheime verlangens.1064

1061  Woolf (1927: 148). 
1062  Van Bruggen (1927a: 171).
1063  Woolf (1927: 95).
1064  Niet aan de oppervlakte, maar in de diepte houdt het ware ik zich op: ‘but now and again we rise to 

the surface and that is what you see us by’. 
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Taal heeft een bijzondere functie als aanjager van sluimerende angsten en 
verlangens, maar als middel voor communicatie volstaat het niet. Op het mo-
ment suprême hebben Lily en Eva geen woorden nodig om tot hun doorslagge-
vende inzicht te komen. Wanneer Lily zich afvraagt welke code of sleutel haar 
inzicht verschaft in Mrs. Ramsays persoonlijkheid, beseft ze dat geen enkele 
taal toereikend is om haar diepste geheimen te achterhalen en haar ziel te 
ontcijferen; ‘Not inscriptions on tablets, nothing that could be written in any 
language known to men.’1065 Eva draagt haar schaamte met zich mee, alsof de 
dikke stalknecht zijn scheldwoorden in haar geheugen heeft gegrift, in plaats 
van op de staldeuren; ‘Er staan van binnen gemeene woorden op geschreven,’ 
maar ze weet dat het onmogelijk is over haar schaamte te spreken: ‘Maar nooit 
kun je het in woorden vragen, en nooit zullen ze het in woorden zeggen.’1066 
De meest persoonlijke en daarom waardevolle zaken laten zich niet onder 
woorden brengen en aan het daglicht prijsgeven. 

Ook de fysieke toenaderingspogingen die Lily en Eva ondernemen, hebben 
niet het gewenste effect. Lily zoekt Mrs. Ramsays nabijheid op in een poging 
haar eigen liefde te betuigen en die van Mrs. Ramsay te veroveren: ‘Could lo-
ving, as people called it, make her and Mrs Ramsay one?’ Ze gaat aan haar voeten 
zitten, slaat haar armen om Mrs. Ramsay benen, maar haar liefkozing heeft geen 
resultaat: ‘Nothing happened. Nothing! Nothing! as she leant her head against 
Mrs. Ramsays knee.’ Ook Eva probeert anderen tevergeefs naderbij te komen 
met behulp van lichamelijk contact. Haar pogingen hebben wel gevolgen, maar 
niet het effect dat Eva voor ogen heeft: ‘Mijzelf, enkel mijzelf, altijd mijzelf zocht 
ik aan te steken. Maar de ander ontbrandde en ik bleef koud. Koud.’ 

Uiteindelijk blijkt de hen omringende natuur een doorslaggevend aandeel 
te hebben in de totstandkoming van het vereiste evenwicht en de voltrekking 
van hun epifanische ervaring. De eindscènes vertonen opmerkelijke overeen-
komsten: Lily en Eva bevinden zich op een mooie zomerse dag aan de kust. 

1065  Woolf (1927: 50).
1066  Van Bruggen (1927a: 11).
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Lily heeft haar inzicht wanneer ze naast Mr. Carmichael staat, terwijl Eva 
zich met Marius in de duinen bevindt: ‘De zon en de zee moeten we blijven 
zien.’1067 Uitkijkend over zee doen ze hun finale inzicht op en beleven ze een 
vorm van intimiteit die uitstijgt boven het puur fysieke, en ook in geestelijke 
zin verrijkend is – ‘intimacy itself, which is knowledge.’1068 Lily en Eva worden 
hierin bijgestaan door een mannelijke geestverwant die in beide gevallen de 
armen gestrekt houdt, alleen, Marius sluit Eva in zijn armen, terwijl Mr. Car-
michael de wereld zijn zegen geeft. 

In Eva voltrekt het definitieve inzicht zich na Eva’s seksuele ontmoeting 
met Marius, waarmee Van Bruggen de ontknoping expliciet voorziet van een 
lichamelijke component. Door deze gebeurtenis te koppelen aan Eva’s grote 
inzicht, maakt Van Bruggen de seksuele problematiek tot het hoofdthema van 
haar roman. Lily bereikt haar inzicht nadrukkelijk niet in de armen van Mrs. 
Ramsay, maar pas nadat die al jaren dood is. Haar moment van inzicht is niet 
de uitkomst van een toevallige gebeurtenis, maar het resultaat van een lange en 
zorgvuldig voorbereide ontwikkeling waarin ze Mrs. Ramsay op een intieme 
manier naderbij komt.

3 Wijsgerig modernist – romantisch filosoof
Overeenkomstig Woolfs voornemen is To the Lighthouse een strak gecompo-
neerde roman geworden met een bescheiden aantal kleine afgeronde verwikke-
lingen. Woolf heeft zich beperkt tot één locatie, één familie met enkele gasten 
en een evenwichtige compositie, waarin een tijdspanne van tien jaar wordt ge-
flankeerd door twee dagdelen. Die heldere compositie en strenge regie zorgen 
ervoor dat Woolf alle ruimte kon geven aan de hoofdintrige: Lily’s zoektocht 
naar Mrs. Ramsay. Voor Van Bruggen was de uitwerking van haar filosofische 
overtuigingen de leidraad. Zij bracht haar inzichten expliciet voor het voetlicht 
vanuit een enkel perspectief, dat van Eva zelf. 

1067  Van Bruggen (1927a: 179).
1068  Woolf (1927: 51).
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3.1 Initiële opzet
Woolf zette haar personages in voor de verkenning van haar wijsgerige opvat-
tingen door ze een plaats te geven in een krachtenveld van emoties, verlangens 
en perspectieven. Met haar keuze voor een afgelegen zomerhuis te midden van 
ongerepte natuur, creëerde ze een functioneel uitgangspunt voor haar roman: 
‘This remote island represents a microcosm of society.’1069 Vanuit deze opzet 
is het begrijpelijk dat de dominante Mr. Ramsay – ofwel het beeld van haar 
vader die een dode makreel vermorzelt – moest wijken voor de meer gelaagde 
en wijsgerig aangelegde Mrs. Ramsay.

De keuze voor Mrs. Ramsay sluit aan bij Lily’s missie en Woolfs drijfveer: 
de zoektocht naar een geliefd, verloren gegaan persoon. Met het opvoeren van 
haar moeder als personage streefde Woolf niet naar een waarheidsgetrouw por-
tret, maar bracht ze haar eigen verlangen naar de archetypische moeder onder 
woorden. ‘She longed for the nourishment, the fecundity of the feminine, for 
the protective generosity of care and re-ordering of chaos.’1070 Woolf zag deze 
eigenschappen terug in Vanessa en later in Vita Sackville-West. Ondertussen 
lieten haar moeders stem en verschijning haar niet met rust. Volgens Lee ver-
oorzaakte de dood van haar moeder een vorm van gemis waar Woolf niet van 
kon loskomen: ‘This peculiar grieving formulation of an absence, an interrup-
tion and a continuation would be returned to for the rest of her life. Coming 
to terms with this interruption, laying this ghost to rest, is one of the secret 
plots of Virginia Woolf ’s existence.’1071

‘In de slingerslag gevangen’
Eva is in narratologisch opzicht anders geordend dan To the Lighthouse. Eva 
bestrijkt een twee keer zo lange periode – van Eva’s achttiende tot begin veer-
tigste jaar – en brengt verschillende levensfasen, woonplekken en omstanders 
in beeld. Van Bruggen gebruikt vaak grote gebeurtenissen of nieuwe levens-

1069  Daiches (1942: 79, 83).
1070  Dunn (2000: 254).
1071  Lee (1997: 79).
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fasen als opmaat naar intellectuele overpeinzingen: Eva op de drempel van 
volwassenheid, als vrouw en moeder, na de dood van haar broer, tijdens een 
ontmoeting met haar geheime minnaar. Zij koppelde die grote gebeurtenissen 
expliciet aan haar wijsgerige thema’s.

De herinneringssprongen van Lily zijn veel meer afgebakend dan Eva’s as-
sociaties. In deel 1 een staat Lily’s heden centraal; haar gedachten over Mrs. 
Ramsay en de twijfels, vragen en overpeinzingen die ze hiermee loswoelt. Tien 
jaar later, in deel 3, kijkt Lily voornamelijk terug op deze tijd en probeert ze 
alsnog haar schilderij af te maken door te putten uit haar herinneringen aan 
die zomer en uit de gebeurtenissen in de tussenliggende tijd. Eva blikt gedu-
rende twintig jaar terug op haar kindertijd aan de hand van associaties die 
vroegere ervaringen oproepen. Haar associaties ontstaan vaak bij toeval, door 
een geur, beeld of geluid, en zijn hierdoor te vergelijken met Van Bruggens 
‘bizarre associatie’. Bij Van Bruggen zijn de literaire procedés gericht op de 
illustratie van de slingerslag. De herinneringssprongen, gedachtestromen en 
overpeinzingen geven in de eerste plaats invulling aan een van beide polen. 
De ontmoeting met Marius dient om Eva tot een synthese te laten komen van 
levensdrift en doodsdrift, hoge en lage liefde en dus tot een oplossing voor het 
seksuele vraagstuk.

De onzekerheid, twijfels en inzichten van Lily en Eva komen voort uit hun 
ervaringen en observaties, zodat de filosofische aspecten en het verhaal zelf 
een eenheid vormen. Bij Van Bruggen zijn de wijsgerige opvattingen echter 
veel nadrukkelijker aanwezig. Dit heeft te maken met de indringende toon 
van Eva’s monoloog en de concentratie op de gedachtegang van slechts één 
personage. Eva komt tot inzichten die soms woordelijk terugkeren in Pro-
metheus: ‘Eenheid, Eeuwigheid, eeuwig in zichzelf beslotene, zich brekende, 
zich sluitende, zich zoekende, zich vliedende Totaliteit.’1072 Wie Eva leest met 
Van Bruggens filosofie in het achterhoofd kan zich moeilijk aan de indruk 
onttrekken dat het om een en dezelfde persoon gaat en dat Van Bruggen Eva 

1072  Van Bruggen (1927a: 173-174).
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al redenerend naar wijsgerige opvattingen toe laat bewegen die van tevoren al 
vaststonden. Eva’s emotionele ontlading nadat zij de seksuele avances van Ma-
rius heeft beantwoord, hangt dan ook nauw samen met het alles verhelderende 
inzicht dat zij vervolgens opdoet. 

De functie van de emotie medelijden in beide romans kan de interactie 
tussen de emoties van de personages en hun leefwereld illustreren. In To the 
Lighthouse laat Mrs. Ramsay zien dat deze emotie haar in staat stelt zich als 
een ware steunpilaar in te zetten voor de behoeften van de mannen in het 
gezelschap. Mrs. Ramsay motiveert zich voor deze zware taak door haar ver-
mogen tot medelijden aan te spreken. Aan de hand van die emotie ontsluit ze 
een kracht waarover ze vervolgens geen zeggenschap heeft: ‘She began all this 
business, as a sailor not without weariness sees the wind fill his sail and yet 
hardly wants to be off again.’1073 

Het medelijden van Mrs. Ramsay krijgt een concrete sociale functie in het 
dagelijks leven, terwijl deze emotie in Eva, samen met andere grote emoties 
die volgen uit de interactie met haar leefwereld, meer op zichzelf blijft staan. 
In Eva is het medelijden juist een reden om op te gaan in de gedachtewereld 
van het moi profond: ‘Het medelijden vernielde mij, met de levenden en met 
de doden, met de gebeenten in het knekelhuis, achter de oude kerk. De dank-
baarheid vermaalde mij, de gelukzaligheid vermorzelde mij... in mij brak elke 
lente open... ik was de sterrenhemel... Ik was de zonsondergang... ik was het 
alles, droeg het alles. (...) ik was het vloeiend hart van alle dingen.’ 

3.2 Een dialectische ontwikkeling
Eva en Lily doen wijsgerige kennis op volgens een overeenkomstige transcen-
dente beweging of dialectisch proces: uit twee verschillende perspectieven – 
these en antithese – ontstaat een derde standpunt of overstijgend begrip: de 
synthese. Door de identificatie van Lily met Mrs. Ramsay kan zij de gewoonten 
van Mrs. Ramsay doorgronden en krijgt ze zicht op de achterliggende drijfve-

1073  Woolf (1927: 79).
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ren, dromen en verlangens van de vrouw die ze liefheeft. Kijken met de ogen 
van Mrs. Ramsay, betekent niet zozeer dat Lily ziet wat Mrs. Ramsay ziet, maar 
dat ze voelt wat Mrs. Ramsay voelt, en begrijpt waarom Mrs. Ramsay haar 
eigen wensen ondergeschikt maakt aan de belangen van haar man. Eva kan be-
grip opbrengen voor de overspelige directeur Brom, omdat zij zich in dezelfde 
positie bevindt en net als hij geen weerstand kan bieden aan het onderliggende 
verlangen. Hierdoor weet ze dat het bij een sociaal vergrijp als overspel niet 
draait om de toekenning van schuld of onschuld, maar schuldbesef. 

In To the Lighthouse voltrekken de dialectische processen zich niet alleen op 
microniveau (de inzichten die de verschillende personages opdoen na een over-
rompelende ervaring of conflict) maar ook op macroniveau (de narratologische 
structuur van de roman en de personages): de hiërarchische (patriarchale) or-
dening of ‘Eenvormigheid’ in deel 1 mondt na een tijdsverloop van tien jaar 
uit in een bewustzijnscontinuüm of ‘Eenheid’ in deel 3: uit de zoektocht naar 
Mrs. Ramsay, die ieder van de personages afzonderlijk onderneemt, ontstaat 
een gezamenlijk perspectief op een geliefd persoon. 

Aan de hand van overeenkomstige processen van identificatie laat Woolf 
zien dat mens, natuur en niet-levende materie gelijkwaardige verschijnselen 
zijn: onderdelen van een en hetzelfde universum en essentieel voor de opbouw 
van een allesomvattend leefklimaat of atmosfeer. Afstand in tijd, dan wel ruim-
te stelt de personages in staat om patronen te ontwaren en betekenis toe te 
kennen aan de gebeurtenissen waar ze zelf deel van uitmaken. Mrs. Ramsay 
voelt meer verwantschap met de bomen die om het zomerhuis heen staan, dan 
met haar eigen man. De personages die deze ontvankelijkheid missen en zich 
identificeren met een tastbare identiteit – Tansley die volledig samenvalt met 
zijn ambitie en zich daarmee afsluit voor de omgeving – zijn niet in staat die 
wijsgerige positie of levenshouding in te nemen.

Een seksuele bevrijding?
Geven Woolf en Van Bruggen met de epifanische ervaringen van Eva en Lily 
ook antwoord op de vraag naar de onderdrukte seksualiteit van vrouwen? Van 
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Bruggen stelde Eva’s schaamte voor alles wat met seksualiteit te maken heeft, 
onverholen aan de orde en eindigde met een seksscène, die leidt tot een wijs-
gerig inzicht van Eva. Zij kan afrekenen met de profeet Johannes Viator nadat 
zij heeft toegegeven aan haar lijfsverlangen, dus ja heeft gezegd tegen haar 
seksuele begeerte. De seksuele problematiek komt zo scherp in beeld, maar de 
emotionele climax is onderdeel van Eva’s intellectuele bewijsvoering. 

Woolf bracht de seksuele gevoelens van Mrs. Ramsay en Lily veel indi-
recter in beeld dan Van Bruggen deed. In een van haar spaarzame erotische 
scènes ondergaat Mrs. Ramsay het licht van de vuurtoren als de streling van 
een minnaar. Woolf wekt zo de suggestie dat Mrs. Ramsay de liefdesavon-
turen met haar eerste man herbeleeft en mogelijk met meer intensiteit dan 
toen: ‘She had known happiness, exquisite happiness, intense happiness, and 
it silvered the rough waves a little more brightly, as daylight faded, and the 
blue went out of the sea and it rolled in waves of pure lemon which curved 
and swelled and broke upon the beach and the ecstasy burst in her eyes and 
waves of pure delight raced over the floor of her mind and she felt, It is 
enough! It is enough!’1074 Lily’s opwinding is vooral voelbaar als zij meelift op 
de verliefdheid van het pas verloofde stel Paul en Minta. Woolf geeft seksuele 
begeerte of energie gestalte met behulp van specifieke natuurbeelden, zoals 
de golfslag van de zee of zoemende bijen: 1075 ‘The China rose is all abloom 
and buzzing with the honey bee.’1076

1074  Woolf (1927: 62-63).
1075  Bijen hadden voor Woolf een seksuele connotatie. In haar dagboek gaf zij een voorbeeld van de 

interactie tussen de natuur en de uitwerking die dat op haar lichamelijke toestand had: ‘I can fasten on a 
beautiful day, as a bee fixes itself on a sunflower. It feeds me, rests me, satisfies me, as nothing else does […]’ 
(Diary IV: 16 september 1932). Na het zien van een bijenzwerm stelde ze vast dat een zoemende wolk bijen 
het meest sprekende symbool is voor seksualiteit en sensualiteit: ‘Bees shoot whizz, like arrows of desire: fierce, 
sexual; weave cats cradles in the air; each whizzing from a string; the whole air full of vibration: of beauty, of 
this burning arrowy desire; & speed.’ Zie Woolf (Diary IV: 13 juni 1932).

1076  Mr. Ramsay (1927: 102, 103) declameert het gedicht ‘A Garden Song’ van Charles Elton. Volgens 
de biografe van Leonard Woolf had Lytton Strachey hem een kopie van dit gedicht gegeven – Elton was een 
familierelatie van Strachey. Zie Glendinning (2006: 449). ‘A Garden Song’ werd pas in 1945 gepubliceerd in de 
bloemlezing Another World Than This, samengesteld door Vita Sackville-West en Harold Nicolson. 
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Ook Woolf maakt de seksuele verlangens van haar vrouwelijke hoofdper-
soon onderdeel van de ontknoping, maar dit gebeurt heel omzichtig. Lily gaat 
zelf geen seksuele relatie aan, maar verwondert zich over de seksuele betrekkin-
gen die anderen, in het bijzonder Mrs. Ramsay, onderhouden. Doordat Lily 
begrip kan opbrengen voor de verstandhouding tussen Mr. en Mrs. Ramsay, 
is ze uiteindelijk in staat Mr. Ramsay datgene te geven waarnaar hij verlangt – 
haar medelijden –, maar van een seksuele revolutie is geen sprake. Wel kwam 
Woolf met haar ontknoping tegemoet aan haar overtuiging dat er veel meer 
soorten liefde bestaan dan die tussen een man en vrouw. Literatuur, landschap-
pen en groepen mensen konden volgens haar een overeenkomstige vorm van 
liefde genereren: ‘At the heart of the pleasure of reading is the delight in a free 
union, like a very intimate conversation or an act of love.’1077

Lily krijgt Mrs. Ramsay in beeld dankzij de aanwezigheid van Mr. Car-
michael en de aanblik van de zonovergoten baai waarin Mr. Ramsay naar de 
vuurtoren vaart. Woolf suggereerde hiermee dat het fysieke contact met de 
werkelijkheid de seksueel getinte energie ontsluit die nodig is voor de epi-
fanische ontknoping. Zo onttrok zij in To the Lighthouse het vrouwelijk li-
chaam aan zijn stereotype benadering van seksueel object en toonde ze de 
dynamiek tussen de verschijnselen in de werkelijkheid. 

De concrete leefwereld en een verborgen samenhang
Lily en Eva kunnen pas een nieuw standpunt realiseren wanneer ze twee uiter-
sten met elkaar in overeenstemming weten te brengen. Lily moet de wijsheid 
en schoonheid van Mrs. Ramsay zien te verenigen met haar gebiedende gestal-
te; Eva moet een verbinding tot stand zien te brengen tussen een hooggeachte 
en laaggeachte vorm van liefde. Zodra ze daarin slagen kunnen zij hun verzet 
en schaamte loslaten en een overeenkomstig perspectief innemen. 

1077  Lee (1997: 410). Zie ook Woolfs opmerking aan Clive Bell: ‘I said that love meant a great many 
different things; & that to confine it to romantic love was absurd. I also maintained that one could love groups 
of people & landscapes.’ (Diary I: 29 juli 1918).
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Hun geloof in een ‘hidden pattern’ of het eenheidsverlangen is de kataly-
sator van een missie waar Woolf en Van Bruggen verschillende beelden voor 
hanteren. Eva richt zich op een half menselijke, half goddelijke figuur: ‘Het 
wachten is op het Ene, de Ene... dat al die zilveren linten samenhoudt, dat al 
die kinderen samen is... waar al die kinderen zich om richten (...) het wachten 
is op de Ene... één die de hemelse Lach om zijn mond en de onzegbare Ernst 
in zijn ogen draagt... En het leven zal buiten zijn oevers treden.’1078 Voor Lily 
volstaat een kleine scène uit het buitenleven die opgebouwd is uit schijnbaar 
willekeurige elementen: ‘A washer-woman with her basket; a rook, a red-hot 
poker; the purples and grey-greens of flowers: some common feeling which 
held the whole together.’1079

Lily en Eva laten zich allebei leiden door een ideaal, het geloof in een eenheid 
waarvan zij zelf deel kunnen uitmaken, maar er is een groot verschil in de wijze 
waarop Woolf en Van Bruggen aan het verlangen van hun protagonisten te-
gemoetkomen. De inlossing van Lily’s verlangen is een proces waarbij de con-
crete leefwereld van Lily tastbaar aanwezig is, terwijl Eva’s inzicht zich voltrekt 
binnen de beslotenheid van haar gedachtewereld. Waar Lily van begin tot eind 
verlangt naar een mens van vlees en bloed, Mrs. Ramsay, verlaat Eva zich op 
een abstract filosofisch ideaal, dat door tussenkomst van een man kortstondig 
het aanzien van een concrete gebeurtenis krijgt. 

1078  Van Bruggen (1927a: 177). In de typering van de liefde tussen man en vrouw gebruiken Van Bruggen 
en Woolf overeenkomstige beelden van dansende figuren, sacrale rituelen en bloemen die rondgestrooid 
worden, alleen gaat Woolfs omschrijving gepaard met ironie, terwijl dat bij Van Bruggen overduidelijk niet het 
geval is: ‘Eenmaal zullen de kinderen de Eene, het Eene in hun rondedans bezitten.... het Eene, de Eene.... dat 
al die zilveren linten samenhoudt, dat al die kinderen samen is.... waar al die kinderen zich om richten. Al die 
bloemen en al die vogels, en elke adem een ontroering...’ (1927: 117); ‘A curious sense rising in her, at once 
freakish and tender, of celebrating a festival, as if two emotions were called up in her, one profound — for what 
could be more serious than the love of man for woman, what more commanding, more impressive, bearing in 
its bosom the seeds of death; at the same time these lovers, these people entering into illusion glittering eyed, 
must be danced round with mockery, decorated with garlands.’ (1927: 93)

1079  Woolf (1927: 177).
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De slotscènes van beide romans hebben een heel verschillende uitwerking 
op de lezer. Van Bruggen gaf aan dat inzicht en berusting de uitkomst zijn van 
Eva’s eenheidsverlangen, maar zij biedt haar lezers met het weemoedige slot-
akkoord, waarin Eva Montaigne citeert, geen zicht op een werkelijkheid vol 
ongekende mogelijkheden. Woolf biedt dat perspectief wel en laat in de finale 
ontknoping haar optimisme zegevieren. De twee kunstenaars op het land en 
de kinderen in de boot zetten hun geloof in een ‘hidden pattern’ in voor een 
onderneming met een positieve uitkomst. Woolf schenkt haar lezers de illu-
sie dat hun leefwereld ongekende vergezichten bevat en biedt hun tegelijk de 
ruimte zelf conclusies te trekken over de precieze uitkomst.

Woolf heeft de twijfel op verschillende niveaus geïntegreerd in To the Light-
house. Zij maakt de onzekerheid van de personages en de verteller tastbaar 
door de grote hoeveelheid vragen die ze stellen en het overvloedig gebruik 
van modale werkwoorden als ‘seemed’, ‘might’ en ‘thought’. Lily’s taalgebruik 
kenmerkt zich door dit type werkwoorden, waardoor de paar affirmatieve be-
weringen die ze wel doet de allure van een onomstotelijke waarheid krijgen. 

Ook de verteller geeft geen uitsluitsel over de bedoelingen van alle persona-
ges en laat de lezers vrij in hun interpretatie. De landing van Mr. Ramsay en 
zijn kinderen bij de vuurtoren kan dit illustreren. Cam observeert haar vader en 
vraagt zich af wat deze pathetische en indrukwekkende man denkt als zij aanme-
ren. De verteller en Cam benadrukken precies de eigenschappen die de houding 
van het moi profond kenmerken: ‘Thus in complete readiness to land he sat’ (...) 
‘What was it he sought, so fixedly, so intently, so silently?’1080 Speelt Mr. Ramsay 
de rol van tragische held of maakt ook hij deel uit van de gezamenlijke beleving 
van het verleden en Mrs. Ramsay, zijn eigen vrouw, opdat ook hij even verlost 
wordt uit zijn eenzaamheid? De verteller noemt twee mogelijke reacties, maar 
laat in het ongewisse wat er door Mr. Ramsay heen gaat: ‘He sat and looked at 
the island and he might be thinking, We perished, each alone, or he might be 
thinking, I have reached it. I have found it, but he said nothing.’1081

1080  Woolf (1927: 190).
1081  Woolf (1927: 190).
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Woolf illustreert de aanhoudende en gezamenlijke inspanning van de be-
trokkenen die nodig is om enig zelfinzicht op te doen en die Lily uiteindelijk 
in staat stelt Mrs. Ramsays devotie voor haar man te begrijpen en sympathie 
op te brengen voor Mr. Ramsay. Dankzij de identificatie met Mrs. Ramsay 
lukt het Lily haar verzet tegen mannelijke repressie en seksualiteit te laten 
varen en Mr. Ramsays verzoek om mededogen in te willigen – ‘Whatever she 
had wanted to give him, when he left her that morning, she had given him 
at last.’1082 Lily creëert eenheid op twee niveaus; ze roept de wereld op waarin 
Mrs. Ramsay centraal stond en ze ervaart een geestelijke verbondenheid met 
Mr. Carmichael. Onder het wakend oog van deze dichter – de ultieme goed-
heid – brengt Woolf haar personages aan de hand van hun gedeelde perspectief 
samen in een tijdloos continuüm.1083

Woolf brengt aan de hand van haar personages een evenwicht tot stand tus-
sen beide zijnsniveaus: de concrete leefwereld en een ‘hidden pattern’. Zij laat 
zien hoe Lily, Mr. Carmichael, James en Cam ieder op hun eigen wijze een 
gemoedstoestand bereiken, waarin ze zowel emotioneel, intellectueel als fysiek 
‘op hun gemak’ zijn en zo, vanuit hun eenheidsverlangen, zicht krijgen op een 
samenhang die ontstijgt aan kunstmatige groeperingen en persoonlijke belan-
gen. Samenvallen met een ander vereist, aldus Woolf, niet alleen langdurige en 
intensieve toewijding, maar ook een precair evenwicht tussen de verschijnselen 
in de werkelijkheid en de innerlijke roerselen van de personages. 

Dankzij het samenspel van verschillende perspectieven hebben zowel de 
weifelende zoekers als de eerzuchtige personages en de natuurelementen een 
aandeel in Lily’s ontwikkeling. Woolf bereidt de climax uiterst zorgvuldig voor 
en dirigeert haar personages heel beslist naar een onvermijdelijke afloop toe. 
Pas na tien jaar ontstaat de situatie waarin gedurende enkele seconden de om-

1082  Woolf (1927: 151).
1083  Charles Tansleys afwezigheid op die laatste beslissende bijeenkomst, ligt volledig in de lijn der 

verwachting. 
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standigheden toereikend zijn voor een geestelijk verbond tussen de personages 
dankzij een gedeeld perspectief op Mrs. Ramsay: ‘Beneath the dichotomies is 
love, the fundamental value of the novel that they share and in which their 
differences are resolved.’1084 Met haar slotscène weet Woolf het dualisme tussen 
een concrete leefwereld en een achterliggende samenhang, het dualisme tussen 
een hoge en lage vorm van liefde, op te heffen.

Hintikka liet zien hoe Woolf Mrs Dalloway heeft opgebouwd uit ruimtelij-
ke én temporele perspectieven. Net zo levert To the Lighthouse een voorbeeld 
van de wijze waarop Woolf via haar multipersonele representatie van de wer-
kelijkheid dualismen opheft. In zowel deel 1 als deel 3 vormt Mrs. Ramsay 
het punt waarin de perspectieven samenkomen, maar: in deel 1 ontstaat de sa-
menhang in de concrete leefwereld (de fysieke ruimte), terwijl dit in deel 3 op 
basis van de herinnering van de verschillende personages gebeurt (in de tijd). 
Tijdens Lily’s moment van inzicht is de dode Mrs. Ramsay het snijpunt waarin 
de perspectieven van de aanwezigen (uitgezonderd misschien Mr. Ramsay) sa-
menkomen en de grenzen van tijd en ruimte worden opgeheven. Woolf brengt 
een synthese tot stand tussen uitersten: waarheid en verbeelding, ratio en intu-
itie, masculien en feminien, zelfbedrog en zelfkritisch inzicht, leven en dood, 
land en water, ‘granite’ en ‘rainbow’. 

Besluit
In Eva en To the Lighthouse staan overeenkomstige 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 ander-
zijds; Eva (en Marius) en Lily (en Mr. Carmichael) tegenover Eva’s ex-man Ben 
en Charles Tansley. Dankzij hun vastberaden overgave aan hun geloof in een 
eenheidsbeginsel, aan de ongeziene betrekkingen tussen hun lichaam en de 
concrete leefwereld en aan hun herinneringen ontstaat een perspectief op een 
betekenisvolle samenhang van alle verschijnselen. Dit verhelderende inzicht is 

1084  Rosenbaum (1971: 340).
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het antwoord op het ambigue en contingente karakter van de werkelijkheid, 
waarvoor beide schrijfsters in hun roman het woord ‘chaos’ gebruikten.

Woolf en Van Bruggen verwerkten hun wijsgerige opvattingen en hun 
diffuse eenheidsbeginsel ieder op hun eigen manier in hun romans. De ver-
schillen hebben te maken met het vertelperspectief, de compositie en de for-
muleringen. Woolf bracht de oppositie tussen het moi social en moi profond 
herkenbaar in beeld met behulp van al haar personages en een hechte composi-
tie. Aan de hand van haar driedeling laat ze zien hoe de eenvormigheid van het 
gezinsleven in (‘The Window’) na tien jaar tijd plaatsmaakt voor een geestelijk 
verbond tijdens de zeiltocht naar de vuurtoren. 

Van Bruggen werd net als Woolf geleid door persoonlijke, artistieke en 
filosofische drijfveren, maar bij haar voerde de denker in haar de boventoon. 
Zij stelde de tragiek van het menselijk bestaan expliciet aan de orde met haar 
slingerslagsymboliek en de vertelstem van Eva. De lezer wordt op indringen-
de wijze getuige gemaakt van Eva’s verwondering, medelijden, ontreddering 
en exaltatie. Doordat Van Bruggen de nadruk legt op de conflicten die men-
sen onder invloed van hun levensdrift en doodsdrift ervaren, gedraagt dit van 
oorsprong complementaire begrippenpaar zich als een dualisme of tweespalt. 
Ondanks het positieve verhaaleinde waarin Eva het dualisme tussen liefde en 
seksuele begeerte al redenerend opheft, blijven vooral haar wijsgerige uitspra-
ken over de onontkoombaarheid van het menselijk lot naklinken: ‘Alle men-
schen zijn gevloekt. Ze moeten het zwaarste voor het liefste lijden...’; ‘Dit is 
dan het Leven, rammelend aan zijn keten, zware duizendvoud geschakelde 
keten.’; Met de beesten… en de sterren… ben je in de slingerslag gevangen… 
en buiten de slingerslag is er niets. Niets.’; ‘Om te leven moet ik mijn inzicht 
verloochenen. Want mijn inzicht loochent het leven...’.1085

Ook Woolf vestigde met behulp van Mrs. Ramsay en Lily de aandacht op 
het menselijk tekort – ‘she must admit that she felt this thing that she called 
life terrible, hostile, and quick to pounce on you if you gave it a chance. There 

1085  Van Bruggen (1927a: 9, 124, 125, 139).
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were eternal problems: suffering; death; the poor. There was always a woman 
dying of cancer even here.’ Door het verrijkende perspectief op het verleden 
waarvan Mrs. Ramsay het middelpunt was en waaraan alle personages deel-
hebben laat zij echter een hoopgevend geluid opklinken dat de onheilssfeer 
overstemt.

Met To the Lighthouse toont Woolf aan dat er geen absoluut onderscheid 
is tussen de concrete leefwereld en een ‘hidden pattern’, tussen het moi social 
en moi profond, maar dat zij juist op elkaar aangewezen zijn als twee kanten 
van een medaille. Lily bereikt Mrs Ramsay dankzij haar verbeelding, terwijl 
Mr. Ramsay en de kinderen de overtocht over water naar de vuurtoren maken 
en Mrs. Ramsays belofte inlossen. Met het finale inzicht van Lily heft Woolf 
het dualisme tussen beide dimensies op, toont ze de reikwijdte van het begrip 
liefde en brengt ze Lily waar ze uiteindelijk wil zijn: ‘On a level with ordinary 
experience, to feel simply that’s a chair, that’s a table, and yet at the same time, 
It’s a miracle, it’s an ecstasy.’1086 

1086  Woolf (1927: 186). 
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11 Conclusie 

For it was not knowledge but unity that she desired.1087

Tot het Inzicht heffen we ons op; in het Inzicht heffen we ons op... dat is de 
Dood.1088

1 Twee a-typische modernisten

1.1 Een moreel kompas
De romans van Virginia Woolf en Carry van Bruggen bevatten verhaalwe-
relden die voor hun lezers even verontrustend als onontkoombaar zijn. Op 
zoek naar de factoren die verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor 
dit effect, werd duidelijk dat Woolf en Van Bruggen meer gemeenschappelijk 
hebben dan op het eerste gezicht lijkt. De overeenkomsten die bij een opper-
vlakkige verkenning in het oog sprongen – een preoccupatie met het persoon-
lijke verleden en filosofische beginselen – bleken samen te hangen met een 
levensvisie waarin de zoektocht naar een moreel kompas centraal staat: Van 
Bruggens immanente criterium en Woolfs geïnternaliseerde rechter of ‘patron 
au dedans’. 

De jeugdervaringen van beide schrijfsters, in het bijzonder die met een 
tegelijk bewonderde en gewraakte vader, maakten hun duidelijk dat iedere 
vorm van dominantie – emotioneel, sociaal, intellectueel, religieus of anders-
zins –, de zeggenschap over eigen leven ondermijnt. Het onderscheid tussen 
twee zijnswijzen of typen mensen, de dogmaticus of het moi social en de zelf-

1087  Woolf (1927: 51).
1088  Van Bruggen (1927a: 139).
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kritische individualist of het moi profond, was voor Woolf en Van Bruggen een 
toereikend instrument om de machtsverhoudingen tussen mensen onderling 
te duiden. Dit begrippenpaar hielp hen de ambivalenties uit hun kindertijd en 
volwassen leven te relativeren en vanuit hun positie als grensfiguur een onaf-
hankelijk standpunt in te nemen. Dit deden ze met behulp van geestverwan-
ten die ze vonden onder vrienden, familieleden, schrijvers en filosofen. 

Door hun ervaringen als grensfiguur te boekstaven en te vertrouwen op hun 
levensbeschouwelijke inzichten bepaalden Woolf en Van Bruggen hun literaire 
thema’s. Hun persoonlijk leven fungeerde als de proeftuin waarin hun bevin-
dingen uitgroeiden tot vermoedens omtrent de drijfveren van verschillende 
typen mensen, en vervolgens tot al dan niet expliciet geformuleerde inzichten 
over het menselijk gedrag. Zo wisten ze hun particuliere ervaringen te ordenen 
en van een betekenis te voorzien. Aldus maakten zij hun eigen leven en per-
soon tot onderzoeksobject en confronteerden zij zichzelf, gelijk Kafka met zijn 
personages deed, ‘op directe existentiële wijze’ met invloeden die het menselijk 
handelen bepalen. 

Dit gegeven is voor Ibsch reden om Kafka niet tot de modernisten te rekenen: 
‘Kafka reflecteert geen kennismodellen, maar plaatst de radeloze mens op direc-
te, existentiële wijze tegenover onkenbare ontoegankelijke machten.’1089 Woolf 
en Van Bruggen lieten hun weifelende en soms radeloze personages eveneens 
worstelen met factoren die ongezien invloed uitoefenen, zoals maatschappelijke 
verwachtingen, maar gaven hun personages een houvast mee in de vorm van 
hun filosofische inzichten. Die inzichten gaan terug op een kennismodel – het 
onderscheid tussen twee bewustzijnsniveaus – dat niet functioneert als moder-
nistische hypothese, maar als basis voor de ordening van de werkelijkheid. 

‘In search of some absolute good’
Met hun verlangen naar een achterliggende samenhang vestigen de personages 
van Woolf en Van Bruggen de aandacht op het transcendente uitgangspunt 

1089  Ibsch (Weenink 1991: 18)
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van hun scheppers. Van Bruggen hanteerde een consequent doordacht, uit-
gewerkt en toegepast eenheidsbegrip dat vergelijkbaar is met Hegels ‘Idee’. 
Woolfs ‘hidden pattern’ of ‘moments of being’ is terug te voeren op een di-
vers gezelschap van schrijvers, beeldend kunstenaars en filosofen, maar heeft 
een overeenkomstige functie. Haar ‘hidden pattern’ functioneert als een para-
digma of perspectief dat zicht geeft op een betekenisvolle samenhang die in 
de concrete leefwereld ongezien en onopgemerkt blijft. ‘Moments of being’ 
vormen een schakel tussen innerlijke ervaringen en externe gebeurtenissen en 
onthullen zo een particuliere samenhang: ‘They function to imply and explore 
a universal link between internal and external, public and private experiences 
and identities.’1090

Woolf en Van Bruggen gingen uit van een idealistische notie die zij, zo 
blijkt uit de toepassing ervan in hun literaire werk, tussen aanhalingstekens 
plaatsten, net als Murdoch deed met haar ‘Goede’. Lily en Eva weten dat zij 
met hun verlangen naar een betekenisvolle samenhang hun hoop vestigen 
op een verschijnsel dat altijd een aanname zal blijven, maar desondanks een 
onweerlegbaar en niet weg te denken bouwsteen in hun leven vormt. Woolf 
toetste aan de hand van haar personages een eenheidsverlangen dat zich in To 
the Lighthouse voordoet als een illusie waar ‘gelovigen’ – ‘the hopeful’ – zich 
door laten leiden. Deze gelovigen zijn niet in staat de suggestie van geluk te 
weerstaan: ‘To resist the strange intimation which every gull, flower, tree, man 
and woman, and the white earth itself seemed to declare (but if questioned at 
once to withdraw) that good triumphs, happiness prevails, order rules; or to 
resist the extraordinary stimulus to range hither and thither in search of some 
absolute good.’1091

Woolfs filosofie functioneert in To the Lighthouse als structurerend kader met 
een positieve uitkomst. Zij laat zien wat er gebeurt als een aantal volwassenen 
en kinderen met uiteenlopende verlangens en belangen bij elkaar komen in een 

1090  Shiach (2007: 115).
1091  Woolf (1927: 123).
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situatie waarin de vertrouwde leefwereld niet meer bestaat. Lily, Mr. Carmi-
chael en de kinderen vinden elkaar (of eigenlijk Mrs. Ramsay) dankzij hun moi 
profond. Lily houdt haar illusie van geluk of het goede in stand door contact 
met anderen aan te gaan en door haar eigen rol te analyseren. Woolf demon-
streerde de haalbaarheid van een geestelijk verbond op basis van eigenschappen 
die het moi profond kenmerken: aandacht, vertrouwen en kritisch zelfinzicht. 

Van Bruggen gaf aan dat haar overtuigingen passen in de idealistische filo-
sofietraditie. Zij stelde het eenheidsbesef en niet de ervaarbare wereld of em-
pirische werkelijkheid voorop, omdat zij de relatie tussen de ‘Eenheid’ en de 
afzonderlijke verschijnselen logisch wilde beredeneren. Haar eenheidsbeginsel 
vormde het uitgangspunt voor haar theoretische onderbouwing. Deze ‘Een-
heid’ kan ‘noch met de zintuiglijke waarneming, noch met het begrip gena-
derd worden, zolang ze in zichzelve Een en onverdeeld zich in stand houdt.’1092 
Van Bruggen maakte de betekenis van haar eenheidsbeginsel echter concreet 
door de toepassing ervan in haar romans. In Eva liet ze zien hoe geloof en 
hoop – de ‘blinkende maan’ en ‘stralende zonsondergang’1093 – functioneren 
als lokmiddelen die mensen in beweging houden: ‘Om die menselijke activi-
teit, waardoor het Absolute zichzelf verwerkelijkt, het Woord zichzelf vervult, 
daarom alleen is het te doen.’1094 Eva weet zich dankzij de verwondering en 
het zelfinzicht van haar moi profond over te geven aan het ‘Ene’ – Murdochs 
‘Goede’ of ‘God’ en Woolfs ‘hidden pattern’. 

Op dit punt keer ik met de resultaten van de analyses terug naar de probleem-
stelling van dit onderzoek: in hoeverre sluiten Woolf en Van Bruggen met hun 
romans aan bij de modernistische conventies van Fokkema & Ibsch? Is de 
intensieve gerichtheid van Woolf en Van Bruggen op hun persoonlijke erva-
ringen, een wijsgerig kader en platform voor geestverwanten te verenigen met 

1092  Van Bruggen (1919: 18).
1093  Van Bruggen (1919: 546).
1094  Van Bruggen (1919: 545).
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de gereserveerde opstelling en rationele hypotheses van de modernisten zoals 
Fokkema & Ibsch die definiëren? En tot slot: welke betekenis hechtten beide 
schrijfsters aan de semantische velden die in het modernisme centraal staan – 
twijfel en taal – of juist naar de marge zijn verdrongen – seksualiteit als taboe 
en natuur?

Eerst ga ik in op een modernistisch verschijnsel waarmee Woolf en Van 
Bruggen niet afweken van andere modernisten, maar hen juist overtroffen, 
namelijk hun radicale twijfel. 

1.2 Een grenzeloze twijfel
Een ‘rationeel-reflecterende verwerking’ van de epistemologische twijfel be-
hoort volgens Ibsch tot de kern van een modernistische aanpak.1095 Modernis-
ten blijven zoeken naar voorlopige en weerlegbare verklaringsontwerpen van 
de werkelijkheid en bewijzen hiermee dat zij ‘de ratio als bron van kennis’ er-
kennen. De begrippen ‘ratio’, ‘reflectie’ en ‘twijfel’ horen onmiskenbaar thuis 
in het schrijversuniversum van Woolf en Van Bruggen, maar werden door hen 
anders gewaardeerd dan door hun modernistische tijdgenoten.

Bij Woolf en Van Bruggen hield de twijfel geen halt bij de rationele vermo-
gens van de mens. Zij hadden ook hun bedenkingen bij de vooral door man-
nen hooggeachte capaciteiten van de ‘zuivere’ ratio. Hun twijfel leidde dan ook 
niet in de eerste plaats tot een intellectuele scepsis die hen in staat stelde vanuit 
een gereserveerde houding de wereld hypothetisch te ordenen, maar maande 
hen tot een minutieus zelfonderzoek om te achterhalen op welke gronden zij 
als schrijfster de werkelijkheid konden registreren. 

Met hun aandacht voor de onbewuste interactie tussen het moi profond 
en de concrete leefwereld waren beide schrijfsters in staat een tegenwicht te 
bieden aan de beperkende heerschappij van het ‘zuivere’ intellect of moi social. 
Voor Woolf en Van Bruggen maakte de afhankelijkheid van het onbewuste 
leven – Merleau-Ponty’s primordiale gebied van het pre-reflectieve bewustzijn 

1095  Ibsch (1991: 16).
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– een onbetrokken en gereserveerde wijze van beschouwen onmogelijk. Met 
hun radicale twijfel zetten Woolf en Van Bruggen de ratio als voornaamste 
instrument van de modernist buiten spel. 

Het moi profond als leidraad 
Lily en Eva kunnen op het eerste gezicht uitstekend model staan voor de mo-
dernistische personages van Fokkema & Ibsch. In het besef dat hun medemens 
onkenbaar is en de taal ontoereikend is voor het overbrengen van persoonlijke 
gevoelens en gedachten, gaan deze vrouwen op zoek naar mogelijkheden om 
hun ervaringen van een betekenis te voorzien en met anderen te delen. Vanuit 
de behoefte aan een verbond met gelijkgestemde geesten, een platform buiten 
ruimte en tijd waar alle voor het lijfsbehoud noodzakelijke verschillen worden 
uitgewist, komen ze echter uit bij een a-modernistische geloof in een diffuus 
eenheidsbeginsel. 

Tegenover het beperkte moi social van de realisten plaatsen de modernisten 
van Fokkema & Ibsch het personage dat zich wil onttrekken aan bepalen-
de omstandigheden en zich ‘meestal met intellectuele middelen, vrijheid ver-
schaft ten opzichte van zowel de materiële omstandigheden als de beperkende 
invloed van tijd, plaats en psychologische aanleg’.1096 Fokkema & Ibsch leggen 
sterk de nadruk op de actieve, doelbewuste vormen van het bewustzijn: mo-
dernisten laten hun personages vanuit een gereserveerde houding, via inten-
tionele (vooropgezette) ‘akten’ als observatie, herinnering en verbeelding, de 
wereld hypothetisch in kaart brengen.

Woolf en Van Bruggen benadrukten via hun personages de schatplichtig-
heid van het bewustzijn aan de verborgen driften of instincten die het mense-
lijk gedrag bepalen en richtten hiermee hun aandacht op het intellectuele on-
vermogen van de mens. Hun personages worden geregeerd door factoren waar 
ze weinig invloed op hebben, enerzijds door hun onbewuste verlangens en 
anderzijds door de continue stroom signalen die de werkelijkheid levert. Het 

1096  Fokkema & Ibsch (1984: 41).
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stadsleven en de natuurprocessen prikkelen de verbeelding en bieden toegang 
tot de bewaarplaats van onvermoede dromen, angsten en verlangens. Wind, 
regen, de wisseling van seizoenen en de golfslag van de zee zijn de voornaamste 
leveranciers van impressies voor de zich verwonderende geest.

Die bepalende prikkels doen denken aan de determinerende factoren die 
verantwoordelijk zijn voor het gedrag van naturalistische personages, maar het 
menselijk handelen laat zich bij Woolf en Van Bruggen niet herleiden tot een 
optelsom van afkomst, omgeving en omstandigheden. Zij waren juist gericht 
op de invloeden die ongezien hun macht uitoefenen. Hun aandacht voor de 
dynamiek tussen levensdrift en doodsdrift en de interactie tussen mens en wer-
kelijkheid vormt eerder een ondermijning van naturalistische principes dan 
een uitbreiding ervan. 

Het moi profond logenstraft de afstandelijke houding van het modernis-
tische personage. Juist door de interactie met de directe omstandigheden, de 
verwachtingen van anderen en de prikkels van de concrete leefwereld, en door 
zich rekenschap te geven van beperkende invloeden als afkomst, omstandig-
heden en karakter ontwikkelen Lily en Eva zich. Woolf en Van Bruggen laten 
hierbij zien dat het moi social en moi profond op elkaar aangewezen zijn door 
respectievelijk de levensdrift en doodsdrift, die als twee complementaire krach-
ten zowel binnen een persoon als tussen mensen onderling hun werk doen. Dit 
zag Van Bruggen als een noodwendig gevolg van het eenheidsbeginsel.

Mrs. Dalloway en Mrs. Ramsay zijn dankzij hun zelfinzicht en de bescher-
ming van hun maatschappelijke rol of moi social in staat hun moi profond vrij 
spel te geven en verbintenissen aan te gaan met geestverwanten. Lily sluit haar 
verbond met Mrs. Ramsay zodra ze ongehinderd door de maatschappelijke 
verwachtingen haar schaamte overwint en haar positie als ongetrouwde kun-
stenares durft in te nemen. Net zo kan Eva eindelijk afrekenen met haar kwel-
geesten nadat ze bij Marius gehoor geeft aan haar seksuele begeerte. 

Lily en Eva gaan geen bondgenootschappen aan op basis van een gedeelde 
taal, sociale status of maatschappelijke betrekking, maar vanuit een overeen-
komstig perspectief of gedeelde ervaring. Eva krijgt inzicht in haar eigen ge-
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drag en emoties door het bondgenootschap met de overspelige schooldirecteur 
Brom of de geheimzinnige heer uit het concertgebouw. Lily ‘ontmoet’ Mrs. 
Ramsay doordat de dichter Augustus Carmichael een overeenkomstig perspec-
tief inneemt. Dankzij de participatie van een lijfelijk aanwezige bondgenoot, 
worden deze ervaringen meer dan een kortstondige subjectieve ervaring.

Geen taalscepsis en epistemologische twijfel
De intensieve gerichtheid van Woolf en Van Bruggen op strikt persoonlij-
ke ervaringen en inzichten kan verklaren waarom zij geen gebruik maakten 
van bepaalde modernistische vertelstrategieën die schrijvers als Thomas Mann, 
T.S. Eliot, James Jocye en Robert Musil vrijuit toepasten. Het gaat hierbij om 
experimenten op grammaticaal gebied en de vrijmoedige verkenning van nieu-
we aandachtsgebieden als seksualiteit en een ‘ver mythisch verleden’. Woolf en 
Van Bruggen concentreerden zich niet op motieven en verhalen uit de oudere 
literatuur, maar gaven zich (samen met hun protagonisten) over aan de ver-
kenning en vormgeving van privé-belevenissen, obsessies en overwegingen. Zij 
experimenteerden wel in stilistisch en narratologisch opzicht – en verwaarloos-
den de materiële achtergrond (fabula en setting) – maar gaven zich niet over 
aan experimenten met de taal zelf.1097 Dit geldt voor Van Bruggen veel sterker 
dan voor Woolf. In romans als Orlando, The Waves en Between the Acts maakte 
Woolf welbewust gebruik van experimentele vertelstrategieën, hoewel ze op 
grammaticaal niveau de taal nagenoeg intact liet. 

Woolf en Van Bruggen waren niet zozeer gericht op de grenzen en moge-
lijkheden van de taal, maar op de functies van taal: hoe gebruiken mensen taal 
voor hun eigen doeleinden? Uit Hedendaags Fetisjisme blijkt Van Bruggens gro-
te belangstelling voor het taalmisbruik dat zij overal om zich heen waarnam en 
de motieven die anderen hiervoor hebben. In deze ‘taalstudie’ illustreerde Van 
Bruggen aan de hand van talloze voorbeelden dat taal een communicatieve 
functie heeft en dat de relatie tussen teken en betekenis arbitrair is. Dit deed 

1097  Fokkema & Ibsch (1984: 89).
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ze niet vanuit een wantrouwen ten opzichte van de bruikbaarheid van de taal, 
maar in haar strijd tegen allerlei vormen van taalexaltatie.

Voor Lily, Eva en Mrs. Ramsay is het besef van een gedeeld inzicht of ge-
meenschappelijke ervaring meer waard dan expliciet geformuleerde hypo-
thesen. Ook hierdoor spelen taalscepsis en epistemologische twijfel niet zo’n 
bepalende rol in de romans van Woolf en Van Bruggen als in het werk van 
modernistische tijdgenoten. Eva, Lily en Mrs. Ramsay constateren wel dat taal 
ontoereikend is, maar van taalscepsis is geen sprake.1098 Zij gaan alledrie met de 
beperkte mogelijkheid van de taal om als een voldongen feit. Taal blijkt vooral 
een middel voor het moi social, om eenvormigheid te scheppen en conflicten 
te vermijden. In To the Lighthouse vergelijkt de verteller Mrs. Ramsays beleefde 
omgangsvormen met het spreken van een vreemde taal: ‘So, when there is a 
strife of tongues, at some meeting, the chairman, to obtain unity, suggests that 
every one shall speak in French [...] speaking French imposes some order, some 
uniformity.’ Het moi profond richt zich op andere middelen. De pogingen die 
Lily en Eva ondernemen om tot kennis van zichzelf en anderen te komen, 
hebben niets te maken met een overdracht van kennis waarvoor taal een toe-
reikend instrument is. Het gaat beide vrouwen om een vorm van begrip die 
mensen woordeloos aan elkaar overdragen en die alleen tot stand komt wan-
neer de omstandigheden zich daarvoor lenen.

In het werk van Woolf en Van Bruggen zijn wel de modernistische procédés 
aanwezig die hen in staat stelden hun missie als verkennend schrijfster uit te 
voeren: een weifelende verteller, veel ruimte voor gedachtenspinsels – stream of 
consciousness of de cultivering van het bewustzijn –, weinig handeling en indi-
vidualistische personages die observerend en onzeker in het leven staan. Maar 
hun intensieve aandacht voor de onzekerheden van hun personages leidde tot 
de ontwikkeling van thema’s die buiten het terrein van het modernisme vallen: 

1098  Ook volgens Grüttemeier kan de ‘metalinguale twijfel’ in Eva geen regelrechte ‘Sprachskepsis’ 
worden genoemd. Hij is van mening dat haar uitspraken soms juist het tegendeel van taalscepsis zijn en dat 
ze uiteindelijk ‘dezidiert ein eigenes Sprachkonzept propagiert hat, ohne jedoch die Sprache selbst in Frage zu 
stellen’. Zie Grüttemeier (2005: 190).
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de aanname van een eenheidsbeginsel, de rol van de natuur en seksualiteit als 
problematisch gegeven.

‘Organic unity’
In lijn met het modernisme van Fokkema & Ibsch speelt de vermeerdering van 
inzicht een grote rol in het werk van beide schrijfsters. Het vaak tevergeefse 
streven naar contact met en kennis van de medemens, laat zich op grond van 
de ervaringen van Eva en Lily echter niet beschrijven als een epistemologisch 
probleem – een intellectuele aangelegenheid gericht op analyse, bewijs en ze-
kerheid –, maar als een ethisch probleem, een probleem dat ontstaat door de 
motieven en verlangens waarmee ze anderen benaderen.1099 Het bereiken van 
een gedeeld perspectief vereist namelijk de bereidheid om empathie, mededo-
gen en begrip voor een ander op te brengen. 

Voor Woolf en Van Bruggen was het onderscheid tussen de maatschappe-
lijke moraal van het moi social en de persoonlijke zedelijke overtuiging van het 
moi profond van wezenlijk belang. Deze overtuiging deelden zij met filosofen 
als G.E. Moore, Montaigne en Spinoza. Alleen degenen die handelen onder 
geleide van een immanent criterium of geïnternaliseerde rechter mogen zich 
volgens hen ontwikkeld noemen. Deze personen zijn bereid hun externe ik op 
het spel te zetten om inzichten op te doen die door hun verstand én hun gevoel 
worden bekrachtigd.

Beide schrijfsters lieten niet zien hoe morele keuzes kunnen leiden tot goed 
(of slecht) gedrag, maar probeerden hun lezers onder te dompelen in de erva-
ring van ‘het goede’, wat in To the Lighthouse en Eva tot stand komt via een 
gedeeld perspectief of epifanie – in Moores vocabulaire: ‘organic unity’.1100 
Dit kan een vruchtbare wisselwerking zijn tussen mensen onderling, maar ook 
een verrijkende reactie op niet-menselijke zaken, zoals kunstvoorwerpen en 
natuurverschijnselen. In beide gevallen bevat dit proces een intellectuele en 
gevoelsmatige component. 

1099  Nussbaum (1995: 732).
1100  Moore (1903: 184).
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Eva weet dat ze te maken heeft met een nieuw inzicht, wanneer haar ver-
stand én haar gevoel een bijdrage leveren aan de totstandkoming ervan: ‘Omdat 
mijn gevoel mijn begrip beaamt en mijn begrip mijn gevoel bekrachtigt.’1101 
Lily wijst op de mate van onbevangenheid die nodig is voor het opdoen van 
inzichten. Door te ontsnappen aan de routine van het dagelijks leven en de ver-
wachtingen van anderen kan zij met haar gevoel en verstand tegemoetkomen 
aan haar beeld van Mrs. Ramsay en zicht krijgen op de parallellen die haar visie 
tot stand brengen. In Een kunstenaar laat Van Bruggen een van haar personages 
een opvatting over de voorwaarden van intellectueel en zedelijk handelen ver-
kondigen die zijzelf ook in Prometheus verdedigt: ‘Ineens was het in mij opge-
komen, dat het vermogen om logisch door te denken, om redelijk te redeneeren 
tegenover jezelf en anderen, niet zoozeer een quaestie van intellect, maar van 
karakter was’; ‘liefde tot het logische’ en ‘streven naar het rechtvaardige’ zijn 
‘geen zaak van inzicht en verkiezing, maar van aanleg en bestemming’. 1102

Wijsgerige kennis is niet het gevolg van een intellectuele vaardigheid, maar 
komt voort uit het vermogen de eigen vertroebelende belangen los te laten en 
zo ruimte te creeëren voor de verlangens en ervaringen van anderen: ‘Know-
ledge, in short, is a function of character.’1103 Dit maakt het opdoen van inzicht 
een morele aangelegenheid. Lily en Eva zoeken geen concrete kennis, maar een 
geestelijk verbond, intimiteit of eenheid: ‘For it was not knowledge but unity 
that she desired.’ Beide personages willen opgaan en ondergaan in de ander – 
het andere – teneinde de wereld te bezien vanuit een nieuw perspectief. Zuiver 
inzicht vereist naast begrip uit intellectuele bron ook morele moed, liefde en 
mededogen: de bereidheid met een ander samen te vallen. Waar de modernist 
volgens Pessoa vooral ‘voelt met zijn verstand’, maken Woolf en Van Bruggen 
duidelijk dat inzichten geen waarde hebben als ze tot stand komen los van 
emoties.1104 

1101  Van Bruggen (1927a: 185, 186).
1102  Van Bruggen/Justine Abbing (1921: 185, 186).
1103  Nussbaum (1995: 39).
1104  Fokkema & Ibsch (1984: 29) halen de woorden van Pessoa aan.
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Seksualiteit als problematisch gegeven
Over de rol van het thema seksualiteit in het modernisme zijn Fokkema & 
Ibsch vrij summier,1105 terwijl het verlangen naar intimiteit een cruciale rol 
speelt in To the Lighthouse en Eva. Eerst functioneert seksualiteit als problema-
tisch gegeven waar Eva en Lily afwijzend tegenover staan en vervolgens als 
katalysator voor de finale ontknoping. Seksualiteit roept bij Eva een mengeling 
van schaamte, angst en verlangen op. Lily’s aandacht voor seksualiteit komt 
voort uit haar zoektocht naar Mrs. Ramsay en neemt de vorm aan van zo-
wel verwondering – is fysiek contact een middel om Mrs. Ramsay naderbij 
te komen? – als onbegrip en afkeer: hoe is het mogelijk dat Mrs. Ramsay, die 
in moreel opzicht superieur is aan haar tirannieke man, zich onderwerpt aan 
zijn seksuele lusten? In To the Lighthouse en Eva is voor taboedoorbreking op 
erotisch gebied veel minder plaats dan in bijvoorbeeld Ulysses. Eva en Lily 
kunnen op dat gebied niet in vrijheid handelen en over de seksuele mobiliteit 
van Joyces personages beschikken. 

De aandacht die Woolf en Van Bruggen in hun werk aan het thema seksu-
aliteit gaven, kan niet losgezien worden van hun eigen ervaringen. In hun per-
soonlijk leven stond seksualiteit in het teken van schaamte en het onvermogen 
hun seksuele verlangens te delen.1106 Zij lieten zich allebei uit over het taboe 
op vrouwelijke seksualiteit in het verlengde van de vermeende minderwaar-
digheid van vrouwen, Van Bruggen in haar krantenartikelen en Woolf in haar 
essays. In Van Bruggens filosofische geschriften blijft dit onderwerp nagenoeg 
onbesproken, terwijl ze van schaamte voor onderdrukte lustgevoelens in Eva 
een hoofdthema maakte. In To the Lighthouse is dit thema ook aanwezig, maar 
veel onnadrukkelijker. 

1105  Zij geven aan dat het ‘Modernistische semantische universum [is] uitgebreid met het semantische 
veld seksualiteit (met inbegrip van homoseksualiteit)’, maar gaan niet in op de specifieke rol die dit thema in 
modernistische publicaties heeft. Zie Fokkema & Ibsch (1984: 49).

1106  Tot vlak voor haar dood kwam Woolf terug op haar seksuele schaamte en het seksuele misbruik uit 
haar jeugd. Enkele weken voor haar dood vertelde ze een bevriende arts over haar seksuele problemen en dat ze 
‘had never had any enjoyment of my body’. Zie Lee (1997: 755).
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Woolf en Van Bruggen lieten Lily en Eva uiteindelijk ‘ja’ zeggen tegen hun 
onderdrukte seksuele verlangens, maar in het geval van Woolf is het een heel 
voorzichtig ‘ja’, en Van Bruggen kwam met de liefdesscène tussen Eva en Ma-
rius vooral tegemoet aan haar wijsgerige overtuigingen. Wat die oplossing hen 
verder bracht heeft Van Bruggen alleen nog tijdens haar ziekte onder woorden 
kunnen brengen. Haar gedachten hierover staan in haar ziekteverslag en haar 
laatste brieven aan haar geliefde Niko Muller. 

Dat Woolf na To the Lighthouse nog niet uitgeschreven was over vrouwe-
lijke seksualiteit blijkt uit het voornemen dat ze in 1931 had. Toen kondigde 
ze in haar dagboek vol enthousiasme een onderwerp aan voor een vervolg 
op A Room of Ones Own: ‘The sexual life of women.’ Deze ingeving leverde 
uiteindelijk – na een moeizaam schrijfproces, dat haar op de rand van een 
inzinking bracht – twee boeken op: de roman The Years (1937) en het essay 
Three Guineas. (1938). Aan de definitieve titels ging een lange lijst werktitels 
vooraf. Voor het essay gebruikte ze onder meer ‘Opening the Door’, ‘Men are 
like that’ en ‘On Being Despised’.1107 

Tijdens het schrijven van haar Three Guineas was Woolf zich weer volledig 
bewust van de censuur waar zij en andere vrouwelijke auteurs mee te maken 
hadden: ‘Woolf uncovers a far more treacherous obstacle: the unconscious 
self-censorship that constrains women writers.’ 1108 In haar aantekeningen voor 
haar essay constateerde Woolf dat zij niet net als ‘Mr. Joyce or Proust’ beschik-
te over de overtuiging alles te kunnen zeggen: 

For women the prudery of men is a terrible bugbear. […] Yet literature which is 
always pulling down blinds is not literature. All that we have ought to be expressed 
– mind and body – a process of incredible difficulty and danger. […] I found my 
angle incessantly obscured, quite unconsciously no doubt, by the desire of the editor 
and of the public that a woman should see things from the chary feminine angle.1109 

1107  Zie de noot bij Woolf (Essays IV: 20 januari 1931).
1108  Froula (2005: 217).
1109  Geciteerd naar Froula (2005: 217).
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Uiteindelijk voelde Woolf zich niet opgewassen tegen de geïnternaliseerde 
zelfcensuur en legde ze haar verbeelding aan banden: ‘Very well says the ima-
gination, dressing herself up again in her petticoat and skirts… We will wait 
another fifty years.’1110

2 Representanten van de slingerslag

2.1 Een allesrelativerende idealist en radicale twijfelaar
In Eva gaf Van Bruggen het eenheidsbeginsel dwingend gestalte met behulp 
van de overpeinzingen van haar hoofdpersoon. Eva wordt weliswaar gestimu-
leerd door de kleuren en klanken van het buitenleven, maar uiteindelijk is het 
haar mijmerende dan wel scherp formulerende geest die de onvermijdelijke 
uitwerking van doods- en levensdrift verwoordt. Steeds weer brengt Eva alles 
wat ze waarneemt en ervaart – zelfs haar unio mystica met Marius – terug tot 
een noodwendig gevolg van het eenheidsbeginsel, waarmee ze een voor het 
modernisme kenmerkende eigenschap, de relativering, centraal stelt, maar wel 
binnen de grenzen van haar eenheidstheorie. 

De rol die Van Bruggen als schrijfster van Prometheus innam, die van relati-
verende en opstandige intellectueel, liet ze in haar andere werk niet meer los. De 
geëxalteerde betoogtrant met de vele herhalingen en het gebruik van hoofdlet-
ters, dienen om de werking van de slingerslag zo overtuigend mogelijk in beeld 
te brengen. Hoe sterk die behoefte was blijkt onder meer uit de wisselende mate 
waarin humor en idealisme in haar werk aanwezig zijn. Als columniste liet ze de 
humoriste in zich voor haar spreken, maar de schrijfster van Prometheus, Eva, 
Een coquette vrouw en de Justine Abbing-romans heeft weinig speelruimte voor 
de relativering van haar eigen overtuigingen. Uit die werken blijkt dat Van Brug-
gen zich zozeer richtte op de overdracht van haar denkbeelden dat zij ondanks 
haar scherpe oog voor het absurdisme van het leven, weinig gebruikmaakte van 

1110  Geciteerd naar Froula (2005: 219). 



415

de relativerende humor.1111 Woolf had net als van Bruggen grote waardering voor 
humor als het wapen van de vrije geest, maar paste dit ook toe in haar romans. 

In To the Lighthouse deelt de filosofische lading zich onwillekeurig mee aan 
Woolfs lezers via het doen en laten van de personages, de wisseling van de sei-
zoenen, de getijden van de zee, de dans van de roeken, de vooruitziende blik 
van Mrs. Ramsay en de cadans die Woolfs schilderende alter ego Lily Briscoe 
tot stand brengt. De familie Ramsay en hun gasten geven via een combinatie 
van reflectie en gedrag uitdrukking aan hun moi social en moi profond. Woolfs 
multipersonale perspectief leidt tot een veelzijdig en genuanceerd beeld van 
de uiteenlopende gezichtspunten en de onderlinge verwantschap tussen de 
personages. Hierdoor zijn de vragen en overwegingen van Woolfs personages, 
duidelijker dan bij Van Bruggen, het onvermijdelijke gevolg van de acties die 
ze ondernemen en meer ingebed in de verhaalwerkelijkheid. Aan de hand van 
het gezamenlijke perspectief op Mrs. Ramsay brengt Woolf haar personages 
samen en heft ze het dualisme tussen een concrete leefwereld en een verbeelde 
wereld op. Mrs. Ramsay voorspelt de finale ontknoping op profetische wijze: 
‘They would, she thought, going on again, however long they lived, come back 
to this night; this moon; this wind; this house: and to her too.’

Woolf was ervan doordrongen dat de inzichten van het moi profond alleen 
bij benadering zijn weer te geven en weigerde het onkenbare te verheffen tot 
idealistische hyperbolen als het ‘Absolute’ en het ‘Oneindige’. De filosofische 
thematiek die door haar Cambridge-vrienden werd teruggebracht tot systema-
tische en verstandelijke betogen, ging bij haar op in het grotere geheel van haar 
poëtische werkelijkheid. Zij zocht in de eerste plaats de literaire techniek die 
aan haar lezers een perspectief kan onthullen dat dieper en complexer is dan 
hun bestaande visie en bracht haar denkbeelden op onnadrukkelijke wijze in 
haar romans onder. Hierbij maakte ze op evenwichtige wijze gebruik van twee 
talenten die zelden gezamenlijk in zo grote mate in een mens voorkomen, en 

1111  Dit beamen Fokkema & Ibsch (1984: 250): ‘Het proces van zelfkennis is in volle gang en voor 
zelfironie is het moment er nog niet.’
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die ze zelf bij de kunstenaar Roger Fry ontwaarde: ‘The two gifts, the gift of 
analysis, the gift of sensibility, that so often conflict, here enhance each other 
– each contributes, neither dominates.’1112

De bescheidenheid waarmee Woolf haar inzichten vormgaf, deelde ze met 
de filosoof G.E. Moore. Hij benadrukte dat een wijsgeer zich eerst moet bui-
gen over het bedenken van een relevante vraag, voordat hij kan overgaan op 
het formuleren van antwoorden en het doen van beweringen. Met haar be-
hoedzame houding zal het Woolf niet veel moeite hebben gekost die mentale 
discipline op te brengen. Woolf voorzag haar lezers niet van antwoorden, maar 
van vragen, zodat zij de gelegenheid kregen hun eigen visie te vormen. 

Die bescheidenheid kan, net zo goed als Van Bruggens zelfverzekerde op-
treden, ook een reactie zijn op haar onzekerheid als literaire persona. Beide 
schrijfsters pareerden hun twijfels met een eigen vorm van zelfpresentatie. Van 
Bruggen wekte met haar vastomlijnde opvattingen en nonchalante voorkomen 
de indruk lak te hebben aan de toen geldende etiquetten, terwijl Woolf liefst 
onzichtbaar was in het openbare leven en zich verliet op literaire stijlmiddelen 
als ironie, reserve en tact om haar identiteit te verstevigen. Voor beiden was 
hun morele kompas een afdoende antwoord op hun onzekerheid als grensfi-
guur of literair-filosofische persona. Hun persoonlijke levensvisie hielp hen bij 
de vormgeving van hun eigen narratief en bij het bepalen van de weg die ze als 
schrijfster en filosofe wilden gaan. 

In To the Lighthouse en Eva is de slingerslag tussen levensdrift en doodsdrift, 
tussen de maatschappelijke dogmaticus en de zelfkritische individualist, het 
kloppend hart. Lily en Eva verlangen naar zelfinzicht en een geestelijke ver-
bond of Murdochs ‘Goede’. Waar Van Bruggens slingerslag echter de beperkt-
heid van het menselijk streven benadrukt, en afstand schept tussen mensen 
onderling, draagt To the Lighthouse, ondanks de melancholieke ondertoon, een 
opmerkelijk geloof in de vitaliteit en vindingrijkheid van mensen uit: ‘An opti-
mism about good character that makes the problem of skepticism a sometimes 

1112  Zie Virginia Woolf (1940: 285).
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soluble ethical problem. […] By working patiently to defeat shame, selfish 
anxiety, and the desire for power, it is sometimes possible for some people to 
get knowledge of one thing or another thing about some other people; and 
they can sometimes allow one thing or another thing about themselves to be 
known.’1113 

Het voorkomen van epifanische ontknopingen is bij Woolf een terugke-
rend gegeven dat steeds volgens een vaste procedure verloopt: een intensieve 
en vaak langdurige fysieke of mentale inspanning leidt tot een vorm van her-
kenning of erkenning van een ander en vervolgens tot een moment van intense 
voldoening.1114 In Mrs. Dalloway werkte Woolf, net als in To the Lighthouse, 
geduldig toe naar de finale ‘ontmoeting’ tussen verwante geesten. Tijdens haar 
party trekt de sociaal vaardige Clarissa Dalloway zich terug om een geheim ver-
bond met de outcast Septimus Smith te sluiten. Wanneer ze haar genodigden 
weer opzoekt is de vreugde van haar oude jeugdvriend Peter Walsh immens. 
De roman besluit met zijn woorden:

 
What is this terror? What is this ecstasy? He thought to himself. What is it that 
fills me with extraordinary excitement?
It is Clarissa, he said.
For there she was.1115

Met de weergave van dit soort ontmoetingen gaf Woolf een geheel eigen in-
vulling aan het modernistische thema tijd en laat To the Lighthouse zich lezen 
als een lang uitgestelde, tien jaar durende, mémoire involuntaire. Dankzij haar 
moed en vasthoudendheid kan Lily haar schilderij afmaken en wordt ze be-

1113  Nussbaum (1995: 752). Volgens Nussbaum onderscheidt Woolf zich door haar optimisme van 
verwante tijdgenoten als Proust en Wittgenstein.

1114  In haar analyse van To the Lighthouse noemt Hermione Lee de bepalende gebeurtenissen uit het laatste 
hoofdstuk, de verschijning van Mrs. Ramsay (aan Lily), de voltooiing van Lily’s schilderij en de aankomst van 
Mr. Ramsay bij de vuurtoren overwinningen op de onpersoonlijke krachten van chaos en dood: ‘Completed 
forms, whether made from a social and family group, an abstract painting, or the journey to the lighthouse, 
create the only lasting victory over death and chaos.’ Zie Lee (1977: 137).

1115  Woolf (1925: 213).
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loond met een nieuw perspectief op de mogelijkheden die haar leven herbergt. 
Uit het streven van personages als Lily, Mrs. Ramsay en Mrs. Dalloway blijkt 
dat Woolf, ondanks het besef van de kwetsbaarheid van mensen, oog bleef 
houden voor hun potentie tot veerkracht en compassie.

2.2 Gevolgen voor het modernismebegrip 
De analyse van To the Lighthouse en Eva maakt duidelijk dat Woolf en Van 
Bruggen zich niet volgens het classificatiesysteem van Fokkema & Ibsch in een 
modernistisch kader laten plaatsen. Met hun zoeklichttheorie hebben Fokke-
ma & Ibsch de semantische en syntactische componenten in het literaire werk 
van tien auteurs opgespoord. Uit dit onderzoek naar Woolf en Van Bruggen 
blijkt echter dat de buitenliteraire context het ogenschijnlijk zo modernistische 
gehalte van hun werk in een ander daglicht zet. Daarom kan de classificatie 
van Fokkema & Ibsch eenzijdig worden genoemd: sommige als modernistisch 
aangemerkte eigenschappen hebben hun niet-modernistische keerzijde. 

Fokkema & Ibsch noemen de beschrijving van het modernisme een con-
ceptuele constructie, net als renaissance, barok, romantiek, naturalisme, sym-
bolisme en surrealisme, in eerste instantie ontworpen om ‘onze behoefte aan 
strukturering en ordening te bevredigen’1116. Zo’n constructie kan om verschil-
lende redenen verrijkend en inzichtgevend zijn. Met Het Modernisme in de Eu-
ropese letterkunde tonen Fokkema & Ibsch de dynamiek aan tussen literatuur 
en historische omstandigheden en de wijze waarop literaire systemen elkaar 
kunnen afwisselen. Zij laten zien hoe nieuwe formele principes in een of meer-
dere werken zijn te herleiden tot de inzichten en houding van de auteur ten 
opzichte van de werkelijkheid.

Fokkema & Ibsch benadrukken de vernieuwende eigenschappen van het 
modernisme: de technische experimenten als reactie op een werkelijkheid die 
de schrijvers geen houvast meer biedt. Zij gaan alleen in op de verhouding tus-
sen het modernisme en stromingen en perioden die gelijktijdig bestonden of 

1116  Ibsch (1991: 3).
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er direct aan voorafgingen. In hoeverre de modernistische auteurs elementen 
uit eerdere perioden opnemen blijft buiten beschouwing. De keuze voor een 
zoeklicht of referentiekader werkt aldus een zekere dwang in de hand: onge-
wenste elementen worden buiten en andere gewenste kenmerken juist weer 
binnen de modernistische mal geplaatst.

In hun modernismeboek zijn Fokkema & Ibsch niet ingegaan op de ge-
volgen van de ongelijkwaardige man-vrouwverhouding, terwijl het discours 
féminin volgens deze onderzoekers behoort tot de sociologische subcode van 
het tijdperk waarin beide schrijfsters leefden. Woolf en Van Bruggen ontwik-
kelden de filosofische oppositie tussen een moi social en moi profond ook vanuit 
het besef als vrouw een grensfiguur te zijn. Door hun genderperspectief onder-
scheidden zij zich van de andere mannelijke modernisten. 

Beide schrijfsters gingen bij de ontwikkeling van hun romanconcepten niet 
in de eerste plaats uit van een modernistisch vormgevingsprincipe, zoals het 
gezag van het kritisch bewustzijn, de gereserveerde observatie, mythen of taal-
experimenten, maar van de tweedeling tussen het moi social en moi profond. 
Zij hadden door hun sociaal-historische omstandigheden particuliere ambiva-
lenties te overwinnen en ontwikkelden een filosofiebegrip dat doorslaggevend 
was voor de inrichting van hun romans. Auteurs als James Joyce gaven zich 
over aan het spel met taal, beelden en overgeleverde mythen, terwijl bij Woolf 
en Van Bruggen hun eenheidsbeginsel voorop stond. De moderne conventies 
die ze wel gebruikten, maakten ze daaraan ondergeschikt. Hierdoor onttrek-
ken Woolf en Van Bruggen zich met hun werk aan het classificatiesysteem van 
Fokkema & Ibsch. 

Schrijven vanuit een eenheidsbeginsel is niet te verenigen met de onbe-
vangen wijze waarop Joyce zich overgaf aan zijn literaire experimenten met 
Ulysses en Finnegans Wake. Waar Joyce vrijuit speelde met zijn intellectuele 
hypo thesen en de mogelijkheden van de taal – ofwel de ‘verbale willekeur’ 
–, bogen Woolf en Van Bruggen zich met grote ernst over het ontwerp van 
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hun fictionele werelden. 1117 Als schrijfsters die getuigenis aflegden van hun 
persoonlijke ervaringen en levensbeschouwelijke inzichten deden zij hun ob-
servaties vanuit emotionele betrokkenheid. Zij registreerden de werkelijkheid 
niet als gereserveerde toeschouwers, maar concentreerden zich op de interac-
ties tussen mensen en hun omstandigheden in een leefomgeving waarvan ze 
zelf deel uitmaakten. 

De intensieve betrokkenheid bij persoonlijke herinneringen of een een-
heidsbeginsel kan een reden zijn om ook Marcel Proust en Robert Musil als 
a-typische modernisten aan te merken. Proust neemt echter een geheel eigen 
positie binnen het modernisme in door de overdaad aan discontinue herinner-
ingen en psychologiserende beschrijvingen waarmee hij zijn moi profond in het 
gelaagde sociale leven van Parijs probeert te herontdekken. Naar aanleiding 
van Musils mystiek geeft Ibsch in het hoofdstuk over Van Bruggen aan dat zij 
en Fokkema de Unio-Mystica-gedachte of eenwording tussen mens en mens, 
mens en natuur, leven en dood, ook bij de ‘meest rationele variant’ van het 
modernisme, namelijk Robert Musil zijn tegengekomen.1118 Dit is voor hen 
echter geen reden geweest om dit afwijkende verschijnsel op te nemen in hun 
modernismeconcept.

Welke consequenties volgen hieruit voor het modernismebegrip van Fokkema 
& Ibsch? Is er een strengere toepassing van hun modernistische code nodig, 
zodat Woolf en Van Bruggen erbuiten vallen? In wezen hebben Fokkema & 
Ibsch dit stilzwijgend gedaan door Van Bruggen in de Engelse vertaling van 
hun studie in te wisselen voor T.S. Eliot. Of is het raadzamer het modernisme-
begrip te verruimen, zoals Van Halsema in zijn analyse van Nijhoff als moder-
nistische dichter laat zien?1119 

1117  Fokkema & Ibsch (1984: 70).
1118  Fokkema & Ibsch (1984: 243).
1119  Van Halsema typeert de dichter Martinus Nijhoff als een modernist door afwijkende eigenschappen, 

zoals bezwering, mystificatie en taalmagie, ondergeschikt te maken aan de modernistische componenten. Zie 
Weenink (1991: 101-132).
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Woolf en Van Bruggen opnemen in het bredere modernismebegrip van 
bijvoorbeeld Ricardo J. Quinones is ook een mogelijkheid. Met Mapping Li-
terary Modernism. Time and development (1985) richt Quinones zich, net als 
Bradbury & McFarlane en Erich Auerbach, op de herkomst en ontwikkeling 
van modernistische aspecten. Hij heeft vooral aandacht voor de filosofische 
aspecten en de ontstaanswijze van het literaire werk dat hij onderzoekt en min-
der voor de contrasten met voorafgaande stromingen. Hierdoor komt hij meer 
dan Fokkema & Ibsch tegemoet aan de buitenliteraire context van de romans 
van beide schrijfsters. 

Fokkema & Ibsch benadrukken de verschillen van het modernisme met 
het realisme en symbolisme. Zij besteden geen aandacht aan het naast elkaar 
bestaan van traditie en vernieuwing, het conservatieve en het revolutionaire. 
Bradbury & McFarlane schrijven de geboorte van het modernisme toe aan het 
samengaan van het kritische intellect van de verlichting en de onderzoekende 
sensibiliteit van de romantiek, rond 1880 in Frankrijk.1120 Volgens Quinones 
kan het modernisme tegelijk wel en niet met het neo-classicisme en de neo-ro-
mantiek worden geïdentificeerd: ‘It transcends each in the formation of a new 
type of sensibility, style and philosophy.’1121

Met zijn aanpak toont Quinones het modernistische karakter van auteurs 
aan zonder hun achterliggende motieven en de invloeden van voorafgaan-
de stromingen uit het oog te verliezen. De benadering van Quinones is veel 
minder systematisch en methodisch verantwoord dan die van Fokkema & 
Ibsch, maar sluit om verschillende redenen goed aan bij Woolf en Van Brug-
gen. Quinones heeft aandacht voor het herinneringsproces als middel om tot 
zelfinzicht te komen, voor de wijze waarop mentaliteitsveranderingen ontstaan 
onder invloed van de sociale werkelijkheid en voor de invloed van thema’s uit 
voorgaande literaire stromingen, zoals het verlangen van de romantici naar 
een verlossing uit de eenzaamheid: ‘a yearning for unity’, maar dan zonder 

1120  Bradbury & McFarlane (1976: 31).
1121  Quinones (1985: 17).
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pathos.1122 Ook het handhaven van hoop en vertrouwen te midden van het 
complete ongeloof, neemt Quinones op in zijn concept. 

Een oplossing die mijn voorkeur heeft, is een verklaring zoeken voor de 
aanwezigheid van kenmerken in het werk van Woolf en Van Bruggen die niet 
specifiek modernistisch zijn. Wat is de relatie van deze kenmerken met de 
theo rie van Fokkema & Ibsch? Hoe verhouden de modernistische twijfel, in-
tellectuele reserve en hypotheses zich tot de aandacht voor een eenheidsbegin-
sel, de natuur en seksualiteit als problematisch gegeven? Door de preoccupatie 
van beide schrijfsters met deze elementen niet te negeren, maar te analyseren 
komen zowel de samenhang als de verschillen tussen beide schrijfsters en hun 
generatiegenoten beter tot hun recht. Dit hoeft geen afbreuk te doen aan de 
waarde van het onderzoek van Fokkema & Ibsch, maar kan het modernisti-
sche karakter juist scherpere contouren geven.

Hieruit zou kunnen blijken dat Woolf en Van Bruggen met hun epistemo-
logische twijfel wel thuishoren bij de andere modernisten, alleen dat zij door 
de reikwijdte van hun twijfel – die zich uitstrekte tot hun identiteit als vrouw 
en schrijfster – genoodzaakt waren een andere strategie te hanteren dan hun 
collegaschrijvers. Waar de modernist van Fokkema & Ibsch benadrukte dat 
elke poging tot verstaanbaarheid of contact gedoemd is te mislukken, stonden 
bij Woolf en Van Bruggen de ontmoeting met hun medemens en verstaan-
baarheid voorop. Op zoek naar de voorwaarden die zo’n ontmoeting mogelijk 
maakt, ontdekten ze dat onder meer de natuur en seksualiteit de verwantschap 
tussen alle verschijnselen aan het licht kunnen brengen. 

De twijfel van Woolf en Van Bruggen leidde tot een modernistische rela-
tivering van maatschappelijke waarden, de vrije wil, vooruitgang en de dood 
– Woolf plaatste de kennisgeving van Mrs. Ramsays dood tussen haken, terwijl 
deze vrouw eerst door haar daadkracht en vervolgens haar afwezigheid het 
verhaal van To the Lighthouse draagt. Eva doet hetzelfde met haar liefde voor 
Marius, terwijl deze man de oplossing aandraagt voor een conflict waar zij een 

1122  Quinones (1985: 132).
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roman lang mee worstelt. Toch bleven ze aandacht vragen voor de mogelijk-
heid van een gemeenschappelijk verbond.

De strategie van Woolf en Van Bruggen is te zien als het resultaat van hun 
existentiële nood en wijsgerig inzicht. Door het mechanisme achter vormen van 
uitsluiting te doorgronden, door net als Lily en Eva de beweegredenen van het 
moi social tegenover het moi profond te begrijpen, konden Woolf en Van Bruggen 
de vernederende uitwerking van vooroordelen tenietdoen en zich onttrekken 
aan de verlammende uitwerking van machtsuitoefening. Hun werk is hiervan 
een levendige illustratie, zij het dat Van Bruggen de persoonlijke aanval niet 
schuwde en haar ‘vijanden’ direct van repliek diende, terwijl Woolf zich meer 
verliet op ironie en humor om vormen van onderdrukking aan de orde te stellen.

De keuze voor het schrijverschap was voor hen minder een vanzelfspre-
kendheid dan voor de mannelijke modernisten. Woolf en Van Bruggen had-
den vooroordelen over denkende en schrijvende vrouwen te overwinnen en 
moesten hun identiteit als auteur en filosoof veroveren. Dit deden ze met be-
hulp van een levensvisie die hun de vrijheid gaf hun persoonlijke ervaringen 
en overtuigingen vorm te geven. Modernisten als James Joyce en André Gide 
plaatsten geen vraagtekens bij hun intellectuele vrijheid en gaven zich vrijmoe-
dig over aan de verkenning van hun ervaringswereld, oude mythen, taalexperi-
menten en taboedoorbreking op maatschappelijk en erotisch gebied. 

Woolf en Van Bruggen wisten uit eigen ervaring dat de zedelijke en intellec-
tuele vrijheid van de mens beperkt is en richtten zich op het in kaart brengen 
van de bepalende factoren of onuitgesproken verwachtingen die de maatschappij 
oplegt aan haar ingezetenen. De ontwikkeling van een immanent criterium ver-
leende hun de intellectuele onafhankelijkheid die vereist was om als schrijfster te 
functioneren. Hun inspanning resulteerde niet in een seksuele bevrijding, maar 
leverde wel de overtuiging dat het geloof in een samenhang die mens en natuur 
met elkaar verbindt een rijker perspectief biedt dan een pessimisme dat elke 
vorm van verwantschap buiten spel zet. Met hun aandacht voor de interactie 
tussen het moi profond en zijn of haar leefwereld tonen Woolf en Van Bruggen 
het eenzame individu de mogelijkheden voor begrip en saamhorigheid en doen 
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ze een handreiking aan hun lezers. Hiermee laat hun strategie zich categoriseren 
als een humanistische vorm van modernisme. 

Als Fokkema & Ibsch niet voorbij waren gegaan aan de maatschappelijke 
context van Woolf en Van Bruggen, hadden ze de aandacht voor filosofische 
principes en persoonlijke preoccupaties in hun modernismeboek kunnen op-
nemen als variant op de mogelijke modernistische strategieën. Deze oplossing 
komt dus neer op een uitbreiding of verruiming van het modernismebegrip. 
Het geloof dat geestelijke vrijheid, geluk of het goede te bereiken zijn vanuit 
een transcendente interactie kan, net als de intellectuele reserve en experimen-
teerlust, een antwoord bieden op een contingente en ambigue werkelijkheid. 
Aan de hand van deze overtuiging hebben beide schrijfsters hun levensverhaal 
vormgegeven en hun lezers laten delen in de ervaring van een samenhang die 
tot stand komt door het samenspel van introspectie en analyse, verbeelding en 
herinneringsflarden.

Memory is the seamstress [of our experiences], and a capricious one at that. 
Memory runs her needle in and out, up and down, hither and thither. We know 
not what comes next, or what follows after. Thus, the most ordinary movement 
in the world, such as sitting down at a table and pulling the inkstand towards 
one, may agitate a thousand odd, disconnected fragments, now bright, now dim, 
hanging and bobbing and dipping and flaunting, like the underlinnen of a family 
of fourteen on a line in a gale of wind. Instead of being a single, downright, bluff 
piece of work of which no man need feel ashamed, our commonest deeds are set 
about with a fluttering and flickering of wings, a rising and falling of lights.1123

1123  Woolf (1928: 55).
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Summary

Our lives are pieces in a pattern. The Philosophies of Virginia Woolf and Carry 
van Bruggen in the Light of Modernism

A thorough comparative study of Virginia Woolf and her Dutch contempo-
rary Carry van Bruggen has been lacking so far, even if their respective works 
contain sufficient leads for such an endeavour. The two writers developed li-
terary strategies which were very similar, and both applied their methods with 
much psychological insight. One of their major commonalities is the use of 
the ‘modernist’ stream of consciousness technique, which triggers the reader to 
make a literary character’s feelings and emotions their own. Second, both of 
them were deeply interested, not only in philosophical matters but in the rele-
vance of their personal experiences as well.

The 1987 survey by Douwe Fokkema and Elrud Ibsch, Modernist Conjectu-
res: A Mainstream in European Literature 1910-1940 (originally published 1984 
in Dutch) is very useful as a starting point for a comparative study. Fokkema & 
Ibsch outline the international modernist context of Woolf, Van Bruggen, and 
E. du Perron, together with canonical writers such as James Joyce, T.S. Eliot, 
Thomas Mann, Marcel Proust, and Robert Musil. Fokkema & Ibsch’s concept 
of modernism assigns a markedly intellectual and independent role to the narra-
tor and the characters. They see the modernist writers as representing a literary 
movement marked by skepticism, experiment, and intellectual dispute, and in 
which narrators are wary of any super-individual, idealistic or metaphysical no-
tions on man’s destiny. Modernist writers, in their view, prefer mythology over 
autobiography in painting their characters and structuring their novels. Their 
works contain no absolute ‘truths’ or abstract ideals, just provisional hypotheses. 
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It remains to be seen, however, whether the modernist intellectual attitude 
thus described is compatible with Woolf ’s and Van Bruggen’s philosophical in-
terests. Their novels are marked by a keen desire to work personal experiences 
into philosophical notions, which clearly distinguishes their work from Joyce’s 
or Eliot’s. One of the questions to be answered in present study is whether 
Fokkema & Ibsch were in fact justified to include Woolf and Van Bruggen in 
their survey.

Chapter One focuses on Fokkema & Ibsch’s argumentation; it shows how 
their theoretical account of modernism is at odds with the way in which Woolf 
and Van Bruggen reflected on their own work. Fokkema & Ibsch’s approach 
is a structuralist-semiotic one, in which they hold that the work of modernist 
writers reflects societal problems and developments. They seek to establish a 
causal relationship between literary strategies on the one hand, and socio-his-
torical circumstances – the extra-literary context – on the other.

Studying the novels by Woolf and Van Bruggen in their extra-literary con-
text, particularly from a gender perspective, we have found that Fokkema & 
Ibsch, in this particular case, have in fact insufficiently taken into account the 
impact of social circumstances and philosophical notions on these two writers’ 
works. Modernist Conjectures understates the importance of the gender per-
spective in Woolf ’s and Van Bruggen’s self-representations as writers, in spite 
of the fact that their novels and essays have contributed significantly to the 
discours féminin.

The gender perspective taken by Woolf and Van Bruggen, together with 
their socio-economic situations and Van Bruggen’s religious background, cau-
sed them to have certain preoccupations that mattered much less, if at all, 
to their male fellow-modernists. Van Bruggen would cite prejudice against 
women, and religious discrimination, to explain her sense of inferiority. In 
Woolf ’s work we notice an interplay between sex, class, and medical condi-
tions, based on her own experience. Contrary to their male modernist contem-
poraries, in their novels Woolf and Van Bruggen employ female characters that 
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tend to be independent thinkers and gifted writers or artists. This is another 
indication of their desire to  do away with conventional wisdom concerning 
the intellectual and artistic capacities of women. 

In order to assess the modernist quality of Woolf ’s and Van Bruggen’s works, 
and to investigate the connections between life, philosophy and literature 
found in their novels, we extended Fokkema & Ibsch’s classification model to 
include an analysis of the extra-literary context. Central to this analysis are two 
questions.  First, how do these writers’ views on the world and on life relate 
to their sex, their parentage and other important factors such as Woolf ’s me-
dical conditions and Van Bruggen’s Jewish background? Second, how did the 
evolution of these views affect their literary work? To answer these questions 
we need to comparatively study Woolf ’s and Van Bruggen’s biographies and 
views, and to find out how these elements are reflected in their novels. 

The present study comprises three comparative parts. Part One deals with 
both writer’s biographies; Part Two studies their philosophical interests and 
considerations; Part Three discusses their novels, To the Lighthouse and Eva. 
Each part contains three chapters, one on Woolf, the second on Van Bruggen, 
with the third making the comparison between them.  Preceding the three 
parts is an Introduction on Woolf and Van Bruggen, together with a critique 
of Fokkema & Ibsch, Modernist Conjectures. 

Part One highlights a number of ambivalences in the two writers’ lives, 
resulting from the tension between contradictory impulses, such as – external-
ly – their fathers’ attitudes and conducts, illness, religion, social conventions, 
sexual taboos, and – internally – their longing for a role and an identity of 
their own, for individuality and cultural independence. No new biographical 
facts are put forward in these chapters, as they are just charting the factors that 
determined Woolf ’s and Van Bruggen’s growth as writers.  

Part Two discusses the philosophical issues that characterize Woolf ’s and 
Van Bruggen’s work. It shows how their personal histories shaped their views. 
Each of them made a distinction between two modes of being, or two types of 
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individuals: the ‘dogmatist’, the moi social on the one hand, and the self-criti-
cal individualist, the moi profond on the other. To both of them, this distinc-
tion served as a tool for interpreting (power) relations between people and 
for putting in perspective the ambivalences of their own childhood and adult 
lives. In their analyses of the differences between the two types of individuals 
they drew on their personal experiences. Shaped by their intellectual (Woolf ) 
and religious (Van Bruggen) family backgrounds, the two writers managed to 
reach unconventional opinions and points of view. The distinction between 
the two types of individuals also honed their understanding of identity – of 
how people relate to the tangible reality in which they live, to each other as 
individuals, and to their peers as a group.

Part Three, an analysis of Van Bruggen’s novel Eva and Woolf ’s To the Light-
house, focuses on the philosophical topics in their work. How do the novels 
reflect their experiences, their thinking, and particularly the concepts of the 
moi social and the moi profond? How do their characters position themselves 
vis-à-vis others? How do the authors articulate their own role as modernist 
narrators? The overall question in this part is, whether and how the two writers 
may have benefited from their lifelong scrutiny of the relations between them-
selves and the world in which they lived. The two novels feature topics such as 
the opposition between the moi social, ego-driven pillars of society on the one 
hand, and the moi profond, cohesion-seekers or ever-wavering individualists on 
the other. The main characters in both novels are deeply committed to their 
faith in a principle of unity, to a relation between their bodies and the world 
they live in, and to their recollections of the past. This enables them to develop 
a perspective on a natural ordering, an underlying coherence of everything, 
a perspective which imparts meaning to the ambiguity and contingency of 
concrete experiences.

Finally, an assessment is made of Woolf ’s and Van Bruggen’s lives and works 
within the context of modernism. Were Fokkema & Ibsch justified in inclu-
ding them in their survey of modernist writers? As it turns out, Woolf and 
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Van Bruggen did adopt modernist literary techniques, pushing some of them 
even further than their contemporaries would go. However, their views were 
markedly at odds with modernism. 

Rather than using modernist design principles in their novels, such as the 
authority of critical awareness, detached observation, myth, or linguistic ex-
perimentation, the two writers employ the dichotomy of the moi social and 
moi profond. They both had to overcome specific personal issues stemming 
from their respective socio-historical backgrounds and having to do with their 
fathers, their marriages, sexual experiences, and their being writers. Philosophy 
helped them make sense of these ambivalences on the one hand, and deter-
mine the shape and content of their novels on the other. Both writers were 
committed to a philosophical principle of unity to which modernist literary 
conventions, which they did apply, would be secondary. They did not lose 
themselves, as would their modernist contemporaries, in purely intellectual 
and literary play with words, images and myths, or in the breaking of sexual 
taboos. As it turns out, our analyses of these two writers’ lives and views offer 
new perspectives on their novels, and may in addition prove to be a useful 
complement to the classification model by Fokkema & Ibsch. 
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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. 


