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BIOGRAFIE INDRUKWEKKEND PORTRET VAN J.M. COETZEE

J.M. Coetzee in
Surrey, Groot
Brittannië in
1964. © John Coetzee

3x Coetzee

Jongensjaren (1997)
Een van Coetzees toegankelijkste
boeken is het verhaal van zijn
jeugd. Ondanks de autobiografi
sche inhoud is het geschreven in
de afstandelijke derde persoon.
De sfeer van het leven op een
boerderij in de Karoo wordt mees
terlijk weergegeven.

Wachten op de barbaren (1980)
Een allegorie van meesters en sla
ven, van overheersers en gekolo
niseerden. Het boek verwijst naar
de apartheid in ZuidAfrika, maar
heeft een universele draagwijdte.

In ongenade (1999)
Coetzees beste boek vertelt het
verhaal van de 52jarige David Lu
rie, die van de universiteit wordt
weggestuurd na een ongepaste
relatie met een studente en daar
na bij zijn dochter op een boerde
rij in de Karoo gaat wonen.
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J.M. Coetzee 
wordt
geboren in 
Kaapstad op 9 
februari

De Nationale
Party komt aan
de macht in
Zuid-Afrika. Dit is het begin van de apartheid.

Bloedbad in Sharpeville

Coetzee gaat naar Groot-Brittannië.

Op 11 juli trouwt hij met Philippa Jubber. In 1966 wordt
zoon Nicolas Coetzee geboren, in 1968 dochter Gisela.
John en Philippa scheiden in de jaren 70.

Veroordeling van Nelson Mandela tot levenslang.

Coetzee verblijft in de VS.

Coetzee voltooit zijn proefschrift over Beckett.

Het protest tegen de oorlog in Vietnam bereikt
zijn hoogtepunt. Coetzee wordt gearresteerd
tijdens een anti-oorlogsdemonstratie. Hij verliest
elke kans op een verlenging van zijn visum.

Terugkeer naar Zuid-Afrika.

Debuteert met 'Schemerlanden'.

Soweto-opstanden (juni)

'In het hart van het land'.

De verzetsleider Steven Biko
sterft tijdens een
ondervraging door
veiligheidsagenten. De omstandigheden
van zijn dood vinden later hun reflectie in 'Wachten op de barbaren'.

'Wachten op de barbaren', Coetzees internationale doorbraak.

'Wereld en wandel van Michael K'. Het boek wint de
Booker Prize. Coetzee gaat niet naar de uitreiking.

Desmond Tutu krijgt de Nobelprijs voor de vrede en
pleit voor internationale sancties tegen Zuid-Afrika.

'Mr. Foe en Mrs. Barton'.

Overlijden van zoon Nicolas

'IJzeren tijd'. Op 2 februari kondigt F.W. de Klerk de vrijlating van Mandela aan. 
De apartheid is voorbij. 

'De meester van Petersburg'. Achtergrond van
deze roman is de dood van Coetzees zoon.

Oprichting van de Waarheids-en Verzoenings-
commissie. Sommige aspecten van de werkwijze
van de commissie komen later terug in de roman
'In ongenade'.

'Jongensjaren'.

'In ongenade'. Coetzee wint voor de tweede keer
de Booker Prize. Opnieuw blijft hij weg van
de uitreiking. In dit jaar verschijnt ook 'Dierenleven'.

'Portret van een jongeman'. Vertrek naar
Autralië.

Coetzee wint de Nobelprijs voor literatuur.
Ditmaal gaat hij wel naar de uitreiking.

'Elisabeth Costello'.

'Langzame man'.

'Dagboek van een slecht jaar'.

'Zomertijd'.

'The Childhood of Jesus' (nog te verschijnen).

 

De piepjonge 
Coetzee op 
driejarige
leeftijd

John Maxwell Coetzee in 2003

Wordt in 1983 
verfilmd door 
Marion Hänsel 
met Jane Birkin in 
de hoofdrol.

rond Coetzee werd opgebouwd.
Kannemeyer houdt zich aan de
feiten en focust waar nodig vooral
op de kruisbestuiving tussen
Coetzee als academicus/didacti
cus en Coetzee als creatief auteur.
Zo krijgen we een blik achter de
schermen, een inkijk in het atelier
van de vakman.

Voyeurisme

Naast de persoonlijke is vooral de
historische achtergrond in de bio
grafie heel nadrukkelijk aanwe
zig. Het is allemaal nog niet zo
lang geleden, maar toch is het bi
zar te moeten lezen dat de eerste
romans van Coetzee door de cen
suurcommissie moesten worden
‘goedgekeurd’ voor ze konden ver
schijnen. De geschiedenis van
Coetzee is daardoor voor een deel
ook de geschiedenis van de apart
heid en van ZuidAfrika. Dat is pa
radoxaal. Kannemeyer toont mooi
aan hoe Coetzee wilde ontsnap
pen aan het provincialisme en het
repressieve klimaat in zijn land,
door eerst naar GrootBrittannië
en later naar de VS te trekken,
maar hoe hij uiteindelijk toch
moest terugkeren naar ZuidAfri
ka en daar willens nillens met de
sociale en politieke situatie werd
geconfronteerd.
De biografie van Kannemeyer ver
heldert en brengt feiten aan die
tot nog toe niet of nauwelijks be
kend waren. Dat doet ook vragen
rijzen. Coetzee heeft nooit veel ge
communiceerd over zijn werk, ze
ker niet wat interpretaties betreft.
Journalisten of recensenten krij
gen hem zelden vast voor een in
terview. Ook aan ceremonies of
prijsuitreikingen waar hij in het
openbaar moet spreken, heeft hij
een hekel. Dat wil niet zeggen dat
hij een kluizenaar is, integendeel.
Hij wordt erg gewaardeerd als do
cent en als academicus en hij heeft
talloze studenten en jonge schrij
vers begeleid. Maar hij schuwt wel
de publiciteit rond zijn persoon.
Daarom is het vreemd om via deze

biografie plots inzage te krijgen in
een deel van het privéleven van de
auteur dat voordien zo goed ver
borgen is gebleven. Waar de bio
graaf het familiale leven van de
auteur blootlegt of prijsgeeft, zal
menig lezer een ongemakkelijk
gevoel van voyeurisme of gêne er
varen. Toch kun je Kannemeyer
zeker niet beschuldigen van sen
satiezucht of goedkope journalis
tiek. De feiten worden sereen en
eerlijk gebracht. Maar de vraag
blijft hoe ver een biograaf kan
gaan en welke feiten wel of niet re
levant zijn voor een beter begrip
van de romans.

Wat er niet staat

Die vraag is des te prangender om
dat de verhouding tussen (au
to)biografie en ‘waarheid’ ook
deel uitmaakt van het academi
sche en kritische werk van Coet
zee zelf. De (auto)biografie maakt
een selectie uit een quasi oneindi
ge verzameling van feiten en de
keuze van de feiten bepaalt het
beeld dat van de auteur wordt op
geroepen of dat hij van zichzelf
geeft. In zijn kritische werk gaat
Coetzee daarom ook graag in op
wat er ‘niet’ staat. Hij luistert naar
de stilte tussen de woorden. Met
Coetzee op de achtergrond kun
nen we niet anders dan ook deze
manier van lezen op de biografie
toepassen. De titel van de origine
le Afrikaanse versie van het boek,
’n Geskryfde Lewe, alludeert trou
wens mooi op dit ‘vormgeven’ van
een leven door een biograaf. Jam
mer dat deze nuance in de verta
ling moeilijk of misschien niet is
weer te geven.

J.C. KANNEMEYER
J.M. Coetzee. Een
schrijversleven.
Vertaald door Joost
Poort, Cossee, 720
blz., 45 €.
Oorspronkelijke titel:
‘J.M. Coetzee. A life in
writing’.


