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De donkere kamer
van Damokles
In de maand november geven openbare bibliotheken overal
in het land hun leden een substantieel cadeau: De donkere
kamer van Damokles. Het is de roman waarmee Willem
Frederik Hermans 54 jaar geleden doorbrak naar het Nederlandse lezerspubliek. Die bibliotheken doen dat in het volste
vertrouwen dat deze roman ook nu nog honderdduizenden
zal weten te boeien. Waaronder begrepen lezers die het boek
eerder al eens lazen, als scholier bijvoorbeeld.
Want De donkere kamer van Damokles leest nog steeds als
een flitsend filmscenario. Terwijl het, voor wie erover wil
praten, een onuitputtelijke bron van discussiestof biedt. Goed
en fout, waar en niet waar, oorlog en bezetting, verzet en
verraad: er zijn weinig boeken die zo terloops en tegelijk zo
onontkoombaar Grote Kwesties aansnijden.
Ook op andere plekken zal De donkere kamer van Damokles
present zijn: op scholen, in de boekhandel, in de media. Deze
Leesgids vertelt iets over waar het boek vandaan komt en
waar het heen ging.
Willem Frederik Hermans zag de mens als ‘een dier dat
op een bepaald ogenblik een communicatiesysteem heeft
uitgevonden. De taal, namelijk.’ Wat taal vermag, dat ondergaan we ten volle bij het lezen van De donkere kamer van
Damokles.
Volgens WHF. Mijn boek De
Veel plezier ermee.
donkere kamer van Damokles is
wel vergeleken met een mysterie.
In een detectiveroman wordt
het opgevoerde raadsel volledig
opgelost. In De donkere kamer van
Damokles blijft het raadsel intact.
Dit laatste is het meest reëele.
In Waarom schrijven?, lezing op
Nijenrode, 1 augustus 1983
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Het boek

‘Omdat ik
het idee zo
mooi vind’
In 1958 verscheen De donkere kamer van Damokles, de vijfde
roman van Willem Frederik Hermans. Intussen staat het als
een meesterwerk bekend. Maar toen hij er de laatste hand aan
legde, zat de auteur nog vol twijfels.
In die dagen schreef hij aan zijn Vlaamse collega Gust Gils
dat het zijn laatste boek zou zijn. ‘Ik ben n.l. tot de ontdekking, beter: overtuiging gekomen dat ik net zo goed niet meer
schrijven kan en dat b.v. gewoon maar uit het raam kijken naar
de Ossemarkt (op de hoek waarvan ik woon) en waar nooit een
os verhandeld wordt, ook een heel behoorlijke manier is om het
leven uit te zitten.’

niet geloofd. Men gaat weliswaar na de bevrijding de officier
zoeken, maar deze wordt niet gevonden. Osewoudt, tot wanhoop gebracht, vlucht en wordt op de vlucht neergeschoten.’
Een verhaal over een verzetsman met onduidelijke motieven
die in onduidelijke situaties verzeild raakt en over wie de
waarheid maar niet aan het licht wil komen: daar was Nederland in 1958 nog niet mee vertrouwd. Het was nog maar dertien jaar na afloop van de Duitse bezetting. Dat het boek toch
een succes werd, is dan ook volledig op het conto te schrijven
van de kracht van Hermans’ schrijverschap. De filmische vaart
in het verhaal, de ‘koele en soms bijna notariële stijl’ (Cees
Nooteboom), de uitgekiende manier waarop de verschillende
elementen van het verhaal worden gedoseerd, het zijn dwingende kwaliteiten die bewerkstelligen wat de beste romans
kunnen: je een andere kijk op de werkelijkheid geven.
Daarom kiezen scholieren anno 2012, als ze aan hun leesverplichtingen moeten voldoen, nog steeds veelvuldig De
donkere kamer van Damokles. En het is géén dun boekje.

Bondige samenvatting
Waarom De donkere kamer van Damokles, waar hij al zes jaar
mee worstelde, dan toch afgemaakt en uitgebracht? ‘Omdat
ik het idee zo mooi vind,’ schreef Hermans aan Gils. En daarop
liet hij een samenvatting van de inhoud volgen die zo bondig
en compleet is dat het zonde zou zijn om het in andere woorden over te doen.
‘…een in ongelukkige omstandigheden geboren jongeman heeft een hoge stem en geen baard. Hij wordt hierom
veracht. In het begin van de Duitse bezetting ontmoet hij
een officier die als een tweelingbroer op hem lijkt met dit
verschil dat hij wél een baard heeft. Deze officier instrueert
de jongeman (Osewoudt) tot allerlei verzetsdaden, die hij
blindelings uitvoert. Hij gedraagt zich dapper en als een man,
al heeft hij geen baard. Hij wordt door de Duitsers gepakt,
bevrijd door de officier en vermomd als verpleegster (dat kan
zo gemakkelijk omdat hij geen baard heeft). Hij gaat door
de linies, meldt zich bij de geallieerden, maar wordt onmiddellijk gevangen genomen, beticht van verraad. Hij beroept
zich op de officier die als twee druppels water op hem lijkt.
Maar dit fantastische dubbelganger verhaal wordt natuurlijk
4

5

De schrijver

Amsterdam,
Groningen,
Parijs, Brussel
Een nare jeugd heet een
goudmijn voor de schrijver.
Willem Frederik Hermans
werd op de lagere school gepest. Van zijn ouders mocht hij
niets. Op het gymnasium hield
hij een lijstje bij van onnozele
opmerkingen van klasgenoten.
Hoe ging het verder?
1921
Willem Frederik Hermans
komt ter wereld in het Diakonessenhuis aan de Amsterdamse Overtoom. Zijn vader
is onderwijzer.
1929
Het gezin Hermans, ouders,
dochter Corrie en de kleine
Wim, verhuist van Brederodestraat 93 ’ naar de overzijde
van hetzelfde huizenblok,
Eerste Helmersstraat 208 III.
1933
Wim gaat van de Pieter Langendijkschool naar het Barlaeus gymnasium. Hij wordt
er in 1939 hoofdredacteur
van de schoolkrant.
1939
Op de dag van zijn 18 de
verjaardag begint de Tweede
Wereldoorlog. “Met een licht
6

gevoel in het hoofd heb ik
toen een fietstocht gemaakt
langs de Amsterdamse havens, mij afvragend wat er nu
zou gebeuren. Als je zo jong
bent, zie je in de oorlog kans
op avontuur, ook al ben je van
huis uit erg pessimistisch,”
vertelde Hermans in een
interview aan Hans Sleutelaar
en Piet Calis.
1940
Het Algemeen Handelsblad
publiceert zijn eerste verhaal.
Zijn zuster en een huisvriend,
die achteraf haar minnaar
blijkt te zijn, plegen tijdens
de meidagen zelfmoord.
Hermans gaat studeren aan
de Amsterdamse Universiteit,
eerst sociale en na een jaar
fysische geografie.
1950
Voltooiing van zijn studie.
Huwelijk met Emmy Meurs,
Mensendieck-therapeute van
Surinaamse afkomst.
1952
Hermans wordt strafrechtelijk vervolgd wegens een
anti-katholieke passage in zijn
roman Ik heb altijd gelijk. Hij
wordt vrijgesproken.

1952
Aanstelling bij de Rijksuniversiteit Groningen. Hij wordt
lector in de fysische geografie.
1955
Het echtpaar Hermans krijgt
een zoon, Ruprecht.
1958
Hermans breekt met zijn
vijfde roman De donkere kamer van Damokles door naar
een breed lezerspubliek.
1963
Regisseur Fons Rademakers
verfilmt De donkere kamer
van Damokles onder de titel
Als twee druppels water. De
film wordt op het festival van
Cannes voor de Gouden Palm
genomineerd.
1973
Hermans neemt ontslag bij de
Groningse Universiteit en vestigt zich als fulltime schrijver
in Parijs.
1977
Ontvangt uit handen van
koning Boudewijn de Prijs der
Nederlandse Letteren.
1983
Omstreden lezingentoernee
door Zuid-Afrika, waar toen
nog het apartheidsregime in

het zadel zit. Hierom verklaart
de gemeente Amsterdam
Hermans in 1986 persona non
grata. Deze ban wordt pas in
1993 herroepen als Hermans
naar Amsterdam komt als
schrijver van het Boekenweekgeschenk.
1988
Een gestoorde man gaat het
echtpaar Hermans, aan de
deur van hun Parijse appartement, te lijf met een bijl.
Hermans houdt er armletsel
aan over.
1990
De universiteit van Luik
benoemt Hermans tot eredoctor. Drie jaar later volgt
de universiteit van Pretoria
dit voorbeeld.
1991
Verhuizing van Parijs naar
Brussel.
1995
Willem Frederik Hermans
overlijdt te Utrecht. Op dat
moment omvat de lijst van zijn
publicaties meer dan 90 titels.
Zie willemfrederikhermans.nl.
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Inspiratiebronnen

Van der Waals en King Kong
1

Toen er nog geen televisie bestond en autoriteiten nog met
weinig wantrouwen tegemoet getreden werden, waren parlementaire enquêtes zeldzaam. Enig in zijn tijd was de enquête
naar het beleid van de Nederlandse regering in Londen tijdens
de Duitse bezetting. Wat tijdens die enquête besproken is, is
neergelegd in 19 dikke boekdelen.
Taaie kost? Niet voor Willem Frederik Hermans. De delen die
spionage en steun vanuit Engeland aan het verzet behandelen,
heeft hij gespeld. Het fascineerde hem dat al die goede bedoelingen en scherpe ondervragingen voornamelijk tegenstrijdige
verklaringen opleverden. Met de parlementaire enquête werd
het nodige omgewoeld, maar de waarheid leek zich achter de
horizon terug te trekken. Hermans noemde deze verslagen
‘een onuitputtelijke bron van opwinding’.
Englandspiel
Het zogenaamde Englandspiel kwam in de verhoren breeduit
aan de orde. Nederlandse geheime agenten die uit Engeland
naar het bezette Nederland waren gezonden, werden in hoog
tempo door de Duitsers ingerekend. Was dit opzet aan Engelse
zijde? Een afleidingsmanoeuvre? Of waren de Duitsers eenvoudig te slim? Het heeft de gemoederen lang bezig gehouden.
Nog in 1987 schreef Hermans twee kranten-artikelen waarin
hij wees op de voorsprong die de Duitsers in die dagen hadden
op het terrein van de geluidstechniek. Die had ze armslag
gegeven om valse berichten naar Engeland over te seinen.
Volgens WHF. Wij zijn als regendruppels die, tegen het raam van
een voortrazende trein geblazen, met kleine rukjes verder kruipen;
niemand kan precies voorspellen welke weg ze zullen volgen, al komen
ze op den duur wel allemaal aan de rand van het glas terecht, om te
vervloeien en te verdwijnen.
In Waarom schrijven?, lezing op Nijenrode, 1 augustus 1983
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1 Christiaan Lindemans alias King Kong
2 Anton van der Waals

Over De donkere kamer van Damokles vertelde hij in 1962 aan
Hans Sleutelaar en Piet Calis: ‘Ik ben het boek al beginnen te
schrijven in 1952 en heb mij daarbij laten inspireren door een
aantal werkelijke gebeurtenissen uit het verzet. Zo ben ik op
het idee van de mysterieuze Dorbeck-figuur, in wiens opdracht
de hoofdpersoon Osewoudt zou hebben gewerkt, gekomen
door de verrader Van der Waals. Die beweerde na de oorlog
zijn orders te hebben ontvangen van een Engelse agent, een
zekere Verhagen, naar wie men maandenlang heeft gezocht.
Pas op de avond van de executie gaf hij toe het verhaal verzonnen te hebben.’
Dertig jaar doofpot
Behalve het Englandspiel met zijn hoofdrolspeler Van der
Waals was er nog een geschiedenis waaruit Hermans elementen leende voor De donkere kamer van Damokles: die
van de dubbelspion Christiaan Lindemans alias King Kong.
Deze speelde in september 1944 informatie over operatie
Market Garden aan de Duitsers door. Dat vervolgens de Slag
om Arnhem voor de geaillieerden verloren ging, was daarvoor
een schuldige aan te wijzen? Verraad van een Nederlander? Of
taxatiefouten aan Engelse zijde? Het was in elk geval een explosieve episode, waar de Parlementaire Enquêtecommissie
niet op alle punten over durfde doorvragen. Pas in 1986 zou
duidelijk worden waarom: toen bleek dat King Kong toegang
had gehad tot de entourage van prins Bernhard.
Die waarheid is meer dan dertig jaar in de doofpot gehouden.
Dat verklaart ook dat Hermans zijn toneelstuk King Kong, dat
hij in 1968 schreef, vele jaren lang niet uitgevoerd kreeg.

2
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Moraal

Wie
dit leest
is goed
In De Donkere kamer van Damokles gaat het voor Willem Frederik Hermans niet om een strijd van goed tegen kwaad. Hij
plaatste zijn hoofdpersoon Osewoudt in een baaierd van chaos
en misverstand. Na publicatie van het boek wilde Hermans niet
verder gaan dan Osewoudt ‘te goeder trouw’ noemen. Of Osewoudt met de slachtoffers die hij gemaakt had ook aan de goede kant stond, daar had de heersende moraal kort na de oorlog
snel het bevestigende antwoord op klaar. Vandaar dat het
Algemeen Handelsblad Hermans’ roman ‘een weerzinwekkend
product’ noemde en de radicaal-linkse publicist Jef Last sprak
van ‘de defloratie van het verzet’. Maar Hermans had daar
geen boodschap aan. Hem ging het er om de werkelijkheid te
schetsen zoals die zich naar zijn mening aan ons voordoet. Voor
hem was die werkelijkheid ‘fundamenteel afgrijselijk’.
In een twistgesprek met zijn collega Harry Mulisch in 1975
vroeg hij zich af waarom dat zo is. ‘Omdat mensen soms in rustige periodes – als ze redelijk welvarend leven, redelijk gelukkig getrouwd zijn, aardige kinderen hebben, als er geen grote
politieke moeilijkheden zijn, er geen bloed vloeit op straat en
de misdaad minimaal is – denken, dat dat de bedoeling van het
leven is. Maar dat is alleen de persoonlijke bedoeling van een
aantal mensen. Het leven zelf heeft helemaal geen bedoeling.’
Hermans wist ook zichzelf niet vrij van zulke persoonlijke
bedoelingen. ‘Het is absoluut een persoonlijke maatstaf,’ zei hij
tegen Harry Mulisch, ‘maar ik ben een fervent tegenstander
van vernietiging van wat dan ook. Dingen waar ik ontzettend
kwaad over word is bijvoorbeeld het zinloos uitroeien van
dieren. Zinloos platbranden van oerwoud, van de natuur, het
verkwisten van materialen, zoals dat in de Westerse samenleving op een geweldige manier gebeurt. En iedere revolutie
brengt een verkwisting van energie met zich mee, een hoop
bloedvergieten en een hoop ellende. Allemaal voor niets.’
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Mulisch en Hermans in
twistgesprek, 1975

Volgens WHF …voor wie weet
met welke voorzorgen de natuurkundigen zich omringen als zij bv.
het smeltpunt van een metaal
bepalen, of de brekingsindices
van een kristal, is het duidelijk dat
de waarheid van een historicus
in vergelijking met die van een natuurkundige, niet veel meer is dan
een fabel, een mythe of het waansysteem van een paranoialijder.
Dit nu is het voornaamste punt
waar het mij bij het schrijven van
De donkere kamer van Damokles
om begonnen was.
In het tijdschrift Podium, 1963

Hermans bracht dit standpunt voor zijn doen bescheiden, allergisch als hij was voor mensen die zichzelf met hun morele gelijk
oppompen. Zo schreef hij in zijn verhaal ‘Het grote medelijden’:
‘Ik weet soms niet wat mij misselijker maakt: de bloeddorst
van de rassenhaters in de landen waar verschillende rassen
bij elkaar leven, of het zinledige gebazel van de moraliserende
vingerheffers in landen waar geen rassenproblemen zijn.’
Wie kennisneemt van een van de talloze vlijmscherpe polemieken die Hermans geschreven heeft, weet al snel het antwoord:
meer dan wat ook wond het ‘zinledige gebazel’ hem op. Hij
bleef de jongen die een lijstje bijhield van de domme opmerkingen van zijn klasgenootjes.
Voor hem was moraal niet iets wat altijd en overal geldt, maar
een menselijk hersenspinsel dat verandert met de omstandigheden. Hoe zou de moraal er uitgezien hebben als Hitler de
oorlog gewonnen had?
Liever bezag Hermans de mens met de blik van de natuurwetenschapper die hij was. ‘De mens is een chemisch proces
als een ander,’ liet hij meer dan eens weten. Daarmee trapte
hij veel mensen op de tenen. In onze dagen beweert iedere
vrouwenglossy die uitpakt over de relatie tussen verliefdheid
en endorfine hetzelfde.
Toch wilde hij de natuurwetenschappen niet op de zelfde sokkel plaatsen die de moralisten voor de moraal gereserveerd
hadden. ‘De westerse mens denkt logisch,’ vertelde hij aan
het progressief-katholieke weekblad De Nieuwe Linie in een
van zijn meest serieuze interviews. ‘Hij kent de hanteerbare
natuurwetten, die de chaos bemeesteren. Vóór die ordening
leefde men als paarden, tijgers, mieren. Men leeft nu als mens
in de natuurwetenschappelijke ordening. Maar ook deze
ordening is slechts een accident. Onze ordening verdwijnt in
het niet tegen alles wat wij niet weten. Ja waarachtig, wat we
ook doen, we zijn de eeuwig bedrogenen van het universum.’
Het sadistische universum, zoals de titel van een van zijn essaybundels luidt.

Wie
dit leest
is slecht
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Damokles verfilmd

Als twee
druppels
water
De uit Brabant afkomstige cineast Fons Rademakers (19202007 ) specialiseerde zich in het verfilmen van veelgelezen
romans. Max Havelaar en De aanslag zijn daarvan de bekendste. De aanslag leverde hem in 1987 zelfs een Oscar op. In
1963 kwam hij onder de titel Als twee druppels water met zijn
verfilming van De donkere kamer van Damokles. Hij castte
de pas 24 -jarige Lex Schoorel in de dubbelrol van Ducker en
Dorbeck. Ducker is de film-naam van Osewoudt; ook verder
neemt de film hier en daar afstand van het boek. Als twee druppels water werd op het festival van Cannes genomineerd voor
de Gouden Palm.

Bijschrift 1
bijschrift 2
Wat zou er gebeurd zijn als de
Duitsers de oorlog gewonnen
hadden? Misschien ging die gedachte door het hoofd van Willem
Frederik Hermans, toen hij zich op
de filmset van Als twee druppels
water in Wehrmachtuniform hees
en zich liet fotograferen. Het resultaat komt in de film als pasfoto’s
te voorschijn uit de portefeuille
van een leidster van de Nationale
Jeugdstorm, die door Ducker/
Osewoudt wordt omgebracht.
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Waar of niet waar

Wetenschap
bedrijven
zonder bewijs
Willem Frederik Hermans zag in de verslagen van de Parlementaire Enquêtecommissie de waarheid achter de horizon
verdwijnen. Hetzelfde liet hij gebeuren in De donkere kamer
van Damokles, net als in veel van zijn andere romans en
verhalen.
Hermanskenner Frans A . Janssen ziet het waarheidprobleem
als de kern van de Hermansiaanse thematiek. Volgens hem
ziet Hermans ‘twee wegen die de mens in staat stellen om in
de chaos van zijn wereld ordenend op te treden; betrouwbare
en controleerbare uitspraken kan hij alleen doen met de middelen van de logica en de exacte wetenschappen (“De mens
is een chemisch proces als een ander”); daarbuiten, in de
filosofie, ethiek, psychologie, in de mens- en maatschappijwetenschappen, bestaan geen zekerheden en alleen in literatuur
en kunst kunnen met irrationele middelen “waarheden” worden “aangetoond” (“Romanschrijven is wetenschap bedrijven
zonder bewijs”).’
Dat is de paradox van Hermans. Er was veel in ons leven wat
hij als zinloos af wilde serveren. En veel in de wereld om hem
heen dat hij op welbespraakte wijze als zinloos afgeserveerd
heeft. Tegelijk heeft hij onmiskenbaar de zin ervaren van
de fictie die hij schreef. Die fictie kon niet ‘de waarheid’ aan
het licht brengen, maar wel ‘waarheden’ aantonen. Hermans
geloofde niet in God, maar wel in de roman.
Hij vond zichzelf geen realistisch auteur. In zijn meer associatieve, deels surrealistische boeken als De God Denkbaar
– Denkbaar de God en Het evangelie van O. Dapper Dapper
springt hij nog een stuk vrijmoediger met de werkelijkheid om
dan in De donkere kamer van Damokles. Tegen zuiver realisme
mocht hij zich graag afzetten. De Nederlandse literatuur vond

14

1 Veldwerk als fysisch geograaf
2 Kattenliefhebber en fotograaf
3 Op het universitair instituut

hij grotendeels te realistisch, te journalistiek en te autobiografisch. Aan Arjen Schreuder van NRC Handelsblad legde hij het
in 1987 nog één keer uit: ‘Een goede roman is een gefingeerd
verhaal dat een of andere stelling of overtuiging illustreert.
Dus laten we zeggen: de verschillende meningen over een
bepaald vraagstuk moeten vertegenwoordigd worden door
personages. Dat is het geheim. Dus niet een opeenstapeling,
een beschrijving van wat iemand in zijn leven toevallig is overkomen – en dat dan, zoals in bijna alle Nederlandse romans,
aangevuld met uitvoerige beschrijvingen van het weer.’
‘Engelsen, Fransen, Duitsers en Amerikanen worden bewonderd omdat ze echte romans schrijven, maar zodra een Nederlander dat doet, wordt het aanstellerij genoemd.’
Met die ‘aanstellerij’ heeft Hermans zich met grote inzet bezig
gehouden. En met grote nauwkeurigheid. ‘Die preciesheid
heeft de functie de werkelijkheidssuggestie te versterken,’ vertelde hij aan interviewer H .U . Jessurun d’Oliveira. ‘Het kan mij
op zichzelf niet schelen van de werkelijkheid af te wijken. 8 ste
Exloërmond bestaat niet, maar is gekozen om de eentonigheid
van de streek aan te duiden. De functie komt voor mij op de
eerste plaats.’
Meer dan andere auteurs bleef hij in nieuwe drukken van
zijn boeken correcties aanbrengen. Soms ging dat om het
verplaatsen van komma’s. Vaak sleutelde hij voort aan het
werkelijkheidsgehalte van zijn verhalen. In de tweede druk
van De donkere kamer laste hij de tekst van een kranten-artikel
over Osewoudt in. Ogenschijnlijk zet dat de tumultueuze
gebeurtenissen nog eens netjes op een rijtje, maar tegelijk
introduceerde hij voor de zoveelste maal een paar elementen
die de lezer op het verkeerde been zetten.
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De mens

Scherp als
een scheermes
Eind 1951 trokken redacteuren en medewerkers van het
literaire tijdschrift Podium zich onder de rook van Leiden
terug voor een gezellig weekeind. Op zondagochtend werd
er een partijtje voetbal gespeeld. Willem Frederik Hermans,
altijd al slecht in gymnastiek en sport, trad op als scheidsrechter, gewapend met een koperen hoorn.
Wat was hij voor een mens, deze buitenstaander die gevreesd
werd om zijn scherpe tong?
‘Het was een verschrikkelijk nieuwsgierige jongen, die zich
voortbewoog alsof hij tegen de wind in liep met een blik in
de ogen van een kat die naar een kanarie kijkt,’ zei de dichter
Paul Rodenko over hem, nadat ze samen in 1947 Parijs doorkruist hadden.
Interviewer H.U . Jessurun d’Oliveira was duidelijk onder de
indruk van Hermans: ‘Hij sprak met grote nadrukkelijkheid;
elk woord gaf hij een zet achterna. In de gelijkbenige holte van
zijn mond flitste nu en dan een gespannen tong van links naar
rechts, of ook van rechts naar links: een monster, ontsnapt aan
een portret van Arcimboldo. Het lange gezicht scherp als een
scheermes, met een overwegende linkerhelft, die zich zelfs
voor een aanzienlijk deel had meestergemaakt van de rechter-,
als werd hij onweerstaanbaar aangetrokken door een krachtpunt dat zich achter de rechter oorlel moest bevinden.’

1 Met Cees Nooteboom
2 Met Gerard Reve
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Tot het midden van de jaren vijftig onderhielden Gerard
Reve en Willem Frederik Hermans een vriendschap die was
gebaseerd op wederzijds literair respect. Zo schreef Reve aan
Hermans: ‘Ik wou dat ik al was het maar een gedeelte van jouw
snelheid van werken bezat, en van je wendbaarheid van stijl, en
dat ik dat vermogen bezat om altijd een feilloze, levende vergelijking te maken. Want ik daag ieder uit om ook maar ergens –
en dat geldt voor je hele werk – een vergelijking aan te wijzen,
die vals, goedkoop of zwak is. Zou je niet iets van je geheim
willen prijsgeven, en mij stylistisch willen adviseren, hoe het
verloop van mijn verhalen minder moeizaam en minder stroef,
en minder omslachtig te maken?’ Tegelijk was Reve een beetje
bang om door Hermans ‘op zwavelzuur te worden gezet’ – een
verwijzing van Hermans naar zijn meest geduchte polemiekenbundel Mandarijnen op zwavelzuur.
Speelse kant
Cees Nooteboom brengt in dit beeld een andere dimensie aan.
‘Daarnaast was er ook een speelse kant aan hem,’ meldde hij
in 2005 in zijn rede bij het verschijnen van het eerste deel van
Hermans’ Volledige werken, ‘en wie het niet bij hem verkorven
had trof in een prachtig appartement in Parijs een wat eenzame
Nederlandse heer aan die leefde tussen zijn steeds groeiende
archief en een enorme verzameling uitgestalde schrijfmachines. Ondanks zijn reputatie van bullebijter kon hij buitengewoon charmant zijn, hij hield ervan door de stad te flaneren
en schreef daar met kennelijk genoegen over, publiceerde
ook vele merkwaardige bibliofiele boekjes, was een begaafd
amateurfotograaf en had zich voor sommige publicaties het elegante pseudoniem pater Anastase Prudhomme S.J . aangemeten. Kortom, hij amuseerde zich, en misschien is het daarom
dat zijn latere boeken, met nog steeds datzelfde aura van
absurdisme, realisme en surrealisme, milder geworden zijn.’
Charmant, mild, maar altijd dezelfde verlegen jongen gebleven. Zie de volgende herinnering van Volkskrant-criticus Arjan
Peters, die in 2004 bij een diner naast de weduwe van de schrijver gezeten had: ‘Ze vertelde me over de eerste tijd dat zij en
haar man in Parijs woonden. Thuis zat Willem Frederik ijverig
over woordenboeken gebogen om zinnen in te studeren die hij
tegen winkeliers moest uitspreken. Zij ging gewoon boodschappen doen. Kwam ze doodleuk thuis met de benodigde
waren, dat kon hij daar bijna kwaad om worden. “Zomaar met
vreemden praten, daar was hij te verlegen voor.” Dertig jaar
later kon ze er nog altijd innig vertederd om glimlachen.’
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De schrijver in beeld

Tot zijn
zeventiende
twee films
Op Youtube zijn enkele compilaties te zien van tv-optredens
van Hermans. Integraal te volgen is het twistgesprek met
Adriaan van Dis over Hermans’ bezoek aan Zuid-Afrika. Dit
gesprek is ook opgenomen in de dvd-box Hier is... Adriaan
van Dis (uitgeverij Rubinstein).
Liefhebber van katten en verzamelaar van schrijfmachines, door
hem de ‘piano van de schrijver’
genoemd

Hermans was niet alleen een man
van het woord. Hij was ook een
man van het beeld. Hij fotografeerde, mocht graag tekenen en
leefde zijn fascinatie voor het
surrealisme uit in collages.
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‘Hij amuseerde zich,’ zei Cees
Nooteboom. Hermans enkele
maanden voor zijn dood

Zijn studie gestaakt en een
baantje als student-assistent. De
schrijver in spe bracht een groot
deel van de bezettingstijd lezende
door – veel Freud.

Wij mochten niets van wat andere kinderen wel
mochten. Wij hadden geen fietsen, er was bij ons
thuis geen radio en geen grammofoon, we konden
nooit een feestje geven en werden dus ook niet
bij anderen kindere uitgenodigd. We waren raar
aangekleed, met vermaakte kleren van oudere
neefjes en nichtjes. Mijn ouders leefden uiterst
zuinig, niet alleen uit gierigheid, maar ook omdat
ze zelf geen enkele behoefte hadden aan plezier.
Ik geloof niet dat ik vóór mijn zeventiende jaar
vaker dan tweemaal een film gezien heb, dat was
dan op schoolvoorstellingen.’
In Fotobiografie, 1969
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Boekenplank

Verder lezen
WFH en WO2
In heel wat boeken van Willem Frederik Hermans speelt de
Tweede Wereldoorlog een rol – of het nu is als onderwerp of
als decor. Voor het eerst was dat in 1949 in zijn roman De tranen der acacia’s (Van Oorschot), die Hermans’ naam vestigde
als lid van de illusieloze naoorlogse schrijversgeneratie.
Dertien jaar na De donkere kamer van Damokles keerde Hermans naar de oorlog terug in Herinneringen van een engelbewaarder. In deze roman zoomde hij in op de meidagen van
1940 in Nederland.
Zijn laatste oorlogstitel was in 1994 Madelon in de mist van het
schimmenrijk, dat het jaar ervoor onder de titel In de mist van
het schimmenrijk verschenen was als Boekenweekgeschenk.
Over al die boeken is al heel wat afgeschreven door anderen. Een verhelderend onderzoek naar de relatie WFH-WO2
verscheen vorig jaar van de hand van Ewoud Kieft, getiteld
Oorlogsmythen.
Romanschrijver
Natuurlijk kon de romanschrijver Hermans ook andere onderwerpen aan. Zijn vak van bodemonderzoeker leverde hem
de stof voor Nooit meer slapen, naast De donkere kamer zijn
andere beroemdste roman. Een geologische expeditie naar
Noord-Noorwegen verzandt in muggenbeten en mislukking.
Kort na zijn emigratie naar Parijs haalde hij in de hilarische
roman Onder professoren zijn gram op het Groningse universitaire milieu waarin hij twintig jaar van zijn leven had gesleten.
De meest gelezen late roman van Hermans, Au pair, verscheen in 1989 . In het verhaal over het Nederlandse meisje
Paulina in Parijs is veel terug te vinden van wat Hermans bij
zijn omzwervingen door zijn nieuwe woonplaats in het oog gesprongen was. Toch komt ook in dit boek de Tweede Wereldoorlog om de hoek kijken.
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Verhalen, polemieken en essays
Naast romans publiceerde Hermans een groot aantal verhalen.
Een van de bekendste is De elektriseermachine van Wimshurst,
waarin veel over zijn jeugdjaren is terug te vinden. Het verhaal
Het grote medelijden is een afrekening in fictievorm met Menno
ter Braak – vooroorlogs Nederlands auteur die door Hermans
in zijn polemieken al veelvuldig ‘chemisch gereinigd’ was.
Beide verhalen zijn opgenomen in de bundel Een wonderkind
of een total loss uit 1967 .
De beroemdste verzameling Hermans-polemieken is zonder
twijfel Mandarijnen op zwavelzuur. Toen geen uitgever zich er
aan durfde te wagen, gaf Hermans het maar in eigen beheer
uit. Dat was in 1964 ; de meeste ‘slachtoffers’ kennen we nu
niet meer. Dat geldt in mindere mate voor de laatste bundel
‘vermaningen en beschouwingen’ die bij zijn leven verscheen,
Malle Hugo.
En ook...
In Fotobiografie schreef Hermans zelf de bijschriften bij het
fotoalbum van zijn ouders en van zijn jeugd in Amsterdam
West (Thomas Rap).
In De stad is in verval neemt Bob Polak ons mee op een wandeling langs de Amsterdamse plekken die met leven of werk van
Hermans verbonden zijn (Bas Lubberhuizen).
Frans A. Janssen bundelde de belangrijkste interviews die
Hermans in de loop der jaren gegeven heeft in Scheppend nihilisme, compleet met een gesprek van hemzelf met Hermans
over die interviews.
Volledige werken
In 2005 maakte De Bezige Bij een begin met de uitgave van
Hermans’ Volledige werken, een langjarig megaproject, waarvoor het wetenschappelijke editiewerk verricht wordt door
het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in Den
Haag (wfhermansvolledigewerken.nl). In 2010 verscheen in die
reeks het deel met De donkere kamer van Damokles en Nooit
meer slapen. Met daarin veel informatie over onstaan, achtergrond en ontvangst van beide boeken. Onlangs verscheen van
Hermansbiograaf Willem Otterspeer een ‘biografisch essay’
over De donkere kamer, onder de titel Dorbeck, waar ben je.
Al sinds 1962 is De Bezige Bij de vast uitgever van Hermans.
Alle titels in dit overzicht waarbij geen uitgever vermeld staat,
zijn afkomstig van dit ‘idealistisch verzetsromannenfabriekje’
(dixit Hermans).
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Lezen en daarna…

Discussiëren
over wat je las
Laat je eens inspireren door stellingen en vragen naar aanleiding van een boek. Discussietips kunnen je helpen om nóg
meer uit een boek te halen. Je zult al snel ontdekken dat iedereen een andere mening heeft. Discussiëren kan in een leesclub, waar iedereen het boek van tevoren leest en overdenkt.
Maar ook online kun je ‘in gesprek’ gaan met andere lezers.
Bijvoorbeeld door je mening te geven op deBoekensalon.nl,
een recensie te schrijven, of in te gaan op vragen en stellingen.
Face-to-face of online?
Bij een leesclub ken je de mensen vaak al wat langer en beter.
Je kunt face-to-face het gesprek aangaan en je ziet hoe anderen
hun mening vormen. Bovendien is het natuurlijk erg gezellig
om met bekenden over boeken te praten. Een leesclub is ook
een goede manier om wat meer kennis op te doen over boeken
en schrijvers die je wellicht anders niet zo snel zou lezen.
Een online leesgroep lijkt misschien iets minder gezellig dan
een persoonlijke leesclub, maar heeft zeker ook voordelen.
Zo ken je de mensen met wie je discussieert niet altijd, wat
een ‘veilig’ gevoel kan geven, omdat je redelijk anoniem kunt
vertellen wat je van een boek of een schrijver vindt. Bovendien
kun je online met heel veel mensen kennismaken, tips en
ideeën uitwisselen, wat het heel dynamisch maakt. De snelheid van het internet en het feit dat er altijd en overal mensen
bereikbaar zijn om van gedachten te wisselen, geeft een hele
nieuwe beleving aan het begrip leesclub.
Wil je een leesclub starten?
Lijkt het je wat om met anderen over boeken te praten? Informeer dan bij de bibliotheek of er in jouw omgeving leesclubs
actief zijn. Wil je zelf een leesclub beginnen? Vraag dan geheel
gratis de handige folder met praktische tips van Boek-delen aan.
Stuur een e-mail naar hockx@nbdbiblion.nl, onder vermelding
van ‘aanvraag leesclub folder’.
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deBoekensalon.nl

Discussietips

Wil je online rondneuzen,
discussies volgen en zelf je
mening geven over een boek?
Kijk dan eens op deBoekensalon.nl. Dit is dé grootste
online community voor leesliefhebbers. Je kunt hier boeken en discussietips bekijken,
reacties geven, meningen
en discussietips lezen. Wil je
meedoen met een discussie
of een boekrecensie schrijven,
dan kun je je heel eenvoudig
gratis aanmelden.
Kijk nu snel op deBoekensalon.nl voor meer discussies
over Nederland Leest, het
werk van Willem Frederik
Hermans en andere boeken.

Hieronder alvast
acht discussietips rond De donkere kamer van
Damokles
Naast zijn
vrouw Ria spelen
zijn moeder en
Marianne Sondaar een belangrijke rol in Osewoudts
leven. Welke betekenis heeft
elk van deze drie vrouwen
voor hem?

1

Waarom zou de verteller
steeds alleen de achternaam
van hoofdpersoon Osewoudt
en van Dorbeck gebruiken?

3

Interview met Arjen Schreuder,
NRC Handelsblad, 1987

Boek-delen is een mooi uitgevoerd kwartaablad voor
leesclubs. Ieder nummer
bevat onder andere een auteurskatern, dat één schrijver
en boek uitgebreid belicht.
Daarnaast biedt Boek-delen
interviews met bekende
auteurs, reportages over literaire uitstapjes en uiteraard
veel recensies. Boek-delen
is onmisbaar bij het opzetten of onderhouden van een
leesclub.

‘Chaos’ is een kernbegrip in
het werk van Hermans, evenals ‘misverstand’. In hoeverre
spelen misverstanden een
belangrijke rol in het verhaal?

6

De contacten tussen Osewoudt en Dorbeck vinden
voornamelijk plaats in het
donker, in de schemering of
via de telefoon. Welke redenen kunnen hiervoor zijn?

2

Boek-delen

Volgens WHF Ik zal u vertellen
waarom ik de meeste Nederlandse romans niet goed vind. Het
onderscheid tussen literatuur en
journalistiek is zwak en daarmee
hangt samen dat het onderscheid
tussen autobiografie en roman
niet duidelijk is. Dat probleem
bestond in de vorige eeuw al.
Max Havelaar, het klassieke boek
in Nederland, is geen echte roman
maar een pseudo-autobiografie.
De bekommernis om het eigen
lot is Multatuli veel belangrijker
voorgekomen dat die om het
lot van de personages. Maar die
autobiografische stroming in de
Nederlandse literatuur wordt
sterker en sterker. De boeken
die sinds de laatste oorlog zijn
verschenen, zijn bijna allemaal
verkapte autobiografieën: Reve,
Maarten ’t Hart, ga maar door.

Is Osewoudt in jouw ogen
een psychopaat, slachtoffer
of bedrieger? Wat bepaalt je
mening?

5

Aan de ‘echtheid’ van de figuur Dorbeck zijn al heel wat
artikelen en studies gewijd.
Voor de ‘realisten’ is Dorbeck
een verzetsman, al of niet
onder schuilnaam, voor de
‘relativisten’ is Osewoudt een
‘hallucinerende gek’ (Thomas
van den Bergh, Het Parool, 17
april 1998 ). Voor Hermans zelf
was de essentie van de roman
nu juist dat de vraag naar het
bestaan van Dorbeck niet
beantwoord kan worden. Hoe
kijk jij aan tegen Dorbeck?
4

Recensent C.J . Kelk schreef
in De Groene Amsterdammer
van 15 november 1958 : ‘Het
is een bizar boek, misschien,
maar tegelijk plaatst het ons
telkens voor onloochenbare
waarheden’. Welke waarheden zou Kelk kunnen
bedoelen?
7

De donkere kamer van Damokles is een verzetsroman,
een psychologische roman
en een ideeënroman. Criticus
Garmt Stuiveling sprak van
een oorlogsroman. In hoeverre vind je dat een juiste
genreaanduiding?

8

© Boek-delen (Cor Gerritsma)
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‘Eén keertje lezen?
Welnee. Je moet
het boek minstens
twee keer lezen.’

Vier weken Nederland Leest

Maak de hele maand november kennis met De donkere kamer van Damokles. Voor het eerst of opnieuw, allebei is goed. Elke week stellen
de openbare bibliotheken een ander aspect van het boek centraal:
– Leven en werk van Willem Frederik Hermans
– Illusie en werkelijkheid
– Goed en slecht, toen en nu
– Nederland praat
Kijk voor alle evenement en activiteiten bij u in de bibliotheek of
24
boekhandel. Of op nederlandleest.nl. En praat mee!

Aldus Claudia de Brey in
haar Lofrede op De donkere
kamer van Damokles.
De Lofrede is opgenomen in
alle Nederland Leest-edities
van het boek.

