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Annie Ernaux op de planken 

 

LEONARDO CENDAMO 

 

Regisseur Eline Arbo snapt wel waarom de Franse 

Nobelprijswinnaar de laatste jaren zo in zwang is geraakt.  

'Ik heb dit nog nooit ergens gelezen. Nog NOOIT.' 

 

HERIEN WENSINK 

_________________________________________________________________________________ 

'Annie', zo verwijst regisseur Eline Arbo liefdevol naar de Franse Nobelprijswinnaar Annie Ernaux. 'Dit 

bedoelt Annie'. Of: 'Zo schrijft Annie'. Arbo (36) heeft Ernaux (82) nog nooit ontmoet, maar kent haar 

desondanks door en door. Ze kent haar afkomst, haar liefdes, haar schaamte; de relatie met haar 

lichaam door de jaren heen - alles waarover Ernaux al decennia zo openhartig en scherpzinnig 

schrijft. In 'Annie' herkent Arbo bovendien zichzelf, als mens, en als vrouw. De toneelregisseur werkt 

aan een theaterversie van Ernaux' magnum opus De jaren, vanaf volgende week in de theaters te 

zien. 

Voordat haar op 6 oktober de Nobelprijs voor de Literatuur werd toegekend, zong 'Annie' al rond in 

kleine kring. De vrouw die een halve eeuw schrijver is, werd de laatste paar jaar plots opgepikt.  

Dat begon met de Engelse vertaling van De jaren (2008), dat in 2018 op de shortlist van de Man 

Booker International Prize belandde. Twee jaar geleden verscheen de Nederlandse vertaling, die in 

zowel NRC als de Volkskrant vijf sterren kreeg. Dit voorjaar won L'événement van Audrey Diwan (42) 

de Gouden Leeuw in Venetië. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Ernaux. 

Eline Arbo: 'Het is alsof de wereld nu pas klaar is voor Annie'.  



Zelf kreeg Arbo het boek De jaren vorig jaar cadeau met Kerst. 'Ik was meteen verliefd, maar ook in 

shock. Wie is deze vrouw? Waarom ken ik dit niet?' In De jaren toont Ernaux een halve eeuw 

Europese geschiedenis, via producten en kleding, foto's, films en nieuwsfeiten, liedjes, reclames en 

haar eigen herinneringen. De jaren gaat over vrouw-zijn, seksualiteit en emancipatie, maar ook over 

klassenverschillen en individuele kansen. Minutieus registreert Ernaux hoe de tijd zijn weerslag heeft 

op het leven van een vrouw, zijzelf, en tegelijk op ons allemaal. Door één leven te volgen ziet de lezer 

de wereld veranderen. Het boek is autobiografisch en sociologisch tegelijk, zowel particulier als 

universeel, feministisch én humanistisch. De persoonlijke geschiedenis van een Franse vrouw wordt 

zo een universele biografie van het naoorlogse West-Europa.  

En precies dat maakt Ernaux' werk voor Eline Arbo uniek en Ernaux' doorbraak zo hoognodig. 'Annie 

is door critici vaak verweten dat ze 'vrouwenboeken' maakt. Omdat ze verhaalt van het kleine, 

menselijke, alledaagse, maar ook omdat ze schrijft over het vrouwelijk lichaam: over menstruatie, 

zwangerschap, abortus, menopauze. Maar over boeken en toneelstukken geschreven door mannen, 

met een mannelijk perspectief, is ons altijd geleerd dat die 'universeel' zouden zijn. Waarom zou dat 

dan niet gelden voor het vrouwelijke perspectief? Ik wil mijn publiek laten zien dat ook specifieke 

'vrouwelijke' verhalen en ervaringen universeel zijn.'  

Actrice Hannah Hoekstra (35), die speelt in de voorstelling De jaren: 'Ernaux zegt: kijk, ik ben een 

mens, en jij ook. We zijn heel anders, onze ervaringen zijn hyperpersoonlijk en toch snap je 

waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Ze neemt het perspectief van een individu en trekt dat over de hele 

mensheid heen, als een vlies dat ons allemaal verbindt.'  

Neem Meisjesherinneringen, het boek dat Arbo las na De jaren, en wat ze eigenlijk nóg mooier vindt. 

Hierin beschrijft Ernaux klinisch en gedetailleerd over haar ontmaagding in 1958 en de nasleep ervan. 

Annie is dan 17 jaar, zeer naïef én seksueel nieuwsgierig, hetgeen uitmondt in desillusie, gêne en 

trauma. 

Arbo: 'Aan de oppervlakte is dit denk ik heel herkenbaar voor veel vrouwen, in elk geval voor mij: de 

schaamte en onzekerheid die gepaard gaan met de puberteit en met seksueel ontwaken. Het 

ongemak over wat je lichaam wil en wat er van je wordt verwacht. Is het oké wat ik voel, ben ik die 

man iets verschuldigd, mag ik zelf iets terugverlangen? Jonge vrouwen denken in die fase vaak dat ze 

moeten presteren. Seksueel genot is dan verre van vanzelfsprekend. Het is onvoorstelbaar hoe open 

en onbevreesd Annie schrijft over zoiets pijnlijks en intiems.'  

Maar hoe persoonlijk en specifiek ook, onder de oppervlakte gaat dit verhaal over herkenbare 

menselijke ervaringen en emoties, aldus Arbo. 'Ongemak en onzekerheid bij je eerste seksuele 

ervaringen, dat kent iedereen. Net als gevoelens van schaamte, vernedering en lust, en de angst om 

afgewezen en buitengesloten te worden.'  

Hannah Hoekstra, nuchter: 'Ik ken wel mannen die haar werk niks vinden. Maar ik ken ook vrouwen 

die het niks vinden.’ 

Arbo ontleent aan Ernaux in elk geval materiaal dat binnen de kunsten vaak weinig zichtbaar was. Ze 

geeft dit citaat uit (de voorstelling) De jaren als voorbeeld: 'Wij, die ons in keukens hadden laten 

aborteren, die getrouwd en gescheiden waren, wisten niet meer of de vrouwenrevolutie wel had 

plaatsgevonden. Na ons vijftigste zagen we nog steeds bloed. We werden gerustgesteld door die 

regelmatige cadans van de tijd, die we konden volhouden tot onze dood. Vergeleken met onze 

moeders, die zwetend opgesloten zaten in hun menopauze, hadden we het gevoel de tijd te 

verslaan.'  



Arbo: 'Ik heb dit nog nooit ergens gelezen. Nog NOOIT.' Hoe expliciet Annie schrijft over bloed, over 

menstruatie en menopauze. Dat is nog altijd taboe, terwijl het volstrekt natuurlijke verschijnselen 

zijn in een vrouwenleven, en ook relevant voor de man.'  

Hoekstra: 'De schaamte die ons daarover wordt aangeleerd! Er heerst nog zo veel gêne over wat het 

vrouwenlichaam wil en doet, laten we daar mee stoppen; laat het erbij horen. Ik verlang naar een 

nieuwe taal om over het leven en het lichaam te praten en Ernaux zet een reuzenstap in de goede 

richting.'  

De voorstelling toont ook andere confronterende scènes, ontleend aan leven en werk van Ernaux, 

zoals een plastische en nogal dramatische abortus en de sensuele vrijscène van een oudere vrouw 

met een jonge minnaar. Ongelofelijk dat Ernaux al een halve eeuw over zulke thema's schrijft, zegt 

Hoekstra, en erom werd verguisd of genegeerd. 'Het is alsof zij eindelijk samenvalt met de tijd. We 

zijn er nu aan toe om die taboes te doorbreken. Onze voorstelling wil daar ook een oefening in zijn.'  

Arbo: 'Deze verhalen waren er dus wel al. Maar ze worden nu pas als belangrijke literatuur, als 

onderwerp voor kunst, erkend.'  

Daarbij speelt de tijdgeest onvermijdelijk een rol. Enerzijds zijn er de #MeToo-beweging en de 

opleving van het feminisme. Anderzijds het oprukkende conservatisme in bijvoorbeeld de Verenigde 

Staten en Hongarije, de strengere abortuswetgeving, de strijd om vrouwenrechten in Iran.  

Dat maakt een boek als De jaren zo visionair en ook nu nog actueel, zegt Arbo. 'In haar boek laat 

Annie zien hoe maatschappelijke ontwikkelingen van invloed zijn op een vrouwenleven. Zoals de 

uitvinding van de pil. Daarmee had de gruwelijke, levensgevaarlijke abortus die zij op haar 23ste 

onderging, voorkomen kunnen worden.'  

In de geest van Annie Ernaux neemt Arbo in de voorstelling de positie van de vrouw in de loop der 

tijd onder de loep. Welke verworvenheden zijn er? 

Wordt het slechter of gaan we nog vooruit?' Arbo: 'Door te onderzoeken waar we vandaan komen, 

kunnen we fantaseren over waar we heen gaan.'  

 

De jaren, Het Nationale Theater, première 3/11, Theater aan het Spui, Den Haag, 

daarna tournee 

 


