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Defanaticus James Joyce 

JAMES JOYCE  was in de ogen van de meesten van zijn tijdgenoten, i n -

clusief de mensen die hem persoonlijk kenden, ongetwijfeld een raad-

selachtige verschijning. Maar ru im vijftig jaar na zijn dood krijg je, zo

wel wanneer je hemzelf leest als wanneer je over hem leest, de veront-

rustende indruk dat hij misschien een sfinx zonder geheim was. 

Er zijn in deze eeuw maar weinig schrijvers geweest die zo overtuigd 

waren van wat ze betekenden en waard waren als Joyce. Op een andere 

manier overigens dan Thomas Mann , die niet minder zeker was van 

zichzelf en hierin bovendien werd gesterkt door anderen, die zelfs het 

kleinste niesje met gejuich onthaalden en onmiddelli jk wereldkundig 

maakten. Joyce rekende vooral op het nageslacht, dat naar zijn (tot nu 

toe tamelijk juiste) overtuiging zijn uiterste best zou doen om op zijn 

minst te achterhalen op welke momenten hij verkouden was geweest. 

Toen iemand hem vroeg waarom hij zijn laatste werk Finnegans Wake-

dat nog steeds wordt beschouwd als een onvertaalbaar en dus maar half 

begrijpelijk boek - aan het schrijven was op de manier waarop hij dat 

deed, antwoordde hij uiterst zelfbewust: ' O m de crit ici driehonderd 

jaar aan het werk te houden.' Het lijdt geen twijfel dat hij gedurende de 

eerste vijftig jaar na zijn dood, mede dank zij Ulysses, Een portret van de 

kunstenaar als jongeman en Dubliners,  z ijn doel heeft bereikt, en er is 

inderdaad reden tot verbazing, niet zozeer vanwege zijn voorspellende 

gave als wel vanwege zijn overredingskracht, want Joyce lijkt tot het 

type kunstenaar te behoren dat zo gul is met het gebaar van genialiteit 

dat alien uit zijn omgeving en velen na zijn dood er ten slotte van over

tuigd raakten dat iemand die zich zo volledig en vlekkeloos als een 

genie gedroeg, wel een genie moest zijn. 

Naar mijn idee is de tijd nabij (als het al niet zover is) dat de beteke

nis van Joyce als betrekkelijk zal worden beschouwd, en meer zal zijn 

gebaseerd op zijn taalkundige en compositorische stoutmoedigheden 

dan op de transcendentie van zijn teksten. Men kan niet ontkennen dat 

hij de roman van enkele beperkingen heeft bevrijd, maar de prijs daar

voor waren andere, door hem ingevoerde beperkingen. Hij heeft steeds 
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