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Stel, een beroemde schrijver, Nobelprijskandidaat, is in 1978 spoorloos verdwenen. Na 32 

jaar verschijnt ineens weer een roman van deze Ferdynand LeFebvre, en wat voor een roman. 

Een briljante afrekening met zijn eigen generatie kunstenaars, intellectuelen en politici. Is het 

een postuum uitgegeven werk? Of is de in 1918 geboren auteur nog ergens in leven? Heeft 

misschien één van zijn intimi zijn naam gebruikt om het hele tijdperk van LeFebvre te 

debunken, zoals in Frankrijk is gedaan door Michel Houellebecq in Elementaire deeltjes? 

Voor alle zekerheid: Ferdynand Lefebvre bestaat niet. Hij is de centrale figuur in Clausewitz 

van Joost de Vries (1983). Deze debuutroman vormt een keerpunt in de Nederlandse 

literatuur. Noem het een rebellie, noem het een contra-revolutie, noem het vadermoord, noem 

het een parodie, noem het revanchisme. Maar vast staat dat hier op magistrale wijze een 

wisseling van de wacht in de cultuur, de politiek en de dominante ideologie vorm heeft 

gekregen. Het linkse paradigma van de jaren zestig en zeventig, waarvoor het intellectuele 



engagement van Harry Mulisch symbool staat, maakt plaats voor het ‘gedachtegoed’ van 

Bekende Nederlanders in tv-programma’s als Wie is de mol. 

De Vries voert in zijn roman een promovendus op die onderzoek doet naar de vermiste 

Nobelprijskandidaat Lefebvre. De onderzoeker gaat te rade bij de Amsterdamse kring die 

deze grote schrijver om zich heen had verzameld, figuren die sterk doen denken aan de 

Herenclub rond Harry Mulisch, zoals die door Mulisch zelf werd vereeuwigd in De 

ontdekking van de hemel en door Connie Palmen in Lucifer.  

Anders dan deze boeken is Clausewitz geen sleutelroman. Alle personages hebben 

eigenschappen van beroemdheden die in de jaren zestig en zeventig medeverantwoordelijk 

waren voor de revolutie in het politieke en culturele klimaat. Hans Koetsier ‘een van de 

Nederlandse Grote drie’ die in fluwelen jacquet op LeFebvres balkon een pijp rookt, valt 

samen met Mulisch, maar de rest van de vriendenclub bestaat uit samengestelde personages.  

Zo is er een minister Burghard voor wie Hans van Mierlo model gestaan kan hebben, maar 

evengoed Marcel van Dam of Wim Duisenberg. De vrouw van deze minister, Helen, figureert 

het grootste deel van de roman als ministersweduwe en als één van de belangrijkste bronnen 

van de promovendus die Lefebvres leven en werk onderzoekt. Een ander min of meer 

herkenbare figuur is Gretta Duisenberg, die anders dan haar man, nooit tot de kring van 

Mulisch heeft behoord. Zij figureert in de roman als Amelia Dennerode en ‘sloeg in de jaren 

negentig zo door in haar pro-Palestina-ideeën dat ze in het kamp van de antisemieten en neo-

nazi’s belandde.’ 

Het bijzondere aan Clausewitz is niet zozeer de afrekening met de generatie van Mulisch en 

haar linkse idealen en dogma’s, als wel de manier waarop dat gebeurt. In stijl, spanning, 

taalgebruik, metaforiek, eruditie en humor steekt Joost de Vries De ontdekking van de hemel 

naar de kroon. Je vraagt je af of deze 27-jarige auteur en literair criticus van De Groene 

Amsterdammer voor deze roman de beschikking heeft gehad over manuscripten van Mulisch 

of diens tijdgenoten, zo onvoorstelbaar goed is het gedaan.  

Al direct aan het begin van Clausewitz zaait de ik-figuur, de jonge onderzoeker Tim 

Modderman, verwarring over de authenticiteit van zijn werk. ‘Mijn promotie-onderzoek was 



nog maar een paar maanden oud, toen ik op een rommelmarktje in Zuid-Frankrijk op een 

klein boekje stuitte en het ogenblikkelijk besloot te plagiëren.’ Als dit boekje, Les politiques 

de Ferdynand LeFebvre, vervolgens in geen enkele bibliografie of catalogus voorkomt, zodat 

hij het veilig kan overschrijven, houdt hij tijd over voor iets anders: Voor het verhaal van de 

roman Clausewitz, een reconstructie van de spoorloze verdwijning van LeFebvre in 1978 en 

het mogelijke aandeel van diens vriendenkring daarin. 

Het is zijn studiegenoot en uitgever die hem maant een smakelijke thriller als spin-off van zijn 

proefschrift te schrijven. Die vriend heet Joost de Vries. Tim, de verteller, en Joost, de 

uitgever, zijn net zulke boezemvrienden en arrogante klieren als Max en Onno (Harry 

Mulisch en Hein Donner) in De ontdekking van de hemel, alleen zouden ze hun kleinkinderen 

kunnen zijn.  

Tim introduceert het personage Joost de Vries (die toevallig net zo heet als de auteur van deze 

roman) als zoon van verschrikkelijke babyboom-ouders, die graag zelf de wiet voor hun 

zoontje in huis haalden zodat hij veilig thuis kon blowen. Zelfs daar had hij zich niet tegen 

kunnen afzetten. 

‘Op Koninginnedag 1980, laat in de avond, stonden de vader en moeder van Joost op de 

veerpont, omringd door de kameraden met wie ze die dag de gummiknuppels van de ME 

hadden geprobeerd te ontwijken. Halverwege het IJ hield de veerpont halt. Boven de 

hoofdstad spatte vuurwerk jubelend uit elkaar, oranjeblanjebleu. Woedend waren ze, ons 

belastinggeld de lucht in. Totale verspilling! Socialisme als rancuneleer, zei Joost later over 

zijn ouders: permanent bang dat een geheime hand ze iets tekort deed.’ 

Misschien een ietwat groteske persiflage van de Telegraaf-taal waarmee in de jaren zestig en 

zeventig het ‘langharig werkschuw tuig’ werd uitgescholden en tegenwoordig ‘linkse 

hobbyisten’ de mond wordt gesnoerd, maar wel erg grappig. Ter Braaks beroemde essay Het 

nationaal-socialisme als rancuneleer door een lid van een nieuwe generatie laten uitleggen als 

analyse van de geestesgesteldheid van socialisten is een aardig staaltje geschiedvervalsing van 

een brallerige jongeman die alles wat zijn (groot)ouders ooit de fascisten hebben verweten, 

hun nu voor de voeten werpt. Scherp, geestig en keihard wordt de afrekening met de 

aartsvaders en inspirators van ‘1968’ voltrokken. Tim beschikt over een briefwisseling die 



zijn vader begin jaren zeventig met LeFebvre voerde. ‘In eerste instantie dacht ik dat het een 

soort wedstrijdje was, wie het meest stellig kon poneren. Maar dat was het niet. Dit was hoe 

ze dachten, ontologie in rechte lijnen, idealen in aforismen.’ 

Wat Clausewitz tot zo’n knap boek maakt, is dat de auteur voor zijn onderzoek naar LeFebvre 

citaten gebruikt uit diens romans en briefwisselingen die fantastisch goed geschreven zijn. Het 

is hetzelfde razend moeilijke procedé waar de Britse schrijfster A.S. Byatt zoveel eer mee 

inlegde in haar met de Booker Prize bekroonde Possession (1990). De schrijver Joost de Vries 

kan LeFebvre vernietigen, omdat hij blijkt te beschikken over diens taal. Bovendien put hij 

naar believen uit een overvolle literaire schatkamer, ook een parallel met Mulisch.  

Het einde van de roman verwijst direct naar Connie Palmens Lucifer waarin zij een omstreden 

semifictieve reconstructie maakte van de dood van de echtgenote van één van Mulisch’ 

voormalige linkse kunstenaarsvrienden op een Grieks eiland. In Clausewitz belandt 

onderzoeker Tim met de ministersweduwe Helen op het Griekse eiland S. waar LeFebvre 

voor het laatst gezien zou zijn. Kort nadat Tim, om zijn verhaal rond te maken, een fictieve 

zelfmoordbrief van LeFebvre de wereld in stuurt, verdwijnt Helen spoorloos. 

Wás zij misschien LeFebvre, was deze man haar schepping? Aan Tim heeft ze eerder bekend 

dat zij lichamelijk en psychisch op sterven na dood is. Ze is uit de tijd, háár tijd geslingerd, 

haar briljante man, haar bevlogen vrienden, allemaal oud, dood of om hun ideeën publiek 

afgeserveerd. Ongeveer dezelfde bewoordingen gebruikt Tim bij het verzinnen van LeFebvres 

afscheidsbrief: ‘Ik voel me als een afgekeurd bruistablet, over datum, zo een dat je in het 

water laat vallen en dat dan veel te langzaam en fragmentarisch oplost, waardoor er klontjes 

aan de oppervlakte komen drijven …. (En zo voel ik me nog het meest: als een metafoor die 

niet tot zijn recht wilde komen).’ 

En ja, er wordt ten slotte ook nog een hond afgemaakt, zoals in Coetzees Disgrace, als 

metafoor voor een radicale regime change. Harry Mulisch schreef dat geschiedenis gestolde 

politiek is, Clausewitz stelde in Vom Kriege dat oorlog de voortzetting van politiek met 

andere middelen is. Ook wij maken nu een literair-historische regime change mee en Joost de 

Vries laat de koppen van zijn voorgangers genadeloos rollen. 


