
Voorwoord door Maarten ’t Hart 

 

Vijftig jaar geleden leerde je op de basisschool Frans in plaats van Engels en waren de grote 

literaire voorbeelden Franse schrijvers: Sartre, Camus, De Beauvoir, Saint-Exupéry en een 

generatie eerder waren dat Proust en Gide, en een eeuw geleden Flaubert, Stendhal en Balzac.  

 Maar hoe Frans georiënteerd we ook waren, één groot Frans schrijver werd totaal 

veronachtzaamd: Roger Martin du Gard. Zijn naam werd zelden genoemd, zijn werk amper in 

het Nederlands vertaald. En dat terwijl zijn boeken in de ons omringende landen wel verschenen 

en er onder meer in Engeland en de Verenigde Staten tal van studies over zijn werk 

gepubliceerd werden. 

 Vanwaar die veronachtzaming van een schrijver die in Frankrijk altijd in één adem met 

Proust en Gide genoemd wordt? Wij zouden toch beter moeten weten. Du Perron schreef over 

Martin du Gard: ‘Het kunstenaarschap van Martin du Gard is doorslaand superieur voor wie 

maar even onderscheiden kan.’ 

 In augustus 1963 las ik de acht delen van Les Thibault, en was diep onder de indruk. 

Maar niemand die ik kende had ooit Les Thibault gelezen, en hoeveel letterlievenden ik 

sindsdien in mijn leven ook ben tegengekomen:, nooit was daar iemand bij die mijn 

bewondering voor Martin du Gard deelde. Zelfs de naam kende men niet, terwijl hij toch in 

1937 de Nobelprijs voor Literatuur had gekregen.  

 Waarom wel Proust, waarom niet Martin du Gard? Ik hou het erop dat daar minstens 

drie redenen voor zijn. De eerste is dat Martin du Gard weinig ophad met modernismen, niet 

experimenteert in zijn werk, geen ingewikkelde prozastijl hanteert of streeft naar vernieuwing. 

Hij is een traditioneel schrijver, een echte realist zoals we die kennen uit de negentiende-eeuwse 

romanliteratuur. Tolstoj was zijn grote voorbeeld. De prozastijl van Martin du Gard is 

eenvoudig, onopgesmukt. Martin du Gard is wars van mooischrijverij. Voor iemand zoals ik 

wiens Frans in 1963 nog niet goed genoeg was om Proust te kunnen lezen, bleek Martin du 

Gard een uitkomst. Zijn glasheldere Frans kon ik moeiteloos lezen.  

 De tweede reden is dat er bij Martin du Gard sprake is van een welhaast 

wetenschappelijke, klinische benadering van mens en maatschappij. Niet voor niets is een van 

de twee hoofdpersonen van Les Thibault arts en Martin du Gard heeft daar zelf ook wel iets 

van: schijnbaar onbewogen stelt hij de diagnose en daar moet je tegen kunnen.  

 De derde reden ligt in de persoon van Martin du Gard zelf. Hij was buitengewoon 

kritisch, en zijn kritiek richtte zich voornamelijk op zijn eigen oeuvre. Veel werk in wording 



heeft hij vernietigd. Dat hij zo kritisch was op zichzelf, bracht met zich mee dat hij ook uiterst 

bescheiden was. Nooit heeft hij zichzelf op de voorgrond geplaatst, hij wilde juist graag 

schuilgaan achter andere groten.  

 Martin du Gard heeft geweldige kwaliteiten. Hij was de grootmeester van de dialoog. 

Terecht zegt Du Perron in een brief aan Ter Braak: ‘Heb je opgemerkt hoe verdomd zuiver de 

toon van iedere spreker is bij Martin du Gard, het is misschien wel zijn fort.’  

 Naast die superieure dialogen treft bij Martin du Gard ook dat hij een ongeëvenaard 

observatievermogen had. Hoe knap weet Martin du Gard zijn waarnemingen te verwoorden, 

altijd zo exact en kernachtig mogelijk, alsof hij eropuit was een haarscherpe foto te maken.  

 Ik heb er altijd onder geleden dat niemand naar mij wou luisteren als ik riep: Les 

Thibault is een van de indrukwekkendste romans over de aanloop naar de Eerste 

Wereldoorlog. Met de verschijning van de Nederlandse vertaling, honderd jaar na het 

uitbreken van de oorlog, wordt deze immense tragedie op passende wijze herdacht. 

 

  

 


