
Mulisch en Reve waren soms vaag 
of wollig, vindt Otterspeer. ,,In het 
geval van Reve ging dat gepaard 
met een mystieke inslag, maar 
dat mystieke zit er ook bij Mu-
lisch wel een beetje in. Hermans 
had daar niets van. Hij wilde per 
se kraakhelder zijn, hij schreef 
met de grootst mogelijke preci-
sie. Als hij foutjes aantrof in zijn 
boeken, verbeterde hij dat in vol-
gende drukken. Omdat hij snel 
werkte, moest hij achteraf nogal 
wat foutjes herstellen. Bij zijn ro-
man Uit talloos veel miljoenen schreef 
hij zelfs een extra hoofdstuk, dat 
de lezers van de eerste druk, die 
maar liefst 50.000 exemplaren 
telde, misten.”

Kenmerkend voor Hermans 
is ook zijn obsessieve hang naar 
originaliteit. Hij eiste van zichzelf 
een oorspronkelijk schrijverschap, 
gevoed door eigen creativiteit. 

Hij was ook zeer origineel, vindt 
Otterspeer. ,,Hij wilde niemand 
kopiëren en wat hij van anderen 
kon gebruiken voor zijn eigen 
denkbeelden, verwerkte hij totdat 
het iets van hemzelf was. Hij heeft 
grote affi niteit getoond met de fi -
losofi e van Wittgenstein, maar je 
kunt niet zeggen dat Hermans een 
volgeling was van Wittgenstein. 
Het is eerder zo dat Hermans 
Wittgensteins fi losofi e herkende 
als iets wat hij zelf al had bevroed 
of ingezien.”

Autobiografi sch
Voor een biograaf is de relatie 
tussen het werk en de persoon 
altijd een heet hangijzer. Je mag 
meningen van personages nooit 
gelijkstellen aan opinies van de 
auteur. Niettemin zitten er in de 
verhalen en romans van Hermans 
sterk autobiografi sche aspecten, 

bijvoorbeeld in de roman Ik heb 
altijd gelijk (1951) en in de verha-
len waarin Richard Simmillion als 
hoofdfi guur optreedt. Hermans 
zelf stelde dat een schrijver ‘zich 
realiseert’ in zijn romanfi guren. 
Daarmee bedoelde hij niet zozeer 
dat een auteur stiekem zijn eigen 
levensgeschiedenis verweeft in 
zijn proza, maar het ging hem 
om zaken die de auteur zelf ook 
moest ‘ontdekken’. ,,In zijn ro-
mans en verhalen verschafte Her-
mans zich een weg naar de ruimte 
achter zijn ‘verbodsborden’. Je zou 
dit het onbewuste kunnen noe-
men, dat Freud als zodanig heeft 
gedefi nieerd. Voor Hermans was 
dat niet van belang. Hij wist, net 
als wij allemaal, dat er zaken in je 
eigen geest huizen die je ontglip-
pen, maar toch constitutief zijn 
voor je persoonlijkheid en voor je 
kijk op het leven. Soms zijn het za-

ken die je zelfs helemaal niet on-
der ogen wilt zien. Daarom sprak 
Hermans over verbodsborden. Als 
auteur moet je juist daar je bron-
nen aanboren, vond hij, want dáár 
zit je kapitaal.”

Het schrijfproces was dan ook 
zeer intens bij Hermans, weet Ot-
terspeer. ,,Hermans tobde heel 
wat af als hij aan een roman werk-
te. Hij maakte op kladpapier een 
grondplan, daar dacht hij lang-
durig over na. Hij zette soms wat 
krabbels op papier, stak weer een 
sigaret op en tobde voort, totdat 
het opeens begon te stromen. Dan 
dienden de ideeën zich aan en die 
begon hij allemaal zo snel mo-
gelijk op te schrijven. Hij moest 
tempo maken, want de ideeën 
bleven komen en hij moest en zou 
ze noteren, voordat ze hem weer 
ontglipten.”

Opvallend is dat Hermans, die 
alle pogingen om de mensheid te 
verbeteren afwees, toch een mate-
loze gedrevenheid bezat om zijn 
lezers te raken. ,,Hij vond De avon-
den van Reve een knappe roman, 
maar Frits van Egters was volgens 
hem niet de perfecte hoofdper-
soon. Want je kunt als lezer den-
ken: wat een rare kwast, die Frits. 
Zo ben ik gelukkig niet! Maar dat 
moest nu juist wel, vond Hermans. 
De lezer moest tot de overtuiging 
komen dat hier de waarheid werd 
onthuld, dat de werkelijkheid van 
Frits’ leven ook de sombere wer-
kelijkheid van de lezer zelf was.”

Hermans was dus ook een man 
met een missie, concludeert Otter-
speer. Hij was erop gebrand zijn 
eigen waarheid als onontkoom-
baar voor te stellen. Dat was een 
gevolg van zijn eigen beleving van 
het schrijverschap. ,,Alles zette 
Hermans op de kaart van de li-
teratuur. Zijn eigen werk stond 
voor een mensbeeld, welbewust, 
en dat mensbeeld is inderdaad 
niet al te vrolijk. Toch moest 
zijn eigen leven zin hebben, dat 
is het paradoxale. Hij wilde zin 
geven aan zijn bestaan door het 
schrijverschap. Natuurlijk is dat 
niet consequent, maar het tekent 
de  hardnekkigheid waarmee hij 

stond voor zijn idealen, of beter 
gezegd: zijn onwrikbare waarhe-
den. Zijn gedrevenheid zie je terug 
in zijn obsessieve aandacht voor 
de techniek van het schrijven, 
voor het ambachtelijke karakter 
ervan, voor stilistische zuiverheid. 
Je zou kunnen zeggen dat daarvan 
de zin van zijn bestaan afhing. 
Omdat hij het zo intens beleefde, 
lag de teleurstelling voortdurend 
op de loer. Als het kleinste detail 

niet klopte, was de hele zaak wat 
hem betreft bedorven. De abso-
lute perfectie was per defi nitie 
niet haalbaar, maar hij had een 
sterke drang het hoogste te berei-
ken. Omdat hij besefte dat hij wel 
moest mislukken, koos ik voor De 
mislukkingskunstenaar als titel van 
de biografi e. Het mislukken is de 
existentiële dimensie waaruit hij 
schreef.”

Zal deze biografi e nieuwe aan-
dacht genereren voor Hermans’ 
boeken? Otterspeer verwacht van 
wel, maar Hermans is nooit weg-
geweest, constateert hij. ,,In de 
afgelopen jaren heb ik, samen 
met anderen, veel brieven gepu-
bliceerd uit Hermans’ archief, in 
een drietal boekuitgaven. Daar is 
veel belangstelling voor. Hermans 
zal niet verdwijnen in de vergetel-
heid, daar is hij gewoon te goed 
voor.”  

i  De misluk-
kingskunstenaar. 
Willem Frederik 
Hermans. Biogra-
fi e, deel I (1921-
1952). Willem 
Otterspeer. Uitge-
verij De Bezige Bij, 
39,90 euro

W ie eventjes 
rondkijkt in 
de studeer-
kamer van 
Willem Ot-

terspeer hoeft niet lang te raden 
wie zijn favoriete romanschrijver 
is. Talloze boeken van en over 
Willem Frederik Hermans (1921-
1995) staan verzameld op de boe-
kenplanken die reiken tot aan de 
hoge plafonds van zijn huis, gele-
gen aan een statige Leidse laan. 
Ze worden gefl ankeerd door een 
menigte aan historische  boeken, 
die het uitgestrekte vakgebied 
vormen van Otterspeer. Hij is 
hoogleraar universiteitsgeschie-
denis in Leiden, maar zijn be-
langstelling is breder (zie kader). 
Dankzij nogal wat vakmatige 
publicaties en krantenstukken 
is Otterspeer een van de bekend-
ste Nederlandse historici van dit 
moment. Over de status van Her-
mans, de held van zijn biografi e, 
koestert hij geen enkele twijfel: 
,,Willem Frederik Hermans is 
onze grootste auteur. Zelf was 
hij een groot bewonderaar van 
de negentiende-eeuwer Multa-
tuli, maar die bewondering had 
zijn grenzen. Hij vond zichzelf 
beter!”

Niet gek natuurlijk dat een bio-
graaf bewondering heeft voor 
zijn held, maar bij Otterspeer 
geldt het dubbel en dwars. Zelf 
ontdekte hij Hermans toen hij 
nog scholier was en hij raakte 
diep onder de indruk. ,,Ik her-
kende iets in zijn werk”, zegt 
Otterspeer. ,,Het wereldbeeld 
dat Hermans in zijn werk ont-
vouwt, heeft mij in belangrijke 
mate gevormd. Maar ik heb daar 
ook weer onderuit moeten krui-
pen. Een belangrijk deel van de 
waarheden van Hermans is on-
leefbaar. Als je er zelf niet ook 
weer afstand van neemt, word 
je er op de een of andere manier 
het slachtoffer van. Het parcours 
dat ik doorlopen heb, in mijn 
waardering van Hermans, leidde 
ertoe dat ik die onleefbare waar-
heden meer en meer op de per-
soon van Hermans zelf ben gaan 

betrekken. Voor mij is er nu een 
duidelijke scheiding tussen de 
persoon Hermans en zijn werk. 
Van zijn schrijverschap ben ik 
steeds meer onder de indruk ge-
raakt. Dat geldt zeker ook voor 
de intensieve jaren waarin ik 
aan deze biografi e werkte. Uit dit 
hele proces ben ik tevoorschijn 
gekomen als een veel grotere 
bewonderaar van Hermans dan 
ik was. Maar de mens Hermans 

is voor mij onleefbaarder gewor-
den. Ik begrijp bijvoorbeeld niet 
hoe je vrienden zou kunnen zijn 
met Hermans. Nee, dat zou mij 
niet zijn gelukt.”

De romans van Hermans zijn 
veelal uiterst ingenieus in elkaar 
gezet, daarvan zullen de meeste 
literatuurliefhebbers kunnen ge-
nieten. Maar zijn wereldbeeld is 
somber: de mens lijkt vooral een 
kwaadaardig wezen, moedwil en 
misverstand zijn kenmerkend. 

En waarheid bestaat niet, of is 
in elk geval onkenbaar. Zelfs de 
werkelijkheid van onze eigen er-
varingen kunnen we nauwelijks 
vaststellen of bewijzen, zoals de 
hoofdpersoon van De donkere ka-
mer van Damokles tot zijn verbijs-
tering ontdekte. In het wereld-
beeld van Hermans is elke vorm 
van orde die wij aanbrengen in 
de werkelijkheid, zoals het on-
derscheid tussen goed en kwaad, 
een vorm van fantasie, een half-
slachtige poging om de chaos 
verhullen. Schrijverschap was 
voor Hermans ‘scheppend nihi-
lisme’. Dergelijk ‘waarheden’ uit 
de doctrine van Hermans kun je 
niet een-twee-drie van tafel ve-
gen, maar er daadwerkelijk mee 
leven is een lastige opgave. Ot-
terspeer: ,,Het is ook een kwestie 
van DNA, ik heb in mijn aanleg 
niet de somberheid van Her-
mans. De schrijver Dick Hilleni-
us zei ooit: ‘Ik ben uiterst somber 
over de wereld en de mensheid, 
maar elke morgen sta ik vrolijk 
op.’ Zo werkt het bij mij ook. Ik 
beleef plezier aan mijn werk, ik 
geniet van geliefden en vrienden. 
De somberheid en de melancho-
lie van Hermans herken ik niet. 
Hij was bij voortduring somber 
gestemd, hoewel hij ook pret 
kon maken, ontroerd kon zijn. 
Hij was soms bijzonder begaan 

met het lot van mensen, was zeer 
verknocht aan zijn vrouw Emmy, 
met wie hij ontzettend veel ge-
luk heeft gehad. Ze was mooi, 
charmant, vrolijk en zeer loyaal. 
Maar ze kon ook tegen hem zeg-
gen, als ze in zijn verhalen of ro-
mans gelezen had: ‘Je bent toch 
ook wel een engerd, Wim.’”

Enorme klus
Tien jaar geleden kreeg Otter-
speer van uitgeverij De Bezige Bij 
de vraag voorgelegd de biografi e 
te schrijven. Momenteel werkt 
hij aan het tweede en laatste 
deel, dat vermoedelijk net als het 
eerste deel zo’n 800 bladzijden 
zal tellen. ,,Het is een enorme 
klus”, zegt Otterspeer. ,,Niet al-
leen vanwege het omvangrijke 
oeuvre, maar ook vanwege het 
enorme archief dat Hermans, 
met de hem kenmerkende pre-
cisie, in de loop der jaren heeft 
opgebouwd. Het ligt opgeslagen 
bij het Letterkundig Museum in 
Den Haag, waar ik vele uurtjes 
heb gezeten, lezend in die talloze 
papieren.”

Naast Willem Frederik Her-
mans gelden Gerard Reve en 
Harry Mulisch als de grote naoor-
logse auteurs. Ze staan te boek 
als de Grote Drie. Neerlandicus 
Nop Maas publiceerde de afgelo-
pen jaren een driedelige biogra-

fi e van Reve. Een biografi e van 
Mulisch is nog niet in zicht, wat 
niet vreemd is: hij overleed als 
laatste van de Grote Drie in 2010. 
Of je Hermans de grootste vindt 
van dit drietal is natuurlijk ook 
een kwestie van smaak, geeft 
Otterspeer toe. ,,Maar het is een 
objectief gegeven dat het werk 
van Hermans omvattender is dan 
de oeuvres van Reve en Mulisch. 
Hermans schreef poëzie, korte 

verhalen, romans, toneel, essays 
en noem maar op. Zijn hele werk 
is doortrokken van één centrale 
fi losofi e, die hij zijn hele leven 
trouw is gebleven. Hij ontwik-
kelde al heel vroeg een eigen ro-
mantheorie, die inhield dat een 
roman als een uurwerk in elkaar 
hoort te zitten. Alles moet bete-
kenis hebben, binnen de roman-
werkelijkheid. Voor open eindjes 
en vaagheid is geen plaats, luidt 
Hermans’ visie.”
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i  In 1999 verscheen de eerste biografi e over W.F. Hermans, 
door Hans van Straten. Deze biografi e is kritisch beoordeeld. 
De auteur schrijft vanuit een persoonlijke, soms sterk 
antipathieke relatie met Hermans.
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Willem Frederik Hermans bij 
de opening van het nieuwe let-
terkundig musem in Den Haag 
in 1985. Foto: ANP

Willem Frederik Hermans is de grootste auteur uit het Nederlandse 
taalgebied, vindt Willem Otterspeer. Afgelopen week verscheen 
het eerste deel van zijn tweedelige biografi e: De mislukkingskunstenaar. 
,,Ik ben nu tien jaar met de biografi e bezig, en al die tijd is mijn 
bewondering gegroeid.” Door Tjerk de Reus.

Willem Otterspeer
Tien jaar met Willem 
Frederik Hermans

Willem Otterspeer (1950) is 
hoogleraar universiteitsge-
schiedenis aan de Univer-
siteit Leiden. In 1992 pro-
moveerde hij op een studie 
over de Leidse universiteit 
in de negentiende eeuw. 
Dat inspireerde hem voor 
een groot schrijfproject: een 
vierdelige geschiedenis van 
de Leidse universiteit, Groeps-
portret met dame. Daarvan zijn 
nu drie delen gepubliceerd 
(2000, 2002, 2005). Tevens 

publiceerde Otterspeer een 
omvangrijke biografi e van 
de fi losoof G.J.P.J. Bolland 
(1995), een korte biografi e 
van de historicus Johan Hui-
zinga, Orde en trouw (2006) en 
een studie over diens werk, 
Reading Huizinga (2010). In het 
kader van zijn Hermans-bio-
grafi e publiceerde Otterspeer 
tweetal bronnenuitgaven: de 
briefwisseling tussen Her-
mans en Gerard Reve (samen 
met Nop Maas) en de brief-

wisseling tussen Hermans, 
Rudy Kousbroek en Ethel 
Portnoy. Verder publiceerde 
hij o.a. Hermans in hout. De 
Canadese avonturen van Willem 
Frederik Hermans (2010) en de 
essaybundel Utopieën van een 
onvermoeibaar mens (1996). 
Voor zijn historische en bio-
grafi sche publicaties ontving 
Otterspeer de Dr. Wijnaendts 
Francken-prijs, de Biografi e-
prijs en de Eurekaprijs voor 
wetenschapscommunicatie.

Willem Otterspeer
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Hermans 
bewonderde 
Multatuli, maar 
vond zichzelf beter

Een belangrijk deel 
van de waarheden 
van Hermans is 
onleefbaar

Hermans’ oeuvre 
is omvattender 
dan die van Reve 
en Mulisch

Foto: Tjerk de Reus

Het Willem Frederik Her-
mans instituut publiceert 
sinds 2005 de volledige 
werken van Willem Frede-
rik Hermans. Inmiddels 
zijn elf delen verschenen, 
daarvan het meest recent 
deel 5, waarin Hermans’ 
Groningse romans Uit tal-
loos veel miljoenen en Onder 
professoren zijn opgenomen. 
Voor liefhebbers zijn het 
prachtige, monumentale 
uitgaven, vervaardigd op 

grond van de meest zorgvul-
dige tekstwetenschappelijke 
principes, door het Huygens 
Instituut van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen. De reeks 
zal 24 delen bevatten met 
de romans (6 delen), verha-
len en novellen (2 delen), 
gedichten (1 deel), toneeltek-
sten en scenario’s (1 deel), 
beschouwend werk (7 delen), 
beeldend werk (1 deel), werk 
van anderen (1 deel), onge-

bundeld werk (4 delen) en 
overig werk 
(1 deel).

i  Volledige 
werken 5. Onder 
professoren. Uit 
talloos veel mil-
joenen. Willem 
Frederik Her-
mans. Uitgeverij 
De Bezige Bij, 
75,00 (luxe editie 
in cassette) of  29,90 (gebonden) euro

Willem Frederik Hermans instituut


